Pondelok 15. januára 2018
Piesne: ES č. 484, 486
Text 5M 4, 5 – 13
„5A hľa, učím vás ustanoveniam a právnym predpisom, ako mi prikázal
Hospodin, môj Boh, aby ste ich plnili v krajine, do ktorej vchádzate, aby ste ju
zabrali. 6Zachovávajte ich a plňte, lebo to bude vašou múdrosťou a
rozumnosťou v očiach národov, ktoré počujú všetky tieto ustanovenia a povedia:
Naozaj múdry a rozumný ľud je tento veľký národ. 7Lebo ktorému veľkému
národu by boli bohovia takí blízki, ako je Hospodin, náš Boh, kedykoľvek Ho
vzývame? 8A ktorý veľký národ by mal také správne ustanovenia a právne
predpisy, ako je celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám? 9Len sa maj na
pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči,
a aby nevymizli z tvojho srdca po celý čas tvojho života; oboznám s nimi svojich
synov i vnukov - 10i s dňom, keď si stál pred Hospodinom, svojím Bohom, na
Chórebe, keď mi Hospodin riekol: Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať
svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi; i
svojich synov budú učiť. 11Keď sme sa priblížili a zastali pod vrchom, vrch
vzplanul ohňom po samé nebo, zahalené do tmy, oblaku a mrákavy. 12A
Hospodin hovoril k vám z ohňa; zvuk slov ste počuli, ale postavu ste neuvideli;
len hlas zaznel. 13Vtedy vám oznámil svoju zmluvu - desať výrokov - ktorú vám
prikázal plniť. Napísal ju na kamenné dosky.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ubi societas, ibi ius. Výrok Cicerov, ktorý sa používal v starovekom Ríme – kde
je spoločnosť, tam je aj právo. Spoločnosť nemôže existovať bez práva. Právo
by malo vychádzať z morálnych a náboženských noriem. Pod právnymi
predpismi, ktoré sa spomínajú v texte, si predovšetkým máme predstaviť
Desatoro. Tieto slová hovoril Hospodin mocným hlasom celému zhromaždeniu,
na vrchu Chóreb z ohňa, oblaku a mrákavy, napísal ich na dve kamenné dosky
a dal ich Mojžišovi. Stali sa kostrou celého právneho systému Izraela. Nebolo
možné k nim nič pridať, ani z nich ubrať, ani ich nijako vylepšiť. Všetky ďalšie

Mojžišovské

zákony

boli

aplikáciou

morálneho

zákona

obsiahnutého

v Desatore. Dnes sa o zákony v parlamente vedú mnohé spory. Po ich prijatí
netrvá dlho a musia byť novelizované. Aké požehnanie pre Izrael, že dostal
zákony priamo od Hospodina. Zákony, ktoré v podobe prirodzeného práva
pretrvali až dodnes. Mojžiš dáva ľuďom právne predpisy, ktoré mali dodržiavať,
aby ostali na žive. Slávnostne zaväzuje ľud k ich dodržiavaniu. Je to otázka
prežitia. Nedodržiavanie právnych noriem vedie k nejednotnosti, anarchii
a k rozpadu spoločnosti. Toto nebezpečenstvo si Mojžiš dobre uvedomoval.
V púštnej spoločnosti každý prešľap jednotlivca mohol mať veľmi negatívne
a ďalekosiahle dôsledky pre celú spoločnosť. Mojžiš dostal od Hospodina
právne predpisy. Izrael mal plniť tieto nariadenia v krajine, ktorú mal zobrať do
vlastníctva. Bez právneho systému by v novej krajine nevedel existovať. Správa
krajiny by sa zrútila. Ak Izraelci nebudú dodržiavať právne ustanovenia, Mojžiš
ich varuje, že určite rýchlo vymiznú z krajiny, ktorú sa chystajú zaujať.
Nedodržiavanie

mojžišovských

právnych

nariadení

povedie

k rozpadu

a rozptýleniu národa. Mojžiš si uvedomoval, že on do zasľúbenej krajiny
nevstúpi. Izraelci tento krok budú musieť urobiť bez neho. Uvedomoval si
všetky nároky, ktoré budú na nich kladené a všetky riziká s tým spojené. Aby
obstáli, budú musieť dodržiavať Boží zákon – Desatoro. Tieto jednoduché ale
veľmi účinné pravidlá zachovajú ich spoločnosť v poriadku, ochránia ju pred
vnútorným rozkladom a anarchiou. Amen.

Modlitba:
Bože, ďakujeme Ti za Tvoje milostivé vedenie po úzkej ceste života, a to
prostredníctvom Tvojho zákona, ktorý je svetlom pre naše nohy. Uvedomujeme
si, že bez Tvojho vedenia by sme poblúdili. Ďakujeme Ti za dokonalý zákon,
ktorý si nám daroval prostredníctvom Desatora. Je ako soľ, ktorá bráni rozkladu
mäsa. Bez týchto nariadení by sme skončili v chaose. Daj, nech aj dnes platné
zákony – pozitívne právo – odrážajú v sebe ducha Desatora. Amen.
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