
Sobota 2. decembra 2017 

Piesne: ES č. 375, 333 

Text: Zach 9, 9 – 12 

„Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Prorok Zachariáš patrí medzi „malých“ prorokov a bol pravdepodobne predposledným 

prorokom starozmluvnej doby. Podobne ako Aggeus pôsobil v poexilovej dobe, teda v čase 

návratu Židov z babylonského zajatia v dobe vlády perzského kráľa Dáriusa. Obaja 

pripomínali Izraelcom Božiu zvrchovanosť, nabádali ich k pokániu a povzbudzovali ich, aby 

dokončili prestavbu jeruzalemského chrámu. Izaiáš im sprostredkoval aj posolstvo o slávnej 

budúcnosti, ktorá čaká Boží ľud. Uvedený text je radostným mesiášskym proroctvom, ktoré 

predpovedá vstup Ježiša do Jeruzalema ako Kráľa – spravodlivého, dnes by sme povedali: 

„morálne a eticky na výške“, pokorného v srdci a aj navonok skromného a pokojného – ako to 

zviera, na ktorom sa niesol. Aký kontrast k vojnovým koňom, vozom a lukom, ktoré budú 

zničené! Na rozdiel od ríše Alexandra Veľkého, ktorá sa na území Izraelcov zanedlho utvárala 

krviprelievaním, tento Kráľ založí kráľovstvo pokoja, a to „od mora až k moru“. Krásne je 

i uistenie v závere textu, že ak sa väzni – či ešte zvyšok ľudí v babylonskom zajatí, alebo my 

– väzni svojich hriechov – navrátime do pevnosti Jeho náruče, našou nádejou je práve On 

a hojná odplata nás neminie. Prešlo poltisícročie, kým sa úvodné slová tohto proroctva 

naplnili – na Kvetnú nedeľu, keď Spasiteľ Ježiš Kristus vchádzal do Jeruzalemu za plesania 

zástupov. Žiaľ, že sa táto radosť nedele Palmarum o niekoľko dní – v deň veľkopiatkový – 

zmenila na ukrutné výkriky: „Ukrižuj Ho!“ Pripomíname si predovšetkým doslovné 

naplnenie prvej časti prečítaného textu: „Preveľmi jasaj, dcéra Sion... Ajhľa, tvoj kráľ 

prichádza k tebe...“ Či a ako sa Izraelcom naplnila ďalšia časť textu, ťažko povedať, nakoľko 

po veľkej židovskej vojne židovský národ na takmer dve tisícročia stratil svoju identitu. Jedno 

je však isté, že slová Ježiša Krista: „Dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné 

písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane“ (Mt 5, 18) sa nepominú. 

Majme to všetci na pamäti a verne sa pridŕžajme nášho Spasiteľa Ježiša Krista, aby nám, keď 

príde vo svoj veľký deň, nemusel povedať: „Odíďte odo mňa, zlorečení“, ale: „Poďte, 

požehnaní.“ Amen. 

 

Modlitba:  

Skláňame sa pred trónom Tvojej velebnosti, dobrotivý Pane a Bože náš. Vieme, že nechceš 

smrť hriešneho človeka, preto si v priliehavom čase poslal na svet svojho Syna, aby nás 

sebaobetovaním vytrhol z diablovej moci a vykúpil od večnej smrti. Za Tvoju milosť úprimne 

ďakujeme a pokorne Ťa prosíme, aby si nám v časnosti pomáhal bojovať dobrý boj viery, 

úspešne skladať z pliec bremená života, a tak žiť Tebe ku cti a chvále a sebe k spaseniu. 

Amen. 
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