
Strážcovstvo 30.10.2022 

Strážcovia, strážiť... 

Izaiáš 62:6,7  Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc 

nebudú nikdy mlčať. Vy teda, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja! 7  Ale nedajte ani jemu 

pokoja, dokiaľ pevne nepostaví a dokiaľ neučiní Jeruzalema chválou na zemi!  

Žalmy 130:1  <<Pieseň na cestu hore do Jeruzalema.>> Z hlbín volám na teba, Hospodine. 2  Pane, 

počuj môj hlas! Nech pozorujú tvoje uši na hlas mojich pokorných prosieb! 3  Ak budeš hľadieť na 

neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? 4  Ale u teba je odpustenie, aby sa ťa báli. 5  Očakávam na 

Hospodina, moja duša očakáva, a čakám v nádeji na jeho slovo. 6  Moja duša čaká Pána viac ako 

strážcovia rána, strážcovia rána. 7  Izraelu, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a hojné u 

neho vykúpenie. 8  A on vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí. 

H8104 shamar  

to hedge about (as with thorns), i.e. guard; generally, to protect, attend to, etc.: -- beward, be 
circumspect, take heed (to self), keep(-er, self), mark, look narrowly, observe, preserve, regard, 
reserve, save (self), sure, (that lay) wait (for), watch(-man). 
 
Ohradiť (tŕním), t.j. strážiť; všeobecne – ochraňovať, opatrovať atď. – striehnuť, byť obozretný, 
dávať (na seba) pozor, držať sa (chrániť sa); zdržiavať sa od; dať pozor (vyznačiť), pozorne sa 
pozrieť na, dodržiavať, zachovávať, bdieť nad, chrániť (sa), zaistiť, čakať na, strážiť, strážca 
(strážnik)  

 

Genesis 2:15  A Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Édena, aby ju obrábal a mal na 

ňu pozor. 

Genesis 3:24  A vyhnal človeka a osadil cherubínov od východnej strany záhrady Édena, a to s 

plamenným mečom plápolajúcim strážiť cestu ku stromu života. 

Genesis 4:9  A Hospodin riekol Kainovi: Kde je Ábel, tvoj brat? A Kain povedal: Neviem. Či som ja 

strážcom svojho brata? 

Genesis 17:9,10  A potom riekol Boh Abrahámovi: A ty budeš zachovávať moju zmluvu, ty i tvoje 

semeno po tebe, po svojich pokoleniach. 10  Toto je moja zmluva, ktorú budete zachovávať, medzi 

mnou a medzi sebou a medzi tvojím semenom po tebe: Obrezať sa vám má každý mužského 

pohlavia. 

Genesis 18:19  Lebo ho znám, pretože prikáže svojim synom a svojmu domu po sebe, a tak budú 

ostríhať cestu Hospodinovu činiac spravodlivosť a súd, aby Hospodin uviedol na Abraháma to, čo 

hovoril o ňom. 

Genesis 26:4,5  A rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezd na nebi, a dám tvojmu 

semenu všetky tieto zeme, a v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, 5  pretože 

Abrahám poslúchol na môj hlas a zachoval moje nariadenie, moje prikázania, moje ustanovenia a 

moje zákony. 

Genesis 28:15, 20,21  A hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade kamkoľvek pôjdeš, a navrátim 

ťa do tejto zeme, lebo ťa neopustím, dokiaľ len nevykonám toho, čo som ti hovoril. 20  Vtedy sľúbil 

Jakob sľub a povedal: Ak bude Boh so mnou a bude ma chrániť na tejto ceste, ktorou idem, a dá mi 

chleba jesť a rúcho odiať sa, 21  a navrátim sa v pokoji do domu svojho otca, bude mi Hospodin 

Bohom. 
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Exodus 12:17  A budete ostríhať slávnosť nekvasených chlebov, lebo práve v ten istý deň som 

vyviedol vaše vojská z Egyptskej zeme, a preto budete ostríhať tento deň po svojich pokoleniach 

večným ustanovením. 

Exodus 12:25  A stane sa, keď vojdete do zeme, ktorú vám dá Hospodin, tak ako hovoril, že budete 

zachovávať túto službu. 

Exodus 15:26  A riekol: Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo 

je spravodlivé v jeho očiach, a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš ostríhať všetky jeho 

ustanovenia, niktorej z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba, lebo ja Hospodin som 

len, ktorý ťa uzdravuje. 

Exodus 19:5,6  Tak teraz ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostríhať moju zmluvu, budete 

mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem. 6  A vy mi budete 

kráľovstvom kňazov a svätým národom... 

Exodus 23:20,21  Hľa, ja pošlem anjela pred tebou, aby ťa ostríhal na ceste a aby ťa doviedol na 

miesto, ktoré som pripravil. 21  Maj na seba pozor pred ním a poslúchaj jeho hlas. Nepopudzuj ho k 

hnevu, lebo by neodpustil vášho prestúpenia, pretože moje meno je v ňom. 

Deuteronomium 4:23,24  Vystríhajte sa, aby ste nezabudli na zmluvu Hospodina, svojho Boha, ktorú 

učinil s vami, a učinili by ste si nejakú rytinu, podobu nejakej veci, nech už by bola akákoľvek, čo ti 

zakázal Hospodin, tvoj Boh. 24  Lebo Hospodin, tvoj Boh, je spaľujúci oheň, silný Boh horlivý. 

Deuteronomium 11:1,2  Preto budeš milovať Hospodina, svojho Boha, a budeš ostríhať jeho 

nariadenie a jeho ustanovenia, jeho súdy a jeho prikázania po všetky dni. 2  A budete znať dnes - lebo 

veď nehovorím s vašimi synmi, ktorí nepoznali a ktorí nevideli - výchovnú kázeň Hospodina, svojho 

Boha, jeho veľkosť, jeho silnú ruku a jeho vystreté rameno, 

Józua 1:7,8  Len buď silný a pevný veľmi ostríhať, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti 

prikázal Mojžiš, môj služobník. Neuchýľ sa od neho ani na pravo ani na ľavo, aby si robil múdre a 

rozumne vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. 8  Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale 

budeš rozmýšľať o nej vodne i vnoci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané 

v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta, a vtedy budeš robiť múdre a rozumne. 

Žalmy 59:10  Keď on (nepriateľ) prevádza svoju moc, ja mám obrátený svoj pozor na teba; lebo ty, 

Bože, si mojím vysokým hradom. 11  Boh mojej milosti ma predíde. Boh mi dá vidieť pomstu nad 

mojimi nepriateľmi, ktorí ma strežú. 

Dozerať, ostríhať, dodržiavať, zachovávať Božie prikázania...vystríhať sa, pozorovať na...strážiť, 

ochraňovať, zachovať (od zlého) 

 


