
Štvrtok 7. januára 2016 

Text: Iz 45, 1 – 8 
1Takto vraví Hospodin svojmu pomazanému Kýrovi - jeho som uchopil za pravicu, aby 

som podmanil pred ním národy a uvoľnil opasky z bedier kráľov. Pootváram pred ním 

vráta, a brány neostanú zavreté. 2Ja pôjdem pred tebou a pourovnávam hrobliny, 

bronzové vráta rozbijem a poodtínam železné závory. 3Vydám ti poklady z temnosti i 

poskrývané zásoby, aby si poznal, že ja som Hospodin, Boh Izraela, ktorý som ťa 

povolal menom. 4Pre môjho sluhu Jákoba a pre Izraela, môjho vyvolenca, som ťa 

povolal tvojím menom. Vľúdne som ťa oslovil, hoci si ma nepoznal. 5Ja som Hospodin, 

a nieto iného, okrem mňa nieto Boha, opásal som ťa, hoci si ma nepoznal. 6Aby poznali 

od východu slnka i od jeho západu, že okrem mňa nieto nikoho. Ja som Hospodin, a 

nieto viac nikoho! 7Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja 

som Hospodin, ktorý to všetko robí. 8Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú 

spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; 

ja, Hospodin, som to stvoril.  

Piesne: ES č. 245, 248 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Včera sme si pripomenuli sviatok Zjavenie Krista Pána mudrcom. Mudrci prišli 

z východu, pravdepodobne z Babylónie. To by ich mohlo spájať s niekdajším perzským 

kráľom Kýrom, ktorý bol čujný k hlasu živého Boha a vykonal službu Hospodinovi, keď 

prepustil z babylonského zajatia izraelský národ. Dnešný biblický text je zvláštnou 

a zaujímavou paralelou medzi kráľom Kýrom, ktorý kraľoval nad Perziou a Babylóniou 

pol tisícročia pred narodením Krista Pána, a Ježišom, ktorému sa prišli pokloniť traja 

mudrci od východu. Božia vôľa a moc sa prejavuje v časopriestoroch histórie ľudstva 

a nikto a nič tu nemôže stáť ako prekážka týmto Božím plánom a zasľúbeniam. Božia 

moc sa prejavuje ako pevná a neotrasiteľná. V Jeho rukách sú ľudské životy – životy 

jednotlivcov i celých národov. On prináša spásu a požehnanie celému ľudskému 

pokoleniu. Kráľ Kýros bol ten, ktorý bol v rukách Božích a vykonal, čo mu Hospodin 

prikázal. Kýros ani netušil, že sa stal vykonávateľom časti Božieho spasiteľného plánu, 

ktorým bolo prepustenie Božieho ľudu do zasľúbenej krajiny. V každom jednom 

z našich ľudských životov spočíva Boží zámer, a tým pre každého človeka je, aby bol 

spasený. Všetka Božia činnosť je podopretá Jeho láskou, ktorá smeruje k spáse 

hriešneho človeka. To zistili a pochopili traja mudrci od východu, ktorí absolvovali dlhú 

cestu až do Betlehema, aby sa poklonili pred narodeným Spasiteľom.  

Poklonil si sa aj ty dnes pred Ním? A budeš sa Mu klaňať každý jeden deň? Alebo si 

myslíš, že sa Mu stačí pokloniť raz do roka, a to pri sviatku Zjavenia Krista Pána? Ak 

skutočne nevieš, tak odpoveď nájdi v nasledujúcej modlitbe. Amen. 

Modlitba: 
Pane Ježiši Kriste, skláňam sa i dnes pred Tebou s pokorou a vďakou. Drahý môj 

Spasiteľ, Ty si sa narodil na tento svet, aby si naplnil vôľu svojho nebeského Otca. Ty, 

Dieťatko nevinné betlehemské, Ty, ktorý si zostal nevinný počas celého svojho života až 

po golgotský kríž, Ty si sem prišiel, aby si napokon vzal môj hriech na seba. Za spásu, 

ktorou si mi prinavrátil život, chcem Ti ďakovať, oslavovať Ťa a klaňať sa Ti každý deň 

svojho života s tou vierou, že Teba, drahý Spasiteľ, budem oslavovať aj vo večnosti na 

veky vekov. Amen. 
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