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Zamyslenia na týždeň po 18. nedeli po Svätej Trojici  

 

Nedeľa 25. septembra 2016 – 18. nedeľa po Svätej Trojici 

Text: 2M 20, 10 – 17 
10ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť 

nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, 

ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, 11lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebesá i zem, more i 

všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval; preto Hospodin požehnal deň sviatočného 

odpočinku a posvätil ho! 12Cti otca svojho i matku svoju, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh aby si 

dlho žil na zemi! 13Nezabiješ! 14Nescudzoložíš! 15Nepokradneš! 16Nevyslovíš krivé svedectvo 

proti svojmu blížnemu! 17Nepožiadaš dom svojho blížneho! Nepožiadaš ženu svojho blížneho, 

ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu. 

Piesne: ES č. 343, 620 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Na vrchu Sinaj i pod ním sa stali veľmi dôležité veci – izraelskému ľudu bolo daných Desať 

Božích prikázaní, ktorými by sa mali po celý život riadiť nielen Izraelci, ale aj ich čeľaď. Zákon 

bol prejavom Božej lásky k Izraelcom. V zákone sa označuje Hospodin nielen ako Boh Izraela, 

ale aj ako Boh všetkých národov, ktoré v tom čase uctievali svojich bohov. Takto sa Izrael stáva 

zvláštnym ľudom, Bohom vyvýšeným nad ostatné národy. V uvedenom texte je Desať Božích 

prikázaní napísaných v inom poradí, ako to poznáme dnes. Je to iste preto, aby sa ľahko vložili 

do mysle aj srdca, aby z neho už nikdy nevypadli! O tom, ako Izraelci dodržiavali túto zmluvu, 

svedčí Písmo sväté Starej i Novej zmluvy. Rovnako svedčí aj o tom, ako ich Hospodin napomínal 

a trestal, keď zmluvu nedodržiavali. Keď však prišla plnosť času, opäť sa Hospodin Boh tak 

ponížil, že zostúpil na zem ako človek vo svojom jednorodenom Synovi, aby svoj ľud zachránil 

pere život večný. Vo svojej láske k nemu išiel tak ďaleko, že sa zaň dal dobrovoľne ukrižovať na 

potupnom dreve kríža, aby ho vykúpil a vyslobodil od večného zahynutia – od smrti večnej aj 

z horúcich múk diablovho pekla. Takto Hospodin v plnosti času vo svojom Synovi Ježišovi 

Kristovi založil aj svoju novú cirkev, svoj nový Izrael, ktorý sa v nej s Ním stretáva, ktorá svojím 

slovom, evanjeliom i zákonom vyučuje a na spasiteľnú cestu upravuje nový Izrael. 

Ach, akože je to dnes s nami, s Tvojím novým Izraelom?! Či vari aj my nenapodobňujeme vo 

všetkom ten starý Izrael? Či vari aj nás diabol rôznymi sieťami nezamotal, nezviedol k rôznym, 

hriechom a nešľachetnostiam? A či aj nám nedáva Hospodin rôzne znamenia a výstrahy? Veru, 

veru, kým čas Božej milosti ešte pri nás trvá, vzdiaľme sa, odíďme, utekajme z toho svetového 

hluku diablových temností, ani sa za nimi neobzerajme ako Lótova manželka, ale v pokore 

a úprimnom pokání počúvajme ten tichý, sladký hlas nášho Dobrého pastiera Ježiša Krista: 

„Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a aby bránami vošli do 

mesta!“ (Zjav 22, 14) Amen. 

Modlitba: 
Bože náš, prosíme Ťa ako svojho Otca a Stvoriteľa, odpusť nám naše hriechy a neprávosti, zloby 

a krivdy, ktoré sme vo svojom živote vykonali a konáme. Buď k nám milostivý a trpezlivý. 

Obnovuj a znovuzrodzuj nás svojím Svätým Duchom, aby sme tak pracovali a žili, aby to na nás 

aj ľudia videli, a aby sme Ťa velebili a oslavovali, a v takej mysli, nech spolu s nami hľadajú tiež 

predovšetkým Tvoje kráľovstvo a Jeho spravodlivosť. Prosíme, učiň tak pre svoje sväté meno, 

požehnané na veky vekov. Amen. 

† Mgr. Ján Jágerský, evanjelický a. v. farár (31. mája 1921 Sokolče – 13. júna 2015 Prešov) 

 


