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AI V rozhovore s P. Kodetom pre časopis Cesta zaznela aj táto 
otázka: „V Starom zákone vnímame Boha ako prísneho a 
trestajúceho, zatiaľ čo v Novom zákone hovoríme o Bohu 
milosrdnom. Ako to teda je? Zmenil vari Boh svoj postoj k nám?“ P. 
Kodet odpovedá: „Nie. Boh je stále rovnaký v Starom aj Novom 
zákone. Paradoxne ak sa spýtate biblistu, tak vám povie, že zmienka 
o Božom milosrdenstve je v Starom zákone častejšia ako v Novom.“ 
KE Dôkazom Božieho milosrdenstva a lásky je aj dnešný úryvok 
z knihy Numeri: „Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán 
rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti 
svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj!“ 
DI Žehnanie je prejavom Božej lásky k jeho stvoreniu. Lenže aj keď 
si aj na začiatku tohto nového civilného roku prajeme to najlepšie, 
inými slovami chceme žehnať, náš život je často poznačený 
opakom. Tým opakom je kliatba. 
PAR P. Kodet poznamenáva: „Kliatba alebo prekliatie je slovo 
pôsobiace s duchovnou mocou, ktorá pochádza od Zlého a ničí 
človeka. Kliatba je zároveň následok odklonenia sa od Boha, 
následok našej neposlušnosti a vždy pôsobí najprv v duchovnej 
oblasti a potom aj v tej viditeľnej, fyzickej. Takže každá kliatba má 
dopad na môj život s Bohom a moje vzťahy, čo na prvý pohľad 
nemusí byť vidieť a následne sa to dotýka aj hmotných vecí. Vždy je 
kliatba prekážkou života s Bohom, ale tiež prekážkou toho, čo nám 
chce Boh dať. My prosíme za uzdravenie a nie sme uzdravení, 
pretože ak na nás dopadla kliatba, bráni nášmu uzdraveniu. Ľudia 
prichádzajú a prosia ma o modlitbu oslobodenia, ale ak tam bola 
kliatba, musí byť najprv zrušená. Podobne ľudia hovoria: „Ja 
nevnímam Boha, ja necítim jeho lásku.“ V poriadku, ale ak tam bola 
kliatba, tá pôsobí ako sklenená prekážka medzi tebou a Bohom. 
Najčastejšia kliatba spočíva v tom, že človek nepočúva Boha, 
odkloní sa od neho, čím vytvorí priestor pre Zlého, ktorý sa 
dostane medzi neho a Boha. Musí urobiť pokánie, vrátiť sa k Bohu a 
prosiť, aby bol z Božej moci z tejto kliatby rozviazaný, uvoľnený. Ak 
je to kliatba, ktorú nad nami vyslovil niekto iný, tak to na nás dopadá 
práve vtedy, ak náš vzťah s Bohom nie je čistý alebo keď my nie 
sme čistí pred Bohom. Sú tam veci, ktorým sme dali prednosť pred 
Bohom a je tam štrbina, ktorou sa k nám Zlý môže dostať a tadiaľ na 
nás prichádza aj kliatba alebo dôsledok zlých slov nad nami 

vyslovených. Ak sa to deje v rodine, je to o to zložitejšie, lebo 
rodinné vzťahy Boh uspôsobil na odovzdávanie lásky a zakúšanie 
prijatie. V Božom zámere sa nepočíta s tým, že by odtiaľ prichádzalo 
Zlo, že by rodič nenávidel svoje deti, že by deti nemali rady svojich 
rodičov, že by sme sa nemali radi ako súrodenci a toto Zlý zneužíva. 
My sme svojím spôsobom voči našim blízkym bezbranní, pretože 
vzťahy sú tak blízke, že keď rodičia preklínajú svoje deti, tak to temer 
na 100 % pôsobí, lebo dieťa je bezbranné. Rodič má legitímnu 
autoritu nad dieťaťom. To je veľká zodpovednosť. Na druhej strane 
ak rodič žehná svoje dieťa, tak hojnosť Božej lásky cez rodiča 
prechádza na dieťa. Požehnanie je opakom kliatby. Ak niekomu 
žehnám, prajem mu dobro, ktoré mu sám nemôžem dať, môže mu 
ho dať iba Boh.“ 
MY Dievčatko menom Grace West osobne požehnal pápež 
František v roku 2014 v Taliansku. Len 12-ročné dievča z New 
Jersey malo už v tom čase rakovinu v štvrtom štádiu. Vďaka nadácii 
Make-A-Wish mohla odletieť do Talianska a stretnúť sa s pápežom. 
František ju pobozkal na čelo a povedal jej, že sa bude modliť za jej 
uzdravenie. Pomodlil sa rovno na mieste pred Grace. Keď sa 
dievčatko vrátilo do New Jersey, podstúpilo chemoterapiu. Myslí si, 
že tá nebola jedinou, ktorá jej pomohla uzdraviť sa. Jedenásteho 
decembra 2015 jej oznámili, že po rakovine v jej tele nie je ani stopy. 
"Najkrajší vianočný darček, aký som si mohla želať. Bola to sila 
modlitby požehnania, ktorá mi pomohla," povedala Grace. 
ADE Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad každého farníka a požehnaj 
ho v novom roku. Prosím Ťa, zahrň ho svojim milosrdenstvom 
a láskou. Zmiluj sa nad ním a odpusť mu všetky hriechy. Prikry ho 
svojou krvou a chráň jeho myseľ, srdce i vzťahy. Uzdrav svojou 
láskou všetky citové zranenia jeho srdca. Osloboď ho od všetkých 
vplyvov Zlého. Ochraňuj ho na cestách, Pane Ježišu. V Tvojom 
mene každému žehnám pokoj duše, čistotu srdca a oslobodenie od 
zlých myšlienok, slov a skutkov. Žehnám mu lásku, radosť, pokoj, 
životnú múdrosť, chuť do modlitby a k plneniu si povinností, srdce 
plné lásky k Tebe a k ľuďom. Chráň ho v živote pred úkladmi Zlého, 
pred závislosťami rôzneho druhu a nemravnosťou. Požehnaj ho 
šťastím duše a všetkým potrebným pre život. Žehnám ho v Tvojom 
Mene, aby bol zdravý duchovne, duševne i telesne, aby prišiel do 
neba s celou našou farskou rodinou. Amen. 
 


