Piatok 5. augusta 2016
Text: Iz 62, 1. 6 – 12
1Kvôli Sionu nemôžem mlčať, kvôli Jeruzalemu sa neviem upokojiť, pokiaľ jeho ospravedlnenie
nevzíde ako žiara a jeho záchrana nevzplanie ako fakľa.
6Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať;
vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja! 7Ani Jemu nedajte pokoja, kým
neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi. 8Hospodin prisahal na svoju pravicu a na
svoje mocné rameno: Nevydám už nikdy tvoje obilie za pokrm tvojim nepriateľom. Cudzozemci
nebudú piť tvoje mladé víno, pre ktoré si sa ty namáhal. 9Lebo tí, čo ho zberajú, budú ho jesť a
budú chváliť Hospodina; a tí, čo ho oberali, budú ho piť na nádvoriach mojej svätyne. 10Prejdite,
prejdite bránami, urovnávajte cestu ľudu, stavajte hradskú, odstráňte kamene, vztýčte koruhvu
národom. 11Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme: Povedzte dcére Sion: Ajhľa,
prichádza tvoje spasenie, Jeho odmena je s Ním a Jeho odplata je pred Ním. 12Budú ich volať:
Svätý ľud, Vykúpenci Hospodinovi, a teba budú volať Vyhľadávané, neopustené mesto.
Piesne: ES č. 16, 265
Zamyslenie nad Božím slovom:
Hospodin je spása – to je posolstvo posledných kapitol Izaiášovho proroctva a vrchol celej knihy.
Opisuje prorockú víziu, ktorá sa teší z Hospodinovho požehnania a záchrany. Boží súd je
zabudnutý. Spása, hojnosť, blaho a svetlo spravodlivosti sú pripravené pre ľud, ktorý bude verný
Hospodinovi. I Jeruzalem bude opäť novým svetlom národom, svätým mestom Božím. To, čo
bolo trestom, súdom za neveru, sa končí. Tí, ktorí súd spôsobili, zomreli; nová generácia je už
nositeľom zmenenej identity nového Božieho ľudu. Hospodin to spôsobil, On ponúka aj
záchranu. Svedectvom toho nového je aj nové meno, ktorým Ho pomenujú národy, keď Ho
uvidia v Jeho novej sláve, ktorú Mu dá Hospodin. Je to nová, úžasná perspektíva; prorok ju vidí
a chápe ako zasľúbenie, že nový Izrael už nikdy nebude ohrozený, ale bude požehnaný a stane sa
požehnaním. Je to krásna vízia novej budúcnosti, ktorú Hospodin už pripravil, ale ešte sa
neuskutočnila. Uskutočniť ju musí sám ľud. Záver kapitoly je výzvou odstrániť všetky prekážky,
pripraviť cestu a urobiť všetko, aby ľud aj realizoval Božie zasľúbenie príchodu nového života
s ponukou budúceho Mesiáša. Spása Izraela je pripravená, spôsobil to Boh; teraz záleží na ľude,
aby vykročil cestou spásy. No nielen samotný prorok nemôže mlčať. Obracia sa s rovnakou
výzvou aj na strážcov, ktorých ustanovil na jeruzalemských hradbách. Ich úloha je dvojaká: ich
povinnosťou je nikdy nebyť ticho, ale majú hovoriť ľudu, pripomínať veľké skutky
Hospodinove, hovoriť o spasení, blahu a sláve, ktoré sú už pripravené. Musia to hovoriť vo dne
i v noci, nesmú si dopriať oddychu a ani ľudu pokoja, pokiaľ obyvateľstvo nevykročí na cestu za
Ním. Druhá výzva je ešte výraznejšia: strážcovia nemajú dopriať pokoja dokonca ani
Hospodinovi, pokým nepostaví nový Jeruzalem a na Jeho hradbách nezaveje koruhva slávy Jeho
spásy. Je to výzva k novému Izraelu, ale aj k nám, aby sme aktivitou svojej viery pripravovali
cestu k Hospodinovej spáse. Je to riešenie našej ľahostajnosti a nezáujmu o Božie veci a volanie
k zodpovednosti, aby sme prijali dar spasenia a nového života, ktorý je Bohom pripravený v obeti
Ježiša Krista, a stali sa Jeho svedkami. Lebo Golgota nechce byť naším odsúdením, ale prijatím
do nového spoločenstva Božieho ľudu a vyplnením krásneho zasľúbenia novej Božej budúcnosti.
Amen.
Modlitba:
Dielu svojmu nedáš zhynúť, Pane, vždy si poslal mužov ku obrane, k obnoveniu svojho Siona.
Buď Ti chvála, za tú lásku Tvoju, však daj aj nám sily ku ďalšiemu boju, ním sa veľké dielo
dokoná! Ach, daj chuti i dnes svedčiť smele, srdcia vierou otužené vrelé, pravosť Ducha Bože ku
sviatku: nielen sláviť blahorečiť, ale slávne dielo stavať, zväčšiť, tak ozdobiť Tvoju pamiatku. (M.
Rázus) Amen.
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