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Sobota 11. júna 2016 

Text: Ž 18, 2 

Vrúcne Ťa milujem, ó, Hospodine, moja sila! 

Piesne: ES č. 229, 461 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Je to nádherné a úžasné, keď niekto môže takto jasne a s istotou napísať či povedať o svojom 

vzťahu k Hospodinovi. A možno, že sme sa podobne aj my neraz vyjadrili, najmä vtedy, keď sme 

si uvedomili, čo všetko pre nás Pán Boh vykonal napr. v konkrétnej ťažkej životnej situácii. Pri 

podobnej príležitosti vznikli aj slová 18. žalmu: „Od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý 

hovoril slová tejto piesne, keď ho Hospodin vyslobodil z rúk všetkých nepriateľov a z ruky 

Saulovej.“ (1. v.) Čo však znamená vrúcne milovať Hospodina? Suma – zhrnutie Božieho zákona 

nám vraví: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej 

mysle…“ (L 10, 27a) Čiže inými slovami: Pán Boh má byť v našom živote na prvom mieste. 

A takýmto postojom a vzťahom k Trojjedinému Pánu Bohu má byť naplnená naša bytosť, a teda 

aj naše myslenie, rozhodovanie, konanie, naše slová… v každej situácii. Božou láskou a láskou 

k Pánu Bohu máme žiť. „Latka“ je položená poriadne vysoko. To, že túto „latku“ vo svojom 

živote často podliezame (na svoju škodu), máme tendenciu ospravedlňovať tým, že sa udalosti 

a skutočnosť vyvíjajú úplne inak, ako by sme chceli, ako sme sa modlili; že máme pocit, že sa 

nám „rúca svet“ – aj napriek nášmu dobrému snaženiu. A tak v myslení človeka vzniká svet, 

v ktorom sa stráca zdravá perspektíva. Určite by bolo veľmi zaujímavé rozoberať to po 

psychologickej stránke. No Božie slovo nám na takúto situáciu dáva odpoveď, ktorá sa nečíta či 

nepočúva práve príjemne. K hlavným dôvodom tohto stavu patrí náš egoizmus a z neho 

vyplývajúca sebaľútosť, nedostatočné vnímanie a prijímanie toho, že Pán Boh nás skutočne 

miluje, že Jeho vôľa má určovať naše myslenie, rozhodovanie, konanie i naše modlitby, a nie 

naopak. V tomto sme všetci nedokonalí. No nemusí to nad nami zvíťaziť, pretože sa nič nemení 

na tom, že patríme Pánovi Ježišovi Kristovi, že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky. Naša 

istota je v tom, že moc, ktorá nás spája s Božou láskou, nie je v nás, ale v Ježišovi Kristovi. 

V tejto moci – v moci Jeho lásky – máme žiť a konať. 

Modlitba: 

Hospodine, úprimne Ti ďakujem za Tvoju lásku, milosť i trpezlivosť so mnou. Prosím, daj mi 

v dnešný deň žiť a konať Tvojou láskou a láskou k Tebe. Zmocňuj ma k tomu svojím Svätým 

Duchom. Zbavuj ma môjho egoizmu a posilni presvedčenie, že ma nič nemôže odlúčiť od Tvojej 

lásky, ktorá je v Pánovi Ježišovi Kristovi. Vrúcne Ťa milujem, ó, Hospodine, moja sila! Amen. 
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