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Sobota 17. júna 2017 

Piesne: ES č. 472, 236 

Text: Am 3, 2 – 8  

„Pretože Hospodin, Pán, neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, 

prorokom...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Pán Boh je aj v našom texte prirovnávaný k levovi: „... lev reve, kto by sa nebál, Hospodin Pán 

hovorí, kto by neprorokoval?“ Stretnutie s levom je zdrvujúce. Keby Pán Boh neprehovoril 

k nám aj tvrdým spôsobom, často by sme o Ňom možno vôbec ani nerozmýšľali, nehovorili, 

nevolali k Nemu. U proroka Izaiáša čítame: „On drví moje kosti ako lev...“ (Iz 28, 12 – 14). Ale 

prorok napokon konštatuje: „Ajhľa, na moje dobro bola moja veľká horkosť.“ (Iz 38, 17) Často 

všetko, čo sa stane, pripisujeme Pánu Bohu. Nad tým sa zamýšľal aj prorok Ámos: „Či sa stane 

v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin?“ Spomeňme si však na zbožného a trpiaceho 

Jóba, ktorého si vyžiadal diabol od Hospodina v nádeji, že sa Jób odvráti od Boha. V 1. liste 

apoštola Petra čítame: „Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, 

hľadajúc koho by zožral, vzoprite sa mu, pevní vo viere! Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal 

v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na 

stály základ!“ (1Pt 5, 8 – 11) Pôvodcom zlého a utrpenia je často sám diabol. Pre nás je však 

dôležité, aby sme prosili o milosť vytrvať pri Bohu, ktorý má moc nás aj v našich slabostiach 

posilniť. On nám posiela svojho Syna, a keď Jeho máme po pravici, nesklátime sa. On napokon 

zobral všetok náš trest a kríž na seba. Ním je a bude zničený diabol, bude hodený do ohnivého 

jazera, bude zajatá táto šelma (Zjav 19). Možno sa bojíme toho, čo nás aj dnes alebo v budúcnosti 

očakáva. „Veď, keď lev reve, kto by sa nebál?“ No s Božou pomocou, s Božím slovom, so štítom 

viery, s Pánom Ježišom Kristom prekonajme všetok strach, lebo s Ním konečne zvíťazíme.  

 

Modlitba:   

Bože, ktorý si naším útočišťom, ohradeným domom, skalou vekov! Stále na nás prichádzajú 

rozličné skúšky a pokúšanie. Prosíme, aby si kráčal s nami, aby sme neboli uvedení do 

pokušenia. Ochraňuj celé Tvoje stvorenstvo, pomáhaj nám konať dobro. Ďakujeme, že si poslal 

svojho Syna, aby nám ukazoval príklad a vykúpil nás zo smrti večnej a moci diabolskej. 

Ďakujeme za pôsobenie Ducha Božieho. Priznaj sa, prosíme, so svojou milosťou aj dnes k nám, 

nech ju objavíme a spoznáme v Tvojom diele, a podľa nej oslobodení od strachu, vďačne a s 

radostným srdcom Ti slúžime. Amen.  
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