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Piatok 27. januára 2017 

Piesne: ES č. 346, 345 

Text: Iz 45, 14 – 21 

„Pred tebou sa budú klaňať a k tebe sa budú modliť: Len v tebe je Boh, a nikde inde nieto 

Boha...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Ani jednému národu nepreukázal Boh také predivné vyslobodenie, toľko vzácnych zasľúbení 

a neposielal toľko prorokov ako národu izraelskému. Avšak história nevery, neposlušnosti, 

modlárstva, pokleskov, bezbožnosti sa v dejinách Izraela toľkokrát opakovala a opakuje sa 

dodnes v Božom ľude. V súčasnosti je na tomto svete veľmi veľa bohov, ale Boh je iba jeden, 

len, žiaľ, pre mnohých ľudí je rozdiel iba v tom, či sa to napíše s veľkým „B“, alebo malým „b“. 

Pán Boh vedel, že to medzi ľuďmi bude práve takto, preto svoj zákon začal akoby preambulou: 

„Ja som Hospodin, tvoj Boh!“ a potom pokračoval prvým prikázaním: „Nebudeš mať iných 

bohov okrem mňa!“ Preto aj Pán Ježiš Kristus, keď definoval zákon, zdôrazňoval: „Milovať 

budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou...“ (Mt 22, 37), lebo vedel, 

že kde a v čom človek uvidí najväčšiu hodnotu, tam bude aj srdce. Preto dnes môže byť na mieste 

otázka: Kam smeruje naše dúfanie? Veríme a spoliehame sa v „Boha“ a na „Boha“, alebo 

v „boha“ a na „boha“?  Boh je jeden. Niet nikoho popri Ňom. Nie sú daní žiadni iní bohovia. Iní 

bohovia sú prázdnotou, sú prázdni a prázdnymi robia tých, ktorí v také niečo veria. To, čo je 

neraz nazývané bohmi, sú v skutočnosti démonské mocnosti a zlí duchovia. Jedine Boh je 

zvrchovaný Pán. Je vyvýšený nad všetkým a nad všetkými. Boh v Kristovi zničil satanovu moc. 

Tak i nám Boh vydobyl záchranu, spasenie, večný život. Všetci sme pozvaní k zdroju spásy – k  

živému Bohu. Ten, kto verí v Pána Ježiša Krista, z Božej milosti má víťazstvo nad hriechom, 

hrobom, diablom aj nad všetkými démonskými mocnosťami, bôžikmi a bohmi. Pre neho je Boh 

tým, kým v skutočnosti je: suverénnym, vyvýšeným Pánom: „Veď nieto Boha okrem mňa. Boha 

spravodlivého a Spasiteľa, nieto okrem mňa.“ Amen. 

 

Modlitba:   

Hospodine, Bože náš, Ty nám na príklade svojho vyvoleného ľudu izraelského dávaš poznávať, 

že naše vyvolenie nás nezachráni pred trestom, ak sa budeme protiviť Tvojim svätým 

prikázaniam, v ktorých nám zjavuješ svoju vôľu. Ty vieš, akí sme slabí a ako ľahko podliehame 

pokušeniam. Často sa nevieme rozhodnúť, komu budeme slúžiť a v koho veriť. Ty si nás smrťou 

svojho Syna zmieril so sebou, aby sme došli odpustenia hriechov, spasenia a večného života. Daj, 

aby sme si Ťa ako nášho jediného, mocného a živého Boha vážili, Teba poslúchali, boli Ti verní 

až do smrti. Nech sa pred Tebou skloní každé koleno a nech Ti je sláva od nás kresťanov 

vzdávaná na veky vekov! Amen. 
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