
Zamyslenia po týždeň po Nedeli po Vstúpení 13. mája 2018  
 

Utorok 15. mája 2018 

Piesne: ES č. 509,525 

Text: 2M 17, 8 – 13 

„8Potom prišiel Amálék a bojoval proti Izraelcom v Refidíme. 9Mojžiš povedal Józuovi: 

Vyber nám mužov a vyjdi bojovať s Amálékom. Ale ja budem zajtra stáť na pahorku s Božou 

palicou v ruke. 10Józua urobil, ako mu prikázal Mojžiš, a bojoval s Amálékom; Mojžiš, Áron 

a Chúr vystúpili na pahorok. 11Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, ale keď ich 

spustil, víťazil Amálék. 12Keď Mojžišovi ruky oťaželi, vzali kameň, podložili pod neho a sadol 

si naň; Áron a Chúr podopierali jeho ruky jeden z jednej, druhý z druhej strany. Tak zostali 

jeho ramená pevné až do západu slnka. 13Józua ostrím meča premohol Amáléka a jeho ľud.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Náš ľudský život je veľmi zaujímavý. Jeho súčasťou sú udalosti a okolnosti rôzneho 

charakteru. Ak by sme mali možnosť odstrániť určitý druh situácií zo svojho života, myslím 

si, že každý z nás by si v tej chvíli spomenul na zápasy, problémy a boje. Nežije sa nám vari 

jednoduchšie vo chvíľach pohody a šťastia? Cítime radosť vo chvíľach pokoja. Predsa však aj 

zápasy patria prirodzene do nášho života. Pri ich skúmaní si musíme priznať, že sú situácie, 

skúšky, ktoré si neraz zapríčiníme sami, ale sú aj také, v ktorých sa ocitáme bez zjavných 

príčin. Ako veriaci ľud smieme Pánu Bohu dôverovať v každom čase. Všetko má svoj zmysel. 

Aj zápasy a skúšky. V podstate to vidíme aj z udalosti opísanej v dnešnej časti Písma. Amálék 

bojoval proti Izraelcom v Refidíme. Józua na Mojžišov príkaz vedie boj, ale to neznamená, že 

Mojžišovi je tento boj ľahostajný. Práve naopak, duchovne stojí a zápasí pred Hospodinom za 

svoj ľud. Kým držal zdvihnuté ruky, víťazili Izraelci, ale keď oťaželi, víťazili nepriatelia. 

V tejto situácii zohrávajú dôležitú úlohu Áron a Chúr, ktorí podopierali jeho ruky, jeden 

z jednej a druhý z druhej strany. Vidíme, ako veľmi tu záleží na Hospodinovej moci. 

Nerozhoduje vojenská moc a sila, ale Božia prítomnosť. Práve jej symbolom je vztýčená 

ruka. Je výrazom sprostredkovania mimoriadnej Božej sily a moci. Ako je to so zápasmi 

v našom živote? Dokážeme prosiť o Božiu pomoc, alebo sa zúfalo rútime bojovať s ľuďmi, 

situáciami vlastnou silou? Božie slovo nám dnes ukazuje aj na ďalšie dôležité veci. Treba si 

pomáhať navzájom v zápasoch života, tak ako to robili aj Áron a Chúr. Niekedy nám 

dochádzajú i naše telesné sily a potrebujeme podporu a konkrétnu pomoc my sami. Inokedy 

sme možno my tí, ktorí môžu pomôcť iným niesť bremená života. Amen.  



 

Modlitba:  

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za chvíle radosti, pokoja a šťastia v našom živote. Ty vidíš, že 

najradšej by sme všetky skúšky a boje z nášho prežívania odstránili. Ďakujeme Ti za to, že 

môžu byť pre nás upevnením viery a neraz aj cestou k uzdraveniu. Nauč nás, Pane, byť 

citlivými k potrebám iných, ukáž nám, ako byť konkrétnou pomocou, a tak naplniť Tvoje 

slovo, aby sme znášali bremená jedni druhých. Prosíme, daj aj nám samým priateľov, ktorí 

s nami budú prežívať naše radosti, ale pomôžu nám tiež v našich zápasoch, ťažkostiach 

a úzkostiach života. Amen. 

Mgr. Lívia Lichancová, zborová farárka v CZ ECAV Brezová pod Bradlom  

 


