19. Izaiáš
Minulý týždeň sme si rozprávali o prorokoch. Prorok nie je ten, čo nám povie, aké bude zajtra počasie.
Ale je to človek, ktorého posiela Pán Boh, aby nám povedal, čo od nás Pán Boh čaká, čo máme robiť, aby sme
vedeli čo je správne. Niekedy napomenie, niekedy pokarhá, povzbudí... A tak proroci boli v čase pred Pánom
Ježišom. Naposledy sme si hovorili o prorokovi, ktorý sa volal Elizeus. On bol žiakom a mal svojho učiteľa, ktorý
ho povolal, aby bol jeho žiakom. Jeho učiteľ bol Eiáš, tu ho máme na našom rodostrome a vieme, akú priniesol
Pánovi obetu. On si povolal Elizea takým zvláštnym spôsobom. Prehodil cez neho plášť a vtedy Elizeus práve
oral, mal tam býky, ťahali pluh, boli na poli... My sme si povedali, že Pán Boh nikým nepohŕda. On nepozerá,
že oráča nechcem, ja chcem podnikateľa, bankára. Pán Boh nikým nepohŕda, On každého povoláva do služby.
A to je výzva pre nás, aby sme nikým nepohŕdali. Aby sme nikoho neponižovali, ale aby sme boli ako Pán Boh,
ktorý nikým nepohŕda. A Elizeus mal taký zvláštny dar, Boží dar – bol to muž zázrakov. Pán Boh ho obdaroval
tým, že mohol konať zázraky a pritom ostal veľmi pokorný. Uvedomoval si, že tento dar má od Pána Boha.
Spemeniete si na zázrak Elizeusa? Aký zázrak urobil? Vzkriesil zmŕtvych mládenca. Keď sú Vianoce
požehnávame trojkráľovú vodu. A niečo podobné urobil Elizeus. Čo to bolo? Uzdravil vodu. Nasypal do nej soľ,
bolo to v meste Jericho. Bola tam nečistá vody, ľudia sa ju báli piť a Pán Boh povedal Elizeusovi, aby do nej
nasypal soli a vody sa vyčistili. Dodnes sú tam pramene. Oni sa aj tak volajú – Elizeov prameň. Tam prichádzajú
pútnici a môžu sa napiť čistej vody. Aj uzdravil niekoho zo zákernej choroby. Pamätáte sa? Námana. Áno. Mal
ťažkú chorobu – malomocenstvo. Veľmi zákerná choroba, postihuje nervový systém, tkanivá... A ako ho to
uzdravil? Pomodlil sa nad ním, vzýval Nebeského Otca... Ako to bolo? Poslal svojho sluhu, aby mu povedal,
aby sa ponoril do rieky Jordán a on sa nahneval. Lebo to ako keby ste aj vy povedali, že ponor sa do Ľubičáku.
Do takej vody? Keby aspoň do Dunaja. Ale on sa nahneval, lebo u nich doma boli vody čistejšie, lepšie rieky.
Ale nakoniec poslúchol a bol čistý. A to nie rieka ho očistila, ale Božia sila. Elizeus ho naučil pokore: „Ty ver
prorokovi. Nespoliehaj sa na svoje slová.“
Dnes sa budeme rozprávať o ďalšej dôležitej postave, bude to prorok, ktorý má zaujímavé meno, Izaiáš:
„Pán je môj Spasiteľ“ v preklade. Pán je ten, čo spasí, ten čo zachráni. Žil zhruba 700 rokov pred Pánom
Ježišom. To je zhruba vtedy, keď Kežmarok vznikol... pred 700 rokmi... ;) Počuli sme čítanie, ako Pán Boh
povolal Izaiáša, aby bol prorokom. Izaiáš mal videnie. Videl otvorené nebo. Pán Boh mu dal ten dar, že videl
otvorené nebo a tam videl anjelov, slávu Pánovu a oni čosi spievali tí anjeli. Čo to počul Izaiáš? My tento spev
používame aj pri sv. omši. Spievalo sa tam tri krát: „Svätý, svätý,
svätý Pán Boh všetkých svetov.“ Videl Božiu slávu a to bol veľký
dar. Ako nato reagoval? Pamätáme? Povedal: „Ach Pane, veď ja
som človek s nečistými perami. Ja nie som hoden vidieť takú
slávu. Veď toto je nebo, to sú anjeli. Ja vidím Božiu slávu!“ On sa
preľakol, lebo si bol vedomý svojich hriechov, svojich chýb. My
máme tiež na začiatku sv. omše ľútosť. Lebo my prichádzame
k svätému Pánu Bohu. On je čistý, svätý, krásny. A my hovoríme:
„ ja nie som taký, Pane, prepáč. Je viem, že Ty si svätý, čistý,
krásny, ale mne sa vždy nedarí takým byť, odpusť mi.“ Preto my
máme na začiatku sv.omše chvíľku ticha na ľútosť. A vy sa ma
niekedy pýtate, že čo to treba robiť v tej chvíľke ticha. Prečo tam
kňaz nič nerozpráva? A čo máme vtedy robiť? Čo by ste poradili?
