
Streda 26. júla 2017 

Piesne: ES č. 230, 494 

Text: 5M 30, 1 – 6  

„Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, 

svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si bol živý.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Celá 5. kniha Mojžišova hovorí o zmluve medzi Hospodinom a národom izraelským. Táto 

zmluva je veľmi spoľahlivá a národ si môže vybrať dobro alebo zlo, život alebo smrť. Ak 

národ bude dodržiavať Hospodinove príkazy, o ktorých im hovorí Mojžiš v celej 30. kapitole, 

príde na Izraelcov to zasľúbené požehnanie – zhromaždí ich, privedie do krajiny ich otcov 

a rozmnoží ich viac ako ich otcov. Toto bolo to veľkolepé požehnanie. No táto kniha nás 

oboznamuje aj s kliatbou. Kliatba nastane vtedy, keď sa spreneveríš Hospodinovi. Izraelský 

národ sa vracia k viere svojich otcov, a preto je im znova pripomínané, aby sa ubránili 

rôznym pokušeniam. Sú vyzývaní k tomu, aby záväzky svojich predkov k Hospodinovi pred 

vstupom do zasľúbenej krajiny znova obnovili. Majú to spraviť preto, aby na nich neprišlo 

prekliatie. Hospodin im dal určité veci a tí, ktorých sa to týka, musia tieto podmienky prijať 

a plniť. Národ musel byť poslušný a musel súhlasiť s podmienkami zmluvy. Izraelci si 

uvedomili, že keď nebudú dodržiavať tieto nariadenia, že sa to neoplatí – bude postihnutá ich 

zem, ľudia, rod a bude to s nimi oveľa horšie. Môže sa im stať všetko možné. Hrozí im 

poškodenie v každej oblasti života aj choroby, prenasledovanie či iné rany. Národ sa tešil, že 

príde do zasľúbenej krajiny, prežíval naplnenie zasľúbenia dané praotcom, a táto zem je 

chápaná ako veľký dar od Hospodina. Život v nej má prebiehať podľa pravidiel zmluvne 

dojednaných s Hospodinom tesne pred vstupom do zasľúbenej krajiny, ktorá oplýva mliekom 

a medom a je základňou pre dobrý a spokojný život. Dostávajú požehnanie, ktoré je silou 

pochádzajúcou od Boha. Dáva kvalitný život, úspechy a prospech všetkému, čo žije. To je 

dar, o ktorý môžeme prosiť, ktorý môžeme dostať, ale nemáme naň nárok. Je to Hospodinovo 

slobodné rozhodnutie. Ale Boh nám rád dáva požehnanie. Dokonca nás tak požehnal, že nám 

dal svojho Syna, ktorým nám dal novú kvalitu nášho života. Je to niečo nové, krajšie 

a možnosti požehnania rozširuje do duchovného požehnania prichádzajúceho z neba. Amen. 

 

Modlitba:   

Ďakujeme Ti, drahý Otče, že nás dennodenne požehnávaš. Ďakujeme Ti, že si nám zoslal aj 

svojho Syna Ježiša Krista, pomocou ktorého sa zväčšuje a šíri kvalita nášho ľudského a 

duchovného života. Vieme, že nám aj odpúšťaš, aby si na nás nemusel zosielať kliatbu, ako si 

zosielal na neverných ľudí. Raz, keď sa ukončí náš pozemský život, prijmi nás tam, kde sa 

všetci tešíme, do Tvojho nebeského kráľovstva. Amen. 
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