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Sobota 17. septembra 2016 
Text: Ž 68, 21 

Boh je nám Bohom záchrany a Hospodin, Pán, má východisko zo smrti. 

Piesne: ES č. 525, 345 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
V našom texte je Boh označený ako Záchranca a mocný Víťaz. Preto máme každý deň dôvod 

zamýšľať sa nad Božím starostlivým a láskavým vedením. Avšak aj medzi veriacimi sa nájdu 

také povahy, ktoré sa stále strachujú a ustrašene sa pozerajú do budúcnosti. Možno si nevieme 

vysvetliť, prečo nás v živote stretávajú ťažkosti, ktoré nás často zrazia až na dno, a prečo 

mnohokrát prehrávame. To všetko spôsobuje ľudský hriech, ľudská zloba, neposlušnosť, 

sebaistota, predvádzanie svojich životných „kúskov“. To je istá cesta do záhuby, cesta smrti. No 

keď verní zostaneme Bohu a Jeho zasľúbeniam, určite pocítime Jeho pomoc. Pán Boh má silu aj 

zlé premeniť na dobré. Nebýva to síce vždy tak, ako by sme si priali my… Božie cesty sú 

niekedy veľmi podivuhodné a nám nepochopiteľné. Možno ťa, brat a sestra, oklamal hriech a ty 

sa rútiš do jeho hlbín, na dno priepasti. Nemáš sa čoho zachytiť. Pán Boh však už vopred 

rozprestrel pod tebou záchrannú sieť. Postaral sa o tvoju záchranu. Nad priepasťou dal postaviť 

kríž, kde „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte 

hriešni. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení 

Jeho krvou?! Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli 

nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení?!“ (R 5, 8 – 10). 

Boh sa nemení. On je vždy verný. On je Bohom, ktorý nás chce bezpečne viesť, pomáhať nám 

a zachraňovať nás nielen pre tento časný, ale i pre večný život. Nechce, aby sme zahynuli, ale žili 

vo viere, v istote spásy, záchrany. Ponúka nám pomoc, záchranu, ukazuje východisko. Chopme 

sa s vierou v srdci Jeho mocnej a zachraňujúcej pravice. V Ježišovi Kristovi On je pre nás istou 

spásou, ktorá nás uchráni od večnej smrti, vyrve z moci diabla a víťazne vovedie bránami do 

života vo večnosti. On je môj Záchranca, Vykupiteľ, Vysloboditeľ. Nemusím sa báť! Nad 

všetkým dianím na tomto svete stojí Boh – náš Stvoriteľ a Záchranca. Stojí nad všetkými 

problémami prítomnosti aj budúcnosti. Preto, keď nám hrozia ťažkosti, pokúšania, spoľahnime sa 

ako Jeho stvorenie na Jeho vzácne zasľúbenie, lebo On svoje slovo určite dodrží. O tom bol 

presvedčený aj žalmista. On hovorí: „Boh je nám Bohom záchrany a Hospodin, Pán, má 

východisko zo smrti.“ Amen. 

Modlitba: 
Bože Otče, v mene Pána Ježiša Krista Ťa prosíme o pomoc Ducha Svätého, aby všetko, čo na nás 

vo svojej múdrosti pošleš, smerovalo k nášmu opravdivému dobru, aby sme sa naučili žiť 

v pokore, oddanosti, poslušnosti a dôvere v Tvoju pomoc a záchranu. Daj nám vidieť Toho, ktorý 

bol pokúšaný vo všetkom, a jednako bol bez hriechu a ukázal nám cestu spasenia a večného 

života. Tebe, Bože a Pane náš, buď chvála a sláva vzdávaná na veky vekov! Amen. 
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