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Piatok 4. novembra 2016 

Text: Am 7, 10 – 17 
10Vtedy bételský kňaz Amacja poslal izraelskému kráľovi Járobeámovi odkaz: Ámos osnoval 

sprisahanie proti tebe uprostred domu izraelského; krajina nevládze uniesť všetky jeho reči. 
11Lebo takto hovorí Ámos: Járobeám zahynie mečom a Izrael určite pôjde zo svojej krajiny do 

zajatia. 12I povedal Amacja Ámosovi: Videc, choď, uteč do Judska, tam jedz chlieb a tam 

prorokuj! 13No v Bételi už viac neprorokuj, lebo je to kráľovská svätyňa a krajinský chrám. 
14Nato odpovedal Ámos Amacjovi: Ja nie som ani prorok, ani prorocký učeník, ale som pastier a 

pestovateľ sykomôr. 15Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu 

izraelskému ľudu. 16Teraz však čuj slovo Hospodinovo: Ty vravíš: Neprorokuj proti Izraelu a 

nevešti proti domu Izákovmu! 17Preto takto vraví Hospodin: Tvoja žena bude neviestkou v meste, 

tvoji synovia i tvoje dcéry padnú mečom a tvoje pole rozdelia meračskou šnúrou; ty sám zomrieš 

na nečistej pôde a Izrael pôjde zo svojej zeme do zajatia.  

Piesne: ES č. 275, 699 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Anglickému dramatikovi a nositeľovi Nobelovej ceny za literatúru G. B. Shawovi sa prisudzuje 

citát: „Poznám tri druhy klamstva: malé klamstvo, veľké klamstvo a štatistika.“ Malého 

a veľkého klamstva sa bravúrne zhostil bételský kňaz Amacja, ktorý bol rád, že má džob 

a netrápil ho jeho nelevítsky (nekňazský) pôvod. Na úkor Božích právd zdôrazňoval falošný, 

sladkastý pokoj. Keď sa na scéne objavil prorok Ámos s dvoma správami – jednou zlou a druhou 

ešte horšou – na úkor skúmania, hľadania pravdy nasadil klamstvo väčšie i menšie. Amacja 

najprv jednoduchého, skromného pastiera Ámosa poriadne očiernil u veľkého kráľa. Na slová 

„sprisahanie“ a „celá krajina“ spozornie každý panovník. Pre lepší účinok Amacja prorokovo 

posolstvo prifarbí a skreslí, akoby Ámos hneď a zaraz šiel „po krku“ samotnému Járobeámovi! 

Amacja ďalej Ámosa pokrytecky varuje, dáva mu „dobrú radu“, aby si našiel iné pôsobisko 

a iného sponzora. Ámos však nebol prorok-profesionál, ktorý by sa prorokovaním živil a bol by 

závislý od toho, ako sa jeho výroky budú páčiť. Bol všedným hospodárom, ktorého živý Boh 

povolal: „Choď a prorokuj!“, a on sa tomu nevzoprel. Blaise Pascal povedal: „V tejto dobe je 

pravda taká zatemnená a lož taká zavedená, že pravdu môže poznať iba ten, kto ju miluje.“ 

Ohýbanie pravdy, mútenie vôd bolo nielen za čias Ámosa, Pascala, Shawa, ale je i v modernej 

dobe. Dnes je propaganda a manipulácia verejnosti dokonca uľahčená možnosťami výpočtovej 

techniky a informačných technológií. Podobne v Božom ľude, cirkvi, sa tiež môže ľahko stať, že 

namiesto oslavovania Trojjediného Boha začneme v skutočnosti oslavovať samých seba, svoje 

pracovné zásluhy, svoje tradície, že budeme ako kráľ Járobeám presadzovať svoje vlastné záujmy 

namiesto záujmov Božích. Namiesto služby sa robí kariéra, namiesto pasenia ovečiek ich 

strihanie. V Ámosovom posolstve zaznieva varovanie, že trpezlivosť a zhovievavosť sú 

slobodným rozhodnutím Boha, ktorý je zároveň spravodlivý. Aj z Malého katechizmu Dr. M. 

Luthera k nám znie: „Boh hrozí trestom všetkým, ktorí prestupujú Jeho prikázania; preto sa 

máme Jeho hnevu báť a nič nekonať proti týmto prikázaniam. Zasľubuje však milosť a všetko 

dobré všetkým, ktorí zachovávajú tieto prikázania; preto Ho máme aj my milovať, Jemu 

dôverovať a ochotne podľa Jeho prikázaní konať.“ Amen. 

Modlitba: 

Hospodine, v pokore srdca chceme ďakovať za čas milosti, ktorý si nám dal i dávaš k zmene 

myslenia, k obráteniu. Vážime si Tvoju milosť a chceme viac preciťovať odkaz proroka Ámosa. 

Podobne ako jeho nepopulárnou úlohou bolo niesť Božie slovo a znášať za to nepriazeň 

a nepriateľstvo okolia, tak je to i s nami, členmi cirkvi, s novým Izraelom. Preto prosíme, 

zostávaj s nami. Amen. 
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