Sobota 3. februára 2018
Piesne: ES č. 220, 606
Text: 4M 6, 22 – 27
„22Hospodin hovoril Mojžišovi: 23Povedz Áronovi a jeho synom: Takto
hovoriac požehnávajte Izraelcov: 24Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa
ochraňuje! 25Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je
milostivý! 26Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!
27Tak nech kladú moje meno na Izraelcov a ja ich požehnám.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V dnešnom Božom slove máme Áronovské požehnanie. V najstarších dobách
v celom Oriente požehnanie predstavovalo zvláštnu životnú silu, ktorá človeku
umožňuje úspech na svete. Nie je to však požehnanie, ktoré by vymyslel Áron.
Je to požehnanie, ktoré prikázal Hospodin, aby „takto hovoriac požehnávali
Izraelcov.“ Pre Izraelcov preto požehnanie znamenalo životnú silu i životné
šťastie dané Hospodinom. Pán Boh požehnal už prvých ľudí v raji (1M 1, 28).
Apoštol Pavel v Ef 1, 3 – 15 píše: „Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša
Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristu Ježiši všetkým
duchovným požehnaním... v Ňom vyvolil si nás... predurčil byť Mu synmi...
omilostil nás v Milovanom... máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie
hriechov... zahrnul nás všetkou múdrosťou a rozumnosťou, ...stali sme sa
dedičmi Jeho slávy... boli sme spečatení zasľúbeným Duchom Svätým..., aby
sme ako Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho slávy.“ Božie požehnanie je
veľkou vecou pre nás všetkých v našom živote. A bude aj pri poslednom súde.
Pán Ježiš totiž v podobenstve o poslednom súde hovorí: „Poďte, požehnaní
môjho Otca, prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od
stvorenia sveta.“ (Mt 25, 34). Ukázal nám tým nielen to, že požehnaním je žiť
v láske k Bohu a blížnemu. Lež aj to, že byť požehnaným Božím znamená, že
„takí budú dedičmi kráľovstva Božieho.“ Preto i pred vstúpením na nebesá, keď

vyslal učeníkov kázať evanjelium na spasenie každému veriacemu, „Pán Ježiš
zdvihol ruky a požehnal učeníkov.“ (L 24, 50) V tomto Ježišovom požehnaní je
tá najväčšia sila života a ten najväčší úspech, ktorý môžeme vierou v Neho
dosiahnuť tu na zemi i vo večnosti. Chráňme si preto toto požehnanie Božie,
ktoré sa nám v Ježišovi Kristovi dostalo a buďme zaň po celý náš život vďační.
Amen.

Modlitba:
Požehnanie, nebeský náš Otče, je Tvoj vzácny dar. Niet divu, že zmäkneme vo
svojich srdciach, keď sa nám ono dáva pri Krste svätom, konfirmácii, sobáši,
službách Božích... Ďakujeme, Pane Ježiši Kriste, že Ty sám si pre každého
človeka tým najväčším požehnaním. Pomôž nám, Bože Duchu Svätý, aby sme
neverou, ľahostajnosťou k Božím veciam nevypadli spod požehnania, ktoré
máme v našom Spasiteľovi Ježišovi Kristovi pre časný i večný život. Veď
požehnanie Hospodinovo obohacuje (Pr 10, 22a). Pokladmi, ktoré ani moľ
nežerie, ani hrdza neničí, ani zlodeji ich nemôžu ukradnúť. Buď Bohu za to
chvála a česť. Teraz i naveky. Amen.
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