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Utorok 19. júla 2016 

Text: Iz 2, 1 – 5 
1Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámócov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaleme. 2V posledných 

dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. 

Pohrnú sa k nemu všetky národy, 3poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch 

Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho 

chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. 4On bude súdiť 

medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje 

oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. 5Hor sa, 

dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom!  

Piesne: ES č. 573, 315 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Slová proroka Izaiáša smerujú naše pohľady k posledným dňom. Prvých päť veršov 2. kapitoly 

Izaiáš venuje opisu dejov, ktoré sa udiali v spomenutých posledných dňoch. Pri slovnom spojení 

„posledné dni“ mi mysľou preletela myšlienka na to, aké boli dni prvé. Predstava domu 

Hospodinovho na vrchole hôr, pohnutie národov a kmeňov na vrch Hospodinov vo mne uzatvára 

príbeh, ktorý sa začal v Babylone. Príbeh stavby babylonského mesta a veže na znak zaistenia si 

slávneho mena, príbeh súdržnosti a následného Božieho rozptýlenia sa v slovách proroka Izaiáša 

akoby uzatvára. V posledné dni sa skončí vyčíňanie národov. Dokonajú sa nezmyselné roztržky 

rozmanitých kmeňov. Výzva „Poďme“ sa nebude niesť v znamení vlastnej prestíže, ako ju 

poznáme z príbehu o babylonskej veži, ale bude pozvaním k Hospodinovi, do Jeho blízkosti. 

„Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim 

cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch.“ Pohnútky ľudí v posledných dňoch budú celkom 

iné ako tie, ktoré poznáme z dní prvých. Bude to tak kvôli tomu, že posledné dni sa budú niesť 

v znamení poznania dokonalej Božej lásky prejavenej v Ježišovi Kristovi. Vďaka Božiemu 

Synovi môže prorok opisovať mesiášsku ríšu ako ríšu pokoja, ako miesto, kde zbrane, meče, 

oštepy budú lepšie využité. 

Milý brat, milá sestra, chuť posledných dní môžeme zakúsiť už teraz. Vzdajme sa svojich mečov, 

odhoďme zbrane a kráčajme už dnes v svetle Hospodinovom! Amen. 

Modlitba: 
Láskavý Pane Ježiši Kriste, Ty si Ten, ktorý má v moci premeniť naše dni, a to tak, že premeníš 

naše vnútro. Prosíme Ťa, aby sme si blízkosť posledných dní naplno uvedomovali a už teraz sa 

snažili o život plný Božieho pokoja. Pomôž nám rozlúčiť sa so svojimi zbraňami, ktorými 

ubližujeme svojim blízkym, a predovšetkým Tebe. Daj, nech sa náš život nesie v znamení Tvojej 

lásky, svetla a pokoja. Amen. 
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