Štvrtok 4. januára 2018
Piesne: ES č. 69, 559
Text: 1M 21, 1 – 7
„1Hospodin navštívil Sáru, ako sľúbil, a splnil, čo bol Sáre zasľúbil. 2Sára počala a porodila
Abrahámovi v jeho starobe syna v určenom čase, o ktorom mu Boh hovoril. 3Abrahám dal
svojmu synovi, ktorý sa mu narodil, a ktorého mu porodila Sára, meno Izák. 4Abrahám
obrezal svojho syna Izáka, keď mal osem dní, ako mu Boh prikázal. 5Abrahám mal sto rokov,
keď sa mu narodil syn Izák. 6Vtedy Sára povedala: Boh ma urobil predmetom smiechu;
každý, kto o tom počuje, bude sa mi smiať. 7A dodala: Kto by bol povedal Abrahámovi, že
Sára bude kojiť deti? A predsa som mu v jeho starobe porodila syna.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Narodenie dieťaťa je pre rodinu veľkou udalosťou. Väčšinou sa manželia/partneri na bábätko
tešia a pred jeho príchodom na svet pripravia všetko potrebné: výbavičku, postieľku, kočík
a ostatné dôležité veci. Dieťa je pre veľa párov Božím darom. Dnes sme si mohli z Biblie
prečítať príbeh o Izákovom narodení. Abrahám a Sára boli manželmi dlhé roky a boli
bezdetní. Pán Boh im však zasľúbil, že budú mať dieťa (1M 17, 15 – 19). Pán Boh plní svoje
sľuby dané človeku. Niekedy nám dá to, o čo prosíme hneď a čakáme krátko, inokedy zasa
musíme čakať a dá nám niečo po dlhých rokoch. Tak to bolo aj u Abraháma a Sáry.
„Hospodin navštívil Sáru, ako sľúbil, a splnil, čo bol Sáre zasľúbil. Sára počala a porodila
Abrahámovi v jeho starobe syna v určenom čase, o ktorom mu Boh hovoril.“ (1M 21, 1 – 2)
Abrahám dal svojmu synovi meno Izák a obrezal ho, keď mal 8 dní, ako mu Boh prikázal.
Boh splnil svoj sľub a manželom sa vo vysokom veku narodilo vytúžené dieťa, syn Izák.
Nebojme sa aj my prichádzať k Hospodinovi so svojimi prosbami a túžbami. Pán Boh nás
vždy vypočuje a plní naše túžby: „Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým,
ktorí Ho vzývajú opravdivo. Plní želania tým, ktorí sa Ho boja, počuje ich volanie a pomáha
im.“ (Ž 145, 18 – 19) Pán Boh na nás myslí, neopúšťa nás a stará sa o nás. Plní naše želania
a túžby, keď Ho vzývame a keď v Neho úprimne veríme. Buďme preto vytrvalí v modlitbách
a dúfajme v Neho v každý čas. Amen.

Modlitba:
Slovami Martina Rázusa: „Sme Tvoji, Kriste, i v novom roku, ó, pomáhaj nám a žehnaj
nášmu kroku! Sme jedno v Tebe, len k nám sa znaj a z dedičstva svojho nám daj, ach, daj!“
Drahý náš Bože, ďakujeme Ti aj na začiatku nového roku 2018, že si splnil všetky naše túžby

a dal si nám dožiť sa tohto roku. Ďakujeme Ti za všetko požehnanie, ktorým si nás obdaroval
v minulom roku a prosíme Ťa, požehnávaj nás a naše rodiny aj naďalej. Nech cítime tak, ako
Abrahám a Sára, Tvoju žehnajúcu ruku, že tak, ako si splnil ich túžbu po dieťati, splníš aj
naše túžby a priania po vzájomnej láske, pokoji a tolerancii medzi nami. Buď, drahý Bože
náš, prítomný v našom živote. Amen.
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