
Zamyslenia na týždeň po 5. nedeli po Svätej Trojici 
 

Utorok 3. júla 2018  

Piesne: ES č. 281, 326 

Text: Neh 9, 1 – 3. 29 – 36 

„1Na dvadsiaty štvrtý deň toho istého mesiaca sa Izraelci zhromaždili na pôst, oblečení do 

vrecoviny, posypaní zemou. 2Potomkovia Izraela sa oddelili od všetkých cudzincov, a keď sa 

postavili, vyznávali sa zo svojich hriechov a z previnení svojich otcov. 3Potom povstali zo 

svojich miest a štvrť dňa čítali z knihy zákona svojho Boha, Hospodina, štvrť dňa vyznávali a 

klaňali sa svojmu Bohu, Hospodinovi. 

29Napomínal si ich, aby sa vrátili k Tvoj mu zákonu, ale oni boli spupní, nepočúvali Tvoje 

prikázania a hrešili proti Tvojim nariadeniam, plnením ktorých človek môže žiť. No oni sa 

vzdorovito obrátili chrbtom, zatvrdili sa a neposlúchali. 30Ty si napriek tomu bol po mnoho 

rokov trpezlivý; prostredníctvom prorokov si ich napomínal svojím Duchom. Keď však 

neposlúchali, vydal si ich napospas národom krajín. 31Ale pre svoje hojné milosrdenstvo 

neskoncoval si s nimi, neopustil si ich, lebo Ty si ľútostivý a milosrdný Boh. 32Teraz však, 

Bože náš, veľký, mocný a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň, nepodceňuj všetky 

útrapy, ktoré zastihli nás, našich kráľov, naše kniežatá, našich kňazov, prorokov, našich otcov 

a všetok Tvoj ľud od čias asýrskych kráľov až podnes. 33Ty si spravodlivý vo všetkom, čo nás 

zastihlo, lebo Ty si verne konal, ale my sme si bezbožne počínali. 34Ani naši králi, kniežatá, 

kňazi, ani naši otcovia neplnili Tvoj zákon, nedbali na Tvoje príkazy a na Tvoje výstrahy, 

ktorými si ich varoval. 35Vo svojom kráľovstve napriek mnohým Tvojim dobrodeniam, ktoré 

si im poskytoval, a v rozľahlej žírnej krajine, ktorú si im dal, Ti neslúžili, ani sa neodvrátili od 

svojich zlých činov. 36Hľa, my sme dnes otrokmi; otrokmi sme práve v krajine, ktorú si dal 

našim otcom, aby požívali jej ovocie a jej dobroty.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Božie slovo je živé a mocné. Jedna z reformačných zásad znie Sola scriptura – jedine Písmo. 

Premieňajúcu silu Božieho slova sme mohli vidieť aj v prečítanom texte. Boží ľud 

Nehemiášovej doby si pripomenul konanie veľkého a mocného Boha a malo to významný 

vplyv na jeho život. Ľudia vyznávali svoje hriechy aj hriechy svojich otcov v pokání, vo 

vrecovine, popole, postili a modlili sa. Túžili byť bližšie Bohu, ktorý pre nich tak veľa urobil. 

„Ale pre svoje hojné milosrdenstvo neskoncoval si s nimi, neopustil si ich, lebo Ty si 

ľútostivý a milosrdný Boh.“ (Neh 9, 31) Tento Boh ukazuje svoju lásku a milosrdenstvo aj 



nám v Ježišovi Kristovi. On prišiel, aby nás zmieril s Bohom, aby naše hriechy vzal na seba, 

namiesto nás zaplatil svojím životom, stal sa obeťou zmierenia. Keď Izraelci počúvali Božie 

slovo a pripomenuli si Božie milosrdenstvo, viedlo ich to k obnoveniu vzťahu s Pánom 

Bohom. Prajem nám všetkým, bratia a sestry, aby sme stáli na Božom slove. Kedysi sa o 

evanjelikoch hovorilo, že sme cirkev slova. Po domoch sa stretávali naši predkovia, čítali si 

Božie slovo, modlili sa, spievali. Dnes sa vytratilo toto spoločenstvo pri rodinných či bratsko-

sesterských pobožnostiach. Potrebujeme sa opäť vrátiť, tak ako Izraelci, k Božiemu slovu, aby 

Duch Svätý menil náš život, viedol nás k modlitbám, pokániu a pôstu. Poznávajme osobne 

veľkosť Božej lásky v obeti Ježiša Krista. Nech je Božie slovo naším každodenným 

duchovným pokrmom, ktorý sýti naše duše. A to, čo z neho získame, si nenechajme len pre 

seba, ale odovzdajme to aj iným. Nech je na našom živote vidieť, čím sa sýtime, kiež 

prinášame ovocie hodné pokánia. Amen. 

 

Modlitba: 

Pane Bože, nebeský Otče. Chválime Ťa za to, že si milosrdný Boh. Ďakujeme, že s nami 

nezaobchádzaš tak, ako by sme si zaslúžili, ale zmilúvaš sa nad nami v Ježišovi Kristovi. 

Prosíme, spôsob v našich srdciach túžbu po Tvojom slove. Obnovuj a veď nás svojím Svätým 

Duchom. V mene Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. 
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