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Trasenie, Deň Hospodinov
Trasenie Júdu a Jeruzalema, s cieľom naplniť prorocké vyvolenie a povolanie Izraela
Izaiáš 2:1 Slovo, ktoré videl Izaiáš, syn Ámosov, o Júdovi a o Jeruzaleme.
2 A stane sa v posledných dňoch, že bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho hore na vrchu vrchov
a bude vyvýšený nad brehy, a pohrnú sa k nemu všetky národy.
3 A pojdú mnohí ľudia a povedia: Poďte a vyjdime hore na vrch Hospodinov, do domu Boha
Jakobovho, a bude nás vyučovať niektorým zo svojich ciest, a budeme chodiť po jeho stezkách! Lebo
zo Siona vyjde zákon a slovo Hospodinovo z Jeruzalema.
4 A bude súdiť medzi národami a bude trestať mnohých ľudí. Skujú svoje meče v motyky a svoje
kopije v srpy. Nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju.
5 Dome Jakobov, poďte a choďme v svetle Hospodinovom!
6 Lebo si ta odvrhnul svoj ľud, dom Jakobov, pretože sú naplnení ohavnosťami od východu,
planetária ako Filištíni a sdružujú sa s deťmi cudzozemcov.
17 A tak bude zohnutá hrdosť človeka a snížená vysokosť ľudí, a bude vyvýšený len sám Hospodin
toho dňa. 18 A modly celkom zmiznú.
19 A vojdú do jaskýň v skalách a do dier v prachu zeme pred strachom Hospodinovým a pred slávou
jeho velebnosti, keď povstane, aby mocne zatriasol zemou.
20 Toho dňa odhodí človek svoje strieborné modly i svoje zlaté modly, ktorých mu narobili, aby sa
klaňal krtom a netopierom. 21 A vojde do dutín skál a do trhlín brál pred strachom Hospodinovým a
pred slávou jeho velebnosti, keď povstane, aby mocne zatriasol zemou. 22 Prestaňteže čakať pomoc
od človeka, ktorého dych je v jeho nozdre, lebo veď za čo má byť povážený?!

Trasenie Babylona s cieľom potrestať trestajúcich a obnoviť Izrael a chrám
Izaiáš 13:1 Bremä Babylona, ktoré videl Izaiáš, syn Ámosov.
3 Ja som prikázal svojim posväteným, aj som povolal svojich hrdinov pre svoj hnev, tých, ktorí sa
veselia z môjho vyvýšenia. 4 Zvuk množstva počuť na vrchoch, podobný zvuku mnohého ľudu, zvuk
hukot kráľovstiev zhromaždených národov: Hospodin Zástupov prehliada vojsko do boja.
6 Kvíľte, lebo je blízko deň Hospodinov. Príde ako záhuba od Všemohúceho. 9 Hľa, deň Hospodinov
prichádza, ukrutný, prchlivosť a páľa hnevu, aby obrátil zem na púšť, a jej hriešnikov zahladí z nej.
13 Pre tú príčinu zatrasiem nebesami, a chvieť sa bude zem, takže sa pohne zo svojho miesta pre
prchlivosť Hospodina Zástupov a pre deň pále jeho hnevu.
Izaiáš 14:1 Lebo Hospodin sa zľutuje nad Jakobom a zase si vyvolí Izraela a dá im, aby sa usadili na
svojej zemi a odpočinuli si, a pohostín sa pripojí k nim, a pridružia sa k domu Jakobovmu.
2 A pojmú ich národy a dovedú ich na ich miesto, a dom Izraelov si ich dedične prisvojí na pôde
Hospodinovej za sluhov a za dievky, a zajmú tých, ktorí ich boli zajali, a budú panovať nad tými, ktorí
ich nemilosrdne honili.
3 A stane sa v deň, v ktorý ti dá Hospodin odpočinok od tvojho bolestného trápenia a od tvojho
strachu a od tvrdej služby, ktorú si bol podrobený konať, 4 že použiješ tohoto príslovia o
babylonskom kráľovi a riekneš: Ako len prestal a utíchol pohonič! Prestalo dychtenie po zlate!
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5 Hospodin polámal palicu bezbožných a prút panujúcich, 6 toho, ktorý bil ľudí v prchlivosti
neprestajnými údermi, ktorý deptajúc vládol v hneve nad národami; bolo to prenasledovanie bez
šetrenia. 7 Odpočíva; je na pokoji celá zem; plesajú!

