Štvrtok 24. novembra 2016
Text: Iz 65, 17 – 25
17Lebo, ajhľa: Stvorím nové nebo a novú zem a predošlé sa už nebudú spomínať, ani na myseľ
neprídu. 18Ale jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím. Lebo, ajhľa, stvorím
Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť. 19Zajasám nad Jeruzalemom a zaradujem sa nad
svojím ľudom, a nebude v ňom už počuť hlas plaču ani volanie o pomoc. 20Nebude tam už
dieťaťa, ktoré by žilo len niekoľko dní, ani starca, ktorý by si nevyplnil dni, lebo mládencom
bude ten, kto zomrie storočný, ale hriešnika budú tak preklínať, aby len sto rokov dožil. 21Budú
stavať domy a bývať v nich, vysadia vinice a jesť budú ich ovocie. 22Nebudú stavať, aby iný
býval, nebudú sadiť, aby iný jedol, lebo vek môjho ľudu bude ako vek stromu a moji vyvolení
užijú výsledok práce svojich rúk. 23Nebudú sa nadarmo namáhať, ani rodiť pre hrôzu, lebo sú
potomstvom požehnaných Hospodinových, a spolu s nimi aj ich výhonky. 24Skôr, ako budú
volať, ja sa im ozvem, ešte budú hovoriť, už ich vypočujem. 25Vlk s jahňaťom sa budú spolu
pásť, lev s dobytkom slamu bude žrať a had bude mať za pokrm prach. Nebudú škodiť ani hubiť
na celom mojom svätom vrchu - vraví Hospodin.
Piesne: ES č. 175, 106
Zamyslenie nad Božím slovom:
Stvoriť znamená z ničoho niečo vytvoriť. Táto definícia sprevádza život človeka od detstva. Pán
Boh v knihe Izaiáš hovorí, že stvorí nové nebo a novú zem. Podobne aj v novozmluvnom spise
2Pt 3, 13 nachádzame: „Podľa Jeho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých
spravodlivosť prebýva.“ Aj slová z Iz 65, 17 – 19, aj slová očakávania z Petrovho druhého listu
sú v procese napĺňania. Pán Boh vo svojej vševedúcnosti všetko pripraví v pravý čas. My máme
jasať a radovať sa na večné veky z toho, čo On stvorí. Podľa proroka Izaiáša stvorí Jeruzalem
a ľud Jeruzalema na radosť (v. 18). I Pán Boh bude jasať a radovať sa nad týmto novým
stvorením. Boh zachraňuje – to je význam mena Izaiáš. Pán Boh nám sľúbil svojho Mesiáša. On
prišiel a s Ním prišiel začiatok nového stvorenia. Boží ľud žije aj v dnešnej dobe. Okrem
Jeruzalema a židovského národa sú tu aj kresťania, žijú a stretávajú sa v mnohých kostoloch, ale
toto ešte nie je dokonalé nové Božie stvorenie. Hriechy a neposlušnosť v nás väzia a deň čo deň
či z času na čas ich vyznávame. On nás umýva svojou krvou a posväcuje živým slovom, aby nás
pripravil na nové. Poslal nás zvestovať nové veci − deti aj starcov živiť Božím slovom. Veď inak
by sme tu zahynuli. Naším cieľom má byť: jasať v Bohu a radovať sa v živote podľa Jeho slova.
Nech je to povzbudenie na cestu, a zároveň životné motto pre nás do času, kým sa Jeho sľuby
úplne nenaplnia, kým ľudia nebudú okrádaní ani nebudú otročiť druhým. Budú sa tešiť
z požehnania, ktoré im Pán Boh dopraje. Budú vypočutí vo svojich prosbách. Aj zvieratá budú
žiť v harmónii. V Zjav 21, 5 čítame o Božích slovách („tvorím”) v prítomnom čase. Čo však
máme činiť dovtedy? Buďme vytrvalo verní Pánovi Ježišovi a nasledujme Ho v slovách
i skutkoch. Milujme Ho z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily a svojho blížneho
ako seba samého. Pripravujeme sa na stav z proroctva Izaiáša: „Nebudú sa nadarmo namáhať,
ani rodiť pre hrôzu…“ Nech sme podľa živej viery, činnej v skutkoch lásky, potomstvom
požehnaných Hospodinových a spolu s nami aj naše výhonky. Amen.
Modlitba:
Drahý nebeský Otče, vyznávame, že sme slabí, aby sme zostali verní ceste, na ktorú si nás
postavil. Ty si múdro všetko premyslel a poslal si svojho Syna, nášho Pána Ježiša, vydobyť nám
víťazstvo. Ukázal si nám vzor života. Ďakujeme Ti za lásku, ktorú v tom vidíme. Buď oslávený
a vyvýšený našimi životmi, o to Ťa prosíme a o to sa s pomocou Tvojho Ducha snažíme. Nech
Tvoja milosť nás i našich potomkov privedie do Tvojej novoty. Amen.
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