
Zamyslenia na týždeň po 19. nedeli po Svätej Trojici 
 

Nedeľa 7. októbra 2018 – 19. nedeľa po Svätej Trojici  

Text: 2M 20, 1 – 17 

„1Boh hovoril všetky tieto slová: 2Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z 

Egypta, z domu otroctva. 3Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 4Neurobíš si vyrezávanú 

modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod 

zemou! 5Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, 

ktorý trestám neprávosť otcov na synoch, do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma 

nenávidia, 6a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. 

7Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu 

toho, kto Jeho meno zneužije! 8Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sväť ho! 9Šesť dní 

budeš pracovať a konať svoju prácu, 10ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre 

Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani 

tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, 11lebo 

za šesť dní utvoril Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a siedmy deň 

odpočíval; preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvätil ho! 12Cti otca 

svojho i matku svoju, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh aby si dlho žil na zemi! 13Nezabiješ! 

14Nescudzoložíš! 15Nepokradneš! 16Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 

17Nepožiadaš dom svojho blížneho! Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani 

jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Desatoro má svojho vydavateľa. Je ním Boh. Ten, ku ktorému voláme: Otče náš... všetkých 

nás, a pritom aj osobný Boh. Boh, ktorý sa skláňa k jednotlivcovi a hovorí mu – môj si. Boh, 

ktorý je na našej strane. Martin Luther vo Veľkom katechizme hovorí: „Boh je ten, od ktorého 

si sľubuješ všetko dobré a ku ktorému sa utiekaš v každej podobe. Takže mať Boha nie je nič 

iné, ako Jemu z celého srdca veriť a dôverovať...“ Desatoro teda nie je len sinajskou 

záležitosťou. Pán Ježiš prikázania sprísňoval – napĺňal ich obsahom, poukazujúc pritom na 

dvojité prikázanie lásky. Martin Luther vo Veľkom katechizme i v Malom katechizme 

aplikuje Desatoro na dobu a pomery, v ktorých žil. Päťstoročný posun spoločnosti doviedol 

Desatoro k zaujímavej konfrontácii. Politika je vec verejná, pričom politici o nej hovoria, že 

je umením možného. Kam až zachádzajú v tom umení, zažívame denne. Rozdiel je však 

v chápaní slov: „Všetko je dovolené, no nie všetko prospešné.“ Desatoro vedie k prospešnosti 



jednotlivca a v konečnom dôsledku i celku. Umenie možného zriedka smeruje k všeobecnému 

blahu. Pre veriacich je Desatoro stále aktuálne. Pre neveriacich je príležitostne použiteľné. 

Veriaci sa denne konfrontuje s Desatorom, lebo to je to zrkadlo, v ktorom možno vidieť svoje 

pochybenie, svoj hriech. Preto sa skúmajme: 

1. Je Boh pre nás na prvom mieste v stupnici hodnôt? 

2. Je Božie meno pre nás dôvodom vzývania, ctenia, chvál a velebenia? 

3. Dovolíme Pánu Bohu, aby bol Pánom aj nad naším časom? 

4. Prejavuje sa naša zbožnosť vo vzťahu k rodičom, k starším ľuďom všeobecne? 

5. Berieme Pána Boha vážne tým, že odplatu a pomstu prenecháme Jemu? 

6. Správame sa primerane svojmu pohlaviu, máme úctu k svojmu manželstvu ale aj 

manželstvu druhého? 

7. Rešpektujeme vlastníctvo svojho blížneho a máme v úcte svoju prácu i prácu druhého? 

8. Berieme vážne, čo je česť a dobré meno svojho blížneho a dbáme o to svoje? 

9. Sme spokojní s tým, čo máme? 

10. Neprepadáme komfortnému spôsobu života?  

Amen. 

 

Modlitba:  

Bože, Otče náš, ďakujeme Ti za pravidlá života. Prosíme, aby si nás svojím Duchom Svätým 

zmocnil k ich plneniu. Prihovárame sa, aby aj nenáboženským ľuďom boli smernicou v ich 

živote a stali sa univerzálnym princípom spolunažívania ľudí na svete. Amen. 

Mgr. Miroslav Dubek, zborový farár v CZ ECAV Krupina a konsenior Hontianskeho 

seniorátu 


