Obriezka srdca (časť 2)
Rekapitulácia – účel pre ktorý bol zákon daný
Pod podmienkou poslušnosti prikázaniam zákona mala zmluvná strana (Izraelský národ) dostať
nasledovnú odplatu (mzdu) zmluvy zákona:
 Mnohoraké zemské požehnania (zdravie, plodnosť, hojnosť, prosperita, mier, …)
 Večnú zemskú vlasť Kanaán (a nakoniec večnú nebeskú vlasť)
 Večné kráľovstvo („budete mi kráľovstvom kňazov“)
 Božie večné prebývanie („Ja im budem Bohom a oni mi budú ľudom“)
Odplatou (mzdou) zákona je najvyššie Božie dobro a požehnanie, v konečnej miere je to večný život v Božej
prítomnosti (Rímskym 10:5, Galatským 3:12, 3:21). Mzdou zákona je vlastne všetko to, čo je v zmluve
zasľúbení (abrahámovskej zmluve milosti) Abrahámovi a jeho semenu zasľúbené. Pod zmluvou zákona
však mzda je vyplatená len pod podmienkou prísnej poslušnosti tohto ľudu tomuto zákonu.
Zmluva zákona predkladá dve cesty:
 Poslušnosť (vlastnú spravodlivosť) na základe skutkov zákona a mzdu – život (večný život)
 Neposlušnosť na základe prestupovania zákona a mzdu – smrť (večnú záhubu)
Rekapitulácia – ako to vyzerá s ľudom, ktorý je pod zákonom?
Boh káže vyvoliť si cestu poslušnosti a života.
Boží ľud si volí: BUDEME POSLÚCHAŤ
Výsledok a ovocie je: NEPOSLÚCHALI
SINAJSKÁ ZMLUVA
Ľud síce zmluvu zákona prijal a rozhodol sa poslúchať všetky Božie prikázania, ale veľmi rýchlo zmluvu
porušil a sprotivil sa prikázaniam tým najhorším spôsobom. Ešte počas toho, ako Boh Mojžišovi dával na
vrchu Sinaj prikázania o bohoslužbe, sa ľud obrátil k modloslužbe (zlaté teľa).
Exodus 32:7–9 A Hospodin hovoril Mojžišovi: Idi, zídi, lebo sa porušil tvoj ľud, ktorý si vyviedol hore z Egyptskej zeme.
Skoro zišli s cesty, ktorú som im prikázal; spravili si teľa, zliatinu, a klaňajú sa mu a obetujú mu a vravia:
Toto sú tvoji bohovia, Izraelu, ktorí ťa vyviedli hore z Egyptskej zeme.
A Hospodin riekol Mojžišovi: Videl som tento ľud, a hľa, je to ľud tvrdej šije.

Hospodin sa rozhodol tento ľud zahubiť (zahladiť na záhubu). Toto rozhodnutie bolo v súlade so zákonom,
v súlade so zmluvou, pretože podľa zákona odplata za hriech je smrť (a večné zatratenie).
Exodus 32:10 A tak teraz ma nechaj, aby sa rozpálil môj hnev na nich, a aby som ich vyhladil,
a učiním teba veľkým národom

Mojžiš však za ľud prosil Hospodina, aby sa zľutoval a nezahubil. Túto svoju prosbu a príhovor oprel
o zasľúbenia, ktoré Boh dal Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi (otcom, Abrahámovi a jeho semenu):
Exodus 32:13 Pamätaj na Abraháma, Izáka a na Izraela, na svojich služobníkov, ktorým si prisahal sám na seba a
hovoril si im: Rozmnožím vaše semeno ako hviezdy nebies a celú túto zem, o ktorej som hovoril,
dám vášmu semenu, a zdedia ju na veky

Na Moábskej púšti Mojžiš tento svoj príhovor ľudu (novej generácii, ktorá má vojsť do Kanánu) pripomína:
Deuteronomium 9:27 Pamätaj na svojich služobníkov, na Abraháma, Izáka a Jakoba!
Nehľaď na tvrdosť tohto ľudu, na jeho bezbožnosť a na jeho hriech!

