
KNIHA PROROKA IZAIÁŠA 
časť 17. 

MILOSRDENSTVO A VERNOSŤ  

(63 – 66) 

 

Kruté milosrdenstvo? (63) 

 

3 "Lis som šliapal sám a z národov nebol nik pri mne. Pošliapal som ich vo svojom 
hneve, zdrvil som ich vo svojej prchlivosti, nuž striekala ich vlaha na môj šat a celé 
rúcho som si poškvrnil. 4 Lebo som mal deň pomsty na mysli, a prišiel rok môjho 
vykúpenia. 5 Obzeral som sa, ale pomocníka nebolo, díval som sa, nebolo však toho, kto 
by ma podporil; vtedy mi bolo pomocníkom moje rameno a podporila ma moja 
prchlivosť, 6 že som šliapal národy vo svojom hneve, opojil som ich svojou 
prchlivosťou a vylial som na zem ich vlahu."  

7 Milosrdenstvo Pánovo chcem hlásať, Pánovu chvályhodnosť, pre všetko, čo nám Pán 
urobil, pre veľkú dobrotu k domu Izraela, čo im preukázal vo svojom zľutovaní a v 
množstve svojej milosti. 

(Isa 63:3-7 SSV) 

 

ČO PRESNE JE BOŽIE „MILOSRDENSTVO“?  

• BIBLICKÝ POJEM MILOSRDENSTVA:  
o  CHESED: ZÁVÄZOK, VERNOSŤ, stav, v ktorom stojíme verne po 

boku toho, ku ktorému smeruje naše milosrdenstvo, neopúšťame ho, ale 
usilujeme o jeho záchranu a pomáhame mu.  

o  RAHAMIM  (od RAHAM, maternica, lono):  
� SÚCIT, pohnutie... City, ktoré prechováva matka k svojmu dieťaťu, 

„plodu svojho lona“. 
� BRATSKÉ SPOLUCÍTENIE tých, čo vyšli „z jedného materského 

lona“ spoločnej matky. 



o „Charakteristikou Boží smlouvy s Izraelem je milosrdenství jako ochota k 
pomoci, i když se nezapomíná na vyvýšenost Hospodinovu a na to, že z 
dvoustranného závazku zbývá často jen závazek Boží, takže milosrdenstvo 
se proměňuje v milost. Milosrdenství Boží je věčné právě proto, že je 
spojeno se slitováním. (Adolf Novotný)“ 

Niektorí biblisti preto mienia, že tieto slová by sa v Biblii mali prekladať skôr slovom 
„vernosť“1, aby tak lepšie vynikol ich význam. 

MALÉ POROVNANIE:  

VERZIA A: 

10 On pobil egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 
 11 On vyviedol Izraela spomedzi nich, lebo jeho milosrdenstvo je večné; 
 12 mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 
 13 On rozdelil Červené more na dve časti, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 
 14 A Izraela previedol jeho stredom, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 
 15 V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko, lebo jeho milosrdenstvo je 
večné. 
 16 On previedol svoj ľud cez púšť, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 
 17 On pobil význačných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 
 18 A pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 
 19 Sehona, kráľa amorejského, lebo jeho milosrdenstvo je večné; 
 20 a Oga, kráľa Bášanu, lebo jeho milosrdenstvo je večné; 
 21 a ich krajinu dal za dedičstvo, lebo jeho milosrdenstvo je večné; 
 22 za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 
(Psa 136:10-22 SSV) 

VERZIA B : 

10 On pobil egyptských prvorodencov, lebo jeho vernosť trvá naveky. 
 11 On vyviedol Izraela spomedzi nich, lebo jeho vernosť trvá naveky; 
 12 mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho vernosť trvá naveky. 
 13 On rozdelil Červené more na dve časti, lebo jeho vernosť trvá naveky. 
 14 A Izraela previedol jeho stredom, lebo jeho vernosť trvá naveky. 
 15 V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko, lebo jeho vernosť trvá naveky. 
 16 On previedol svoj ľud cez púšť, lebo jeho vernosť trvá naveky. 
 17 On pobil význačných kráľov, lebo jeho vernosť trvá naveky. 
 18 A pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho vernosť trvá naveky. 
 19 Sehona, kráľa amorejského, lebo jeho vernosť trvá naveky; 

                                         
1 porov. Blažej Štrba. napríklad… 



 20 a Oga, kráľa Bášanu, lebo jeho vernosť trvá naveky; 
 21 a ich krajinu dal za dedičstvo, lebo jeho vernosť trvá naveky; 
 22 za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi, lebo jeho vernosť trvá naveky. 
 (Psa 136:10-22 SSV) 

Hneď to znie inak – a omnoho logickejšie, že? 

