
Pondelok 14. augusta 2017 

Piesne: ES č. 310, 313 

Text: Ž 121, 1 – 2  

„Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý 

učinil nebo i zem.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Žalmista začína slovami: „Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc?“ 

Pozdvihovať oči znamená, že človek niečo zbadal a následne po tom pátra, úpenlivo to hľadá. 

Avšak pozdvihovanie očí má aj svoje liturgické pozadie – pútnici počas bohoslužby mali 

pokorne sklonené hlavy; ak však dvíhali oči alebo hlavy, znamenalo to, že pozdvihujú svoj 

zrak k Hospodinovi, od ktorého očakávajú zmilovanie a pomoc. Povieme si: Áno, veď i my 

takto rozumieme žalmistovým slovám, a aj mnohí iní tieto slová práve takto interpretujú. 

Problém však nastáva vtedy, keď si uvedomíme, že žalmista hovorí, že pozdvihuje svoje oči 

k vrchom, teda nie k Hospodinovi. Pozdvihuje oči k vrchom. Nie je za tým kontrola toho, či 

nevybehne nejaká divá zver alebo lupiči, ktorí sa bežne ukrývali v horách. Hory, vrchy boli 

totiž aj sídlom pohanských bohov, ku ktorým sa ľudia neraz utiekali a hľadali u nich pomoc, 

vyslobodenie. Kam sa upierajú naše oči? Kto alebo čo je tou našou horou, tými našimi 

vrchmi, v ktorých hľadáme pomoc, útočište? Dnes je veľa možností. A je aj veľa tých, ktorí 

nám ochotne za nejaký ten poplatok radi pomôžu. Stačí si zapnúť televíziu alebo len tak 

chvíľu surfovať po internete – a hneď je tých pseudopomocníkov neúrekom. Možno v duchu 

súhlasíme, ale nie sme aj my neraz tými, ktorí hľadajú pomoc kde-kade? Nebezpečenstvo 

takéhoto hľadania alebo pozdvihovania si očí, ako hovorí žalmista, nachádzame aj na pôde 

Novej zmluvy. Veď Pán Ježiš hovorí: „Sviecou tela je oko. Preto ak je tvoje oko čisté, celé 

tvoje telo bude plné svetla; ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tmy.“ (Mt 6, 

22 – 23a) Kam sa teda upierajú naše oči? Odkiaľ očakávame pomoc? Nasledujúci verš nám 

ponúka odpoveď: „Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem.“ Pomoc pre žalmistu 

teda spočíva v tom, že stojí v spoločenstve s Hospodinom, ktorý neopustí svoj ľud, svoje deti, 

ktoré v Krste svätom prijal za svoje. V tom spočíva Božia pomoc. Božia pomoc spočíva 

v tom, že On stojí pri nás, je Bohom, ktorý je s nami v Ježišovi Kristovi. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Bože, ďakujeme Ti, že nie sme sami na našich cestách a v situáciách, keď hľadáme 

pomoc, ale že pri nás stojíš Ty ako Boh Stvoriteľ, Vykupiteľ i Posvätiteľ. Odpusť nám, ak 

neraz svoj zrak pozdvihujem inam a nehľadíme na Teba, ktorý si vždy s nami. Veď práve Ty 

nás vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi zachraňuješ pre večný život, za čo Ti ďakujeme. 

Amen.  
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