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Piatok 8. júla 2016 
Text: 5M 7, 6 – 12 
6
Lebo ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby 

si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi. 
7
Nie preto sa Hospodin 

priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy - veď vás bolo najmenej 

zo všetkých národov - 
8
ale preto, že vás Hospodin miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorú 

dal vašim otcom, vyviedol vás mocnou rukou a vyslobodil z domu otroctva, z ruky faraóna, 

egyptského kráľa. 
9
Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; verný Boh, ktorý do tisíceho 

pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy zachovávajú, 
10

a ktorý 

bezprostredne odpláca tomu, kto Ho nenávidí, aby ho zničil; nebude zhovievavý k tomu, kto Ho 

nenávidí, ale bezprostredne odplatí. 
11

Zachovávaj prikázania, ustanovenia a právne predpisy, 

ktoré som ti dnes prikázal plniť. 
12

Za to, že budete tieto právne predpisy poslúchať, zachovávať a 

dodržiavať, bude Hospodin, tvoj Boh, plniť zmluvu s tebou a priazeň, ktorú prísahou zasľúbil 

tvojim otcom;  

Piesne: ES č. 506, 229 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Ťažké bolo položenie Izraelcov v Egypte po smrti Jozefa Egyptského. Egypťanov sa so 

vzrastajúcim počtom Izraelcov zmocňovali obavy z ich možného spojenia s nepriateľom, a tak 

ich začali utláčať a sužovať najťažšími prácami. Hrozila im genocída. Do týchto udalostí 

prichádza Mojžiš, ktorý videl utrpenie svojho ľudu v Egypte. Hospodin, ktorý sa mu zjavil 

v horiacom kre, si ho vyvolil za vysloboditeľa izraelského národa z egyptského otroctva. 

Zázračným spôsobom viedol Izraelcov do krajiny zasľúbenej ich otcom – do Kanaánu. Izraelský 

národ, ktorého úlohou bolo zachovať pravú vieru v jediného Boha, mal zaujať kanaánsku krajinu. 

Bol to národ, ktorý si sám Hospodin vyčlenil a poveril ho vznešeným poslaním byť strážcom 

svojej zmluvy. Mojžiš mu ešte pred zaujatím Kanaánu pripomenul, že je Hospodinovi, svojmu 

Bohu, svätým vyvoleným ľudom, obdareným veľkými dobrodeniami, verný prísahe danej ich 

otcom, vysloboditeľom z otroctva faraóna, egyptského kráľa. Napomína ho, aby zachovával 

prikázania a právne predpisy a Hospodin bude plniť uzavretú zmluvu, prísahou zasľúbenú ich 

otcom. Ich úlohou ako vyvoleného národa je zaujať Kanaán a zachovať sa čistým od modlárstva. 

Svojou vernosťou a odvahou, ako aj neustálym zápasom s pokušením si majú zachovať Božiu 

priazeň. Takto musia svetu dokázať, že uctievanie jediného pravého Boha prevyšuje všetky druhy 

a podoby modlárstva. Vernosť Bohu si vyžaduje, aby sa človek neobzeral za bohmi, ktorí sú iba 

čírou ilúziou, za modlami bôžikov, za starozmluvným zlatým teľaťom, ale jedine za pravým 

Bohom. To, čo platilo pre Izraelcov, rovnako platí aj pre nás, novozmluvný Boží ľud. 

Vyslobodenie Izraelcov z egyptského otroctva bolo predobrazom vyslobodenia ľudstva 

z duchovného otroctva – z hriechu (J 3, 16 – 17). Láska je hlavným prikázaním Novej zmluvy, 

podstatou Ježišovho učenia. Nasledovaním lásky Božieho Syna, lásky nezištnej, rozprestierajúcej 

sa i na nepriateľov, lásky obetavej až po odovzdanie života, aj my splácajme lásku Božiu k nám, 

ľuďom, svojou láskou a vernosťou pri zachovávaní Božích prikázaní a ustanovení, aby sa i na nás 

splnili Božie zasľúbenia nám dané v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. 

Modlitba: 
Hospodine, Bože náš, ďakujeme Ti za to, že nás vedieš týmto životom po ceste viery a staráš sa 

o nás. Preukazuješ nám svoje dobrodenia v každej dobe a zachovávaš vernosť vo svojich 

zasľúbeniach. Ty si nám vo svojej nesmiernej láske dal svojho milovaného Syna Ježiša Krista, 

aby nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním zachránil od večnej smrti a zaistil nám spasenie 

a život večný. Prosíme Ťa, veď nás i naďalej po cestách svojich prikázaní k časnému i večnému 

šťastiu. Amen. 

Mgr. František Lompart, námestný farár v CZ ECAV Koceľovce (GES) 


