
Pondelok 10. júla 2017 

Piesne: ES č. 341, 623 

Text: Ž 120, 5 – 7  

„Ja som za pokoj, ale keď sa ozvem, oni sú za boj.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Uvedené slová 120. žalmu tvoria zároveň jeho záver. Žalmista podáva bližší opis situácie, 

v ktorej sa nachádza nielen on ako jednotlivec, ale i Boží ľud – nielenže je vo vyhnanstve, ale 

k tomu všetkému je obklopený aj pohŕdaním. Žalmista doslova vyznáva, že je hosťom – nie je 

na danom mieste plnoprávnym občanom. Pokojne by sme mohli povedať, že sa cíti ako 

bezdomovec, ktorý nemá svoje miesto, zázemie, trvalý domov. Takto prežíval svoj život 

nielen žalmista či ľud, s ktorým sa ocitol vo vyhnanstve, ale už aj Abrahám, o ktorom v Liste 

Židom čítame: „Vierou sa usadil v zemi zasľúbenej ako v cudzej a prebýval v stánkoch s 

Izákom a Jákobom, dedičmi toho istého zasľúbenia. Očakával totiž mesto, majúce pevné 

základy, ktorého Tvorcom a Staviteľom je Boh.“ (Žid 11, 9 – 10) Avšak netýkajú sa slová 

o hosťovaní tu, na zemi, aj nás? Veď Boží človek, kresťan, je vo svete vždy ako cudzinec, ako 

hosť, ktorý tu, na zemi, nemá trvalé miesto, ale náš pravý domov je až u Pána – tak, ako 

čítame v Liste Filipským: „Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, 

Pána Ježiša Krista.“ (F 3, 20) Tam je naše trvalé miesto, ktoré smieme vo viere a v nádeji 

vzkriesenia očakávať. To trvalé miesto, kde nebude ani bolesti, ani smútku či akéhokoľvek 

prenasledovania, je pre nás pripravené z milosti Božej. To nám môže byť potešením 

i uistením v ťažkých časoch tu, na zemi, keď máme rovnako ako žalmista pocit, že už pridlho 

bývame medzi tými, ktorí nenávidia pokoj a ktorí by najradšej za každú cenu a za každých 

okolností rôznymi spôsobmi bojovali. Utiekajme sa podľa príkladu žalmistu k Hospodinovi, 

ktorý nielen vypočúva naše prosby, ale u Neho je i oslobodenie od akéhokoľvek klamstva. 

Len On prináša trvalý pokoj, ktorý smieme nachádzať v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi – tak, 

ako to zažil a vyznáva i apoštol Pavel: „Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch spojil v jedno 

a zboril priehradný múr, nepriateľstvo.“ (Ef 2, 14) Avšak o tento pokoj sa rovnako ako 

žalmista usilujme aj my sami. Buďme za pokoj, teda za všetko dobré a potrebné k životu. 

Neodplácajme sa zlým za zlé, ale s pokojným srdcom kráčajme v ústrety Bohu pokoja 

i v dnešný deň. Amen. 

 

Modlitba:  

Hospodine, ďakujeme za Tvoju milosť, s ktorou sa k nám aj v dnešný deň skláňaš. Ďakujeme, 

že Ty nám vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi prinášaš pokoj. Zachovaj, prosíme, pokoj v 

v našich rodinách a cirkvi, ale i v celom svete. Uspôsob nás, aby aj my sme boli činiteľmi 

pokoja, a tak pomáhali budovať Tvoje kráľovstvo tu, na zemi. Amen. 
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