 

DO PRAXE: 

• Milosrdenstvo v podaní Boha nie je nejaká „deduškovská slabosť“ , v ktorej 
Boh nakoniec nad všetkým prižmúri oči… 

• JE TO VERNOSŤ! 
• VERNOSŤ ochotná BIŤ sa za toho, voči komu prijala svoj záväzok: 

o 7 V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho 
chrámu počul môj hlas a moje volanie preniklo k jeho sluchu. 8 Zem sa 
pohýbala a zachvela; nebesia sa otriasli a pohli v základoch, lebo vzplanul 
hnevom. 9 Dym sa mu valil z nozdier a spaľujúci oheň z jeho úst, vyletúvali 
z neho žeravé uhlíky.10 Znížil nebesia a zostúpil: čierne mračno pod jeho 
nohami. 11 Zasadol na cheruba a vzlietol, vznášal sa na krídlach vetrov. 12 
Stánok si urobil vôkol seba z čierňavy vôd a hustých oblakov. 13 Pred 
žiarou jeho tváre sa do žerava rozpálilo uhlie. 14 Pán z neba zahrmel a 
zaznel hlas Najvyššieho. 15 Vyslal šípy a rozprášil ich, vrhol blesky a 
zmietol ich. 16 Otvorili sa morské hlbočiny a základy zeme sa odkryli. Pred 
Pánovou hrozbou, pred víchricou jeho hnevu. 17 Z výsosti čiahol rukou a 
chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd. (2Sa 22:7-17 SSV) 

• VERNOSŤ ochotná ZOMRIEŤ ZA neho: 
o 8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď 

sme boli ešte hriešnici. 9 Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu 
teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou! 10 Lebo ak sme boli zmierení s 
Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako 
zmierení budeme spasení jeho životom. (Rom 5:8-10 SSV) 

• ALE nenahrádzajúca zodpovednosť toho druhého!!! 
o 12 Ale môj ľud nepočúval na môj hlas a Izrael nedbal o mňa.13 Preto som 

ich ponechal v tvrdosti ich srdca: nech si len idú za svojimi preludmi.14 
Keby ma môj ľud bol poslúchol, keby bol Izrael kráčal mojimi cestami,15 
ihneď by som bol jeho nepriateľov pokoril a jeho utláčateľov svojou rukou 
pritlačil.16 Zaliečali by sa mu nepriatelia Pánovi a ich osud by trval 
naveky.17 Kŕmil by som ho jadrom pšeničným a sýtil medom zo skaly." 
(Psa 81:12-1 SSV) 



VZOREC POKÁNIA ako obnovenia vernosti 
človeka (64) 

„Ako keď oheň páli raždie a voda vrie od ohňa, aby si dal modloslužobníkom svoje 
meno znať, nech sa trasú pred tvojou tvárou (ich) národy. 2 Keď si robil divy, zostúpil 
si, hoc sme nečakali, pred tvojou tvárou sa triasli vrchy. 3 Od večnosti nepočuli, 
neslýchali, oko nevidelo okrem teba Boha, ktorý by sa zastal tých, čo v neho dúfajú. 4 
Ideš v ústrety tomu, čo s radosťou robí spravodlivo, teba na tvojich cestách spomína. 
Hľa, ty si sa hneval - a my sme hrešili, boli sme stále v tom. Či budeme spasení? 5 
Všetci sme boli ako poškvrnení, sťa skrvavená šata bola všetka naša spravodlivosť a 
zvädli sme ako lístie, naše hriechy nás uniesli sťa vietor. 6 Nebolo toho, kto by vzýval 
tvoje meno, kto by sa vzbudil a chopil sa teba, lebo si schoval pred nami svoju tvár, 
oddal si nás moci našich hriechov. 7 Teraz však, Pane, ty si náš otec, my sme len hlina 
a ty si náš tvorca, všetci sme dielom tvojich rúk. 8 Nehnevaj sa, Pane, tak veľmi a 
nespomínaj na hriech naveky; hľa, pozri, my všetci sme tvoj ľud. 

