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Sobota 3. septembra 2016 

Text: Ž 103, 13 

Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja. 

Piesne: ES č. 484, 451 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Niekedy môžeme mať pocit, že Pán Boh sa od nás nenávratne odvrátil. Že odstúpil od nás tak 

veľmi ďaleko, že už nie je možný návrat. Jednoducho, že už nie je ochotný tolerovať všetky naše 

pády, hriechy, poklesky a zlyhania. A musím priznať, že občas mám i ja tento pocit, zvlášť vtedy, 

keď vidím, koľko zla, hriechu a zvrátenosti je všade, kde sa len pozrieme, a to nielen vo svete, 

kdesi ďaleko od nás, ale aj tam, kde by to tak vôbec nemalo byť – v cirkvi, v našich 

spoločenstvách a rodinách. Veriaci človek, keď sa pozerá na svet okolo seba, má niekedy pocit 

zúfalstva. Žijeme totiž v naozajstnom, reálnom svete v roku 2016. Tu sme. Tu máme byť, 

pracovať, nakupovať, komunikovať, spolunažívať. Keďže tu však namiesto lásky a pokoja 

Božieho neraz vládne nenávisť, nepokoj, egoizmus a – to najhoršie – povýšenosť, bohorovnosť, 

pýcha, sme z tohto úprimne smutní. Niekedy akoby tu ani nebolo východiska, riešenia či pomoci! 

Bývame unavení z boja proti silným súperom (diablovi, zlu, pýche, telu, hriechu). Ako kresťania 

sa však v ťažkostiach smieme utiekať k nášmu Bohu! Po náročnom dni v tomto svete smieme 

nakoniec spočinúť pri Bohu, utíšiť sa v Jeho božskej prítomnosti. Náš Boh totiž, aj podľa nád-

herného prirovnania v dnešnom biblickom texte, sa nad nami vždy nakoniec zmilováva. Koná pri 

nás tak ako otec, ktorý sa zmilováva nad svojimi synmi. Ak skutočne veríme v Hospodina, ak sa 

pred Ním vieme pokoriť, ak nám je Jeho slovo sväté a spasenie je pre nás „vzácnym pokladom 

a perlou“, potom je aj Hospodin pri nás a zasahuje nás svojou nekonečnou láskou. Veď Jeho 

slovo aj dnes jasne hovorí: „Hospodin sa zmilováva nad tými, čo sa Ho boja!“ – tak, ako sa 

zmilováva dobrý otec nad svojimi synmi. Taký je Boh! 

Nech nás aj tento dnešný skromný príhovor povzbudí k hlbokej dôvere a odovzdanosti svojmu 

Bohu, Hospodinovi! Prichádzajme k Nemu s dôverou, pretože tu jednoznačne platí sväté slovo: 

„Ako sa otec zmilováva nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa ho boja.“ Amen. 

Modlitba: 
Otče náš, ktorý sa nad nami zmilovávaš ako dobrý otec nad svojimi synmi! Prichádzame k Tebe 

so svojimi hriechmi, zlyhaniami, pádmi a bolesťami. Prichádzame s prosbou: Pane, zmiluj sa nad 

nami! Nedaj nám zahynúť v tomto svete hriechu a nespravodlivosti! Nauč nás aj dnes nanovo Ti 

dôverovať, a to s plným odovzdaním sa do Tvojej vôle! V Tvojich rukách je pokoj a utíšenie. 

Ďakujeme Ti, že nás vypočuješ, a to skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen. 
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