Mojžiš, ktorý je prostredníkom Sinajskej zmluvy – zmluvy zákona postavenej na skutkoch vlastnej
spravodlivosti – v prímluve za ľud argumentuje zasľúbeniami abrahámovskej zmluvy postavenej na milosti.
A Boh Mojžiša vypočul, zľutoval sa, a ľud nezahubil. Nenaložil s ľudom podľa zmluvy skutkov, naložil s ním
podľa zmluvy milosti, podľa zasľúbení. Týmto zjavuje už v ére zákona evanjelium milosti a novú zmluvu:
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Zmluva skutkov (sinajská/mojžišovská zmluva zákona) neruší a nemôže zneplatniť
abrahámovskú zmluvu zasľúbení (zmluvu milosti), ktorá sa vzťahuje na príchod novej zmluvy a na Krista
Galatským 3:17 Ale to hovorím: Zmluvy, predtým uprávoplatnenej Bohom, vzťahujúcej sa na Krista,
nezneplatňuje zákon, vzniknuvší po štyristo aj tridsiatich rokoch, tak aby zrušil zasľúbenie
Z toho, že Boh vypočul Mojžišov príhovor a zľutoval sa vyplýva aj ďalší dôležitý fakt
Na to, aby bol človek, ktorý je pod zákonom (pod zmluvou skutkov) zachránený od trestno-právnych
dôsledkov zmluvy zákona (smrť), potrebuje Božieho prostredníka (akým bol Mojžiš) a
jeho príhovor postavený na zmluve zasľúbení
Mojžiš, ako prostredník (prostredník milosti odvolávajúci sa na zasľúbenia) medzi Bohom a Božím ľudom je
„typologickým“ predobrazom Krista ako Božieho Prostredníka. Mojžiš Krista historicky predchádza
a prorocky na neho ukazuje tým, že sčiastky stojí v rovnakej pozícii a plní podobnú úlohu – zachraňuje Boží
ľud tým, že odvracia Boží spravodlivý hnev, a vedie Boží ľud do zasľúbenej zeme (do odpočinku). Mojžiš
Kristov príchod dokonca aj prorocky oznamuje:
Deuteronomium 18:15 Hospodin, tvoj Boh, ti vzbudí proroka z tvojho stredu, spomedzi tvojich bratov,
ako som ja, na toho budete počúvať

Mojžiš ako prostredník Sinajsko-Moábskej zmluvy – prostredník zmluvy zákona – je pripomienkou, že Boh
zo svojej požiadavky poslušnosti svojho ľudu neupustí. Mojžiš však prorocky zjavuje, že poslušnosť, ktorá
je v zmluve skutkov Božou podmienkou, je v skutočnosti Božím cieľom, ktorý sa naplní tak, že prostredník
zákona (Mojžiš) bude nahradený lepším prostredníkom, prostredníkom milosti (Kristom):
Deuteronomium 18:15 Hospodin, tvoj Boh, ti vzbudí proroka z tvojho stredu, spomedzi tvojich bratov,
ako som ja, na toho budete počúvať

Napriek tomu, že sa Hospodin na Mojžišov príhovor zľutoval a ľud nezahladil, a napriek tomu, že zákon im
dal za tým účelom, aby uprostred nich prebýval a bol im Bohom a oni jemu ľudom, Hospodin oznámil, že
nepôjde v ich strede a nevovedie ich do zasľúbenej zeme On sám. Prečo sa tak rozhodol? Lebo ľud bol
tvrdej šije a zlého srdca. Pretože keby Hospodin sám šiel uprostred ľudu tvrdej šije, musel by tento ľud
zahladiť na záhubu:
Exodus 33:3 lebo sám nepôjdem hore v tvojom strede, pretože si ľud tvrdej šije, aby som ťa nezahladil na ceste.

