
Sobota 1. júla 2017 

Piesne: ES č. 233, 463 

Text: 1M 2, 7 

„... vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života; 

tak sa človek stal živou bytosťou.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Z uvedených slov sa dozvedáme, že Hospodin je okrem iného aj Ten, ktorý nám vdýchol do 

nozdier dych života, a tak sme sa stali živými bytosťami. Avšak pokojne sa môže niekto 

opýtať, prečo nás bolo potrebné rozdýchať, vdýchnuť do nás dych života, aby sme sa stali 

živými. Veď aj zvieratá sú živé a ich Hospodin nerozdýchaval. Dôvod je jednoduchý: za 

vdýchnutím dychu života do nozdier človeka je iný, hlbší význam. Ukrýva sa za ním 

symbolika pobozkania ako výmeny dychu a duše. Napríklad zbožný Žid umiera Božím 

pobozkaním, ktorým vracia Bohu to, čo od Neho prijal na začiatku svojho života, totiž Božie 

vdýchnutie – dych života. Tento obraz má veľmi hlbokú myšlienku, ktorá nás upomína na to, 

že celý náš život je založený na komunikácii s Bohom. Táto komunikácia medzi nami 

a Bohom sa začína Božím vdýchnutím, ktoré nás uvádza do života – veď sa stávame živými 

bytosťami. A končí sa vtedy, keď Bohu to všetko nakoniec odovzdáme naspäť. Avšak nejde 

o tragédiu, ale o prejav najväčšej dôvery v Hospodina, keď sa s nádejou na večný život 

odovzdáme Bohu so všetkým, čím nás On obdaroval. Veď aj keď z nášho ľudského pohľadu 

je na konci posledné vydýchnutie, kresťan v tom má vidieť milosť skrze vieru v ukrižovaného 

a vzkrieseného Krista, odovzdanie sa do Božích rúk s nádejou na večný život. Veď Boh, ktorý 

do nás vdýchol dych života pre túto časnosť, nám ponúka aj dych života pre večnosť, a to 

v Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel za naše hriechy a premohol smrť večnú i moc diabolskú, 

a tak nás vovádza do Božieho kráľovstva. Nezabúdajme, že dych života nám vdýchol 

Hospodin. On z nás učinil živé bytosti. On nám dáva i dodnes Ducha Svätého, ktorý nás 

evanjeliom povoláva, svojimi darmi osvecuje, v pravej viere posväcuje a zachováva. Amen.  

 

Modlitba:  

„Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša 

moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! On odpúšťa ti všetky tvoje viny. 

On uzdravuje všetky tvoje choroby. Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a 

milosrdenstvom. Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol.“ (Ž 103, 1 

– 5) Amen. 
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