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Utorok 13. decembra 2016 

Piesne: ES č. 19, 481 

Text: Iz 11, 10 – 13 

„V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny 

bude jeho príbytok...“ 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Prorok Izaiáš vyzýva Boží ľud k dôvere Bohu, a zároveň ho potešuje, že doba Mesiášovej vlády 

prinesie nezvyčajný pokoj. Martin Luther vo svojom najrozsiahlejšom a najprepracovanejšom 

diele (O slobodnej vôli, 1525) rozlišuje medzi skrytou hrôzou, vzbudzujúcou Božou vôľou 

a zjavenou, zvestovanou milostivou Božou vôľou v Božom slove, a hlavne v diele Pána Ježiša 

Krista. V dnešnom slove Pán Boh poukazuje na Izrael v čase, keď sa nachádzal v tiesni 

a prechádzal obdobím trestov za svoje previnenia. Prorokovi bolo však odhalené toľko 

potešiteľného o budúcnosti, že sa mysľou prenáša do tejto budúcnosti a vkladá ju do myslí 

vykúpeného ľudu. Ako sa vojaci zhromažďujú okolo svojej zástavy, (koruhvy), tak sa budú 

národy zhromažďovať okolo onoho mládnika, koreňa Izajovho. Miestom jeho odpočinutia je 

mienený Sion (Ž 132). Národy ho budú vyhľadávať ako útočište. Tak bude toto miesto slávne. 

Apoštol vzťahuje prorokovo slovo na Ježiša Krista (R 15, 12). Pred storočiami viedol Hospodin 

svoj ľud z Egypta s vystretým ramenom do zasľúbenej krajiny. Prorok teraz hovorí o mesiášskej 

dobe: „V ten deň Pán druhý raz vystrie ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu.“ Súčasne s novou 

záchranou sa skončí neblahé rozdelenie, ku ktorému došlo v dobe Šalamúnovej. Dom Dávidov 

kmeňa Izajovho zahynul, zostal iba suchý kmeň vyťatý Hospodinovou spravodlivosťou. Pán Boh 

z neho však nechal vzniknúť nový život podľa svojho zasľúbenia. Ježiš Nazaretský – len On 

jediný je v stave oživiť odumretý kmeň. Aj ho oživil a ešte oživí. Tak stoja veci aj s tebou. Tvoja 

dávna minulosť je preč, hriech ju zničil a Božia spravodlivosť by ju vyťala. Peň tvojho života by 

bol zahynul. Pán Boh ti však poskytuje milosť a záchranu v tejto ríši pokoja v Ježišovi Kristovi. 

Po premožení protivníkov zavládne Jeho moc a sláva. V dôsledku spravodlivej vlády Mesiáša 

nastane dosiaľ nevídaný a nepoznaný pokoj. „Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka 

zachraňovať, a Jeho ucho nie je také nedoslýchavé, aby nepočulo.“ (Iz 59, 1) Amen.  

Modlitba:   

Pane Bože náš nebeský, ďakujeme Ti za Tvoje kráľovstvo pokoja a lásky na zemi. Chráň našu 

kresťanskú cirkev, dávaj jej verných vyznávačov a požehnávaj jej poslanie na zemi. Amen. 
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