Reportaż na podstawie Księgi Izajasza
R: Dobry wieczór Państwu.
W dzisiejszym programie mam zaszczyt przedstawić jednego z proroków, który zgodził się
pokozać wizję tego, co już za chwilę dosięgnie cały świat.
Choinki są w drodze, barszcz już doprawiony, ryby czekają w lodówce, lecz czas przy stole i
chwile radości będą dla nas jak dzień Objawienia, gdyż oto przed Państwem Prorok Izajasz.
Jak to wszystko się zaczęło Izajaszu?
Iz: Usłyszałem oto głos: "Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie
pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową... Jeżeli
zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać.." Iz.1,17-19.
R: Ja zawsze staram się w okresie świąt robić dobre uczynki, bo to czas radości i właśnie tego
spożywania dobrych, smacznych rzeczy.
Iz: "Lud, który chodzi w ciemności, ujży światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków
zabłyśnie światłość.." Iz. 9,1.
R: Tak właśnie, tu trzeba uważać, na te światła. Co roku oglądamy w mediach jak wybuchają
petardy w domach podczas świąt. Ludzie chcąc dodać klimatu, stworzyć dzieciom miłą
atmosferę umieszczają przeróżne, dziwne wybuchające świecidełka.
Rozumiesz Izajaszu to wielki dzień, mówią iż Mesjasz się narodził. Właśnie, co możesz
widzom powiedzieć na ten temat, masz może jakieś przesłanie, wizję co do dzieciątka? Czy
coś Go odróżnia od innych?
Iz: "I spocznie na Nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch
poznania i bojaźni Pana" Iz.11,2.
R: To wspaniałe, prawda? Bo tak sobię myślę, że kiedy zasiadamy z rodziną do wigilii, ten
czas jest taki wzniosły. Mój syn, kiedy ubieramy wcześniej choinkę, sprawia wrażenie takiego
dobrego chłopca, jest miły, chce pomagać, okazuje dużo rozsądku i cierpliwości. Coś w tym
musi być, że ten dzień potrafi tak mocno zmienić nasze serca. To zapewne ta choinka,
świąteczna atmosfera i dźwięki kolęd...
Iz: "Ustało wesołe bicie w bębny, skończyły się krzyki weselących się, ustały wesołe dźwięki
lutni.."24,8; "Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną"Iz.26,4.
R: Czyli to dzień, w którym narodził się ktoś więcej niż tylko mały, słodki chłopczyk?
Iz: "Oto Wszechmocny, Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada." Iz.40,10a.
R: To tak naprawdę nie choinka i kolędy, ale to On jest tym, który daje nam siłę, radość oraz
to oczekiwane uczycie spełnienia?
Iz: Tak, a Jego Słowo mówi, że: "ci, którzy Mu ufają, nabierają siły, wzbijają się w górę na
skrzydłach jak orły, biegną a nie mdleją, idą a nie ustają" Iz. 40,31.
R: O Proroku Izajaszu te święta to nowa droga dla mnie i mojej rodziny.
Szanowni Państwo; ile dni trzeba czekać by usłyszeć jak wielki dzień jest przed nami.
Dziękuję Izajaszu.
Iz: To nie moje słowa, tak mówi Pan: "Tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust:
nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem"
Iz.55,11.
R: Ten wieczór zapadnie w naszych sercach na długo...
Prorok Izajasz ubrał dziś nie tylko choinkę, ale myślę, że dał nam wszystkim tu obecnym
bliżej spojrzeć na ten wspaniały dzień Bożego Narodzenia. Dobranoc.

