
Čo Boh žiada od človeka?  
Fil. 2,3-4. – „...nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej 

v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, a nehľadajte každý len 

svoj prospech, ale aj prospech iných.“ 

 

Čo od nás Pán Boh žiada? Je toho veľa, alebo málo?  Je to niekde napísané 

doslovne? 

V rôznych častiach Biblie sa dočítame, že: 

- máme dodržiavať 10 Božích prikázaní (Ex 20,2-17),  

- máme milovať svojho blížneho (Lv 19,18)  Mt 19,19; 22,39 

- v evanjeliách Pán Ježiš hovorí o dvoch najväčších prikázaniach 

- máme konzumovať len mäso z čistých zvierat (Lv 11) 

- milovať Boží zákon – (Žalm 119) 

- v Kázni na vrchu Pán Ježiš rozoberá, ako napĺňať Boží zákon v bežnom 

živote, ako si správne usporiadať priority, ako nasledovať Ježiša. 

 

1. Čo Pán Boh žiada od nás?  

Mich. 6, 8. – „Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: 

len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím 

Bohom.“ (SEkP) 

„Hospodin ti predsa človeče ukázal, čo je dobré a čo od teba žiada: Chce 

len aby si jednal spravodlivo, bol milosrdný a pokorne ho ctil ako svojho 

Boha“ (SNC) 

Pre správne pochopenie uvedeného verša musíme akceptovať hebrejské 

myslenie: od dôsledku (následku) k príčine (k jadru problému). 

Preložené do slovenčiny s európskym myslením to bude znieť:   

Hospodin žiada od teba: najprv chodiť so svojim Bohom, potom milovať 

láskavosť (milosrdenstvo) a nakoniec zachovávať právo. 

Príklad z knihy Genesis: 
Gen. 11, 7. - zmätenie jazykov  - „Poďme, zostúpme a zmäťme im tam reč, aby ani 

jeden nerozumel reči druhého.“ 

 

2. Mich. 6, 8. – „..čo žiada od teba Hospodin : ... v pokore chodiť so svojím 

Bohom.“ 

Čo to znamená v pokore chodiť so svojím Bohom? Báť sa Hospodina vo 

význame mať ho v úcte a zachovávať jeho prikázania. 

 

Príklady z Písma: 

Mojžiš – 40 rokov ho Pán Boh vychovával na púšti, až sa z neho stal 

najpokornejší človek na zemi a vyviedol Izrael z Egypta, 

 

Abrahám - často komunikoval s Bohom, povedali by sme, že stále chodil 

s Bohom, ale aj v jeho živote vidíme určité zaváhanie (jeho žena Sára ako 

sestra, syn Izmail). Pri poslednej skúške – obetovanie Izáka - vidíme pokorné 

spoliehanie sa na Boha hoci tomu veľmi nerozumie.  

 

 Saul - na Boží pokyn mal usmrtiť všetkých Amalekitov včítane kráľa Agaga 

a tiež pobiť všetok dobytok, ovce, ťavy, osly (1Sam 15. kap.). 

Aká bola skutočnosť? 1 Sam 15,9. – „Ale Saul a ľud ušetrili Agaga 

i najlepšie stádo oviec, dobytka, vykŕmeného dobytka a baranov; a nič, čo 

bolo dobré, nechceli vyhubiť. Ale kliatbu vykonali na všetkom, čo bolo 

ničomné a bezcenné.“  

Aký bol dôvod?  1 Sam 15,15.  „... lebo ľud ušetril, čo bolo z oviec 

a dobytka lepšie, aby to obetoval Hospodinovi, tvojmu Bohu; ale na ostatku 

sme vykonali kliatbu.“ 

Ako sa k tomu stavia Pán Boh: 1 Sam 15,22. – „I odpovedal Samuel: Má 

vari Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábitkoch ako v poslušnosti voči 

hlasu Hospodina? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako 

tuk baranov.“ 

V čom bol problém u Saula – neposlúchol príkaz Hospodina, ale urobil to, čo 

pokladal za dobré, teda konal podľa vlastného uváženia. 

 

V pokore chodiť so svojím Bohom znamená poslušnosť Božiemu hlasu aj 

keď tomu nerozumiem, aj keď to z môjho pohľadu nemá logiku.  

Pán Ježiš hovorí, že po ovocí poznáme, kto komu slúži. Ovocie nášho života 

ukáže, či sme robili len to, čo sa nám páči, alebo sme rešpektovali plán, ktorý 

pre nás určil Boh. 

