
Štvrtok 17. decembra 2015 
Text: Iz 40, 1 – 11 
1Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. 2Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte 

mu, že sa skončila jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina 

dvojnásobne za všetky svoje hriechy. 3Čuj, ktosi volá: Na púšti pripravujte cestu 

Hospodinovi, na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu! 4Nech sa zdvihne každé údolie 

a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrboľaté kraje 

rovným údolím; 5lebo zjaví sa sláva Hospodinova a každý to naraz uvidí; lebo ústa 

Hospodinove prehovorili. 6Čuj, ktosi vraví: Volaj! I povedal som: Čo mám volať? 
7Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet. Naozaj, ľudia sú tráva. 

Usychá tráva, vädne kvet, keď dych Hospodinov zavanie naň. 8Usychá tráva, vädne 

kvet, ale slovo nášho Boha zostáva naveky. 9Vystúp na vysoký vrch, Sion, hlásateľ 

radostnej zvesti, hlasno zvolaj, Jeruzalem, hlásateľ radostnej zvesti! Hlasno volaj, neboj 

sa, povedz judským mestám: Ajhľa, Boh váš! 10Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s 

mocou, Jeho rameno zasahuje. Hľa, Jeho mzda je pri Ňom a Jeho odmena je pred Ním. 
11Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojím ramenom, jahniatka ponesie v 

náručí, pridájajúce ovce povedie.  

Piesne: ES č. 22, 497 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Adventná doba nám pred duchovný zrak stavia dôležitú postavu Jána Krstiteľa, ktorý 

ohlasuje príchod nebeského kráľovstva a poukazuje na Pána Ježiša ako Baránka 

Božieho, ktorý sníma hriechy sveta. Pred ním tu bol starozmluvný prorok Izaiáš, 

nazývaný aj evanjelistom Starej zmluvy, lebo prinášal radostné posolstvo. Povedzte, kto 

by sa osobne, v rodine i v celej cirkvi neradoval, keď bol bezradný, a prišiel Boží 

človek, aby ho usmernil a potešil. Ten Boží posol neprichádza so slovami 

o modernizácii, ale hovorí veľmi starú, no dôležitú správu o tom, že všetko na tomto 

svete je nerovné a hrboľaté, a to nielen v panoráme krajín sveta, ale aj v medziľudských 

vzťahoch. Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet. Keď dych 

Hospodinov zavanie, všetko usychá, ale slovo nášho Boha zostáva naveky. Táto pravda 

zaznieva takmer každú nedeľu na službách Božích. Naša cirkev dáva veľký dôraz na 

Božie slovo, lebo vieme, že zostáva naveky. Všetko okolo nás sa pominie, aj my časom 

odídeme, no kým sme tu, vystúpme z radov všednosti, nesplyňme s týmto svetom, 

nepočúvajme hlasy falošných nájomných pastierov, lebo nás Boh povolal hlásať Jeho 

slovo, ktoré zasahuje, lebo má moc: „Ajhľa, Hospodin, Pán, prichádza s mocou, Jeho 

rameno zasahuje…“ Prorok svoj národ potešoval, že príde Mesiáš a bude pásť svoje 

stádo ako dobrý pastier. Tým ohlasovaným Pastierom je pre nás Ježiš Kristus. Kristus vo 

svojej láske pristupuje ku každému individuálne, aby mu pomohol na ceste 

k oslobodeniu od hriechu a priviedol ho k novému životu a spáse. Zachraňuje každého, 

kto sa k Nemu priznáva nielen nejakým svedectvom, ale kto celým životom vyznáva 

s reformátorom Dr. M. Lutherom: „Verím, že Ježiš Kristus, pravý Boh, pred vekmi od 

Otca splodený, a pravý človek z Márie panny narodený, je mojím Pánom, ktorý mňa, 

zlorečeného a zatrateného človeka, vykúpil, privlastnil si a vyslobodil od všetkých 

hriechov, od smrti večnej a moci diabolskej; nie zlatom ani striebrom, ale svojou svätou 

a drahou krvou a svojím nevinným umučením a smrťou; aby som bol Jeho vlastným a žil 

pod Ním v Jeho kráľovstve a slúžil Mu v ustavičnej spravodlivosti, nevinnosti 

a blaženosti; tak ako On vstal z mŕtvych, žije a kraľuje naveky. To je iste (verná) 

pravda!“ Izaiáš hlásal radostnú zvesť, Ján krstil vodou na pokánie, ale Ten, v ktorého 

sme pokrstení, nás zachraňuje pre večný život v nebeskom kráľovstve. Robí tak 

z milosti, aby nás uistil, že nie sme sami – Boh je s nami. On je verný Pastier a vždy sa 

ujme svojho stáda. Amen. 



Modlitba: 
Dobrý Pastier ľudských duší, dopraj zaznieť svojej pravde tam, kde sa šíri blud a klam. 

Uč nás zachovávať dobrú vôľu, by svet dozrel k pokoju. Iba to je správna cesta tam, do 

nebeského Jeruzalema. Nedaj blúdiť v sveta strany – zhromaždi nás v cirkvi pod svojimi 

ramenami. Tvoja cirkev učí: Kristova cesta poníženia dostala mzdu povýšenia. Pane 

cirkvi, uč aj nás žiť v pokore, tá otvára vždy správne dvere. Tak do pokory oblečení 

adventu sa dočkáme, keď Kristus nás vyzdvihne zo zeme. Amen. 
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