Štvrtok 27. októbra 2016
Text: Iz 44, 21 – 23
21Rozpomeň sa na tieto veci, ó Jákob, ó Izrael, veď si môj sluha! Ja som ťa sformoval, si mojím
sluhom, Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia. 22Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje
hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil! 23Plesajte, nebesá, lebo Hospodin to
učinil, jasajte, hlbiny zeme! Prepuknite v plesanie, vrchy, les i všetky stromy v ňom, lebo
Hospodin vykúpil Jákoba a oslávil sa v Izraeli.
Piesne: ES č. 470, 358
Zamyslenie nad Božím slovom:
Blíži sa tichý čas, keď si budeme v kruhu rodiny spomínať na našich zosnulých, a zároveň si
znovu uvedomíme vlastnú pominuteľnosť, lebo je čas žiť i čas umrieť. Čas tohto pozemského
života nie je pre kresťanov o nič menej dôležitý ako ten budúci vek, dúfajme, v Božom
kráľovstve. Je nám daný tak ako ten budúci čas – od Hospodina. On je Stvoriteľ a Pán všetkého
stvoreného – živého i neživého. Vládne nad človekom i nad ostatným, čo bolo učinené Jeho
slovom. Jeho pôsobením cítime nebeskú lásku, záujem, porozumenie a všestrannú pomoc. Ale,
žiaľ, musíme si priznať, že často odmietame žiť s Ním v dôvernom vzťahu. Jeho cesty nie sú naše
cesty, Jeho myšlienky nie sú naše myšlienky. Tento čas života často nevyužívame správne.
Konáme skutky, ktoré nie sú vlastné Jeho stvoreniu. Hrešíme, trpíme. Preto k nám Hospodin
prehovára skrze proroka Izaiáša: „Navráť sa ku mne.“
Aj dnes počujeme láskavé pozvanie k Pánovi. Náš krok je návratom k poslaniu a určenému
poriadku vo svete. Nie je nič lepšie pre stvorenie, ako keď môže opäť prežiť pôvodné
spoločenstvo, ktoré je obrazom minulého spoločenstva v raji, ale tiež obrazom budúceho
prebývania v Božom kráľovstve. Získať naspäť môžeme nielen poslušnosť Božiemu slovu
a vieru, ale aj rozumné počínanie voči Božiemu stvorenstvu. Máme sa zodpovedne sa správať
k prírode, k živočíchom, k prírodným zdrojom. Niečo je v našich silách, ale omnoho viacej
dokáže vykonať Pán Boh, ak sa Ním necháme viesť. Hospodin koná dielo, ktorým činí nové veci.
To, čo sa deje s nami, opisuje prorok Izaiáš ako vykúpenie mocou Božou. Človek a každé Božie
dielo počuje radostnú správu (evanjelium), ktoré premáha moc smrti: „Ja som ťa vykúpil.“
Kristus nás vykúpil z pochmúrneho života, zo sveta zdevastovaného ľudskou činnosťou,
z tmavého hrobu, aby každý v Neho veriaci mal nádej trvalého spoločenstva s Ním, aby ostatné
Božie stvorenstvo netrpelo, aby zem prestala byť miestom hrôzy a stala sa podnožou Božej slávy.
Bratia a sestry, prajem vám, aby ste aj vy oslavovali svojím životom, srdcom i ústami Pán Ježiša,
naveky požehnaného. Amen.
Modlitba:
Milostiplný Bože, ďakujeme Ti, že sme súčasťou Tvojho stvorenia a zahŕňaš nás svojou láskou.
Ďakujeme, že aj v našom živote chceš spôsobiť nové veci, keď nám zvestuješ svoju milosť
a dávaš svoje požehnanie. Odpusť nám všetky naše previnenia. Prosíme Ťa, aby sme boli
zodpovednými služobníkmi v Tvojom kráľovstve, správali sa s úctou k svojim blížnym, ale aj
chránili svet okolo nás. Prosíme, veď nás svojím Svätým Duchom, aby sme okúsili nový život,
ktorý skrze Teba a v Tebe máme. Amen.
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