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Zamyslenia na týždeň po 6. nedeli po Svätej Trojici 

 

Nedeľa 3. júla 2016 – 6. nedeľa po Svätej Trojici 
Text: Iz 43, 1 – 7 
1
Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo 

som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! 
2
Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, 

a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, 
3
lebo 

ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Ako výkupné dal som za teba Egypt, 

Kúš a Sebu miesto teba, 
4
pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj 

ľudí dám za teba i národy za tvoj život. 
5
Neboj sa, lebo ja som s tebou! Privediem od východu 

tvoje potomstvo a zhromaždím ťa od západu. 
6
Severu poviem: Vydaj! a juhu: Nedrž v zajatí! 

Zďaleka priveď mojich synov, od konca zeme moje dcéry, 
7
každého, kto sa volá mojím menom, 

koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil.  

Piesne: ES č. 478, 496 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Často sa nám stáva, že počujeme: Ten je známy toho… – a to mu pridáva na význame. Priznajme 

si, že i nám neraz pomohlo, keď sme sa mohli odvolať na vplyvné meno. Každý deň 

prechádzame množstvom skúšok, ktoré musíme prekonávať. Neraz sa cítime na všetko sami. 

Pýtame sa, prečo nemáme niekoho, kto by sa nás zastal, kto by nás povzbudil. Dnešný text je 

povzbudením pre izraelský národ, ale i pre nás. Prorok Izaiáš dáva nádej Izraelu, ktorý bol 

v porovnaní s inými národmi len nepatrnou smietkou na scéne dejín. Napriek tomu mu podľa 

Božieho slova prislúcha výnimočné postavenie, ktoré nepramení z jeho veľkosti a sily, ale 

z Božieho vyvolenia. 

Aj život každého z nás sa nám možno často javí ako nepatrný, zanedbateľný z pohľadu svetového 

diania. Napriek tomu je každý z nás dôležitý a v Božích očiach nezanedbateľný. Hospodin hovorí 

k svojmu ľudu i k nám dnes ako Stvoriteľ a Tvorca, teda aj vládca svojho ľudu a celého sveta. 

Boh nám hovorí: „Môj si ty! Povolal som ťa tvojím menom.“ Vyjadruje tým, že Mu patríme a že 

sa k nám milostivo skláňa. Poznám ťa, viem, čo je v tebe dobré, ale i zlé. Jeho výzva „Neboj sa“ 

je slovom povzbudenia a posily, ale aj zasľúbením a uistením o spáse: neboj sa, môžeš mi vyznať 

svoju slabosť, sklamanie a zlyhanie; neprišiel som ťa súdiť, ale prišiel som ťa zachrániť, dať ti 

nový život, nový začiatok, novú nádej; neboj sa, môj si ty; ja ťa ochránim, neopustím ťa, 

nedolomím ťa, naopak, uzdravím ťa a dám ti budúcnosť… Bez strachu a úzkosti môžeme ísť cez 

vody aj oheň, rozličnými pokušeniami a ťažkosťami života aj tým najťažším ohrozením a nebez-

pečenstvom smrti. Boh nás chráni. Boh je s nami v každom čase – to nám zasľúbil v príchode 

svojho Syna Ježiša Krista. Boh je s nami – On je naša pomoc, istota a nádej. Nie vždy je nám to 

hneď všetko viditeľné. Aj keď sme v Božích rukách, nie vždy sa tak musíme aj cítiť. Niekedy si 

až spätne uvedomíme, že v ťažkých chvíľach sme neboli osamelí, ale Boh stál pri nás, neodišiel 

od nás, neopustil nás, držal nad nami ochrannú ruku, hoci sme si to ani neuvedomovali. Preto Mu 

buďme verní aj napriek prekážkam, lebo On si nás vyvolil. On sa k nám priznal. Boh je naším 

Pánom a Tvorcom. Amen. 

Modlitba: 
Drahý Bože, ďakujeme Ti za všetko dobrodenie, ktoré sa nám skrze Teba dostáva. Ďakujeme, že 

v Ježišovi Kristovi máme večný život a môžeme žiť ako Božie deti na tomto svete so všetkými 

výsadami, ktoré nám dávaš vo svojich zasľúbeniach. Odpusť nám, že neraz konáme tak, akoby 

sme nenosili Tvoje meno, akoby sme nepočuli slová „Môj si ty“. Dávame sa Ti do rúk s našimi 

každodennými skúškami, radosťami aj pádmi. Nech Tvoja moc sa v našich slabostiach dokonáva. 

Amen. 
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