
Zamyslenia na týždeň po 14. nedeli po Svätej Trojici 
 

Utorok 4. septembra 2018 

Piesne: ES č. 537, 5478 

Text: Am 5, 4 – 15  

„4Lebo takto vraví Hospodin domu Izraela: Mňa hľadajte, a budete žiť! 5Nevyhľadávajte 

Bétel a do Gilgálu nechoďte! Do Beér-Šeby neputujte! Veď Gilgál pôjde do zajatia a Bétel 

vyjde navnivoč. 6Hľadajte Hospodina, a budete žiť: inak prenikne do Jozefovho domu ako 

oheň, strávi ho, a nebude mať nikoho, kto by uhasil Bétel. 7Beda tým, ktorí premieňajú právo 

na palinu a spravodlivosť hádžu na zem. 8Ten, ktorý učinil Plejády i Orion, ktorý premieňa 

temnotu na ráno a deň zatemňuje v noc, Ten, ktorý privoláva vody morské a vylieva ich na 

vrch zeme, volá sa Hospodin; 9On dopúšťa skazu na silného, a skaza príde na pevnosť. 

10Nenávidia toho, kto v bráne správne súdi, a v ošklivosti majú toho, kto pravdu hovorí. 

11Pretože gniavite slabého a dávky obilia beriete od neho: aj keď ste si postavili kvádrové 

domy, predsa v nich bývať nebudete; vysadili ste vzácne vinice, ale víno z nich piť nebudete. 

12Lebo viem, že je vašich priestupkov mnoho a početné sú vaše hriechy, sužujete 

spravodlivého a beriete úplatky, i chudobných odtláčate v bráne od práva. 13Preto rozumný 

mlčí v takýto čas, lebo je to čas zlý. 14Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste mohli žiť, a tak 

Hospodin, Boh mocností, bude s vami, ako ste hovorili. 15Zlo majte v nenávisti, milujte dobro 

a uplatňujte právo v bráne. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh mocností, nad zvyškom 

Jozefovým.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Nachádzame sa na začiatku nového školského roka, v ktorom sa naše deti v školách, tak 

veríme, opäť naučia mnoho užitočných vecí potrebných pre ich ďalší život. Prečítaný text 

z Písma svätého chce byť dnes takou školou aj pre nás dospelých. Správna škola, správny 

učiteľ vychováva dieťa a učí ho, ako má správne v tomto svete žiť. Ako sa má správne 

rozhodovať, za čo sa má angažovať a aké hodnoty má presadzovať. Dnes takýmto učiteľom 

pre nás chce byť samotný Hospodin. Jeho prvá rada pre nás znie: Mňa hľadajte a budete žiť! 

Áno, život, a to ten pozemský ako aj ten večný, nám nezaručí ani náboženská tradícia, ani 

vysedávanie v kostole, ani spoliehanie sa na svoje kresťanské korene. To všetko je síce milé, 

ale bez osobného a živého vzťahu s Pánom Bohom to nestojí za nič. Hospodin túži po tom, 

aby sme Ho nevyhľadávali len kvôli zištným dôvodom (aby sa nám darilo, aby sme boli 

požehnaní). Chce, aby sme Ho hľadali kvôli Nemu samému. Druhá Hospodinova rada znie: 



Milujte dobro, pravdu a spravodlivosť! Toto robiť prakticky znamená: bojovať proti 

sociálnemu útlaku a nespravodlivosti, všímať si biedu konkrétneho človeka a angažovať sa 

v konkrétnej pomoci biednemu. Toto robiť znamená: deň čo deň uznávať Božiu svätosť a moc 

na jednej strane a svoj hriech, nehodnosť a nedostatočnosť na strane druhej. Tretia rada od 

Hospodina znie: Hľadajte dobro, a nie zlo! Hľadať a milovať dobro znamená: mať v nenávisti 

zlo. Kto chce slúžiť celým srdcom Bohu, musí najprv vo svojom blížnom vidieť brata a sestru 

a pristupovať k nim v láske. Hľadať dobré, to znamená odhodlať sa k činu viery v zmysle: 

oddať sa Bohu bez ohľadu na osobný prospech. Vziať si tieto tri Hospodinove rady k srdcu, to 

je ako kráčať po ceste, ktorá sa končí Božím zmilovaním. A o to predsa ide. Amen.  

 

Modlitba:  

Dobrý Bože, ďakujeme Ti za to, že Ty si náš najlepší Učiteľ a Radca. Učíš nás, aby sme 

v živote kráčali po cestách, ktoré sa Tebe páčia, po cestách vedúcich do večnosti. Prosíme, 

veď nás svojím Svätým Duchom, aby sme deň čo deň Teba hľadali, a tak milovali dobro, 

pravdu, právo a spravodlivosť a nenávideli všetko zlo, krivdu, útlak a hriech. Daj nám silu, 

aby sme sa dokázali pre dobro a pre Teba obetovať, a tak vydávali dobré svedectvo o svojej 

viere pre tento svet. Amen.  
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