
Zamyslenia po 3. nedeli po Veľkej noci – 22. apríla 2018  
 

Pondelok 23. apríla 2018 

Piesne: ES č. 315, 645 

Text: 4M 27, 12 – 23 

„12Hospodin riekol Mojžišovi: Vystúp na toto pohorie Abárím a pozri sa na krajinu, ktorú 

som dal Izraelcom. 13Keď si ju obzrieš, pripoja aj teba k tvojmu ľudu, ako pripojili tvojho 

brata Árona, 14pretože vtedy, keď sa zbor hádal, vzopreli ste sa môjmu rozkazu na Cínskej 

púšti vzdať mi posvätnú úctu pri vodách pred jeho zrakom. To sú vody Meríbá v Kádeši na 

Cínskej púšti. 15Mojžiš hovoril Hospodinovi: 16Nech Hospodin, Boh duchov celého ľudstva, 

ustanoví nad zborom muža, 17ktorý by vychádzal a ktorý by vchádzal pred ním, ktorý by ho 

viedol do boja a ktorý by ho viedol domov. Nech zbor Hospodinov nie je ako ovce, ktoré 

nemajú pastiera. 18Hospodin riekol Mojžišovi: Vezmi si Núnovho syna Józuu, muža, v ktorom 

je duch, a polož na neho ruku. 19Potom ho postav pred kňaza Eleázára a pred celý zbor, daj 

mu poverenie pred ich zrakom 20a prenes na neho zo svojej dôstojnosti, aby ho poslúchal 

celý zbor Izraelcov. 21Potom nech sa postaví pred kňaza Eleázára, a ten nech vyžiada pre 

neho pred Hospodinom rozhodnutie na základe úrímu. Na jeho pokyn budú vychádzať a na 

jeho pokyn budú vchádzať, on i všetci Izraelci s ním, i celý zbor. 22Mojžiš urobil tak, ako mu 

prikázal Hospodin: vzal Józuu, postavil ho pred kňaza Eleázára a pred celý zbor, 23položil 

na neho ruky a poveril ho, ako hovoril Hospodin skrze Mojžiša.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Cieľ je na dosah ruky, už iba pár krokov, už len trocha vydržať a si v cieli. Koľko takých 

situácií sme v živote zažili? Koľko cieľov sme v živote dosiahli? Koľko námahy nás stálo 

dosiahnutie týchto cieľov? Ak sme mali ciele v práci, bolo treba sa zrieknuť času s rodinou. 

Ak sme dosahovali úspechy v škole, čas sme trávili nad knihami. Ak sme stavali dom, chcelo 

to veľa námahy, síl i času. Ak sme pracovali alebo pracujeme v zbore – chce to celého 

človeka, ruky aj srdce. No vždy, keď sme mali cieľ pred sebou, tak sme sa vedeli zaprieť, 

niečo si odoprieť, aby sme do cieľa došli. Mať v živote ciele je dôležité, dávajú zmysel nášho 

putovania, dávajú zmysel nášmu životu. Veľkým cieľom a veľkou túžbou Mojžiša bolo dôjsť 

do cieľa, dôjsť do zasľúbenej zeme – iba málo, iba prejsť cez Jordán, už iba krôčik a budem 

tam. Hoci vekom už unavený, predsa túžba dosiahnuť cieľ bola veľká. Veď ho to stálo už 

toľko síl. Odmalička odlúčený od rodiny, boj proti faraónovi, 40 rokov putovania púšťou – 

zaslúžil si, aby došiel do cieľa. Ale Božie rozhodnutie bolo iné: na svoj cieľ sa môžeš len 



pozrieť! Niekto iný prevezme tvoj úrad a on vstúpi do cieľa, za ktorým si šiel. Možno by sme 

čakali sklamanie, spŕšku vyčítavých slov, napriek tomu však v týchto veršoch cítiť pokoru. 

Pokoru pred Božím rozhodnutím. Dôvody rozhodnutia sú tiež známe a Mojžiš sa už počas 

svojho putovania naučil s pokorou prijímať Božie rozhodnutia. Tento príbeh učí aj nás. Učí 

nás tomu, aby sme stále kráčali za cieľom, nevzdávali sa! Pracovali v čase mladosti ale aj 

v čase šedín. Učí nás kráčať za cieľom v každom čase. Nevadí, že niekto iný prevezme žezlo 

našej snahy. My len zodpovedne, pokorne a s dôverou v Boha napĺňajme Jeho plány, aby sme 

potom, keď prekročíme Jordán, mohli obstáť pred Jeho tvárou. Amen. 

 

Modlitba:  

Vďaka Ti, dobrotivý Bože, že smieme kráčať za Tebou, vďaka Ti za to, že Ty si tou silou, 

ktorá nás vedie životom, aby sme mohli dosahovať ciele. Uč nás, prosíme, pokore, uč nás 

tomu, aby sme sa s Tvojimi rozhodnutiami dokázali zmieriť, aby sme prijali Tvoju vôľu. 

Prosíme, stoj stále pri nás a žehnaj nám, aby sa naše ciele zhodovali s tými Tvojimi. Amen. 

Mgr. Miroslav Maťo, zborový farár v CZ ECAV Batizovce  


