Pondelok 7. marca 2016
Text: Iz 66, 10 – 14
10Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s
ním všetci, ktorí trúchlite nad ním, 11aby ste sa dosýta nasali z jeho pŕs poskytujúcich
útechu, aby ste sa napájali rozkošou na jeho slávnych ňadrách. 12Lebo takto vraví
Hospodin: Ajhľa, ja rozprestriem až k nemu blahobyt ako rieku a bohatstvo národov ako
dravý potok. A budete sať, v náručí vás ponesú a na kolenách vás budú láskať. 13Ako
keď matka teší niekoho, budem vás tešiť; v Jeruzaleme sa potešíte. 14Keď to uvidíte,
radovať sa vám bude srdce, vaše kosti vyrašia ako čerstvá zeleň a ruka Hospodinova
bude zjavná pri Jeho sluhoch a Jeho hnev pri Jeho nepriateľoch.
Piesne: ES č. 362, 92
Zamyslenie nad Božím slovom:
Výzva k radosti – to je ústredná myšlienka dnešného dňa. Božie slovo nám pripomína,
aby sme sa nezabudli radovať uprostred toho všetkého, čo prežívame. Aj teraz, v dobe
pôstu, keď si pripomíname a sprítomňujeme dielo Pána Ježiša Krista pre nás a pre naše
spasenie, máme mnoho dôvodov na radosť, vďaku a oslavu Hospodina. Radosť je na
mnohých miestach v Biblii – či už v Starej, alebo Novej zmluve – prezentovaná ako dar
od Pána Boha, ovocie Ducha Svätého a ako vlastnosť, ktorú by sme my, kresťania, mali
mať vo svojich srdciach. Prečo prorok Izaiáš pozýva k radosti? Izraelský národ má
očakávať zásah Hospodinov. Prichádza doba záchrany pred nepriateľmi, prichádza doba
spásy, v ktorej Hospodin nastolí nové poriadky. Prichádzajú nové nebesá a nová zem.
Neprichádzajú však samy od seba. Ich nositeľmi sú tí, ktorí čakajú na Božiu pomoc,
ktorí veria vo zvrchovanú Božiu moc a Jeho kráľovstvo. Akýmsi predvojom Božieho
konania je správanie a zmýšľanie tých, ktorí poznajú Hospodina. A práve radosť, ktorá
má na nich byť viditeľná, má ich odlíšiť od druhých. Radosť ako znak viery má
pripraviť cestu Božiemu konaniu, Božiemu zásahu, v ktorom sa doba spásy – v našom
preklade blahobytu – rozprestrie ako rieka a dravý potok. Hospodin koná, Hospodin
nezabúda, no konať majú i Jeho nasledovníci a svedkovia. Aj my sme Božími
nasledovníkmi a svedkami. Sme svedkami a nositeľmi veľkých vecí, ktoré pre nás
vykonal Pán Ježiš Kristus. Nezabudnime sa dnešný deň radovať a svojou radosťou
obdarovať aj druhých. Veď milé slovo či pohľad sú vzácne a povzbudia nielen toho, na
koho sa usmejeme, ale aj nás samých. Radujme sa z viery, radujme sa z toho, že sme
v Božích rukách, že máme pri sebe nebeského Otca. Cez náš postoj viery a radosti môže
konať Hospodin aj dnes – tak, ako za čias proroka Izaiáša – veľké veci a veľké divy.
Nech radosť, ktorá pramení z viery v Trojjediného Pána, napĺňa naše životy aj dnešný
deň. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, chceme sa dnešný deň radovať z Toho, že Ti patríme. Ďakujeme Ti
za všetko, čo pre nás konáš, za dar viery a večnej spásy. Ty nám dávaš mnoho dôvodov
na radosť a svedectvo viery. Prosíme, daj, aby sme boli Tvojimi svedkami a nositeľmi
Tvojho posolstva v dnešnom pochmúrnom svete. Amen.
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