
Zamyslenia na týždeň po 21. nedeli po Svätej Trojici 
 

Štvrtok 25. októbra 2018 

Piesne: ES č. 497, 498 

Text: 2M 19, 3 – 9. 

„3Mojžiš však vystúpil k Bohu. Hospodin zavolal na neho z vrchu: Takto povedz domu 

Jákobovmu a oznám Izraelcom: 4Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás 

niesol na orlích krídlach a ako som vás priviedol k sebe. 5Ak ma budete teraz skutočne 

poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo 

celá zem je moja. 6Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Toto sú slová, 

ktoré máš oznámiť Izraelcom. 7Potom Mojžiš odišiel, zvolal starších ľudu a predložil im 

všetky slová, ktoré mu prikázal Hospodin. 8Všetok ľud spoločne odpovedal: Chceme vykonať 

všetko, čo povedal Hospodin. Potom Mojžiš predniesol Hospodinovi odpoveď ľudu. 9I riekol 

Hospodin Mojžišovi: Hľa, ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď budem 

hovoriť s tebou, a aby ti verili na veky. Mojžiš oznámil Hospodinovi slová ľudu.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Udalosť z biblického odseku sa odohráva približne tri mesiace po mocnom vyslobodení 

Izraelcov z Egypta a predivnom prekročení Červeného mora suchou nohou. Sú ale iba na 

začiatku dlhej cesty do zasľúbenej zeme. Možno boli plní nezodpovedaných otázok o 

zmysluplnosti ich cesty. Neistota v živote podlamuje aj naše sily. Nezvykneme si aj my 

niekedy klásť otázky o zmysluplnosti toho, čo konáme, alebo čo v živote plánujeme? 

Nepripadáme si občas ako študent, ktorý sa pýta, či má zmysel venovať sa tomu odboru, pre 

ktorý sa rozhodol? Možno sme počuli na výlete hovoriť turistov, ktorí zišli z vyznačeného 

horského chodníka, či má zmysel pokračovať tou cestou ďalej. Izrael sa priblížil k miestu, 

ktoré sa stalo významným medzníkom na ich ceste. Božie milostivé vyslobodenie malo pre 

nich zaväzujúci charakter. Boh si Izrael vyvolil za svoj ľud a uzavrel s ním zmluvu. Má žiť v 

jedinečnom spoločenstve s Bohom. Celá zem je Hospodinova, ale len pre tento národ platia 

osobitné zasľúbenia. Majú byť kráľovským kňazstvom, Jemu vlastným ľudom a ako takí 

majú aj žiť podľa Božích pravidiel. Mojžiš má byť tým mužom, ktorý mu sprostredkuje Božie 

prikázania. Majú vedieť, že jedine Mojžiš je ten, čo ich povedie aj ďalej. Mojžiš vystúpil na 

vrch, pod ktorým sa Izrael utáboril a tam v oblaku Boh sám potvrdzuje, že on bude ľudu 

izraelskému verne tlmočiť Božie slová. Tu môžeme vypozorovať podobnosť medzi Mojžišom 

na hore a Ježišom na hore premenenia (L 9, 28 – 36). Účelom premenenia nepochybne bolo 



presvedčiť apoštolov o existencii iného sveta, ktorý existuje súčasne s naším. Okrem toho s 

Ním hovorili dvaja, Mojžiš a Eliáš, ktorí sa ukázali v sláve. Oni sa rozprávajú s Ježišom. 

Mojžiš urobil prvý krok pre vyslobodenie Izraela z Egypta, keď nariadil obetovanie hodu 

baránka. Boh rozhodol pred vekmi, že príde Mesiáš, ktorý musí zomrieť pre vyslobodenie 

ľudí z duchovného otroctva. Apoštolovia na hore zažili, že Ježiš je jediný prostredník medzi 

Bohom a ľuďmi pri sprostredkovaní spásy. Na potvrdenie toho počuli hlas: „Toto je môj 

vyvolený Syn, Jeho poslúchajte!“ Podobné uistenie dostal na Sinaji aj Izrael pre svoju cestu k 

zasľúbenému cieľu. Amen.  

 

Modlitba: 

Môj Bože, nedaj mi nikdy zabudnúť, že okamihy povzbudenia tu na zemi môžu byť len 

krátkodobé, nie trvalým stavom. Vylej na mňa potešenie svojej prítomnosti, aby som 

neochaboval na svojej životnej ceste. Daruj mi chvíle Tvojej mocnej prítomnosti, a použi ich 

pri mne k tomu, na čo si ich poslal. Ďakujem Ti, Pane Ježiši, že mi ukazuješ, kde je skutočná 

nádej pre človeka. Že uprostred mojich pochybností a nevery smiem sa vždy odvážiť veriť 

Tebe a Tvojej moci a menej dúfať vo vlastné sily a schopnosti. Amen.  
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