
Sobota 23. decembra 2017  

Piesne: ES č. 20, 28 

Text: Iz 52, 7 – 10 

„7Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú 

záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom. 8Všetci tvoji strážcovia dvíhajú hlas, spoločne 

hlásajú, lebo na vlastné oči uvidia Hospodinov návrat na Sion. 9Vypuknite v spoločný jasot, 

zrúcaniny Jeruzalema, lebo Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. 10Hospodin odhalil 

svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu 

nášho Boha.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Hlavnou témou slov proroka Izaiáša je výzva k prijatiu záchrany, ktorá určite príde, a potreba 

radovať sa z nej. V tom čase totiž už mnohí z Izraela boli v babylonskom zajatí a prorok práve 

im adresuje zvesť o príchode záchrany. Boh príde ako kráľ a povie: „Tu som! Ja som váš Boh 

a vy ste môj ľud.“ Tieto slová z 52. kapitoly dlho v prvotnej cirkvi spievali ako pieseň práve 

na nočných bohoslužbách vo sviatok narodenia Pána. Ale príchod Záchrancu prináša aj radosť 

– nech jasá Boží ľud, lebo Boh príde a privedie svoj ľud opäť na Sion. „Na vlastné oči uvidia 

Hospodinov návrat ... a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha.“ Táto zvesť však 

musí viesť ľudí k zmene života, majú sa vrátiť vo viere a v láske k Bohu a žiť v pokoji 

s inými ľuďmi. Ale aj my sme dnes iba jeden deň pred sviatkami Vianoc. Už zajtra zaznie 

evanjelium, že prišiel Boží Syn. To akoby aj nám povedal: „Tu som! Ja, váš Boh. A vy ste 

môj ľud.“ Táto blahozvesť aj nás oslovuje a vyzýva nás k novote života, lebo vidieť dieťa 

v jasliach a v Ňom vidieť veľkého Boha, môžu len ľudia čistého srdca (Mt 5, 8). Takéto 

videnie prináša zmenu aj v našom živote, keď si uvedomíme, kto prišiel v Kristovi k nám, čo 

nám doniesol a čo od nás očakáva. V čistom srdci nie je hnev, závisť, zlorečenie, zloba, ale 

milosť a láska k blížnym. A tu k nám znie otázka: Ako chcem prijať Pána Ježiša do svojho 

života? Ako sa musím zmeniť, a prečo? Pán Ježiš aj tebe hovorí: „Tu som, prišiel som aj pre 

teba, aby som ťa spasil. Prijmeš ma? Vieš odpustiť tým, ktorí ti ublížili? Vieš obetovať čas 

pre modlitbu ku mne? Vieš volať vo svojej slabosti a prosiť o moju pomoc? Vieš priniesť 

obeť pre cirkev, ktorej som ja hlavou? Jasá tvoje srdce nad mojím príchodom k tebe? Ak nie, 

niekde v tvojom živote je chyba. Volaj na mňa – ja som tu a práve aj pre teba, aby som ti bol 

ku pomoci. Som tvoj Boh a ty si moje dieťa.“ Toto je zvesť dnes čítaného Božieho slova. 

Amen. 

 

Modlitba:  
Drahý Pane Ježiši Kriste! Len tí, čo sú čistého srdca, uvidia v Tebe – v malom narodenom 

dieťatku – veľkého Boha. Stvor nám čisté srdcia, aby sme Ťa s vďačným srdcom vítali, 

z Tvojho príchodu sa radovali a Teba spolu s Otcom nebies a s Duchom Svätým oslavovali, 

lebo si náš Boh a my sme Tvoj ľud. Amen. 
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