Streda 13. januára 2016
Text: Iz 42, 1 – 9
1Ajhľa,

môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil.
Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom. 2Nebude kričať,
nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici; 3trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí,
opravdivé právo verne prinášať bude. 4Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní
opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. 5Takto vraví Hospodin,
Boh, ktorý stvoril nebesá a rozvinul ich, ktorý roztiahol zem i s jej porastom, On dáva
dýchanie ľudu na nej a ducha tým, čo chodia po nej: 6Ja, Hospodin, povolal som ťa ku
spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil, určil som ťa ľudu za sprostredkovateľa zmluvy
a za svetlo národom, 7aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia
tých, čo sedia v tme. 8Ja som Hospodin, to je moje meno; svoju slávu inému nedám, ani
svoju chválu modlám. 9Ajhľa, predošlé veci sa splnili a nové oznamujem. Skôr, ako
vyrašia, dám vám o nich počuť.
Piesne: ES č. 485, 492
Zamyslenie nad Božím slovom:
Kto je ten, o ktorom Hospodin hovorí ako o svojom služobníkovi? Už prvotní kresťania
si mysleli, že tieto slová sú prorockými predpoveďami o Pánovi Ježišovi Kristovi. Áno,
On je pre nás tým najlepším vzorom Božieho služobníka. My by sme mali kráčať v Jeho
šľapajach. Pokúsme sa pozrieť na tieto Božie slová i ako na slová, ktoré hovoria
o každom, kto slúži Hospodinovi.
Čím sa vyznačuje Hospodinov služobník?
1.
Je Bohom stvorený, vyvolený a povolaný: služobník Hospodina je ten, ktorého
On sám (ako Stvoriteľ) stvoril, dal mu život (v. 5 – 6); ten, ktorého si On sám vybral ako
svojho služobníka (v. 1); ten, ktorému Boh určil špeciálne a dôležité úlohy a poslania (v.
6 – 7).
2.
Je vo výnimočnom vzťahu s Bohom: služobník Hospodinov je ten, ktorého On
sám podopiera, posilňuje, dodáva mu vytrvalosť (v. 1); ten, ktorého má On sám rád,
miluje ho, páči sa mu (v. 1); ten, ktorému dal dar svojho Ducha, ktorý je okrem iného
duch Božej múdrosti, duch odvahy, duch trpezlivosti a vytrvalosti, duch radca, duch
potešenia a nádeje, … duch, ktorý uisťuje o Božej prítomnosti (v. 1).
3.
Koná paradoxným spôsobom: služobník Hospodinov je ten, ktorý sa usiluje
konať podľa práva, spravodlivo (v. 1, 3, 4); ten, ktorý sa neuchyľuje k násiliu, aby
dosiahol to, čo je správne (v. 2 – 3); ten, ktorý v snahe o uplatňovanie práva neochabne
ani sa nevzdá (v. 4).
Koľko z tých, čo sa hlásia k Bohu ako Jeho služobníci, by skutočne aj mohli byť tak
nazývaní?
Na záver sa ešte pozrime na to, aký je ten Hospodin, ktorému slúžime:
1.

je slávny, jedinečný: nikto Mu nie je podobný (v. 8),

2.
je dôveryhodný: svoje zámery a sľuby nám nielen oznamuje, ale ich aj
uskutočňuje, plní (v. 9). Amen.
Modlitba:

Hospodine, Pane a Bože náš, oslavujeme a chválime Ťa za to, že si nás stvoril a do
svojej služby vyvolil a povolal. Ďakujeme Ti, že i nás si postavil do výnimočného
vzťahu s Tebou, že i nás podopieraš a dal si nám svojho Ducha. Pomáhaj nám, prosíme,
aby sme ako Tvoji služobníci konali podľa Tvojho príkladu a usilovali sa o prinášanie
a upevňovanie práva a spravodlivosti. Oslavujeme Ťa, Hospodine, lebo Ty si slávny
a jedinečný Boh, ktorému môžeme vo všetkom bez obáv dôverovať. Amen.
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