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Streda 7. septembra 2016 

Text: 1S 5, 1 − 12 
1Filištínci vzali truhlu Božiu a preniesli ju z Eben-Ézeru do Ašdódu. 2Vzali teda Filištínci truhlu 

Božiu a vniesli ju do domu Dágónovho a postavili ju vedľa Dágóna. 3Keď na druhý deň ráno 

Ašdóďania vstali, ajhľa, Dágón ležal tvárou k zemi pred truhlou Hospodinovou. I vzali Dágóna a 

postavili ho zase na jeho miesto. 4Keď ráno nasledujúceho dňa vstali, hľa, Dágón zasa ležal 

tvárou k zemi pred truhlou Hospodinovou. Dágónova hlava a obidva konce jeho rúk ležali 

odlomené na spodku podstavca. Zostal z neho len trup. 5Preto Dágónovi kňazi a tí, čo vstupujú do 

Dágónovho domu v Ašdóde až dodnes, nestúpajú na spodok podstavca Dágónovho. 6Ruka 

Hospodinova ťažko doliehala na Ašdóďanov; nivočil ich a bil vredmi na zadnej čiastke tela, tak 

Ašdód, ako aj celé jeho okolie. 7Keď mužovia Ašdódu videli, čo sa deje, povedali: Nesmie ostať 

u nás truhla Boha Izraela, lebo Jeho ruka ťažko dolieha na nás a na nášho boha Dágóna. 8Potom 

rozoslali poslov, zhromaždili k sebe všetky kniežatá filištínske a povedali: Čo urobíme s truhlou 

Boha Izraela? Odpovedali: Truhlu Boha Izraela treba pre niesť do Gatu. Vtedy preniesli truhlu 

Boha Izraela. 9Keď ju preniesli, ruka Hospodinova doľahla na mesto a spôsobila veľmi veľké 

zdesenie; Hospodin ranil mužov mesta od najmenšieho po najväčšieho tak, že sa im 

povyhadzovali vredy. 10Preto poslali truhlu Božiu do Ekrónu. Keď truhla Božia prišla do Ekrónu, 

skríkli Ekrónčania: Dopravili k nám truhlu Boha Izraela, aby usmrtili nás i náš ľud. 11Preto 

rozoslali poslov a zhromaždili všetky kniežatá filištínske a hovorili: Pošlite späť truhlu Boha 

Izraela, nech sa navráti na svoje miesto, aby neusmrtila nás i náš ľud; pretože nastalo smrteľné 

zdesenie v celom meste a ruka Hospodinova tvrdo doľahla naň. 12Mužovia, ktorí nepomreli, boli 

ranení vredmi, takže bedákanie vystupovalo až k nebu.  

Piesne: ES č. 254, 468 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Uvedené slová nám podávajú opis dvoch protikladných situácií. Zatiaľ čo v predchádzajúcich 

kapitolách by sme sa dozvedeli o tom, že Izraelu bol darovaný Bohom vyvolený prorok a kňaz 

Samuel, na druhej strane by sme počuli o tom, ako prišli o truhlu Božiu, ktorá bola akýmsi 

skrytým pôsobením Hospodina, ale aj kultickým miestom izraelskej svätyne. Truhla Božia sa 

dostáva do rúk Filištíncov po porážke izraelského kmeňa. Pýtame sa: Prečo? Prečo im nezaistila 

víťazstvo v boji? Práve preto, že Izraelci sa až príliš spoliehali na samotnú truhlu, a nie na 

Hospodina. Chceli doslova ovplyvňovať Hospodina. Izraelci chceli posilniť svoje bojové 

postavenie a Filištínci si truhlu Božiu pridávajú k svojmu bohu, čím dúfajú, že dôjde 

k znásobeniu božskej sily. V obidvoch prípadoch má však manipulácia s truhlou Božou negatívne 

dôsledky. Najprv Hospodin značne poškodil sochu Dágóna, filištínskeho bôžika. Úplne ho 

paralyzoval, veď už nemá ani ruky. Na tomto mieste vidíme, že Boh vedľa seba nestrpí modly, 

sochy ani symboly iných bohov; zároveň nám dáva najavo, že nepotrebuje našu pomoc, aby 

konal divné veci a bojoval za nás až do víťazného konca. Veď takto nám to dokázal aj v obeti 

svojho Syna Ježiša Krista. Bez nášho pričinenia, bez našej podpory, ba aj napriek zrade od naj-

bližších dokonal dielo záchrany nás, hriešnych ľudí, a vydobyl nám život večný. To len my sme 

tými, ktorí majú potrebu neraz s Pánom Bohom manipulovať, „poisťovať sa“ v ťažkých časoch. 

Veď čo by sme neskúsili horoskop, nejakú pohanskú radu a ešte si to poistili aj Pánom Bohom? 

Takto neraz konáme, neraz je nám Hospodin dobrý len v ťažkých časoch, v tých našich bojoch. 

Pán Boh nás však aj dnes zachraňuje, veď je živý Boh, ktorý nepotrebuje pomoc iných, nie je 

odkázaný na nás, ale náš život večný je závislý od Neho. Nezabúdajme, že my dnes 

nepotrebujeme truhlu zmluvy, ktorá by nám zaručovala Božiu prítomnosť. Pán Boh je vždy 

a všade s nami, v Ježišovi sa stal Emanuelom, Bohom, ktorý je s nami a ktorý nám zanechal 

svojho Ducha Svätého, aby bol naším Radcom, Pomocníkom, ale aj Napomínateľom. Na Jeho 
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trvalú prítomnosť sa spoliehajme, Jeho zasľúbeniam dôverujme, pretože On nás zachraňuje pre 

život večný. Amen. 

Modlitba: 
Hospodine, ďakujeme Ti, že si Boh, ktorý je s nami, ktorý sa o nás hriešnych a nehodných staráš 

a ponúkaš nám aj záchranu pre život večný vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Amen. 
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