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Utorok 29. marca 2016 

Text: Iz 25, 6 – 9 

6Hospodin mocností pripraví všetkým národom na tomto vrchu hostinu z tučných pokrmov, hostinu s 

burčiakom, s tučnými jedlami, so špikom, s očisteným burčiakom. 7A zničí na tomto vrchu závoj, ktorý 

zastiera všetky národy, a prikrývku, ktorá prikrýva všetky kmene.8Pohltená bude smrť naveky a Pán, 

Hospodin, zotrie slzy z každej tváre a z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu; lebo to Hospodin povedal. 

Pokorenie Moábu. 9V ten deň povedia: Ajhľa, toto je náš Boh, v Neho sme dúfali, že nám pomôže! Toto je 

Hospodin, v Neho sme dúfali, plesajme a radujme sa z Jeho pomoci! 

Piesne: ES č. 131, 136 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Dnes nás na hostinu pozýva samotný Boh. Prorok Izaiáš nám hovorí, že Hospodin pripraví všetkým 

národom hostinu s výdatnými jedlami a vínami. Toto je veľmi vzácne vyjadrenie Starej zmluvy. Dokonale 

sa splnilo v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel umrieť za všetkých. Každý, kto uverí v Krista, bude na 

tej hostine. Bude to hostina s najlepšími jedlami a najlepšími vínami – to je dvakrát zdôraznené. Čo to bude 

za hostinu? Pán Boh vládne celému svetu a na Sion prídu všetky národy, aby Ho oslavovali. Spomeňme si 

na prvý zázrak Pána Ježiša. Bolo to na svadbe v Káne Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Pán Boh 

podáva to najlepšie víno. Na Sione ho spolu budeme piť. On je Ten, ktorý pozýva. Čo to však znamená? Že 

v nebi budeme piť víno a jesť tučné pokrmy? Čo nám tu chce Izaiáš povedať? Príchodom Pána Ježiša 

Krista prišlo Božie víno ako obraz Božieho požehnania. S Ním prichádza radosť. Pán Ježiš pri poslednej 

večeri povedal svojim učeníkom, že od tej chvíle nebude piť z toho nápoja až do dňa, keď ho bude piť 

spolu s nimi v kráľovstve svojho Otca. V ten deň to bude definitívna oslava v Božom kráľovstve. Tam Pán 

Boh zničí závoj, ktorý zastiera všetky národy, a prikrývku, ktorá prikrýva všetky kmene. Ježiš Kristus 

odhalil ten závoj, ktorý nám zakrýval Boha. Keď Pán Ježiš zomrel na kríži, chrámová opona sa roztrhla. 

V Ježišovi máme voľný prístup k nášmu nebeskému Otcovi. V 1K 15, 55 sa apoštol Pavel pýta: „Kde je, ó, 

smrť, tvoje víťazstvo, kde je, ó, smrť, osteň tvoj?“ Obeť Božieho Syna a Jeho vzkriesenie navždy pohltili 

smrť. Naša nádej siaha až za hrob. Pán Ježiš vstal z mŕtvych, aj my vstaneme. Či tomu veríš, brat a sestra? 

Lebo Pán, Hospodin, zotrie slzy z každej tváre. V knihe Zjavenie Jána je to zopakované v kapitolách 7 a 21 

ešte dvakrát. Tá veľkolepá hostina bude veľkou oslavou, ktorá sa nikdy neskončí. Bude to stolovanie 

s Bohom. Večera Pánova je krásny predobraz tohto stolovania. A všetci ľudia sú na túto hostinu pozvaní. 

Vtedy budeme ústami proroka Izaiáša vyznávať: „Ajhľa, toto je Hospodin, v Neho sme dúfali, jasajme 

a radujme sa z Jeho pomoci!“ Jedného dňa Ho uvidíme tvárou v tvár a bude to skvelé. Prečo? Lebo to 

povedali ústa Hospodinove. Amen. 

Modlitba: 
Hospodine, Otče, ďakujeme za posolstvo proroka Izaiáša. Ďakujeme Ti za vzkriesenie Tvojho Syna. 

Ďakujeme, že ani smrť Ti nezabránila zmariť veľké dielo našej spásy. Prosíme Ťa o Ducha Svätého, aby 

nám toto Tvoje posolstvo vstúpilo do sŕdc a my aby sme z neho čerpali pre dni dobré, pre dni zlé, ale aj pre 

tie naše dni posledné. Naplň naše srdcia radosťou a vďačnosťou aj v tomto veľkonočnom čase. Amen. 
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