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Streda 8. februára 2017 

Piesne: ES 211, 649 

Text: 2M 40, 33 – 38 

„Lebo oblak Hospodinov bol nad príbytkom vo dne, ale v noci bol v oblaku oheň pred očami 

celého domu izraelského počas celého ich putovania.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Kedysi, keď sa ľudia vyberali na ďalekú cestu, mali so sebou mapu a podľa nej sa dostali do 

cieľa. Dnes je moderná GPS navigácia, kde zadáte miesto, kam sa chcete dostať, a ona vám 

znázorní cestu do cieľa. Keď sa stane, že zle odbočíte, prepočíta celú trasu a opäť vám ukáže 

správny smer. Izraelci kráčali podľa Božej mapy. Viedol ich Pán Boh. Oblak Hospodinov bol 

pred očami celého domu izraelského počas celého ich putovania. Slová sú svedectvom o Božej 

láske a starostlivosti o svoj ľud. On je so svojím ľudom stále. To má význam nielen pre 

prítomnosť, ktorú človek žije, ale je to dôležité predovšetkým z hľadiska budúcnosti. Boh 

vyviedol Izraelcov z egyptského otroctva do slobody. Neodmysliteľnou súčasťou ich putovania 

sa stal svätostánok. Na cestách života prišlo nejedno vybočenie, zblúdenie. Práve svätostánok sa 

stal akousi bezpečnou navigáciou.  

Je chrám neodmysliteľnou súčasťou nášho života? Krstom svätým sme nastúpili cestu do 

zasľúbenej zeme – nebeského kráľovstva. Často sa zle orientujeme, výhľad nám zakrýva naša 

ustarostenosť, reptanie, naše vlastné túžby. Bez Boha blúdime a zažívame zbytočné sklamania 

a pády. Bez Neho minieme cieľ. Hospodin vedie i nás. Vedie nás ku krížu svojho Syna Ježiša 

Krista. Na Ňom vidíme svoje poblúdenia, pády a omyly. No cez Golgotu nás vedie z otroctva 

hriechu do slobody Božích detí. Kristus hovorí: „Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude 

spasený.“ (J 10, 9) Amen.  

 

Modlitba:  

„Hovorím Hospodinovi: Ty si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba! Stále si staviam 

Hospodina pred seba; keď mi je po pravici, nesklátim sa. Preto sa teší moje srdce a jasá moja 

duša; aj moje telo prebývať bude bezpečne. Neprenecháš ma ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš 

vidieť jamu. Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici 

je večná blaženosť.“ (Ž 16, 2. 8 – 11) Amen.  
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