Veselte se s Jeruzalémem!
Izajáš 66, 10

Bohoslužba pro mladé
• Dnes je 4. neděle, je tedy čas na bohoslužbu pro mladé.
• Slovo, které podle Hesel Jednoty bratské tématem této prostřední postní
neděle, je Izajáš 66,10-14:
10 Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte
se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali.
11 Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů, budete s rozkoší pít plnými doušky z
prsů její slávy.
12 Toto praví Hospodin: "Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok
slávu pro národů. Budete sát nošeni v náručí, hýčkáni na kolenou.
13 Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete
potěšení."
14 Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pučet jako mladá tráva. Bude
zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky a že jeho hrozný hněv je proti jeho
nepřátelům.

Modlitba
• Pane náš a Bože, děkujeme ti, že i v době těžkostí a starostí můžeme
být navzájem spojeni tvým slovem. Že nás jako svůj lid propojuješ v
Duchu svatém, když se modlíme. Když ti přinášíme jeden druhého ve
svých prosbách.
• Děkujeme ti za dnešní neděli, kterou můžeme slavit – ke tvé cti a
chvále. Přijmi oběť našich chval, dej nám zakusit radost tvého
království.
• Odpusť, když na tebe zapomínáme, když dovolíme obavám, aby nám
přerostly přes hlavu. Očisti nás, prosíme, od našeho hříchu.
• Prosíme, naplňuj nás svým svatým Duchem a svou milostí. Amen

Slovo pro Izrael
• Slovo, které přináší prorok Izajáš, říká Izraeli. Dceři Jeruzalémské.
• Je to slovo potěšení, povzbuzení, slovo velké naděje.
• Bůh promlouvá k Izraeli o velké radosti, která ho čeká. Bude zažívat
radost a plnost dobrých věcí.
• Ovšem kdo je tím Izraelem, ke kterému Izajáš mluví? V jaké situaci se
nachází?

Izrael je v zajetí
• Bůh povolává Izajáše, aby přinesl evangelium, dobrou zprávu lidu,
který prožívá velké těžkosti.
• Co Izrael vlastně potkalo:
• Boží lid se pomalu odvrací
od Hospodina.
Nežije podle jeho vůle, svoji naději
skládá v sebe, ve svou sílu,
ve své krále či ve své spojence.
• Nedbá na Hospodinův zákon, pošlapává spravedlnost a právo.
• Daří se mu zatím dobře. Prosperuje.

Bůh lid varuje, Izrael však neslyší
• Bůh posílá k Izraeli své proroky.
• Říká: „Pokud nezměníš svůj život, pokud budeš doufat v někoho
jiného, než ve mně, pokud nebudeš
uplatňovat spravedlnost a právo,
vezmu ti, co máš
a půjdeš do vyhnanství.
• Bůh tak vedl svůj lid k pokání, on však
neposlechl. Šel dál svou cestou.

Jeruzalém dobyt, je v rozvalinách.
• Bůh dlouho čekal.
• Posílal mnoho proroků.
• Ale Izrael neslyšel.
Některé proroky zabil.
• Přitáhl nepřítel z východu
a Jeruzalém dobyl.
• Lid odvedl v poutech
do vyhnanství.

Dcera jeruzalémská pláče
• Izrael, dcera jeruzalémská (jak ji Izajáš nazývá), zakouší těžké chvíle.
• Vidí, že se vydal cestou prokletí.
• Izrael vidí svůj hřích, vyznává jej,
prosí za odpuštění.
• Dovedlo jej to k pokání. K postu.
• Prožívá svou „postní dobu“
– jako my nyní.

Sem zní slovo o záchraně
• Těmto lidem, kteří vidí svůj hřích, říká Izajáš slovo o dobré
budoucnosti.
• Slovo o záchraně. Vykoupení. O spasení. O odpuštění.
• Když by neobrátili své srdce k Bohu – dobré slovo by nezaznělo. Dcera
jeruzalémská by se nevrátila, zůstaly by jí jen oči pro pláč. (jak to
dopadlo se severním Izraelem v asyrském zajetí…)
• Žalm 34:19 Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci,
zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.

