
Pondelok 12. februára 2018 

Piesne: ES č. 474, 620 

Text: 5M 32, 44 – 47 

„44Mojžiš prišiel spolu s Józuom, synom Núnovým, a verejne predniesol všetky slová tejto 

piesne ľudu. 45Keď Mojžiš dohovoril všetky tieto slová celému Izraelu, 46povedal im: 

Pripusťte si k srdcu všetky slová, ktorými dnes svedčím proti vám, a o ktorých vy prikážete 

svojim synom, aby plnili všetky slová tohto zákona. 47Lebo nie je to prázdne slovo, ktoré sa 

vás netýka, ale je to váš život, a pre toto slovo budete dlho žiť v krajine, do ktorej idete cez 

Jordán, aby ste ju vlastnili.“  

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Keď sa niekam vyberáte na dlhšiu cestu, dávate svojim blížnym mnohé pokyny, čo treba 

spraviť, na čo netreba zabudnúť, čoho sa vyvarovať... Ak sa však takto človek ocitne pred 

telesnou smrťou – cestou do večnosti, už ho netrápi nepozametaný chodník, vŕzgajúce dvere, 

nezavesený obraz, ale svojim blížnym necháva oveľa dôležitejšie pokyny o spolunažívaní v 

láske a chodení v úprimnej viere pred Bohom. Pán Boh vodcovi izraelského národa Mojžišovi 

pred vstupom do Kanaánu oznámil, že čoskoro zomrie. Predtým mu však dal ešte jednu 

úlohu: zapísať si Jeho, Hospodinovu pieseň. Čítame: „Teraz si napíšte túto pieseň; nauč ju 

Izraelcov a vlož im ju do úst, aby mi táto pieseň bola svedkom proti Izraelcom.“ Ešte v ten 

deň ju Mojžiš nielenže zapísal, ale ju naučil Izraelcov a predniesol celému zhromaždeniu v 

plnom znení. A aj z tohto si berme príklad: ešte v ten deň píše, ešte v ten deň koná! My ľudia 

veľmi veľa vecí zvykneme odložiť na neskôr, najmä to, čo je pre nás náročnejšie, nepríjemné, 

nevyhovujúce... No takýmto počínaním neraz strácame príležitosť odovzdať napríklad odkaz 

viery, napomenutie, múdrosť, ponaučenie. Mojžiš neváha a vyzýva Izraelcov, aby slová tejto 

piesne nielenže dodržiavali, pripustili si ich k srdcu, ale aby nimi vyučovali aj svoje deti. V 

piesni (5M 31) je Hospodin označený nielen, ako Skala, ale aj ako Boh, ktorý si vyvolil 

Izraelcov za svoj ľud, ponúkajúc im cestu života a smrti. Opakovane ich však nabáda, aby si 

vybrali život. A k životu s Ním, ktorý je Skalou, pozýva aj nás všetkých. Pokiaľ Izraelci 

poznali len Mojžiša, Sinaj a Dekalóg, my kresťania cez Božiu lásku a starostlivosť poznáme 

oveľa viac Ježiša Krista, Golgotu a evanjelium, kde poznávame, koľko lásky a požehnania 

pramení z Boha, aby sme raz mali podiel na večnom živote. Záleží však už len na nás, aké 

slová a aký zákon si pripustíme k svojmu srdcu a k srdciam našich dietok, ku komu sa 

budeme utiekať. „Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby 

si zostal živý ty i tvoje potomstvo.“ (5M 30, 19) Amen.  



 

Modlitba: 

Ó, najvyšší Hospodine, dokonalé je Tvoje dielo a všetky Tvoje cesty sú správne, veď len Ty 

si Skalou a Pomocníkom. Vieme, že sme sa Ti neraz spreneverili, chodili sme svojimi 

cestami, a preto nám skrze smrť Tvojho Syna Pána Ježiša odpusť naše poblúdenia. Nedopusť, 

aby sme si tu v časnosti vyvolili smrť, ale život. Nech Ťa nielen my, ale aj naši potomkovia 

milujeme celým srdcom. Skrze svojho Syna nám pomôž požehnane vojsť do večnosti. Amen. 
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