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Piatok 19. februára 2016 

Text: Ž 115, 14 – 15 
14Rozmnož vás, Hospodin, vás, vašich synov! 15Ste požehnaní Hospodina, Stvoriteľa 

neba i zeme.  

Piesne: ES č. 392, 259 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Dnešné uvedené slová môžeme pokojne vnímať ako Božiu odpoveď na vieru a vernosť 

ľudu izraelského. Veď rozmnoženie Božieho ľudu predchádza Božie požehnanie presne 

tak, ako v raji pri stvorení človeka, kde čítame: „Potom ich Boh požehnal a riekol im: 

Ploďte a množte sa a naplňte zem…“ (1M 1, 28) Bez Božieho požehnania budeme darmo 

nariekať nad počtom kresťanov nielen vo svete, ale napríklad i v našej cirkvi. Bez 

Božieho požehnania niet doslova „pridávania“, ako prosí žalmista. Akýkoľvek nadbytok 

pochádza od Hospodina – či už je to potomstvo, dobytok, alebo aj úroda. To nám 

potvrdzujú aj slová z 5M 28, 11: „Hospodin ti dá nadbytok dobrého, plodu tvojho života, 

plodu tvojich zvierat a plodín tvojej pôdy v krajine, ktorú Hospodin prísahou tvojim 

otcom zasľúbil dať tebe.“ Hospodin je tým, ktorý nás požehnáva, a zároveň dáva všetko 

dobré pre náš život. Práve preto sa smieme na Neho obracať aj vo svojich modlitbách. Na 

Neho smieme aj my volať s prosbou o Jeho požehnanie, ktoré sa následne prejavuje 

v našich životoch v nadbytku, ktorý nám On dáva. Veď sám Hospodin je stvoriteľom 

neba i zeme – nebol tam nikto iný, ku komu by sme mali volať s nádejou na vypočutie. 

On je od počiatku – žiadne modly či bohovia tohto sveta nemajú podiel na Božom 

stvoriteľskom pláne. Nikto pred Ním ani po Ňom. Jedine Hospodin. Pán Boh má aj pre 

nás pripravené svoje požehnanie, ale nemôže ho dať tým, ktorí by Ho ignorovali, zabú-

dali na Neho, ktorí by Ho nemilovali celým srdcom. Aj keď vieme, že Pán Boh je k nám 

vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi milostivý a milosrdný, nezneužívajme túto Jeho 

milosť, ktorá bola draho zaplatená preliatou krvou Jeho jednorodeného Syna a nášho 

Spasiteľa na dreve golgotského kríža. Učme sa s pomocou Ducha Svätého spoliehať na 

Hospodina, na Jeho požehnanie, ktoré nezostáva v našom živote bez konkrétnych 

dôsledkov. Amen. 

Modlitba: 
Hospodine, Pane náš, Ty si okrem iného stvoril aj svetlo, aby nikto z nás nežil v tme. 

Ďakujeme Ti najmä za svetlo nášho života, ktoré máme v Tvojom Synovi Ježišovi 

Kristovi. Daj, prosíme, skrze svojho Ducha Svätého, aby ono žiarilo aj v našich životoch 

a bolo zjavné i na našom správaní, konaní a myslení, a tak odrážalo Božie svetlo iných. 

Amen. 
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