
Sobota 20. januára 2018 

Piesne: ES č. 534, 355 

Text: 5M 33, 1 – 4 

„1Toto je požehnanie, ktorým Boží muž Mojžiš požehnal Izraelcov pred svojou 

smrťou: 2Riekol: Hospodin prišiel zo Sinaja a zažiaril im zo Séíru, zjavil sa v 

jase od vrchu Párán a prišiel od Meríby pri Kádeši, po jeho pravici bol planúci 

oheň. 3Vskutku miluješ svoj ľud. Všetci jeho svätí sú v Tvojej ruke, kladú sa k 

Tvojim nohám, budú sa učiť z Tvojich slov. 4Mojžiš nám dal zákon ako 

vlastníctvo zboru Jákobovho.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Dnešné Božie slovo nám hovorí o požehnaní. Čo to vlastne je? Znamená to, že 

keď sme Bohom požehnaní, máme Jeho priazeň, šťastie, blaho, prospech, že sa 

nám darí. Boh požehnal už na úplnom začiatku Adama a Evu, aby naplnili zem. 

A pri štúdiu Písma sa dozvedáme, že Boh požehnáva v priebehu ľudských dejín 

každého, kto sa Mu vydá do rúk. To požehnanie, ktoré Mojžiš povedal na konci 

svojho života, patrilo Izraelcom. Oni boli požehnaní, pretože ich Boh viedol pri 

všetkom. A aj napriek tomu, že neraz voči Nemu šomrali, ich neopustil. 

Spomínané vrchy Sinaj, Seír, Parán sa nám spájajú s odovzdaním zákona – 

Desiatich Božích prikázaní. Boh svoj ľud skrze tieto prikázania požehnal. On 

prišiel zo Sinaja, zažiaril zo Seíru a zjavil sa v jase od vrchu Párán. Boh sa 

zjavoval ľuďom a dával im svoje požehnanie – aby im preukázal svoju milosť a 

lásku. Osobne si myslím, že je úžasné, že toto požehnanie sa nielen tiahne od 

stvorenia sveta, ale vyplýva aj z poslušnosti Abráma (neskôr Abraháma), ktorý 

poslúchol Hospodina, vydal sa na cestu do neznámej krajiny a bol ochotný 

obetovať Hospodinovi svojho jediného syna Izáka! Bol poslušný a vieme, že 

obdržal požehnanie! Bratia a sestry, platí aj o nás, že sme poslušní?! 

Uvedomujeme si požehnanie, ktoré má pre nás Boh? Uvedomujeme si, aké 

požehnanie nám ponúka Pán Ježiš?! V 1. liste apoštola Petra sa píše (1Pt 3, 9): 



„Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak: 

žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie.“ Jednoducho by 

sme mohli povedať, že máme žiť podľa Božích pravidiel, noriem – podľa 

Božích príkazov, aby sme aj my zdedili požehnanie, ktoré bolo dané už ľuďom 

na začiatku! Boh nás miluje a všetci sme Jeho ľud! To nám zaznieva nielen z 

dnešného prečítaného textu, ale vyplýva to aj z Kristovej obete, pretože: „Každý 

kto verí v Neho, nebude zahanbený.“ Nech sa tak stane! Amen. 

 

Modlitba:  

Drahý môj Pane, uč ma, aby som vedel kráčať podľa Tvojho slova, aby som od 

neho neodstúpil ani naľavo, ani napravo. Vyznávam Ti, že chcem byť Tvojím 

poslušným dieťaťom, aby som aj ja zdedil Tvoje požehnanie. Do Tvojich rúk sa 

kladiem, pretože Teba chcem očakávať. Amen. 
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