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Vyznania - 1. Božie slovo

Mňa, ktorý počúvam na hlas Hospodina, svojho Boha, zachovávam a 
uskutočňujem všetky jeho príkazy, Hospodin, môj Boh, vyvyšuje nad 
všetky národy zeme. Keďže poslúcham slovo Hospodina, svojho Boha, 
spočívajú na mne všetky tieto požehnania a sprevádzajú ma.  
Požehnaný som v meste a požehnaný som na poli. Požehnaný je plod 
môjho života, plodiny mojej zeme, plod môjho dobytka, mláďatá 
mojich zvierat a prírastky môjho stáda. Požehnaný je môj kôš i moje 
koryto. Požehnaný som, keď vchádzam a požehnaný som, keď 
vychádzam. Hospodin sa stará o porážku mojich nepriateľov, ktorí 
povstali proti mne. Ak aj jednou cestou vyrazia proti mne, siedmimi 
cestami budú predo mnou utekať. Hospodin prikazuje požehnaniu byť 
v mojich zásobárňach i vo všetkom, čoho sa chopí moja ruka. Žehná ma 
v krajine, ktorú mi dáva Hospodin, môj Boh. Keďže zachovávam príkazy 
Hospodina, svojho Boha a kráčam po jeho cestách, Hospodin ma 
povyšuje na svätý ľud, ako mi prisahal. Všetky národy zeme vidia, že 
nosím Hospodinovo meno a boja sa ma. Hospodin mi dáva hojnosť 
blaha, a to v plode môjho života, v plode môjho dobytka i v plodinách 
mojej pôdy v krajine a na území, ktoré mi dal Boh. Hospodin mi otvára 
štedrú pokladnicu, nebesia, a v pravý čas posiela na moju krajinu dážď; 
požehnáva každé dielo mojich rúk. Požičiavam mnohým národom, ale 
ja si nepožičiavam od nikoho. Keďže poslúcham príkazy Hospodina, 
svojho Boha, ktoré mi dnes prikazuje zachovávať a uskutočňovať ich, 
Hospodin ma stavia za hlavu, nie za chvost. Vystupujem čoraz vyššie a 
nepadám. Neodchyľujem sa ani napravo, ani naľavo, ani od jediného 
slova, ktoré mi dnes prikazuje, nechodím za inými bohmi, aby som im 
slúžil.          (Deuteronómium 28:1-14)

Do dobrej pôdy, teda do môjho srdca je zasievané božie slovo, lebo 
počúvam slovo a chápem ho. Takí ľudia, teda aj ja, potom prinášame 
úrodu: jeden stonásobnú, druhý šesťdesiatnásobnú a tretí 
tridsaťnásobnú.          (Evanjelium Matúša 13:23)

Hospodin, môj Boh, obrezáva moje srdce i srdce môjho potomstva, 
milujem Hospodina, môjho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak 
žijem. Poslúcham Hospodina, svojho Boha, a zachovávam všetky jeho 
príkazy, ktoré mi dáva cez božie slovo. Hospodin, môj Boh, hojne žehná 
každé dielo mojich rúk, plod môjho života, plod môjho dobytka a 
plodiny mojej pôdy pre moje blaho. Hospodin sa zo mňa raduje, keďže 
poslúcham Hospodina, svojho Boha, zachovávam jeho príkazy a 
ustanovenia napísané v knihe tohto zákona, a stále sa vraciam k 
Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou.          
(Deuteronómium 30:6, 8-11)

Beriem si k srdcu všetky tieto slová, ktoré mi dnes dáva môj Boh na 
svedectvo a prikazujem ich svojim synom, a oni zachovávajú a 
uskutočňujú všetky slová tohto zákona. Pre mňa to nie je prázdna reč, 
ale je to môj život a týmto slovom budem dlho žiť v krajine a na mieste, 
do ktorého som povolaný.          (Deuteronómium 32:46-47)

A tak Teraz počúvam ustanovenia a právne predpisy, ktoré ma môj Boh 
učí zachovávať, žijem a vchádzam a obsadzujem územie, ktoré mi dáva 
Hospodin. K tomu, čo mi prikazuje, nič nepridávam ani z toho 
neuberám, ale zachovávam príkazy Hospodina, môjho Boha, ktoré mi 
predkladá!          (Deuteronómium 4:1-2)

Ja som už čistý pre slovo, ktoré mi Ježiš povedal. Zostávam v ňom a on 
zostáva vo mne. Prinášam ovocie, lebo zostávam v Ňom.
(Evanjelium Jána 15:3-4)