Boh poslal svojho anjela, aby viedol ľud do zasľúbenej zeme. Týmto anjelom Hospodinovým nebol nik iný
ako Boží syn, Kristus (1.Korintským 10:4). Aj z tohto plynie dôležité poučenie:
Na to, aby Boží ľud mohol vojsť do večnej vlasti, potrebuje Božieho syna, Krista
Vojdenie do večnej vlasti a do odpočinku
Keď Boh prikázal ľudu vojsť do zasľúbenej zeme, ľud odmietol. Ľud neveril, že zem získa, neveril, že im ju
Boh dá. Boh ich za trest nechal putovať púšťou 40 rokov. Počas celej éry putovania po púšti sa ľud protivil,
rúhal a neposlúchal. Nakoniec celá neposlušná generácia vymrela a do zasľúbenej zeme mala vstúpiť nová
generácia. Pred vstupom do Kanaánu stoja na Moábskej púšti a Mojžiš rekapituluje všetky tieto udalosti
neposlušnosti počas 40 rokov na púšti, a obnovuje s ľudom (s novou generáciou) Sinajskú zmluvu v podobe
Moábskej zmluvy. Zmluva zákona (zmluva skutkov), Sinajsko-Moábska zmluva ostáva pre Boží ľud
v platnosti. Avšak Mojžiš zdôrazňuje a pripomína ľudu, že zasľúbenú vlasť nakoniec nedostanú na základe
ich vlastnej spravodlivosti a poslušnosti, ale vďaka Božej milosti a vďaka zmluve zasľúbení:
5M 9:4–6 Nepovieš vo svojom srdci, keď ich zaženie Hospodin, tvoj Boh, spred tvojej tvári, vraj pre moju spravodlivosť
ma sem voviedol Hospodin, aby som zaujal túto zem do dedičstva, a pre bezbožnosť týchto národov vyhnal ich
Hospodin od mojej tvári. Oj, nie pre svoju spravodlivosť ani pre priamosť svojho srdca ideš ty zaujať ich zem do
dedičstva; ale pravda pre bezbožnosť týchto národov vyženie ich Hospodin, tvoj Boh, od tvojej tvári, a aby postavil
slovo, ktoré prisahal Hospodin tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, a tedy budeš vedieť, že nie pre tvoju
spravodlivosť dá ti Hospodin, tvoj Boh, tú krásnu zem dobrú, aby si ju zaujal do dedičstva, lebo si ty ľud tvrdej šije.
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Izraelský národ nezíska večnú zemskú vlasť a večný odpočinok pre svoju vlastnú spravodlivosť získanú
poslušnosťou zákonu. Izraelský národ nedosiahol vlastnú spravodlivosť a namiesto vernosti a poslušnosti
o ňom platí, že je to ľud zlého prevráteného srdca a tvrdej šije. Vstup do Kanaánu a odpočinok od
nepriateľov získa Izrael vďaka zasľúbeniam a prísahe, ktoré Boh dal ich otcom ako zasľúbenia milosti
(vďaka abrahámovskej zmluve).
Z toho plynie obrovské ponaučenie o spáse. Keď si uvedomíme, že Izraelský národ ako vyvolený Boží ľud je
typologický fyzický predobraz pravého skutočného definitívneho Božieho ľudu (cirkvi zo Židov i pohanov),
že vyjdenie z otroctva v Egypte je typologický fyzický obraz vyslobodenia pravého Božieho ľudu z otroctva
hriechu, že vojdenie do zasľúbenej zeme je typologický fyzický obraz vojdenia do večného života, potom už
v ére zákona (ére starej zmluvy) môžeme jasne vidieť pravdy evanjelia:
Spasenie nikdy nebolo, nie je a nebude, a nie je ani možné, dosiahnuť z vlastnej spravodlivosti,
z poslušnosti zákonu. Spasenie je z milosti na základe Božích zasľúbení.
Aj na tomto mieste opäť vidíme, že zmluva zákona daná cez prostredníka Mojžiša nezrušila a nemohla
zneplatniť zmluvu zasľúbení danú cez prostredníka Abraháma (Galatským 3:17). A tiež platí, že
abrahámovská zmluva milosti poukazuje na Krista (ako semeno v jednotnom čísle) a na konečné naplnenie
zmluvy zasľúbení (vo forme Novej zmluvy) s príchodom Krista.
Napriek tomu, že Izraelský národ dostal zasľúbenú zem vďaka zasľúbeniam milosti a nie na základe vlastnej
poslušnosti zákonu, aj naďalej zostali ľudom zlého srdca a tvrdej šije. Naďalej Boha neposlúchali a boli mu
neverní. Platí to počas celej histórie tohto ľudu, od vojdenia do Kanaánu, cez éru sudcov, cez éru kráľov až
po zavlečenie do zajatia v Babylone, a až po príchod Krista.
Prirodzenosť a konanie ľudu pripomína prorok:
Jeremiáš 11:8 Ale nepočúvali ani nenaklonili svojho ucha, lež chodili každý v umienenosti svojho zlého srdca.
Preto som uviedol na nich všetky slová tejto zmluvy, ktoré som prikázal činiť, ale oni nečinili.

