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Piatok 23. septembra 2016 

Text: Iz 49, 1 – 6 
1Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte, ďaleké národy! Hospodin ma povolal už od života matky, od 

lona mojej matky myslel na moje meno. 2Ústa mi urobil akoby ostrým mečom, ukryl ma v tôni 

svojej ruky. Urobil ma vyhladeným šípom, schoval ma do svojho tulca. 3Riekol mi: Si mojím 

služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim. 4Ja som však povedal: Nadarmo som sa namáhal, pre 

ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu 

je u môjho Boha. 5Teraz však hovorí Hospodin, ktorý si ma stvárnil za sluhu od života matky, 

aby som vrátil Jákoba k Nemu a aby sa Izrael k Nemu zhromaždil. Preto som vzácny v očiach 

Hospodinových a môj Boh sa stal mojou silou. 6A riekol: Málo mi je, že si mi služobníkom na 

pozdvihnutie kmeňov Jákobových a na navrátenie zachránených z Izraela. Urobím ťa svetlom 

národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme.  

Piesne: ES č. 494, 351 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
„O kom to hovorí prorok? Sám o sebe, a či o niekom inom?“ Takúto otázku položil Filipovi 

dvoran etiópskej kráľovnej, čítajúci proroka Izaiáša (Sk 8). O kom to hovorí prorok? Aké je 

poslanie služobníka Božieho? Aké má prostriedky na svoju prácu? Čo ho motivuje a kde je jeho 

odmena? Aké situácie môže prežívať vo svojej službe? Navrátiť k Hospodinovi zablúdených. 

Zhromaždiť k Nemu roztratených. Pozdvihnúť kmene k Hospodinovi. To je úloha Božieho sluhu. 

Aké má prostriedky? Iba slovo. Žiadne križiacke výpravy. Iba ústa ostré ako meč. Iba trefné 

slovo, ktoré zasiahne na pravom mieste ako vyhladený šíp. Bojovať slovom, rozsievať Slovo. To 

je hlavná úloha Božieho služobníka. Práca niekedy frustrujúca. Robotník hneď vidí výsledok 

svojej práce. Vidí kubické metre, ktoré premiestnil alebo zhromaždil. Ten, čo rozsieva Slovo, má 

neraz pocit, že sa nadarmo namáhal, pre ničotu a márnosť strávil svoju silu… Prečo Boží 

služobník neprestane s touto námahou? Lebo jeho právo je u Hospodina a odmena za jeho prácu 

je u jeho Boha. Je Bohom povolaný. O kom to hovorí prorok? Filip vedený Duchom Svätým 

jednoznačne vzťahuje tieto slová na Pána Ježiša Krista. On je tým povolaným od života matky, 

s menom Ježiš a Emanuel. Jeho osoba a Jeho slovo sú ostrým dvojsečným mečom, ktorý 

rozdeľuje ľudí na tých po pravici a tých po ľavici. Začalo sa to na golgotskom kríži rozdvojením 

príbehu lotrov a pokračuje až po posledný súd, keď budú od seba oddelené ovce a kozly. On je 

Svetlom národov. Jeho spása siaha až po koniec zeme. Počúvajte Ho, ostrovy, a pozorujte, 

ďaleké národy! Samozrejme, že rabínsky vykladač nebude súhlasiť s takýmto výkladom. Áno, 

služobníkom Božím z týchto veršov je aj Izrael a Izaiáš. Služobníkom Božím som i ja, i ty, ale 

bez toho hlavného Služobníka, ktorý nám zoslal Ducha Svätého, daromná by bola všetka naša 

námaha. I v dnešný deň prijmime Bože poverenie a zvestujme slovo Božie ústami aj celým 

životom. I dnešný deň prežime vo viere v Božie vyslanie i zasľúbenie, že naše právo je 

u Hospodina a odmena za prácu u nášho Boha. Bez ohľadu na vonkajšie, viditeľné výsledky. 

Amen. 

Modlitba: 
Hospodine, nebeský Otče, ďakujeme Ti, že nám i dnes dávaš dôveru, aby sme boli Tvojimi 

služobníkmi. Prosíme, priznávaj sa k nášmu svedectvu viery. Ďakujeme za množstvo Tvojich 

služobníkov, ktorí kráčali pred nami a cez ich službu sme mohli prijať spásu. Ďakujeme za Izrael, 

Izaiáša, Filipa, a zvlášť za Tvojho Syna Pána Ježiša Krista, ktorý najvernejšie dokonal službu 

svojou obeťou za nás na dreve kríža. Obdaruj nás, prosíme, Jeho láskou, poslušnosťou a vierou. 

Amen. 
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