
Sobota 30. januára 2016 

Text: Ž 115, 16 – 18 
16Nebesá sú nebesami Hospodinovými, zem dal synom ľudským. 17Mŕtvi nechvália 

Hospodina, ani nikto z tých, čo zostupujú do miesta umĺknutia, 18ale my dobrorečiť 

budeme Hospodinovi odteraz až naveky. Haleluja!  

Piesne: ES č. 383, 359 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Uvedené slová sú poslednými veršami 115. žalmu. Žalmista nám najprv pripomína, že 

Hospodin je Stvoriteľom neba i zeme. Nebesá sú Jeho sídlom a zem dal nám, ľuďom, 

aby sme sa o tento zverený dar starali. Ako sa však staráme? Nie sme skôr tými, ktorí 

napomáhajú jej ničenie? Ak by sme sa vrátili k stvoreniu sveta, zistíme, že my ľudia sme 

so zemou spätí od začiatku až do konca. Veď z prachu zeme sme povstali a do zeme sa 

aj vrátime. V 1. knihe Mojžišovej čítame: „V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa 

nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš.“ (1M 3, 19) 

My kresťania však máme nádej, že budeme napokon prebývať aj v novej zemi, kde 

nebude nedostatku a kde už nebudeme musieť v pote tváre jesť chlieb tak, ako je to 

teraz, keď si so sebou nesieme dedičný hriech. Nová zem pre všetkých, ktorí vo viere 

v Ježiša Krista vytrvajú až do konca, čaká u Hospodina v Jeho kráľovstve, do ktorého 

nám prístup vydobyl Ježiš Kristus.  

Keď teda žalmista hovorí o krajine či zemi ako o dare od Hospodina, nemá tým na mysli 

iba zem vo všeobecnosti, ale zároveň odkazuje na zasľúbenú zem v Božom kráľovstve. 

Je nám daná zem, sme dedičmi Božími – dostávame prístup do kráľovstva Božieho ako 

dar. Nie je to dosť veľké bohatstvo, ktoré nám je darované? Ako Však k tomuto daru 

milosti pristupujeme? Aká je naň naša odpoveď? Dobrorečíme Hospodinovi, alebo si 

tento dar vôbec nevšímame? Berieme ho automaticky, alebo nám na ňom nezáleží 

a žijeme si po svojom? Žalmista hovorí: „… ale my dobrorečiť budeme Hospodinovi 

odteraz až naveky. Haleluja!“  

Bratia a sestry, Hospodin nám zveruje veľké bohatstvo už tu v časnosti – zveruje nám 

ako svojím deťom zem, ktorú stvoril, ale rovnako nám dáva aj novú zem v nebesiach. 

Nezabúdajme na nevyčísliteľnú hodnotu týchto darov, ktoré nám, hriešnym 

a nehodným, boli zverené. Pristupujme k nim nielen zodpovedne, ale najmä s vďakou 

a dobrorečením Hospodinovi na perách. Amen. 

Modlitba: 
„Bože, daruj svetu pokoj, odstráň nenávisť a rozbroj; uč nás v láske, svornosti žiť, slúžiť 

Ti a dobrorečiť. K Tebe vrúcne sa modlíme, za stály pokoj prosíme, hriechy svoje 

vyznávame, zmiluj sa nad nami, Pane!“ (ES č. 571) Amen. 
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