
Zamyslenia na týždeň po 4. nedeli po Svätej Trojici 
 

Utorok 26. júna 2018 

Piesne: ES č. 448, 325 

Text: 2M 32, 30 – 33, 1 

„30Na druhý deň Mojžiš povedal ľudu: Spáchali ste veľký hriech, preto teraz vystúpim k 

Hospodinovi, azda budem môcť získať zmierenie za váš hriech. 31Mojžiš sa vrátil k 

Hospodinovi a povedal: Ach, tento ľud spáchal veľký hriech; urobil si zlatého boha. 32Teraz 

však, ak môžeš, odpusť im hriech; ak nie, vytri ma, prosím, zo svojej knihy, ktorú si napísal! 

33Hospodin riekol Mojžišovi: Každého, kto zhrešil proti mne, vytriem zo svojej knihy. 

34Teraz však choď, veď ľud, kam som ti prikázal, a hľa, môj anjel pôjde pred tebou. Avšak v 

deň svojho trestu na nich potrestám ich hriech. 35Hospodin ranil ľud, pretože urobil teľa, 

ktoré zhotovil Áron. 

1Hospodin riekol Mojžišovi: Choď, odíď odtiaľto ty i ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, do 

krajiny, ktorú som prísahou Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi zasľúbil dať tvojmu potomstvu;“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

,,Urobili ste veľký hriech,“ hovorí Mojžiš ľudu. Má na to právo? Poukázať na jeho hriech, 

karhať? Áno, má na to právo, a nielen právo, ale aj povinnosť. Je vodcom toho ľudu. K 

tomuto vodcovstvu ho povolal Pán Boh. Rovnaké právo a povinnosť napomínať, ak bol 

vykonaný hriech, má rodič, krstný rodič, starý rodič voči deťom, presbyter voči spolubratom, 

farár voči cirkevníkom, biskup voči cirkvi, ktorú vedie. Ak niet duchovnej autority v 

kresťanských rodinách, v zbore, v cirkvi, ktorá zodpovedne prijíma a žije Božiu vôľu vo 

vlastnom živote a následne rovnako zodpovedne pod Božiu vôľu stavia tých, ktorí jej boli 

zverení, ak niet takej autority, kresťanské rodiny, zbory a celá cirkev ľahko skĺznu k bludom, 

neposlušnosti voči Pánu Bohu, hriechom a k životu nevery. Mojžiš ako duchovná autorita 

však robí ešte niečo iné. Obracia sa k Pánu Bohu a prosí za ľud, ktorý zhrešil. Toto je 

nesmierne dôležité – modliť sa za tých, u ktorých som rozpoznal a karhal ich hriech. V 

pokore svojej viery vkladať ich skrze modlitbu do milosti Božej. Pretože tí, ktorí zhrešili (a 

medzi nimi sme aj my sami, ktorí zhrešíme), vždy potrebujú nielen počuť napomenutie od 

nás, ale zažiť aj skutočnosť, že napomínajúci ich má rád, že mu záleží na ich oslobodení z 

hriechu, že je rozhodnutý pripojiť sa svojím modlitebným zápasom k ich náročným zápasom s 

hriechom. Amen. 

  



Modlitba:  

Prosím Ťa, svätý Pane Bože, posilni moju vieru, moju poslušnosť voči Tebe, aby som seba 

samého vždy podriaďoval Tvojej svätej vôli. Pomôž mi, prosím, aby som pri napomínaní 

svojich blížnych dokázal vidieť, že nestojím nad nimi ako ten lepší, ktorý má právo k 

napomínaniu, ale že som rovnako závislý od Tvojej milosti a odpustenia skrze Pána Ježiša 

ako ten, u koho som rozpoznal konkrétny hriech. Pomôž mi, Pane, aby som napomínal iba 

vtedy, keď si budem istý, že milujem svojho blížneho láskou, ktorá pochádza od Teba. Amen. 
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