Sobota 17. decembra 2016
Piesne: ES č. 17, 14
Text: Iz 7, 10 – 14
„Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno
Immanuel.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V ťažkých chvíľach života všemožne hľadáme pomoc, nejaké znamenie zhora. I judský
kráľ Acház sa ocitol v nebezpečnom zovretí znepriatelených armád a jeho kráľovstvu
hrozila potupná porážka. On však i napriek Hospodinovej ponuke znamenia odmieta
takýto „lacný“ spôsob pomoci, teda odmieta pokúšať Hospodina. Za jeho vernosť sa mu
dostáva vzácneho prorockého uistenia a znamenia: „Ajhľa, panna počne, porodí syna a
dá mu meno Immanuel.“ Tieto slová sa dokonale naplnili až po jeho smrti v narodení
Božieho Syna Ježiša Krista. Až dodnes je tým najvzácnejším a najsilnejším Božím
znamením a uistením i pre naše zápasy a ťažké chvíle života, ktoré si pripomíname zvlášť
v tomto adventnom čase. Boh je s nami. Boh je s tebou. Si v Božích rukách, nech sa deje
čokoľvek. A preto si nemusíš zúfať, hľadať iné znamenia, pokúšať Hospodina, utiekať sa
k inému bohu než k Tomu, ktorý je s tebou po celý život a ktorý neváhal svoju lásku
a vernosť dokázať nielen narodením, ale i dokonalou obeťou svojho Syna. Boh ti skrze
Ducha Svätého dáva silu veriť, milovať a hľadať pomoc i útechu v Ježišovi Kristovi. Je
ochotný povzbudzovať tvoju vieru každodennými znameniami svojej lásky a dobroty.
Buď na tieto neraz nepatrné znamenia citlivý a vnímavý. Buď za ne vďačný. Neboj sa
a neľakaj všetkého, čo ti prináša smútok a strach v živote. Nezabudni na povzbudenie
apoštola Pavla: „Keď Boh za nás, kto proti nám?“ Vlož svoj život, svoje starosti, bolesti a
pochybnosti do Božích rúk. Amen.
Modlitba:
Láskavý náš Hospodine, ďakujeme Ti z celého srdca za to, že si s nami vo všetkých
radostiach i ťažkostiach nášho života. Chválime Ťa za to najväčšie znamenie Tvojej
nekonečnej lásky a vernosti, ktorého sa nám dostalo skrze Tvojho milého Syna Ježiša
Krista. Ďakujeme však i za tie malé a nepatrné každodenné znamenia Tvojej otcovskej
starostlivosti o nás. Prosíme, Kriste, pomôž nám byť stále s Tebou, tak ako si Ty neustále
s nami. Amen.
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