Veď som znovuzrodený nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného 
semena: živým a večným Božím slovom,  lebo všetci ľudia sú ako tráva 
a celá ich sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet opadne, ale Pánovo 
slovo ostáva naveky. To je to slovo, ktoré sa mi zvestovalo.
(1. Petrov 1:23-25)

Ja zachovávam jeho slovo, a tak sa Božia láska stala vo mne naozaj 
dokonalou. A podľa toho poznávam, že som v ňom.          (1. Jánov 2:5)

Ako si mladý človek zachová čistotu? Keď sa bude držať tvojho slova.  
Celým srdcom ťa hľadám, nedopustíš, aby som odbočil od tvojich 
príkazov!  V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. 
Učíš ma svoje ustanovenia!  Svojimi perami vymenúvam všetky výroky 
tvojich úst. Život podľa tvojich prikázaní ma teší viac než všetko 
bohatstvo. O tvojich rozkazoch rozjímam, mám na zreteli tvoje 
chodníky. V tvojich ustanoveniach mám záľubu, na tvoje slovo 
nezabúdam. Robíš mi len dobre - tvojmu služobníkovi, aby som žil a 
zachovával tvoje slovo! Otváraš mi oči, aby som videl divy tvojho 
zákona!          (Žalm 119:9-18)

Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo 
rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym. Hospodinove 
príkazy sú správne, moje srdce napĺňajú radosťou. Hospodinov príkaz 
je jasný, očiam dáva svetlo.          (Žalm 19:8-9)

Keďže svojimi ústami vyznávam Ježiša ako Pána a vo svojom srdci 
verím, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, som spasený. Lebo srdcom veríme 
v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Písmo totiž hovorí: Nikto, 
kto verí v neho, nebude zahanbený. Veď každý, kto by vzýval Pánovo 
meno, bude spasený. Viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo 
slovo.          (Rimanom 10:9-11, 17)

Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba.
(Evanjelium Lukáša 4:4)

Nikto neobstojí predo mnou, kým budem žiť. Si so mnou tak, ako si bol 
s Mojžišom. Nenecháš ma a ani ma neopustíš. Som silný a veľmi 
odvážny, a konám podľa zákona tvojho slova. Neodbočím od neho ani 
napravo, ani naľavo, a rozumne si počínam vo všetkom, čo podniknem. 
Táto kniha zákona sa nevzdiali od mojich úst. Rozjímam o nej vo dne i v 
noci, zachovávam všetko, čo je v nej napísané, darí sa mi moja cesta a 
počínam si rozumne. Prikázal si mi predsa: Buď silný a odvážny, 
nestrachuj sa a nezúfaj! Veď Hospodin, môj Boh, bude so mnou, 
kamkoľvek pôjdem.          (Jozua 1:5-9)

Som blahoslavený, lebo nechodím podľa rady bezbožných, nestojím na 
ceste hriešnikov, nesedávam v kruhu posmešníkov, ale mám záľubu v 
zákone Hospodina, o jeho zákone rozjímam dňom i nocou. Som ako 
strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, 
moje lístie nevädne a všetko, čo robím, darí sa mi. Inak je to s 
bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci 
neobstoja pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. 
Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do 
záhuby.          (Žalm 1:1-6)

Moje srdce sa pevne drží tvojich slov, zachovávam jeho príkazy a 
budem žiť. Počúvam a prijímam jeho výroky a znásobia sa roky môjho 
života. Lebo ma vyučujú o ceste múdrosti, vedú ma po chodníkoch 
početnosti.          (Príslovie 4:4, 10, 11)

Milujem Hospodina, svojho Boha, a po všetky dni zachovávam jeho 
ustanovenia, nariadenia, právne predpisy a jeho prikázania. 
Zachovávam každý jeho príkaz, som silný, keď obsadzujem územie, 
ktoré je pre mňa pripravené, budem dlho žiť v krajine a na území, do 
ktorého sa idem rozšíriť a ktoré mám obsadiť, je to územie vrchov a 
plání. Vodu pije z nebeského dažďa. Je to územie, o ktoré sa stará 
Hospodin, môj Boh. Oči Hospodina, môjho Boha, sú naň ustavične 
upreté od začiatku až do konca. Keďže naozaj počúvam jeho príkazy, 
ktoré mi on dáva, aby som totiž miloval Hospodina, svojho Boha, a 
slúžil mu celým srdcom a celou dušou, dáva dážď mojej krajine v pravý 
čas, dážď jesenný i jarný, a zbieram obilie, mušt a olej. I trávu mi dáva 
na poli pre môj dobytok a najem sa dosýta.          (Deuteronómium 11:1-15)
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