Slovo o dobrých věcech - naplnilo se
• Bůh udělal nemožné.
• Vzbudil v lidech víru, že je s nimi,
že je neopustil.
• Prožili odpuštění hříchů.
• Začali věřit slovu Izajáše, že se vrátí
nazpět do Jeruzaléma.
• Za 70 let po dobytí Jeruzaléma
se Izrael vrací domů.
• Znovu buduje chrám a Jeruzalém.

Slovo o dobrých věcech - naplní se…
• Izrael dosud zažívá nepřátelství od okolních národů.
• Nevešel naplno do odpočinutí.
(Ždům 4, 8-10)
• To jej teprve čeká
– v Božím království.

Slovo pro nás
• Izajášovo slovo je zároveň slovo Boží i k nám dnes.
• Skrze Ježíše Krista jsme také Božím lidem i my.
• Starozákonní zaslíbení platí i pro nás.
• I toto slovo o radosti…

Slovo pro koho?
• Je to slovo pro lidi zkrušené srdcem.
• Pro lidi, kteří jsou ze sebe zklamáni. Ze svého jednání. Římanům
7:19 Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.
• Pro lidi, kteří zakusili neúspěch, posměch, vlastní selhání.
• Pro lidi, kteří vidí bídu světa okolo sebe a ví, že i kdyby se rozdali, sami
svět nezachrání.
• Pro lidi, kteří jako Izrael vnímají svůj hřích, svoji nedostatečnost před
Bohem.

Sem zní slovo o dobré budoucnosti
• Toto vše je důsledek hříchu. Tedy života bez Boha.
• Je to důsledek „cesty prokletí“, na kterou se lidstvo vydalo po hříchu
Adama a Evy.
• Neboť Bůh pro nás nezamýšlel smutek, ale radost, ne neúspěch, ale
dobré věci, ne zklamání, ale dobrou cestu.
• Pro toho, kdo prožívá důsledky hříchu ve svém životě, zní zaslíbení
proroka Izajáše. Slovo o vysvobození, odpuštění, o spáse.
• „Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ (Ježíš)

Izajášovo slovo - naplnilo se.
• V Ježíši.
• V něm přišlo Boží království
do tohoto světa.
• V Ježíši můžeme zažívat pokoj
uprostřed bouří tohoto světa.
• V Kristu máme hlubokou radost,
i když může být okolo zoufání
nebo mi lidé nepřejí.
• Ježíš nás vykoupil ze hříchu.

Naplní se…
• Boží království ještě není všude okolo nás.
• Stále se modlíme modlitbu Páně
– přijď tvé království!
• Plnost radosti, pokoje, spokojenosti
a lásky budeme prožívat až
v Boží blízkosti – tam, kde on přebývá.
• Proto se těšíme na druhý
Kristův příchod.

Slovo Izajáše pro nás
• Boží slovo skrze Izajáše mluví i do mého života.
• Bůh nás zbavuje naší hříšnosti, která se projevuje:
•
•
•
•
•
•

Strachem – vykupuje nás k pevné důvěře v Hospodina.
Ztraceností – zachraňuje nás k jistotě, že jsme v Boží ruce.
Nejistotou – osvobozuje nás pro naději, že mě Bůh má rád – stále!
Prázdnotou – přijímá nás v Ježíši jako svoje děti.
Pýchou – otevírá nám oči, že jsme závislí na jeho lásce a dobrotivosti.
Nezávislostí – odpouští nám naše viny a otevírá nám novou budoucnost.

• Jinými slovy – Bůh v nás působí svou spásu.

Stát se Izajášem…
• Izajáš zvěstoval slovo povzbuzení lidem, kteří žili uprostřed rezignace,
strachu a zoufalství (v babylónském zajetí).
• I my jsme posláni přinášet dobrou zprávu lidem, kteří zažívají tíži
hříchu – prožívají strach, obavy, zoufalství, zakouší svoji ztracenost,
nedostatečnost, prázdnotu.
• K těm přicházel Ježíš, bral je za ruku a zval k Bohu – který je může
naplnit pokojem a radostí. Odpustit jejich hříšnost.
• Buďme nablízku lidem, které dnešní doba zasahuje, žijí ve strachu,
ochromeni obavami – mluvme k nim slovo naděje a vykoupení.

Ať vás Bůh provází svým
požehnáním!
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého, ať je a
zůstává se všemi vámi…