(Isa 64:1-8 SSV)“ 

 

1. VŠETCI ZHREŠILI … „Lebo niet rozdielu: 23 veď všetci zhrešili a chýba im 
Božia sláva; (Rom 3:22-23 SSV)“ 

a. ČI UŽ PRIAMO… 
b. ALEBO NEPRIAMO – nakoniec, POHLI SME nejako značnejšie 

a rozhorčene proti svinstvu, ktoré sa deje vo svete? Ak nie – potom je to AJ 
NÁŠ zločin! 

2. PRIZNANIE HRIECHU AKO HRIECHU … To je vec veľmi ošemetná! 
a. NIE NEPRÍJEMNOSŤ – v ktorej hovoríme: „Mrzí nás to, ale čo sa dá 

robiť…“ (P.S.: Fakt, dajme si otázku: ČO SA DÁ ROBIŤ? Nie, čo sa nám 
chce robiť, ale čo sa naozaj dá – ak by sme chceli?!) 

b. NIE CHYBA … 
c. ALE NAOZAJ HRIECH! Osobné zlyhanie tam, kde by sme zlyhať 

nemali! 
3. Je to OŠEMETNÉ – preto, lebo to od nás automaticky vyžaduje: 

a. ODSÚDENIE 
b. a hlavne ZANECHANIE  hriechu!!! „Vnútorné pokánie je radikálne 

preorientovanie celého života, návrat, obrátenie sa k Bohu celým srdcom, 
zanechanie hriechu, odvrátenie sa od zla spojené s odporom k zlým 
skutkom, ktorých sme sa dopustili. Zároveň zahŕňa v sebe túžbu 
a rozhodnutie zmeniť život s nádejou na Božie milosrdenstvo a s dôverou 



v pomoc Božej milosti. Toto obrátenie srdca sprevádza spasiteľná bolesť 
a spasiteľný zármutok, ktoré cirkevní Otcovia nazvali animi cruciatus 
(trýzeň duše), compunctio cordis (skrúšenosť srdca).“ (KKC 1431) 

4. TO JE DÔVOD, prečo to spravidla nerobíme – a usilujeme sa svoj hriech 
nejako ospravedlniť, hoci aj slabosťou a krehkosťou (čím Bohu hovoríme: „Je 
to Tvoja chyba! Veď si nás takých stvoril! nemôžeme byť iní – a Ty si za to všetko 
vinný! Nemôžeš sa preto na nás za to hnevať!“ Aké príjemné riešenie, že? ☺ �  

Je to ale kľúčová podmienka obnovenia vzťahu s Bohom, založeného na: 

• LÁSKE 
• = ZÁVÄZKU 
• = ZMLUVE 
• = VERNOSTI! 

 

OVOCIE VERNOSTI (65) 

Obojstranná vernosť otvára dvere uskutočneniu Božích zámerov: 

„ 17 Lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem a na predošlé sa nebude spomínať, ani 
na myseľ neprídu, 18 ale tešte sa a plesajte večne nad tým, čo som stvoril, lebo hľa, ja 
stvorím Jeruzalem na plesanie a jeho ľud na radosť! 19 Plesám nad Jeruzalemom, teším 
sa svojmu ľudu a už v ňom nebude počuť hlas plaču a hlas volania. 20 Nebude tam už 
párdňové dieťa ani starec, ktorý nedoplní svoj vek, ale mladík zomrie storočný a 
hriešnik ako storočný bude prekliaty. 21 Budú stavať domy a bývať, budú sadiť vinice a 
jesť ich plod. 22 Nepostavia, aby iný býval, nezasadia, aby iný jedol, lebo ako vek 
stromu bude vek môjho ľudu a prácu svojich rúk užijú moji vyvolení. 23 Nebudú sa 
nadarmo ustávať a nebudú robiť pre hrôzu, veď sú požehnaný rod Pána a s nimi aj ich 
potomstvo. 24 Prv, než budú volať, ja odpoviem, ešte len budú vravieť a ja ich vyslyším. 
25 Vlk a baránok budú sa pásť ako jeden a lev sťa vôl bude žrať slamu; a had? - prach 
mu bude pokrmom... Nebudú škodiť a nebudú ničiť na celom mojom svätom pahorku," 
hovorí Pán. (Isa 65:17-25 SSV)“ 

