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Pondelok 22. augusta 2016 

Text: 3M 19, 1 – 3. 13 – 18. 33 – 34 
1Hospodin prikázal Mojžišovi: 2Hovor s celým zborom Izraelcov: Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, 

váš Boh, som svätý. 3Nech sa každý človek bojí svojej matky i svojho otca; zachovávajte moje 

dni sviatočného odpočinku; ja som Hospodin, váš Boh. 
13Neutláčaj svojho blížneho ani ho neolupuj; nech neostane mzda tvojho nádenníka u teba cez 

noc až do rána. 14Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku, aby padol, ale boj sa 

svojho Boha; ja som Hospodin. 15Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde; nenadŕžajte 

nízkopostavenému ani nevyznačujte osobu vysokopostaveného; súďte spravodlivo svojho 

súkmeňovca. 16Neobchádzaj vo svojom ľude ako ohovárač; nech ti nejde o krv tvojho blížneho; 

ja som Hospodin. 17Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho 

súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech. 18Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči 

príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin.  
33Ak sa vo vašej krajine pri tebe zdržuje cudzinec, neutláčajte ho. 34Cudzinec, ktorý sa zdržuje u 

vás, nech vám je ako domorodec. Milujte ho ako seba samých, lebo cudzincami ste boli v Egypte; 

ja som Hospodin, váš Boh. 

Piesne: ES č. 521, 498 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
„Mať rodičov je fajn. Aj keď sú v domove dôchodcov, vždy sú dobrým zdrojom peňazí. Nikdy 

ich nie je dosť, a to aj napriek našej práci vo sviatok i v piatok. To je to najdôležitejšie, čo dnes 

človek potrebuje. Všetko treba podriadiť ich získaniu. Aj platby faktúr či vyplácanie miezd 

zamestnancom. A že sa pritom stane nejaká neprávosť – to neprekáža: účel svätí prostriedky. Ak 

niekto nehrá s nami, je to jeho problém. Chceli sme ho na svojej strane. Aj miesto sme mu 

ponúkli. Dobrovoľne sa od nás odtiahol, tak nech si nesie následky. Nepomôžeme mu, nedáme 

dotáciu, odstavíme, odvoláme…“ 

Čistá fikcia? Nie, aj toto je realita dnešnej doby. Prečo je to tak? Jednoducho preto, lebo človek 

zneužil svoje postavenie a svoju moc. Sebe aj iným sa stal normou. Boh však povedal: „Ja som 

Hospodin, váš Boh.“ On sám je pre nás ten základný princíp. On túži určovať celý náš život 

a všetky vzťahy. Chce napĺňať naše ľudské životy, aby sa nikto necítil ako v cudzine. To je aj 

dôvod, prečo Boh zostúpil na zem: aby hľadal a spasil to, čo by pre hriech muselo zahynúť. 

Amen. 

Modlitba: 
Hospodine, ďakujeme Ti, že Ťa smieme spoznávať ako jediného pravého Boha, Boha, ktorý 

stvoril tento svet a dal mu jeho zákony. Dal si nám normy, ktorých sa môžeme pridržiavať a nimi 

sa riadiť. Dokonale nám ich ukázal Tvoj Syn Ježiš Kristus. Dáva nám spoznávať zákon lásky – 

k Tebe i ostatným ľuďom. Pomôž nám lásku prejavovať nielen slovom, ale hlavne svojím 

konaním. Aj dnes. Amen. 
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