
Zamyslenia na týždeň po 7. nedeli po Svätej Trojici 
 

Pondelok 16. júla 2018 

Piesne: ES č. 332, 620 

Text: 2M 14, 15 – 22 

„15Hospodin riekol Mojžišovi: Čo voláš ku mne? Povedz Izraelcom, aby sa pohli. 16Ty však 

zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom 

mora po suchu. 17Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, takže vojdú za nimi, a získam slávu nad 

faraónom i celým jeho vojskom, nad jeho vozmi a jazdcami. 18Tak poznajú Egypťania, že ja 

som Hospodin, keď získam slávu nad faraónom a nad jeho vozmi i jazdcami. 19Vtedy sa 

pohol anjel Boží, ktorý kráčal pred izraelským táborom a šiel za nimi; pohol sa i oblakový 

stĺp, ktorý bol pred nimi, a postavil sa za nich; 20dostal sa medzi tábor Egypťanov a tábor 

Izraelcov; bol ako oblak a tma; ale Izraelcom osvecoval noc, pritom sa po celú noc 

nepriblížili jeden k druhému. 21Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal 

more silným východným vetrom celú noc, vysušil more a vody sa rozdelili. 22Izraelci prešli 

stredom mora po suchu, zatiaľ čo vody na pravej i ľavej strane stáli ako múry.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Hospodin je absolútne zvrchovaný a mocný. A hoci taký je, v tomto okamihu zdôrazňuje 

„potrebu ľudskej spolupráce“ na záchrane židovského národa. Spolupráca nespočíva v sile 

človeka, ktorou by doplnil Božiu moc. Spočíva v odhodlanom vykročení v dôvere k 

Hospodinovi. Boh hovorí: Ja som pripravený ťa zachrániť, ty vykroč! Všetko je nachystané, 

Boh mal plán záchrany prv, ako oslovil Mojžiša, poznal reakciu faraóna prv, ako sa udiala, i 

teraz vidí tvrdohlavosť Egypta, ktorá však mala poslúžiť na Hospodinovu slávu. Boh preto 

hovorí Izraelu: Ja som pripravený, vykroč! Takisto ani rozdelenie mora, otvárajúce cestu 

záchrany, oblakový stĺp nie sú prejavmi moci vodcu Mojžiša. On dvíha palicu a vystiera ju 

nad more. Ale Boh koná. Nie sú to ani výsledky meteorologických vplyvov či anomálií, ktoré 

by všetko vysvetlili. Toto všetko ukazuje na zázračný zásah Hospodina, zachraňujúceho svoj 

ľud. On sám sa stavia medzi svoj ľud a egyptských prenasledovateľov. Chráni v postave 

anjela národ, ktorý má prejsť cez more, zažiť zázrak, ktorý nikoho nenechá na pochybách, že 

je iba jediný Boh, Hospodin. V živote nám Boh často pripraví scénu našej skúšky veľmi 

dramaticky. Môžeme sa cítiť priam ako Izraelci medzi mlynskými kameňmi. No Boh s 

každou skúškou „pribalí“ aj vyslobodenie a únikovú cestu. Máme tendencie hľadať aj vlastné 

riešenia situácie. Izraelci možno videli riešenie v dobrovoľnom návrate do Egypta a ďalšej 



otrockej práci po mnoho generácií. Vyjadrili to veľmi jasne na adresu Mojžiša: Či nie je toto 

to, čo sme ti hovorili v Egypte vraviac: Nechaj nás, nech slúžime Egypťanom; lebo lepšie by 

nám bolo bývalo slúžiť Egypťanom, než aby sme pomreli na púšti. V každej životnej situácií 

je Boh so svojím ľudom. Aj keď Mu pevne nedôveruje, povzbudzuje nás očakávať Jeho 

pomoc. Naše riešenia oslavujú nás. Jeho konanie oslavuje Hospodina. Amen.  

  

Modlitba:  

Pane, Ty si jediným Bohom a nieto iného! Tvoje slovo je pravdivé a môžeme sa naň 

spoľahnúť v každom čase. Ďakujeme, že Tvoja vernosť je stále, aj keď my sa Ti odcudzujeme 

z rôznych dôvodov. Nechceme však žiť vo falošnom presvedčení, že svoj život zvládame. Aj 

keď niekedy uspejeme bez Teba, nie je to bez Teba. I v tom je Tvoja milosť. Prosíme, 

vysloboď nás z takejto svojpomoci. Daruj nám odvahu vykročiť v dôvere Tvojmu slovu! 

Amen.  

Mgr. Tibor Jančík, zborový farár v CZ ECAV Senec 