Boh ich označuje za ľud spurný, tvrdej šije, kamenného zlého neverného srdca. Boh však aj naďalej
požaduje, aby jeho ľud bol verný, poslušný, milujúci, inak nemôže prebývať v jeho strede.
Ako to ale Boh vyrieši s tou bezbožnosťou a zlým srdcom a tvrdošijnosťou svojho ľudu ???
Božie riešenie je zjavené už na Moábskej púšti, keď je obnovená Sinajská zmluva
MOÁBSKA ZMLUVA
Aj Moábska zmluva, ktorou sa obnovuje a rozširuje Sinajská zmluva (5M 29:1), je zmluva skutkov.
Predkladá dve cesty, čo je aj fyzicky zobrazené dvoma vrchmi: Gerizím a Ébal. Požehnania sú podmienené
poslušnosťou zákonu prikázaní:
5M 28:1–2 A stane sa, ak budeš naozaj počúvať na hlas Hospodina, svojho Boha, aby si ostríhal a činil všetky jeho
prikázania, ktoré ti ja prikazujem dnes, že ťa vyvýši Hospodin, tvoj Boh, nad všetky národy zeme. A prijdú na teba
všetky tieto požehnania a dostihnú ťa, keď budeš počúvať na hlas Hospodina, svojho Boha

To je prvá cesta (vrch Gerizím): Poslušnosť, požehnanie a život. Druhá cesta, ktorú predkladá zmluva
zákona (vrch Ébal) je cesta neposlušnosti, prestúpenia zmluvy, kliatieb a smrti.
Zdrojom neposlušnosti ľudu bolo ich zlé srdce a tvrdá šija. Preto im Boh prikazuje:
5M 10:16 A preto obrežete neobrezanosť svojho srdca a nezatvrdzujte viacej svojej šije!

Dôležitá skutočnosť, na ktorú Mojžiš poukazuje, ktorá vysvetľuje neposlušnosť ľudu od Sinaja po Moáb,
a nakoniec až po Kristov príchod, a dokonca až do času, kedy uvidia toho, ktorého prebodli a povedia
„Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom“ je:
5M 29:4 Avšak nedal vám Hospodin srdca, aby ste rozumeli, a očí, aby ste videli, ani uší, aby ste počuli,
až do tohoto dňa
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Jediné riešenie, ktoré docieli to, čo zákon požaduje, je Božia obriezka srdca.
Obriezka srdca od Boha, z milosti, je zasľúbená už v Moábskej zmluve. Tým Boh potvrdzuje, že zmluva
skutkov (Sinajsko-Moábska zmluva zákona) nezrušila a nezneplatňuje zmluvu zasľúbení postavenú na
milosti (abrahámovskú zmluvu, ktorá došla plného naplnenia v Kristovi a v Novej zmluve)
Deuteronomium 30:6 A Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho semena, aby si miloval Hospodina,
svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si žil.

To, čo bolo človeku nemožné – poslúchať zákon – to Boh zasľúbil, že on sám to v človeku uskutoční.
To, čo zákon človeku prikazuje, to Boh cez svoju milosť v človeku nakoniec sám spôsobuje:
Peter Vajda
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