Zamyslenia na týždeň po 2. adventnej nedeli
Nedeľa 6. decembra 2015 – 2. adventná nedeľa
Text: Iz 35, 3 – 10
3Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená! 4Povedzte zdeseným srdciam:
Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a
zachráni vás. 5Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých. 6Vtedy chromý
bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá. Lebo na púšti vytrysknú vody a
potoky na stepi. 7Horúci piesok sa zmení na jazero, prahnúca zem na vodné žriedla; na
mieste, kde pelešili šakaly, bude priestor pre trsť a šašinu. 8Bude tam hradská a cesta; tá
sa bude volať svätou cestou. Nečistý po nej neprejde - len ľud jeho pôjde po nej - na nej
ani blázni nezablúdia. 9Nebude tam lev, ani dravá zver nevstúpi na ňu; nijakú tam
nebude možno nájsť, ale vykúpení pôjdu po nej. 10Vyslobodení Hospodinovi sa vrátia,
prídu na Sion s plesaním a večná radosť bude na ich tvárach. Dosiahnu rozkoš a radosť a
zmizne žiaľ i vzdychanie.
Piesne: ES č. 8, 19
Zamyslenie nad Božím slovom:
Tento starozmluvný kázňový text hovorí o vyslobodení a víťazstve Božom. Rozpráva
o istom a nad slnko jasnejšom príchode Božej zachraňujúcej ruky. Jednoducho, vidíme
tu veľké proroctvo o Božej pomoci pre Júdu a Jeruzalem, teda o príchode Panovníka
Hospodina na Sion akoby do spustošenej a zdevastovanej krajiny, zničenej po prehratom
boji. Boží príchod, Božia záchrana, je vždy vyslobodením a spásou. Príchod Boží s Jeho
kráľovstvom býva charakterizovaný nejakým úžasným skutkom, mocným
a prinášajúcim radosť. Božie kráľovstvo na rozdiel od kráľovstiev sveta je
charakterizované dokonalosťou, spásou, láskou, uzdravením, životom, pomocou
a záchranou. Prečítajme si podrobne verše nášho textu. Či to nie sú tie úžasné veci,
mocné skutky, hodné spravodlivého Kráľa Slávy? A je snáď niekto z nás, kto by sa
z nich nepotešil? Alebo kto by snáď také niečo neprijal ako znaky o príchode Božej
milosti, Jeho veľkej lásky? Tieto mocné skutky totiž označujú aj mocného pôvodcu,
Kráľa večnosti, ktorý sám a jediný má moc také niečo aj uskutočniť. Hlavnú tému
druhej adventnej nedele vidíme veľmi jasne obsiahnutú i v našom prorockom texte.
Teda, áno: Kráľovstvo Božie prichádza! Ono vstupuje k nám, do nášho hriešneho sveta.
Prichádza však neoddeliteľne aj so svojím Kráľom – na to nezabudnime. Bez kráľa totiž
nie je možné hovoriť o kráľovstve. Tým prichádzajúcim Kráľom je teda Ježiš Kristus –
to nemluvňa, ktoré prišlo na svet v betlehemskej maštaľke. Jeho príchod je istý ako
príchod rannej zory na oblohu. Veď o Ňom svedčia všetky Sväté písma; hovoria o Ňom
aj dejiny Izraela: ako o Mesiášovi, ktorý príde vyslobodiť Sion. A nakoniec o Ňom
svedčí aj celá cirkev Pánova. Toto je úplne dostačujúce svedectvo o veľkom príchode
Kráľa kráľov. Amen.
Modlitba:
Adventný Pane, opäť prichádzaš do tohto sveta. Ponúkaš nám svoju lásku. Za všetko Ti
ďakujeme a prosíme Ťa: Príď aj k nám. Príď ku všetkým, ktorí sú vyčerpaní, bezradní
a nevládzu veriť v Tvoju lásku. Príď k opusteným, ktorí nemajú nikoho, kto by ich
pochopil. Príď k bezmocným a pochybujúcim, ktorí vo svojich ťažkostiach nevidia
žiadnu nádej na svoju záchranu. Príď k neduživým a starým, ktorí nenachádzajú zmysel
svojho života. Príď k tým, ktorí musia žiť v nepokoji a strachu o svoj život a život
svojich drahých, a priveď ich k vytúženému pokoju. Príď aj do nášho zboru, do svojej
cirkvi, aby sme sa vedeli tešiť z Tvojho príchodu a oslavovali Teba, požehnaného
adventného Kráľa. Amen.
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