
Štvrtok 5. apríla 2018 

Piesne: ES č. 496, 498  

Text: 2M 12, 1 – 14 

„1Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v Egypte: 2Tento mesiac bude pre vás 

začiatkom mesiacov; bude vám prvým mesiacom v roku. 3Povedz celému zboru Izraela: 

Desiateho dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka na 

domácnosť. 4Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím 

susedom, ktorý je najbližšie jeho domu, podľa počtu duší; podľa toho, kto koľko zje, počítajte 

aj baránkov. 5Váš baránok nech je bezchybný jednoročný samček; vyberiete si ho z oviec 

alebo z kôz. 6Budete ho opatrovať až do štrnásteho dňa tohto mesiaca; potom ho navečer 

zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. 7Nech vezmú z krvi a natrú obe veraje a vrch dverí 

tých domov, v ktorých ho budú jesť. 8Nech zjedia mäso, tej noci upečené na ohni; s 

nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. 9Nejedzte z neho nič surové, alebo 

uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. 10Nenechajte z neho 

nič do rána; a čo zostane z neho do rána, spáľte na ohni. 11Na tento spôsob ho jedzte: Bedrá 

majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách; s chvatom ho budete jesť; je to pascha 

Hospodinova. 12Lebo tej noci prejdem Egyptom a pobijem všetko prvorodené, od ľudí až po 

zvieratá nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. 13Krv bude vaším znamením na 

domoch, v ktorých ste; keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď 

budem trestať Egypt. 14Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho svätiť ako 

sviatok Hospodinov; z pokolenia na pokolenie budete ho svätiť ako večné ustanovenie.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Zhon, príkazy, termíny. Mnohí to poznáme a nemáme radi tieto a im podobné situácie. No 

sme do nich vtiahnutí a prúd nás nesie. Obzvlášť sviatky sú spojené so zhonom. Tento trend si 

určujeme my ľudia sami pre seba. Možno nás prekvapí, azda aj nepríjemne, že dokonca 

v Biblii čítame o zhone a príkaze. Lenže je tu jeden podstatný rozdiel. Do tejto situácie 

zasahuje Hospodin, ktorý sa už ďalej nemieni dívať na tyraniu a genocídu páchanú na zbore 

Izraela. Hospodin prehovoril k Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine jasne. Cieľ a dôvod 

bol záchrana. Boli vydané inštrukcie – presné a jednoduché, splniteľné. Bolo treba len jedno 

a znamenalo to veľa, za predpokladu ich dodržania. Bola to príprava na novú situáciu, 

začínajúcu sa novú éru. Pre ponižovaný Boží ľud to malo znamenať čas slobody, dôstojnosti. 

Pre Egypt koniec ich moci nad ľudskými životmi, zotročovanie a ponižovanie. Egypt mal za 

sebou desať rán; jedna strašnejšia ako tá ďalšia, od Hospodina. Až smrť prvorodeného 



potomstva na krátky čas spôsobila zmenu v mysli faraóna. Poučil sa z nich? Žiaľ, nie. 

Zatvrdilosť srdca = šialenstvo. V zúrivosti a hneve prenasledovalo vojsko egyptské putujúcich 

Izraelcov, až more pohltilo vojenskú silu. Taký je koniec tam, kde sa nepočíta s mocou 

Božou, tam, kde sa nerešpektuje Božia vôľa. Pán Ježiš, ktorý bol dokonalým vzorom služby, 

poníženosti a pokory, učil svojich učeníkov modliť sa, kde okrem iného zneli slová: buď vôľa 

tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Povedal to Pán Ježiš, ktorého nevinná krv tiekla na 

golgotskom kríži za hriešnikov. Boží Baránok podstúpil tú zvláštnu službu milosti, zmierenia 

a lásky. Pre koho? Pre mňa i teba, milá duša. My nemusíme s chvatom pristupovať k velebnej 

sviatosti Večere Pánovej, nie je to ani príkaz. Je to možnosť, šanca, výsada, ktorou, žiaľ, 

mnohí pohŕdajú. Naše srdcia nech nenesú známky krutosti, zatvrdilosti, ale ovocie Ducha 

Svätého, ako o tom čítame v G 5, 22 – 26. Amen. 

 

Modlitba: 

Spravodlivý Otče, v mene Pána Ježiša Ťa pokorne prosíme o odpustenie našich hriechov, 

najmä tých, o ktorých len Ty vieš, ktoré len Ty vidíš, pretože len Ty smieš za oponu ľudskej 

tváre a masky, ktoré sa pred ľuďmi snažíme zakrývať. Prosíme, obmy a očisti naše srdcia. 

Amen. 
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