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Piatok 16. decembra 2016 

Piesne: ES č. 525, 461 

Text: Am 9, 11 – 15 

„Zmením údel môjho ľudu, Izraela: oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať, vysadia 

vinice a z nich budú piť víno, spravia si záhrady a jesť budú ovocie z nich...“ 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Ámos – tak ako aj ostatní proroci – ohlasoval Boží súd. Veril však, že ostane hŕstka verných, 

ktorí sa neodklonia od Boha, budú sa pridŕžať Jeho zákona a žiť podľa Jeho vôle – a tých čaká 

Božia odmena. Touto témou je Ámosovo proroctvo aktuálne aj pre nás. Je dôležité, či je Boh pre 

nás živou, prítomnou a všemocnou bytosťou, alebo len suchým náboženským pojmom. Ak mám 

živého Boha, budem počúvať Jeho hlas. Budem Ho prosiť o odpustenie, keď zlyhám. 

O starostlivosť a ochranu, ktorú denne ako Jeho dieťa potrebujem. A o múdrosť a silu 

k poslušnosti, ktorú Mu chcem z vďačnosti a lásky dať. Každou mojou myšlienkou, každým 

mojím slovom, každým mojím prejavom sa ukazuje, či je mi Boh skutočne blízkou osobou. 

Pozná svet, že si Božie dieťa? Poznajú to tvoji kolegovia, susedia, tvoj manžel/manželka, tvoje 

deti a vnúčatá? Čo vidia? Ak vidia človeka skláňajúceho sa nad Božím slovom, modliaceho sa za 

svoju rodinu, zapáleného pre život cirkevného zboru, vedz, že tvoja odmena ťa čaká – tak, ako 

čakala na malú skupinu verných izraelského ľudu. Pre ich vieru zmenil Boh údel Izraela. To, 

o čom svedčí náš život, je podstatné a dôležité. Môžeme byť požehnaním, ale i prekliatím pre 

seba i pre svoje okolie. Tam, kde sú duchovné hodnoty premietnuté do myslenia a konania, tam 

je Božie požehnanie. Boh nenechá našu lásku a vieru v Neho bez odmeny. Pán Ježiš povedal: 

„Ajhľa, prídem skoro a moja odmena je so mnou, aby som odplatil každému podľa Jeho 

skutkov!“ (Zjav 22, 12) Pripravujeme sa na skorý príchod nášho Pána Ježiša Krista. Našou 

odmenou je Božie dobrodenie, ktoré už teraz prijímame z Jeho štedrej ruky; no tou najsladšou 

odmenou budú nebesá a náš domov v nich. Amen. 

Modlitba:  

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za všetko dobrodenie, ktoré nám dávaš. Ďakujeme Ti za lásku, 

ktorou nás žehnáš, za svetlo evanjelia, ktorým prežiaruješ temnosti nášho života. Prihováraš sa 

nám svojím slovom, aby sme podľa neho žili, rozumne využívali čas Tvojej milosti a očakávali 

skorý príchod Ježiša Krista. Ďakujeme Ti, že si nám Ho poslal ako Záchrancu a Spasiteľa. Skrze 

Neho nám zasľubuješ odmenu, ktorá nás čaká v nebesiach. Vieme, že sami si ju nezaslúžime, 

preto Ťa prosíme, daj nám vďačnosť, lásku a vieru za všetko, čo si pre nás vykonal a čo pre nás 

robíš. Amen. 
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