
Pondelok 6. novembra 2017 

Piesne: ES č. 649, 220 

Text: Ž 121, 3 – 8 

„Nedá sa klátiť tvojej nohe; tvoj ochranca nedrieme.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Uvedené slová sú slovami požehnania. Požehnanie umožňuje človeku zostávať vo vzťahu 

s Bohom aj navzdory rôznym okolnostiam. Dôležité však je uvedomiť si, že Ten, kto 

požehnáva, je Hospodin. Zdrojom a darcom každého požehnania je Boh, a teda nejde o nejakú 

magickú formulku. Jedinou podmienkou pre vyslovenie, ale i prijatie požehnania je viera, 

dôvera v moc týchto slov – priznaním sa k Hospodinovi a Jeho zasľúbeniam. Žalmista 

v úvode požehnania hovorí, že Hospodin sa nedá klátiť našej nohe, čím je naznačená ochrana 

na ceste životom – On nedovolí, aby sme sa potkli, a tak boli ohrození na živote. Veď On je 

ochrancom, ktorý nedrieme a nespí. Nedrieme a nespí ako pohanské božstvá, ktorých vláda je 

obmedzená len na určité obdobia, v ktorých sa preukazovala ich sila. Hospodin je úplne iný. 

On je naším strážcom, čo žalmista pripomína až šesťkrát v rámci tohto krátkeho žalmu, ktorý 

je zároveň požehnaním. Byť strážcom znamená, že sa stále pozerá, bdie, aby mohol včas 

varovať a dať signál v prípade nebezpečenstva. Takýto je Hospodin, náš nebeský Otec. Takto 

Mu na nás záleží. A nie je len tým, ktorý nás chráni, ale aj tým, ktorý nám tieni. Čo to 

znamená? Ak nám niekto robí tieň, znamená to, že on sám je vystavený žiareniu slnka. On 

znáša páľavu za nás. Veď to v plnosti preukázal v obeti svojho Syna Ježiša Krista, ktorý za 

nás niesol na kríž naše hriechy. Takáto dokonalá je Božia ochrana, ktorú nám dáva. On nás 

chráni pred každým zlom, nech má akúkoľvek podobu. Chráni naše vychádzanie 

i vchádzanie, čo nanovo potvrdzuje i Pán Ježiš, keď hovorí: „Ja som dvere. Keď cezo mňa 

vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde a nájde pastvu.“ Na všetkých našich cestách 

smieme z milosti skrze vieru počítať s Božou ochranou, ktorá nie je obmedzená na určité 

obdobie. On, Trojjediný Boh, je so svojím ľudom vždy a všade. On si nikdy neberie voľno, 

nečerpá si dovolenku. On dokonca ani oka nezažmúri. Nech v tejto istote Božej ochrany 

i dnes kráčame po našich cestách, vediac, že „Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i 

tvoje vchádzanie odteraz až naveky“. Amen.  

 

Modlitba:   

Pane Ježiši, nauč nás kráčať po svojich cestách a nauč nás spoliehať sa na Teba, na Tvoju 

mocnú a ochrannú ruku, ktorú nám podávaš. Ďakujeme Ti, že Ty chrániš naše vychádzanie 

i vchádzanie. Daj, prosíme, aby sme v tejto istote i dnes kráčali aj týmto dňom, aby sme sa na 

Teba, Trojjediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, stále spoliehali. Amen.  
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