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Sobota 7. januára 2017 

Piesne: ES č. 219, 535 

Text: 4M 24, 15 – 19  

„Uvidím Ho, ale nie teraz, zahľadím sa na Neho, ale nie zblízka! Vyjde hviezda z Jákoba, 

povstane žezlo z Izraela a zdrví sluchy Moábove i temená všetkých synov Šétových.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

O očiach zvykneme hovoriť, že sú oknom do duše. Ľudia vidia cez ne viac do nášho vnútra. No 

oči sú aj orgánom, ktorým my vnímame svet okolo nás. To, čo sa dá zatajiť ušiam, oči môžu 

postrehnúť. Mať otvorené oči znamená bdieť, ale aj všímať si všetko okolo seba. Pred nami je 

ešte celý nový rok. Máme v ňom svoje plány a túžby. Jednou z nich by mohlo byť: mať vždy 

otvorené oči − oči otvorené pre Božie konanie. Aj Bileám ich také mal, lebo Duch Boží v ňom 

pôsobil. Bileám vidí lepšie Boha. Doteraz Boha videl v zlom obraze a nesprávne, no teraz mu 

Duch otvoril vnútorný zrak a on môže Hospodina poznávať takého, aký je. My tak môžeme robiť 

cez Pána Ježiša Krista, ktorý nám prišiel ukázať svojho i nášho Boha, svojho i nášho Otca. Chceš 

poznať Hospodina? Pozri sa na Jeho Syna, študuj Jeho správanie a otvor srdce i oči pre Jeho 

pôsobenie. Bileám ďalej cez vnútorný zrak poznával Božie konanie s Izraelom. Pán Boh má 

s týmto národom úžasné a pozitívne plány: bude ukazovať cestu ľuďom, vyjde z neho hviezda, 

ktorou sa budú všetci riadiť, budú k nemu hľadieť, aby sa viac dozvedeli o Bohu. Izrael bude 

správcom Božej pravdy a vykonávateľom Božej spravodlivosti. Toto všetko sa udialo už za vlády 

niektorých kráľov, napríklad Dávida. No v plnosti Pán Boh svoj plán s izraelským národom splnil 

v Ježišovi Kristovi − a skrze Neho tak v konečnom dôsledku aj s nami a v nás. Sme pozvaní 

k tomu, aby sme životom poukazovali na Boha a boli Jeho svedkami všade, kam prídeme. Bileám 

vďaka lepšiemu duchovnému zraku chápe aj Boží súd nad pohanmi. Pán Boh tak chránil svoj 

vyvolený ľud v čase Starej zmluvy. Od príchodu Pána Ježiša Krista nás, veriacich, chráni pred 

tým najhorším nepriateľom − diablom a hriechom. Lebo náš boj nie je už proti telu a krvi, ale 

proti duchovným mocnostiam. Pán Ježiš je však jediný, kto môže aj v našom živote zvíťaziť nad 

duchovným nepriateľom, ktorý dokáže ničiť človeka i celé generácie. V boji teda nemôžeme 

obstáť sami, ale jedine s Pánom Ježišom Kristom, na ktorého sa môžeme spoľahnúť v každom 

zápase. Otvorme oči aj v tomto novom roku, aby sme lepšie videli Boha, aby sme lepšie vnímali 

Jeho konanie a plány s nami a aby sme pochopili, že bojovať so zlom v nás i mimo nás môžeme 

len s Tým, kto je Víťazom naveky. Amen. 

 

Modlitba:   

Pane a Bože môj, otvor mi oči, nech vidím lepšie Teba cez Pána Ježiša Krista. Pomôž mi vnímať 

Tvoje konanie aj v mojom živote a v múdrosti chápať Tvoje plány pre mňa i mojich blízkych. 

Dopraj mi jasný zrak, aby som v každom zápase videl Ježiša Krista, pretože iba po Jeho boku 

môžem bojovať i víťaziť. Do Tvojej milosti sa dávam a o Tvoj pohľad prosím. Amen.  
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