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Zamyslenia na týždeň po 2. pôstnej nedeli 12. 3.  

 

Nedeľa 12. marca 2017 – 2. pôstna nedeľa (Reminiscere) 

Piesne: ES č. 103, 273 

Text: Iz 5, 1 – 7  

„Lebo vinicou Hospodina mocností je dom Izraela a mužovia judskí sú jeho pôvabnou výsadbou. 

On čakal na právo a tu, hľa, prelievanie krvi, na spravodlivosť, a tu, hľa, volanie o pomoc.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Izaiášovo rozhodnutie spred 2700 rokov zaspievať pieseň o Božom ľude, o Božom dome 

Izraelcov, je jedným z najkrajších podobenstiev Starej zmluvy. Pieseň o vinici je o vyvolenom 

národe, ktorý patrí Hospodinovi mocností, ale nespĺňa účel ani neprináša osoh svojmu Tvorcovi. 

Ušľachtilá réva prináša trpké hrozno. Všetko, čo urobil Pán vinice, stratilo cenu. Navnivoč vyšla 

práca a starostlivosť, vlastne všetko, čo bolo urobené z Božej strany. Druhá strana zmluvy – Boží 

ľud – sa nesprával podľa zmluvy. Smutný to skutok i žalostný obraz. Je to priam ukážka, aká 

dôležitá je historická pamäť. Zabudnúť, že na začiatku všetkého je Božia aktivita, Jeho cesta, 

povolanie, vedenie, vyvolenie či určenie, sa nevypláca. Končí sa to vždy neblahými následkami – 

súdom i vynesením rozsudku. Práve v Božom rozsudku sa ukazuje, aký je Hospodin mocností. 

Berieme vážne Jeho moc, svätosť a zvrchovanosť? Sme Mu dostatočne vďační a ctíme si Ho 

osobne i spoločne? Že pribúda tých, ktorí sa prestali starať o svoje spasenie? Pribúda tých, ktorí 

nechcú počúvať ani pieseň o vinici, ani o cirkvi Kristovej. Božia vinica má prinášať kvalitné 

ovocie. Kmeňmi vínnej révy nezostali len synovia kmeňa Júdu. Boh tak miloval svet, že obnovil 

vinicu, premenil ju na spoločenstvo zachránených v Ježišovi Kristovi. Záleží Mu na nej! Božia 

vinica je aj obraz Božieho kráľovstva medzi nami. Všetko preto prijímajme ako dar nám v 

plynúcom čase milosti. Nie my Jemu, ale On dal nám vínny kmeň – svojho Syna. Verme v Neho, 

veď do toho kmeňa sme zaštepení. Miazga viery z tohto kmeňa roznáša život v našom tele od 

Krstu svätého i do spoločenstva cirkvi, ktorej 500. výročie obnovy si v tomto roku pripomíname. 

Neprestajne ďakujme – nielen v chráme, ale vždy a všade – za Božie dielo vinice. Pieseň o vinici 

je sťa ľudová pieseň – vzácna perla a naše bohatstvo – vzácnosť, že Boh svoje dielo, vinicu, 

nikdy neopustí. Obnoví ju a oslávi, lebo On sa oslávi v nej. V tomto tichom pôstnom čase 

prosme, aby sa Hospodin rozpomínal nielen na svoju vinicu, ale i Pán Ježiš Kristus na nás – tak, 

ako Ho o rozpomenutie prosil kajúci lotor na Golgote. Sami sme prosebníkmi (žobrákmi) Božej 

milosti a nimi aj zostaneme. Amen. 

 

Modlitba:  

Svätý Bože a drahý náš Otče! Ďakujem Ti spolu so svojou rodinou i so všetkými veriacimi 

v Tvojho Syna Ježiša Krista, že si nás Duchom Svätým povolal do spoločenstva Tvojho domu – 

vinice. Viem, že s Tebou a pri Tebe rozhoduje svätosť a posvätenie, láska a milosť, ktoré vždy 

zavŕšia všetko k Tvojej sláve a chvále Tvojho mena. Daj, nech sa to pre zásluhy Ježiša Krista 

deje pri nás i v tejto pokornej prosbe. Amen. 
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