 

3. ... milovať láskavosť... (SEvP), ...milovať milosrdenstvo...(Roh),   

Je v tom rozdiel, keď niekto len preukazuje milosrdenstvo, alebo keď niekto 

miluje milosrdenstvo? (Je v tom podobný rozdiel, ako keď odpúšťame 

z povinnosti, alebo od srdca) 

 

 

 



Príbeh: 

Do zboru začala chodiť zrejme po nejakej evanjelizačnej aktivite jedna 

dáma. Na tom by nebolo nič mimoriadne, ale chodila veľmi moderne až 

vyzývavo ustrojená – netýkalo sa to len oblečenia ale aj make-upu, 

maľovania, a pod.  

Po čase prejavila záujem o krst a tak bola vyučovaná miestnym kazateľom. 

Postupne sa jej zovňajšok prispôsoboval našim adventistickým pravidlám 

v obliekaní a ozdobovaní. 

V sobotu pred krstom však prišla do zboru ustrojená tak, ako keď sem 

vkročila prvý krát. Ako sa neskôr vyjadrila, chcela otestovať zbor, či to s tým 

láskavým - milosrdným vzťahom k nej myslí vážne. Zbor v tejto skúške 

obstál – členovia zboru milovali milosrdenstvo nechodili s Bohom 

formálne. 

 

Elen G. White v knihe Proroci a králi (174) píše – „... prorok tu len opakuje 

radu, ktorú Hospodin pred stáročiami dal Izraelitom. Skôr ako vošli do 

zasľúbenej krajiny, Hospodin im ústami Mojžiša oznámil: „Izrael, čo žiada 

teraz od teba Hospodin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hospodina, svojho 

Boha, aby si chodil len po jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil 

Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou, aby si zachovával 

príkazy Hospodinove i jeho ustanovenia, ktoré ti dnes prikazujem, aby ti bolo 

dobre“ (5 Moj 10,12.13).“  

Boží služobníci pripomínali tieto rady Božiemu ľudu z pokolenia na 

pokolenie s dôrazom, že ak zabudne na milosrdenstvo, z náboženstva mu 

zostane len obradnícky formalizmus (forma bez obsahu). 

Pán Ježiš nie raz pripomenul učeníkom, ale tiež farizejom túto dôležitú 

pravdu: 

Mat. 10,7. – „Keby ste vedeli, čo znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie 

obeť,  neodsudzovali by ste nevinných.“ 

 

4. ... zachovávať právo,... (SEvP), ...súd,... (Roh) 

Biblický slovník - A. Novotný (940) uvádza pod výrazom – zachovávať 

právo – nasledovné vysvetlenie: konať v súlade s Božími prikázaniami, 

Božím milosrdenstvom a Božou spravodlivosťou. 

Ak chodíme v pokore so svojím Bohom (rešpektujeme jeho prikázania) 

a milujeme milosrdenstvo, potom už zachovávať právo – rozlišovať medzi 

dobrom a zlom nie až také ťažké. 

V prípade, že by sme začali od konca a snažili by sme sa najprv “naučiť“ 

zachovávať právo, a neprešli by sme sa aj k ďalším dvom bodom  – dostali 

by sme sa tak akurát na úroveň farizejov, ktorí boli naozaj dokonalí 

v dodržiavaní zákona, ale chýbala im v tom láska k blížnemu – prejavy 

milosrdenstva. 

 

Záver : 

Milí bratia a sestry, priatelia,  

O niekoľko dní končí kalendárny rok 2014 a začneme písať dátumy 

s koncovkou ..15. 

Nedávna kázeň br. Soosa ma utvrdila v tom, že v blízkej budúcnosti 

zažijeme veľa rôznych “prekvapení“, ktoré budú z nášho pohľadu ako 

kresťana nelogické až absurdné, ale o ktorých Písmo hovorí, že nastanú pred 

druhým príchodom Pána Ježiša.  

 

Čo teda Pán Boh žiada od nás v poslednej dobe:   

Pán Boh jasne stanovil svoje požiadavky – praje si, aby jeho ľud bol 

čestný, spravodlivý, milosrdný a pokorne ctil svojho Boha svojím 

životom počúvajúc jeho hlas. Pán Boh chce, aby sme tieto vlastnosti 

prezentovali v práci, v rodine, v cirkvi, vo vzťahu k blížnym. 

Amen 
 

 

 

 


