
Zamyslenia na týždeň po 17. nedeli po Svätej Trojici 8. 10. 

 

Nedeľa 8. októbra 2017 – 17. nedeľa po Svätej Trojici 

Piesne: ES č. 246, 478 

Text: Iz 49, 1 – 6  

„A 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.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Koho má prorok Izaiáš na mysli, keď hovorí o služobníkovi Hospodinovom? Mohol to byť 

Izrael ako celok alebo nejaká skupina v rámci Izraela. Takisto za služobníka Hospodinovho 

mohol Izaiáš označiť samého seba. Pokojne by to mohol byť aj ktorýkoľvek Bohu oddaný 

a trpiaci človek... Kresťanská cirkev však oddávna v týchto piesňach spoznávala Pána Ježiša 

Krista. V dnešných biblických slovách sa stretávame s pozoruhodnou skutočnosťou, keď sa 

služobník Hospodinov ujíma slova, oslovuje ostrovy a ďaleké národy. Naznačuje tým, že jeho 

poslanie nie je obmedzené na ohraničené územie ani na jeden konkrétny národ, ale týka sa 

celého ľudstva, celého stvorenia. Pritom je tento služobník vyzbrojený ostrým mečom 

a vyhladeným šípom, ktoré sú obrazom Božieho slova. Zároveň je v pochybnostiach uistený, 

že splní to, čo mu bolo určené. Splní poslanie, ktoré mu Boh určil. Nie však pre svoju silu 

a schopnosti, ale preto, lebo je to Božia vec, ktorá mu bola zverená, aby ju vykonal. 

U Hospodina je jeho právo i odmena za jeho prácu a službu. V závere, v 6. verši, sa slova 

ujíma Hospodin, keď zasľubuje služobníkovi, že ho urobí svetlom národov. Služobníkovou 

úlohou je priniesť svetlo a Hospodinovu spásu. Lebo svetlo a spása znamenajú vyslobodenie 

z temnoty hriechu, známosť Božieho slova, poslušnosť Božej vôli, ale i nový život darovaný 

Hospodinovým odpustením v pokoji, bezpečí a radosti. Ak teda v služobníkovi 

Hospodinovom poznávame Božieho Syna Pána Ježiša Krista, dostávame jasný obraz o tom, 

kto je a má pre nás byť svetlom a Hospodinovou spásou. Kristus je Ten, o ktorom aj evanjeliá 

svedčia, že sa stal služobníkom: „Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil 

a dal dušu ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20, 28) Vložme teda aj dnešný sviatočný deň do 

Božích rúk, keď nám On sám chce opäť slúžiť svojím slovom. Prosme Ducha Svätého 

o vnímavé srdcia, aby to slovo v nás konalo to, k čomu ho k nám Pán Boh posiela. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši Kriste, chválu a slávu Ti vzdávame za dielo spásy, ktoré si vykonal pre záchranu 

každého z nás. Stal si sa tichým a trpiacim Božím služobníkom, ponížil si sa kvôli nám 

a v potupe si ukázal Božiu silu a víťazstvo. Prosíme, buď aj dnes naším svetlom, buď svetlom 

tohto sveta, buď svetlom pre tých, ktorí v tme hynú. Daj vidieť svoje svetlo všetkým ľuďom, 

aby všetci poznali pravdu a boli zachránení pre večnosť. Amen. 
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