Pondelok 23. mája 2016
Text: Iz 6, 1 – 8 (9 – 13)
1
V roku, keď zomrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje
Jeho rúcha naplňovali chrám. 2Serafi stáli nad Ním, každý mal po šesť krídel. Dvoma si zakrýval
tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. 3Jeden takto privolával druhému: Svätý, svätý, svätý
je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. 4Vtom sa zachveli základy verají v prahoch
pre hlas volajúceho a dom sa naplnil dymom. 5Vtedy som povedal: Beda mi, som stratený, lebo
som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože Kráľa, Hospodina
mocností, videli moje oči. 6Potom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík,
ktorý vzal kliešťami z oltára, 7dotkol sa mi úst a riekol: Ajhľa, tento sa dotkol tvojich perí a
zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odpustený. 8A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto
nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! 9A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu:
Počúvajte len, počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len, hľaďte, ale nechápte! 10Zatvrď srdce tohto
ľudu a jeho uši zapchaj a jeho oči zastri, aby svojimi očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho
srdce nechápalo, a tak, aby sa neobrátil a neuzdravil. 11Nato som povedal: Až dokedy, Pane? I
odvetil: Pokiaľ nespustnú mestá bez obyvateľov a domy bez ľudí, kým roľa nespustne na púšť.
12
Hospodin ďaleko odvedie ľudí a mnoho bude opustených miest v krajine. 13A ak ostane v nej
ešte desatina, i tá bude znova na spálenie ako cér a dub, z ktorých po zvalení ostane peň. Sväté
semeno je jej peň.
Piesne: ES č. 325, 478
Zamyslenie nad Božím slovom:
Do nášho života prichádzajú aj chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme. Uvedené slová Písma
svätého opisujú nezabudnuteľnú chvíľu v živote Izaiáša. Je to chvíľa, keď bol Izaiáš povolaný za
proroka, aby vyvolenému ľudu Božiemu oznamoval Božiu vôľu. Izaiáš videl Pána „sedieť na
vysokom a vyvýšenom tróne a okraje Jeho rúcha naplňovali chrám“. Serafi stáli nad Ním
a volali: „Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy.“
Prostredníctvom opisu svojho povolania do služby proroka nám Izaiáš pripomína o Pánu Bohu tri
dôležité skutočnosti. Prvá skutočnosť: Pán Boh je svätý, teda bez hriechu, a človek v Jeho
prítomnosti spoznáva svoj hriech. Tak sa stalo aj Izaiášovi, ktorý povedal: „Beda mi, som
stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože Kráľa,
Hospodina mocností, videli moje oči.“ Izaiášovo srdce naplnil pocit viny kvôli jeho hriechom
i hriechom národa a má v tej chvíli strach. Veď sám Hospodin dávno predtým, ako žil Izaiáš,
povedal: „Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive.“ (2M 33,
20) V tom, čo prorok opisuje ďalej, si môžeme všimnúť druhú dôležitú skutočnosť: Pán Boh je
odpúšťajúci. V Izaiášovom prípade je to práve jeden zo serafov (anjelov), ktorý priletel
k Izaiášovi, nesúc k nemu žeravý uhlík, čo vzal kliešťami z oltára, dotkol sa jeho úst a riekol:
„Ajhľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odpustený.“ My ako ľud
novej zmluvy vieme, že Pán Boh nám naše hriechy odpúšťa skrze svojho Syna a nášho Pána
Ježiša Krista. Nie žeravý uhlík, ale Jeho telo a krv pôsobia očistenie od našich hriechov (1J 1, 7).
A napokon posledná skutočnosť, ktorú nám Božie slovo skrze proroka Izaiáša pripomína, je, že
Pán Boh posiela do služby nielen kňazov, diakonov a misionárov, ale každého jedného z nás, aby
sme šli a zvestovali Jeho evanjelium, aby sa ľudia dali na pokánie a vo viere nasledovali Pána
Boha. Veď „tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný
život mal každý, kto verí v Neho“ (J 3, 16). Už si dnes povedal niekomu túto úžasnú správu? Pán
Boh sa nás aj dnes pýta, koho pošle a kto pôjde, aby túto zvesť oznamoval. Odpovedzme Mu aj
my rovnako ako Izaiáš: „Tu som ja, pošli mňa!“ Amen.
Modlitba:
1

Trojjediný svätý Pane Bože, ďakujem Ti za to, že Ty si Boh milujúci, Boh odpúšťajúci
a milosrdný. Oslavujem Ťa za to, že Ty sa zľutúvaš nad nami hriešnikmi. Len Ty máš moc očistiť
nás od našich hriechov. Prosím Ťa, odpusť aj moje hriechy, očisť moje srdce a priprav moje pery,
aby som vedel/a aj v dnešný deň svedčiť o Tvojej láske k nám. Tu som, Pane, a na Tvoj pokyn
čakám. Amen.
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