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Pondelok 2. mája 2016 

Text: 2M 32, 7 – 14 
7I riekol Hospodin Mojžišovi: Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, sa 

zvrhol. 8Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im prikázal; urobili si uliate teľa, klaňali 

sa mu, obetovali mu a hovorili: Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z Egypta. 
9Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Videl som tento ľud, že je to tvrdohlavý ľud. 10Preto 

ma teraz nechaj, nech vzplanie môj hnev proti nim a vyhubím ich; teba však učiním 

veľkým národom. 11Avšak Mojžiš sa snažil obmäkčiť Hospodina, svojho Boha, a hovoril: 

Prečo vzplanul Tvoj hnev, Hospodine, proti Tvojmu ľudu, ktorý si veľkou silou a mocnou 

rukou vyviedol z Egypta? 12Prečo by mali Egypťania hovoriť: Vyviedol ich so zlým 

úmyslom, aby ich pobil na vrchoch a vyničil z povrchu zeme. Obráť svoj prudký hnev a 

milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu. 13Pamätaj na Abraháma, Izáka a 

Izraela, svojich služobníkov, ktorým si prisahal sám na seba a riekol si im: Rozmnožím 

vaše potomstvo ako nebeské hviezdy; celú túto krajinu, ktorú som vám prisľúbil, dám 

vášmu potomstvu a bude ju dedične vlastniť na veky. 14Potom Hospodin milostivo zmenil 

zlo, ktoré zamýšľal učiniť svojmu ľudu. 

Piesne: ES č. 329, 310 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Mojžiš je na vrchu Sinaj, kde má z Božích rúk prevziať dosky zmluvy. Tam z Hospo-

dinových úst počuje, aby zostúpil dole. Dôvod: „… tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, sa 

zvrhol.“ Pán Boh už neuvádza sám seba ako pôvodcu vyslobodenia. Izrael akosi prirýchlo 

zabudol na otroctvo, v ktorom sa donedávna nachádzal, aj na vyslobodenie, ktoré sa 

udialo pod vedením Všemohúceho! Tak málo stačilo: Mojžiš dlho neschádzal z hory − 

a Izraelci už chcú uctievať božstvá podľa vzoru cudzích národov, čo bolo v ostrom 

rozpore so zákonom Izraela. 

Bratia, sestry, nemôžem sa teraz ubrániť otázke, čo by Pán Boh povedal o nás, o ľude 

novej zmluvy? Je nepochybné, že náš nebeský Otec sa pri cirkvi ako celku predivne 

dokázal, že nás vyviedol z otroctva hriechov, že za nás cez svojho Syna „zaplatil“ tou 

najdrahšou obeťou Ježiša Krista na dreve golgotského kríža. Aj napriek tejto jedinečnej 

skutočnosti sme mnohí časom zmalomyseľneli. Človek si, žiaľ, rád nachádza dôvody, aby 

sa odklonil od cesty, ktorú nám Pán stanovil. Skúsme popremýšľať, ako sme na tom my. 

O Izraelcoch, ale veru aj o mnohých z našej generácie platí to, čo Hospodin riekol 

Mojžišovi: „Videl som tento ľud, že je to tvrdohlavý ľud.“ Dbajme na to, aby v našom 

osobnom živote i v živote nášho spoločenstva nenastala chvíľa, keď už nebude nápravy, 

a teda premeškáme čas milosti. Bola by to tá najväčšia tragédia, aká by nás mohla 

postihnúť. Hospodin je pripravený potrestať vyvolený národ, keď hovorí Mojžišovi: 

„Preto ma teraz nechaj, nech vzplanie môj hnev proti nim…“ A Mojžiš sa snaží obmäkčiť 

Všemohúceho. Myslí na tých, ktorí mu boli zverení. Chce ich uchrániť pred nešťastím. 

Pravda, sú však aj takí ľudia, ktorí sa tešia z toho, keď sa inému prihodí niečo zlé. To však 

nie je správny postoj! Nám musí záležať na blížnom, na jeho záchrane. Náš text je pre nás 

impulzom, čo i nám treba robiť, aby sa Pán zmiloval nad tými, ktorí sú nám blízki 

(v rodine, susedstve), no idú po ceste vzdoru. Mojžiš nám dáva príklad. Keď sa dozvedel, 

že ľudu hrozí záhuba, okamžite sa zaň začal prihovárať. A to je aj naša úloha! Skúsme sa 

od dnešného dňa viac modliť za všetkých, ktorí sú nám zverení! Amen. 

Modlitba: 
Svätý Bože, v pokore sa pred Tebou skláňame a ďakujeme Ti, že i takouto formou nám 

ponúkaš riešenia, ako pomôcť tým, na ktorých nám záleží, aby na nich nespočinul Tvoj 
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hnev. Vyznávame, že aj my neraz vzdorujeme, máme svoje plány, často sme netrpezliví 

pri čakaní na Tvoju odpoveď. Odpusť nám to, prosíme. Nech nás aj dnešné posolstvo 

povzbudí k tomu, aby sme Ti v dobrom i zlom dôverovali, aby nám tak ako Mojžišovi 

záležalo na záchrane všetkých, ktorí sú v našom zornom poli. Preto i teraz znovu prosíme: 

Pane, pozhovej a odvráť od nás svoj hnev! Prosíme aj o to, aby sme boli schopní viac zo 

svojho času venovať modlitebným zápasom za záchranu našich blížnych. Amen. 
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