Ako hovorí Alžbeta Márii : 

„A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. (Luk 1:45 SSV)“ 

 

 



ZHRNUTIE,  

alebo VERNOSŤ, nie RITUÁLY! (66) 

• ZMLUVA je vz ťah. 
• NÁBOŽENSTVO sú rituály a obrady. 
• ŽIDOVSTVO a neskôr KRESŤANSTVO preto nikdy nevznikali ako 

KULTY . 
o  Dokonca aj EUCHARISTIA nie je kultom  v plnom zmysle slova, ale je 

to slávenie ZMLUVY, ktorej podstata ale jestvuje mimo kultickej roviny. 
o  porov. Tertulián: „„ Říkáte: Peněz pro chrám je den ode dne méně; kolik 

stromů na to již padlo. Neodmítáme pomáhat jak lidem tak bohům, když o 
to budou prosit. Nedomnívám se, že pomoc má být poskytována jiným než 
těm, kteří o to budou prosit. Ať tedy zdvihne Jupiter ruku a dostane také. 
Naše milosrdenství dává na ulicích více než vaše náboženství ve chrámech. 
Ale i ostatní veřejné poplatky děkují křesťanům, kteří je odvádějí, poněvadž 
je k tomu zavazuje víra. Nechceme, aby je za nás odváděl někdo jiný.“ 

 

Slovami Izaiáša: 

Toto hovorí Pán: "Nebesá sú mojím trónom a zem podnožou mojich nôh. Aký je to dom, 
čo mi postavíte? Aké miesto pre môj odpočinok? 2 Veď toto všetko spravila moja ruka i 
stalo sa to všetko - hovorí Pán. A na takéhoto zhliadnem: na pokorného a zroneného 
duchom a ktorý sa trasie pred mojimi slovami. (Isa 66:1-2 SSV) 

 

BEZ VERNOSTI ZMLUVY…  

…sa aj bohoslužba stáva modloslužbou a úchylkou:  

3 Kto poráža vola - zabije človeka, kto poráža ovcu - škrtí psa, kto obetuje pokrm - krv 
bravčovú, kto páli tymian - žehná modlu. Keď si oni volia vlastné chodníky a v ich 
ošklivostiach sa im kochá duša… (Isa 66:2-3 SSV) 

24 I vyjdú a hľadieť budú na mŕtvoly mužov, čo odpadli odo mňa. Áno, ich červík 
neumrie a ich oheň nevyhasne. A budú hrôzou pre každé telo." (Isa 66:24 SSV) 

 

 



BOH ALE OSTÁVA VERNÝ  – a čaká na odpoveď vernosti človeka: 

12 Lebo toto hovorí Pán: "Hľa, ja prikloním k nemu pokoj ako rieku a slávu národov 
ako rozvodnený potok. Budete sať, v lone vás budú varovať a na kolenách vás budú 
láskať. 13 Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť a v Jeruzaleme sa potešíte. 
(Isa 66:12-13 SSV) 

20 A privedú všetkých vašich bratov spomedzi všetkých národov ako obetu pre Pána na 
koňoch, vozoch, nosidlách, muliciach a ťavách na môj svätý vrch do Jeruzalema - 
hovorí Pán - tak ako prinášajú synovia Izraela obetu v čistej nádobe do Pánovho domu. 
21 A aj z nich si vezmem za kňazov a levitov - hovorí Pán. 22 Lebo ako budú trvalými 
predo mnou nové nebesá a nová zem, ktoré stvorím - hovorí Pán - tak bude trvalé vaše 
potomstvo a vaše meno 23 a každý mesiac v novmesiaci a každý týždeň v sobotu príde sa 
každé telo klaňať pred moju tvár - hovorí Pán. (Isa 66:20-23 SSV) 

 

 

 

 

 