Joel 3:1 Lebo hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď navrátim zajatých Júdu a Jeruzalema,
2 zhromaždím aj všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jozafatovho a tam sa budem s nimi
súdiť pre svoj ľud a pre svoje dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanov a moju zem si
rozdelili. Joel 3:7 Hľa, ja ich vzbudím z miesta, na ktoré ste ich predali, a obrátim vašu odplatu na
vašu hlavu. 8 A predám vašich synov a vaše dcéry do ruky synov Júdových, a predajú ich Šabajcom,
do ďalekého národa, lebo Hospodin hovoril.
9 Rozhláste to medzi národami, zasväťte vojnu, zobuďte hrdinov, nech pritiahnu, nech vyjdú hore,
všetci bojovní mužovia. 10 Skujte svoje motyky na meče a svoje srpy na kopije, a slaboch nech povie:
Som hrdina! 11 Ponáhľajte sa a poďte všetky národy zo všetkých strán, a shromaždite sa! Daj, ó,
Hospodine, aby ta sostúpili tvoji hrdinovia! 12 Nechže sa zobudia národy a povstanúc idú hore do
údolia Jozafatovho, lebo tam sa posadím, aby som súdil všetky národy naokolo. 13 Priložte srp, lebo
dozrela žatva! Poďte, sídite, lebo preš je plný, pretekajú kade, pretože ich zlosť je veľká. 14 Hromady,
hromady zhromaždiť v údolí rozhodnutia! Lebo je blízko deň Hospodinov v údolí rozhodnutia.
15 Slnce a mesiac sa zatmejú a hviezdy spracú svoj lesk. 16 A Hospodin bude revať so Siona a z
Jeruzalema vydá svoj hlas, a budú sa chvieť nebesia i zem, ale Hospodin je útočišťom svojmu ľudu a
pevnosťou synom Izraelovým.
17 A zviete, že ja Hospodin som váš Bôh, ktorý bývam na Sione, na vrchu svojej svätosti. A tak bude
Jeruzalem svätý, a cudzí nepojdú viacej cezeň. 18 A stane sa toho dňa, že vrchy budú kvapkať
sladkým vínom, brehy potečú mliekom, všetky potoky Júdove potečú vodami, a prameň bude
vychádzať z domu Hospodinovho a bude napájať dolinu Šittím. 19 Egypt bude obrátený na púšť a
Edom bude obrátený na strašnú pustinu pre ukrutnosť, páchanú na synoch Júdových, pretože
vylievali nevinnú krv v ich zemi. 20 Ale Júda bude na veky bývať v pokoji a Jeruzalem na pokolenie a
pokolenie. 21 A zmyjem krv tých, ktorých krvi som nezmyl. A Hospodin bude bývať na Sione.

Aggeus 2:3 Kto je medzi vami pozostalý, kto videl tento dom v jeho prvej sláve? A čo jaký ho vidíte
teraz? Či nie je proti tamtomu jako nič vo vašich očiach? 4 Avšak teraz buď silný, Zorobábelu, hovorí
Hospodin, a buď silný Jozua, synu Jehocadákov, najväčší kňazu, a buď silný, všetok ľud zeme, hovorí
Hospodin, a robte, lebo ja som s vami, hovorí Hospodin Zástupov, 5 so slovom, ktoré som smluvil s
vami, keď ste išli z Egypta, a môj Duch tiež stojí vo vašom strede; nebojte sa!
6 Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte raz, po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom
i suchom.
7 A zatrasiem všetkými národami, a prijde žiadúcne všetkých národov, a naplním tento dom slávou,
hovorí Hospodin Zástupov. 8 Moje je striebro a moje zlato, hovorí Hospodin Zástupov. 9 Väčšia bude
sláva tohoto posledného domu ako tamtoho prvého, hovorí Hospodin Zástupov, a na tomto mieste
dám pokoj, hovorí Hospodin Zástupov.

