
 1 

Sobota 9. apríla 2016 

Text: Ž 126, 3 

Veľké veci urobil s nami Hospodin, preto sme sa radovali. 

Piesne: ES č. 141, 150 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
V dejinách ľudstva sa odohrali mnohé udalosti, ktoré sa stali nezabudnuteľnými. Ľudia sa k nim 

v spomienkach nanovo vracajú. Takouto nezabudnuteľnou udalosťou sa stalo aj vzkriesenie Pána Ježiša 

Krista. Napriek tomu, že sa udialo pred temer dvetisíc rokmi, ľudia sa k nemu nanovo vracajú. Prečo sa 

táto udalosť tak hlboko zapísala do ľudských sŕdc? Lebo má nesmierne dôsledky pre život každého z nás. 

To, čo sa kedysi stalo vo veľkonočné ráno v Jeruzaleme s Ježišom Kristom, sa týka všetkých nás. Veď to 

bolo naše vyslobodenie z hriechov a večnej smrti. Aj my môžeme vyznávať: „Veľké veci urobil s nami 

Hospodin, preto sme sa radovali.“ Žalm 126 hovorí o vyslobodení Izraelcov z babylonského zajatia, kam 

boli odvlečení na nútené práce. Toto zajatie trvalo asi 70 rokov. Rok za rokom sa míňal a vyslobodenie 

neprichádzalo. Až zrazu perzský kráľ Kýros v roku 538 pred Kristom povolil zajatým Izraelcom po 

rokoch márneho čakania vrátiť sa domov. Ich srdcia boli plné radosti a vďaky. Pripadalo im to ako sen. 

Veľké bolo ich vyslobodenie z babylonského zajatia, ale ešte väčšie a slávnejšie je vyslobodenie, ktoré 

nám vydobyl Pán Ježiš Kristus na golgotskom kríži. Ak Izraelci, keď išli zo zajatia, po ceste vyznávali: 

„Veľké veci urobil s nami Hospodin!“, tak aj my to môžeme vo viere po celý náš časný život vyznávať. 

On zmenil údel Siona, dal nám spasenie, aby každý, kto verí v Pána Ježiša Krista, mal večný život! 

Dejiny Božieho ľudu Starej i Novej zmluvy sú plné podobných udalostí, aké opisuje 126. žalm. Sú tu 

doby radosti, vďaky Pánu Bohu za vyslobodenie, za Jeho pomoc, za Jeho milosť a lásku. Ale prichádzajú 

aj doby skúšok, strastí, smútkov, doby spravodlivého Božieho súdu, keď sme možno sklamaní a možno 

stojíme na pokraji zúfalstva. Je preto veľmi dôležité, aby sme dôverovali Božej láske, aby sme prosili 

o odpustenie a novú milosť. Preto radujme sa a ďakujme Pánu Bohu za akúkoľvek Jeho starostlivosť. 

A ak aj v našom živote práve prevažujú temné odtiene, verme, že Pán Boh opäť prežiari dni nášho života. 

Amen. 

Modlitba: 
Bože a Otče náš, Tvoje milosrdenstvo je veľké, Tvoje zľutovanie sa nekončí, ale sa každý deň obnovuje. 

Ty si vzkriesil Pána Ježiša Krista z mŕtvych a do našich sŕdc si vložil živú nádej. Pomôž nám, aby sme 

túto nádej nevzdávali, keď sa naše prosby hneď nenaplnia. Zmocňuje sa nás duchovná únava 

a nevšímavosť. Obnovuj preto našu nádej, aby sme neprestávali od Teba očakávať veľké veci i vtedy, 

keď sa rozmáha zlo a my sa mu nedokážeme stavať na odpor. Napĺňaj nás svojím Duchom Svätým, aby 

sme viac dôverovali Tvojej láske. Amen. 
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