
Utorok 3. októbra 2017 

Piesne: ES č. 342, 485 

Text: Oz 13, 9 – 14  

„Zničím ťa, Izrael! Kto ti pomôže?“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

„Zničím ťa...“ − Vyhrážanie. Stav zúfalého a zraneného človeka, ktorý sa chce pomstiť. Ženie 

ho hnev, bolesť, chýbajúca opätovaná láska či uznanie. Snaží sa urobiť pre druhého, čo mu 

len na očiach vidí; no, žiaľ, druhá strana si aj tak robí po svojom. Poznáme to? Stačí sa 

pozrieť na naše vzťahy. Text hovorí o vzťahu vyvoleného národa a Boha. Je pre nás asi 

zarážajúce, že z Božích úst vychádzajú slová hrozby a súdu: „Zničím ťa, Izrael!“ Avšak Boh 

jasne hovorí o príčine svojho hnevu: národ  nevidí v Bohu svojho mocného Kráľa, ktorý mu 

chce pomôcť. Neskôr čítame metaforu „nemúdry syn“ – nechce ani vyjsť zo svojich 

problémov, nechce sa odvrátiť od modlárstva, aby sa vrátil k Bohu. Je ako vzdorovité dieťa, 

ktoré si zatne päste, buchne nožičkou a rozhodne sa zostať v rodidlách matky. Nechce vidieť 

svetlo nového dňa. Nezáleží mu na nových začiatkoch, o ktorých hovorí sám Boh. Smutné 

dôsledky tohto správania zasahujú nielen jeho, ale i matku. Obaja môžu zomrieť, ak nezakročí 

lekár. Je to pre nás obrazná reč. Preskúmajme svoj vzťah k Bohu, či nám náhodou vlastná 

arogancia, ľahostajnosť a moderné modloslužobníctvo mnohokrát nespôsobujú „duchovnú 

smrť“. Ako vyzerajú naše rodiny, cirkevné zbory, ale i cirkev? Sme schopní oľutovať svoje 

zlyhania a odvrátiť sa od zlého? Boh, lekár, nerezignuje. Boh ustupuje a mení svoj zámer 

súdu na nádej pre svoj národ. Boh má plán lásky pre svoj ľud. Chce im dať nový začiatok, 

a to i napriek tomu, že by si zaslúžili smrť. Tu sa ukrýva šokujúce zasľúbenie, že smrť, ten 

najväčší nepriateľ, bude porazený. Apoštol Pavel na margo smrti a vzkriesenia Pána Ježiša 

vyhlásil, že uvedený 14. verš je naplnený v Ježišovom víťazstve nad smrťou (1K 15, 54 – 57). 

Na základe splnenia zasľúbenia my už vieme, že tyran smrti bol zbavený svojej moci nad 

nami. My môžeme smelo vyznávať, že Pán Boh je naša pomoc, ponúkajúca nám cestu 

odpustenia, svetla a života v Pánovi Ježišovi. Amen. 

 

Modlitba:   

Bože náš, Ty vidíš, ako si často staviame väzenie z vlastných hriechov, ktoré nás ničia a 

ochromujú. Dnes nám síce znejú slová lásky a pozvania k Tebe, no my sa riadime rôznymi 

podvodmi a falošnými prísľubmi toho zlého. Ty poznáš našu dôležitosť a pýchu, keď si stále 

robíme veci po svojom. Na Tvoje slová nedbáme, hoci ich teoreticky poznáme. Prosíme Ťa, 

uč nás rozumieť skrze Ducha Svätého Tvojmu plánu záchrany. Chceme nájsť nový začiatok, 

ak sme náhodou zlyhali a poblúdili, lebo veríme, že u Teba je pomoc istá. Amen. 
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