Oľutovať svoje hriechy. A akými slovami? Napr: Pane Ježišu
prosím ťa, odpusť mi. Prepáč, že som slabý. Ty si svätý, krásny,
ale ja nie som taký. Aj Izaiáš si to uvedomoval, keď videl otvorené
nebo, že nie je toho hoden. A tak ho Pán Boh očistil takým
zvláštnym spôsobom. Anjel zobral jeden žeravý uhlík z oltára
a dotkol sa Izaiášových perí. Preto to aj máme na tomto obrázku.

Ale nejde o uhlík, ten len naznačuje, že Pán Boh mu očistil srdce. Treba ľutovať: Pane, odpusť mi. A keď bol
Izaiáš očistený, Pán Boh hľadal proroka a pýtal sa, kto by zvestoval o ňom zvesť. A Izaiáš povedal: „Tu som,
Pane. Pošli mňa, ja pôjdem.“ Chlapci a dievčatá, vy ste dnes proroci. Aj my tu budeme spievať ten spev neba:
Svätý, svätý, svätý. A Pán Boh aj nás posiela. A pýta sa: „Kto v tom Kežmarku bude rozprávať o Pánu Ježišovi?
Kto im povie, že Pán Boh je dobrý, že Pán Boh ich má rád, že im odpúšťa. Kto im to povie?“ Máme to povedať
my. Dnes to nám Pán Boh hovorí ako Izaiášovi: „Kto pôjde?“ A Izaiáš: „Tu som, Pane, ja pôjdem.“ Tak aj my to
povedzme: Pane, tu som. Tak sme teraz tu na sv.omši, môžeme to všetci povedať: „Pane tu som, pošli mňa.“
Kto sa ku mne pridá, skúsme to všetci povedať spoločne a nahlas. „Pane tu som, pošli mňa.“
Keď sú Vianoce, tak my tam čítame, ako sa Pán Ježiš narodí. Izaiáš už o tom vedel, že ho budú volať
Emanuel. A on napísal: „Hľa Panna počne a porodí syna.“ Izaiáš to napísal, oznámil svetu, že za niekoľko stoviek
rokov sa to naplní. Keď Ján Krstiteľ bol na púšti, povie: „Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi.“ To
Izaiáš napísal tieto slová. Predpovedal, že príde prorok Ján Krstiteľ, ktorý Ježišovi pripravoval cestu. A tieto
slová povedal prorok Izaiáš. To je ten, ktorého poslal Pán Boh aby oslovil a povedal o Pánu Bohu ľuďom.
A týmto je veľký Izaiáš. A cez sv.omšu budeme spievať : Svätý, svätý, svätý. Keď to budeme spievať si
uvedomíme, že sú to slová, ktoré povedal Izaiáš. „Tu som Pane, pošli mňa.“ Skúsme dnes aj my povedať správu
o tom, že Pán Boh je dobrý, že nás všetkých miluje.

Úloha deťom:
1. Doplň chýbajúce písmená do viet, zaradom si ich vypíš a dozvieš sa, čo znamená v preklade EMANUEL:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
„Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo .....ývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetl......
Rozmnožil si plesanie, zväčšil si radosť: budú sa tešiť pred tebou, ako sa tešia pri žatve.
Lebo c....lapček sa nám narodil, daný je nám .....yn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude .....azvaný zázračný
R.....dca, ......ocný Boh, večný Otec, Kn....eža pokoja.“ (Iz 9, 1-2 a 5)
2. Ako Pán Boh očistil proroka Izaiáša od hriechu? Usporiadaj správne slová zo zátvorky: (úst, žeravý, anjel, oltára)
Priletel k nemu ....................................., v ruke mal .................................. uhlík, čo vzal kliešťami z
................................... a dotkol sa jeho ................................. .

