
Zamyslenia na týždeň po svätodušných sviatkoch  
 

Sobota 26. mája 2018 

Piesne: ES č. 453, 250 

Text: Zach 4, 1 – 4  

„1Potom ma anjel, ktorý hovoril so mnou, znova zobudil ako človeka, ktorého budia zo 

spánku. 2Spýtal sa ma: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím svietnik, celý zo zlata, navrchu má 

nádrž na olej; na ňom sedem lámp a sedem lievikov na olej k lampám; lieviky sú na svietniku. 

3Vedľa neho sú dve olivy, jedna z pravej strany nádrže a druhá z ľavej. 4Vtedy som sa opýtal 

anjela, ktorý hovoril so mnou: Čo znamenajú tieto veci, pane môj?“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Niekedy sa ti môže v živote stať, že duchovne spíš. Akoby si nevnímal, čo ti Boh skrze svoje 

slovo hovorí. Prídu však vážne životné okolnosti, do ktorých sa dostaneš a v jednom okamihu 

začneš uvažovať, rozmýšľať, čo to má znamenať... Čo ti chce Boh povedať. Prorok Zachariáš 

bol zobudený tak, ako keď človeka budia zo spánku. Keď sa zobudil, videl svietnik zo zlata, 

ktorý mal na vrchu nádrž na olej. Na ňom sedem lámp a sedem lievikov na olej k lampám; 

lieviky na svietniku. Vedľa neho dve olivy, jedna z pravej strany nádrže a druhá z ľavej. 

V tomto videní sú pripomenuté Božie zdroje, cez ktoré sú ľudia povzbudení znovu vybudovať 

chrám. Svetlo zo svietnika predstavuje odraz Božej slávy. Nádoba na vrchu svietnika 

predstavuje bohatý zdroj oleja a symbolizuje plnosť Božej moci skrze Jeho Ducha. Číslo 

sedem predstavuje hojnosť svetla, ktoré žiari z týchto lámp. Dve olivy predstavujú kňazský 

a kráľovský úrad a symbolizujú trvalý prísun oleja. Spojenie kňazskej a kráľovskej línie a ich 

funkcií poukazuje na mesiášskeho Kráľa – Kňaza a Jeho službu. Zachariáš dva razy uznáva, 

že tomuto piatemu videniu nerozumie. A to je povzbudením v tento dnešný deň aj pre teba, že 

nie vždy musíš rozumieť všetkému, čo zjavuje Boh. Zachariáša sa anjel opýtal: Rozumieš 

tomu? Zachariáš hovorí: Nie, pane môj. Sú veci, ktoré Boh zjavuje aj v tvojom živote a 

nemusíš im rozumieť. Dobre je vtedy pred Bohom tiež priznať a povedať: Bože, nerozumiem. 

Pýtaj sa Hospodina v modlitbe, aby ti zjavil svoju vôľu. Spoľahni sa na Neho a dôveruj Mu aj 

vtedy, keď mnohé veci nebudeš chápať. Nechaj sa Ním viesť aj v dnešný deň i po celý svoj 

život. Amen.  

 

Modlitba:  



Nebeský Otče, ďakujem Ti, že vo svojom slove zjavuješ svoju svätú vôľu. Uznávam, že nie 

vždy aj ja všetkému rozumiem. Nie vždy chápem aj to, čo konáš v mojom živote. Spolieham 

sa na Teba a dôverujem Ti i v tento deň. Prosím Ťa, veď ma týmto svetom v pokore a vo viere 

v Teba. Prosím, Pane Ježiši, svieť svojím svetlom aj v mojom živote, aby som kráčal cestou 

večnosti. Amen.  
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