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Utorok 7. júna 2016  

Text: Iz 55, 1 – 5 
1Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, 

kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! 2Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a 

svoj zárobok za to, čo nesýti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša 

duša! 3Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu 

pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. 4Ajhľa, dal som ho za svedka národom, za knieža a 

náčelníka kmeňom. 5Tak, hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa nepoznajú, k 

tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu, Hospodinovi, Svätému Izraela, lebo On ťa oslávil.  

Piesne: ES č. 287, 446 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Azda v každom kníhkupectve môžeme nájsť knihu o tom, ako rýchlo a ľahko zbohatnúť. Aj my 

neraz snívame o tom, aké by to bolo, keby… Prorok Izaiáš nás upomína, že ten najväčší poklad 

sme získali najlacnejšie. Tým pokladom je Biblia – Božie slovo. V Biblii – Božom slove sa nám 

doslova otvára celá baňa nebeských pokladov: zlata, striebra, drahých kameňov, večných pokla-

dov, ktoré nepokazí ani moľa, ani hrdza. Ani dnes nie je nič lacnejšie ako Božie slovo. Bibliu si 

môžeme kúpiť za pár eur či zdarma stiahnuť do smartfónu. Aká lacná a dostupná je pre nás Biblia 

– Božie slovo tu na zemi, taká dostupná je pre nás v tomto, ešte vyčkávajúcom čase Božej milosti 

aj spása. Boh, ktorý nás stvoril a voči ktorému sme sa s celým ľudstvom vzbúrili, nás volá 

k spáse a záchrane, ktorú pripravil v Ježišovi Kristovi. Ponúka nám ju prostredníctvom počúvania 

a kázania Jeho slova – Biblie, ponúka nám ju zadarmo. Zatiaľ čo prorok Izaiáš na ľud starej 

zmluvy volá: „Ó, všetci smädní, poďte k vode!“, Pán Ježiš prevoláva: „Ak niekto žízni, nech 

príde ku mne a napije sa. Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo 

mňa“ (J 7, 37 – 38). Bohatstvo spásy a večného života, ktoré nám Boh ponúka v Božom slove, je 

dostupné skutočne pre každého. Prorok volá: „Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, 

jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko!“ Rovnako aj Pán Ježiš prikazuje 

učeníkom, aby šli a zvestovali evanjelium večného života všetkým a zdarma (Mt 10, 8): „… 

zdarma ste prijali, zdarma dávajte.“ Každý kresťan môže vlastniť poklad Božieho slova a s ním 

všetky poklady, ktoré nám Boh prostredníctvom svojho slova zasľubuje a ponúka. 

Otvárajme preto pravidelne stránky Biblie a poznávajme z nich, čo Boh pre nás koná. Veď ako 

človek neprežije bez chleba, tak kresťan neprežije bez Biblie a jej pravidelného čítania a kázania. 

Lebo „napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst 

Božích“ (Mt 4, 4). Buďme aj dnes horlivými čitateľmi a poslucháčmi Božieho slova, aby aj o nás 

platili slová proroka Izaiáša: „Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša 

duša. Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť!“ Amen. 

Modlitba: 

Milostivý Bože, daruj mi, prosím, lásku k Tvojmu slovu, aby sa stalo denným pokrmom mojej 

duše. Nech ma Tvoje slovo naučí zotrvávať v Tvojej pravde, nech zapustí v mojom srdci hlboké 

korene a nech mi bude vždy útechou a občerstvením vo všetkom trápení a utrpení. Keď opustím 

tento svet, daj mi, prosím, ako služobníkovi svojho Pána, vojsť do Tvojho príbytku. Amen. 

Mgr. Milan Jurík, PhD., evanjelický a. v. teológ, prodekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave a pedagóg na Katedre praktickej teológie EBF UK 

 


