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Sobota 12. novembra 2016 

Text: Ž 75, 2 

Velebíme Ťa, Bože, velebíme, blízke je Tvoje meno, hlásajú to Tvoje divy. 

Piesne: ES č. 671, 467 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Pán Boh je nám vždy nablízku. Je blízko aj vtedy, keď sa okolo nás dejú veci, ktoré nie sú dobré 

a spravodlivé. Aj vtedy máme dôvod Ho oslavovať a chváliť. Vo svojej veľkej milosti vytrhol 

nás z moci zla a zachránil nás od síl temnoty. Nedal nám zahynúť, ale povolal nás do svojho 

večného kráľovstva, kde niet ničoho, čo zarmucuje. A stále nás aj od všetkého zla oslobodzuje. 

Keď bol k nám takto milostivý v Ježišovi Kristovi a odpustil nám naše hriechy, veríme, že 

milostivý Boh zasiahne aj tam, kde sa deje nespravodlivosť. Nebude to však v čase, ktorý si my 

určíme, ale stane sa to vtedy, keď to určí On. Pre nás, tak často netrpezlivých a pochybujúcich, 

zostáva ťažká úloha. Tou úlohou je očakávať na Boží zásah a Jeho súd. Dovtedy stále máme 

prosiť o Jeho pokoj uprostred neistoty tohto sveta. Vyvyšujme Jeho meno nad všetkým, čo je 

v našom živote. Nič nie je pre nás také dôležité, ako je On sám. Prosme Ho, aby sme dokázali 

odolávať rôznym pokušeniam. Tieto pokušenia sú skutočne všade okolo nás. Majú rôznu povahu. 

Ide aj o to, aby človek nepodľahol ilúzii, že Pána Boha nepotrebujeme a naša šikovnosť, moc, 

vplyv a využiteľnosť nášho majetku nám Ho nahradia. Je veľmi lákavé ísť touto cestou. 

Myšlienky sebestačnosti sú opojné. Dávajú človeku pocit vzletnosti. Slovenské príslovie hovorí, 

že čím kto hreší, tým trestaný býva. Myšlienky, ktoré dávajú povznášajúci pocit, sa zmenia na 

myšlienky, ktoré rozum zatemňujú. Ak je tak, potom načo seba vyvyšovať, keď aj tak nás nič na 

výške neudrží? Veľký je jedine Boh. On nám pomáha každodenne. Jeho skutky, ktoré robí pre 

naše dobro, o tom hovoria jasne a presvedčivo. On si zaslúži našu oslavu a chválu! Amen. 

Modlitba: 
Všemohúci Bože, ktorý si spravodlivý sudca, daj nám, prosíme, svojho Ducha Svätého, aby sme 

sa naučili poznávať, čo sa Tebe páči, čo je správne v Tvojich očiach a čo vedie k pokoju. Daj 

nám podľa toho aj žiť a odolať v pokušení ísť cestou povýšenosti a pýchy. Prosíme, učiň pri nás 

tak, aby sme Ťa mohli stále oslavovať za Tvoju dobrotu, ktorú nám každý deň prejavuješ, najmä 

za milosť nám darovanú v Ježišovi Kristovi. Veríme, že Ty si jediný pevný bod nášho života. Na 

Teba sa spoliehame v každom čase. Amen. 

Por. Mgr. Ondrej Rišiaň, PhD., evanjelický a. v. farár, dekan na Veliteľstve pozemných síl 

v Trenčíne, Ekumenická pastoračná služba v OS a OS v SR 

 

 


