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Streda 26. apríla 2017 

Piesne: ES č. 325, 225 

Text: Ž 120, 1 

„K Hospodinovi som volal vo svojom súžení a On ma vyslyšal.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Tento krátky verš, v ktorom žalmista vyznáva: „K Hospodinovi som volal vo svojom súžení a On 

ma vyslyšal“, je akýmsi sumárom všetkého, čo pútnik prežil a čo dobré prijal od Pána Boha. Ak 

by sme si pozreli hebrejský originál, zistili by sme, že slovosled je trochu iný, avšak žalmista ním 

chce naznačiť a zdôrazniť, že volal k Hospodinovi, jedine k Nemu, nikomu inému. My vieme, a 

možno aj z vlastných skúseností, že v súžení volajú mnohí. Vtedy nikto nemlčí − a to vôbec nie 

je zvláštne. Otázkou však zostáva, ku komu voláme. Žalmista volal len a len k Hospodinovi. 

Nepotreboval záruku ďalších pomocníkov, ďalších ľudí s dobrými referenciami. V súžení volal k 

Hospodinovi. Od koho my očakávame pomoc, keď nám je ťažko, keď sme v súžení? Ku komu sa 

vtedy hneď a bez rozmýšľania obraciame? Pán Boh počuje aj vtedy, keď sme v súžení. 

Neexistuje žiadna situácia a ani miesto na celom svete, odkiaľ by sme nemohli volať na 

Hospodina. Aj keď zablúdime do osídla hriechu, i tam smieme volať na Hospodina. Veď i odtiaľ 

je vyslobodenie, ak nastúpime na cestu pokánia, ak začneme volať na Hospodina, ktorý sa k nám 

vo svojej milosti a láske skláňa vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Smieme volať na 

Hospodina! To je evanjelium. My nehodní a hriešni smieme prosiť o pomoc najvyššieho Boha! 

A najradostnejšie je to, že On, Hospodin, odpovedá. I žalmista vyznáva: „... On ma vyslyšal.“ 

Boh počúva, vie o našich prosbách a všetkých volaniach. Volanie k Bohu nie je teda volaním 

doprázdna. Odpovedá nám Boh, a to nie je málo. I keď Boh niekedy neplní naše prosby, predsa 

odpovedá, predsa k nám zaznieva Jeho slovo, ktoré nám v zrkadle Kristovho kríža odhaľuje 

zmysel a cieľ nášho súženia, ale najmä nášho života, pretože v Ježišovi Kristovi nám z milosti 

skrze vieru otvára cestu do života večného v kráľovstve Božom. Znova sú však namieste otázky: 

Počúvame slovo Hospodinovo? Sme ochotní komunikovať? Sme ochotní naslúchať Jeho slovu, 

ktoré je živé a mocné ako dvojsečný meč? Nevyhýbajme sa Božiemu slovu, ale i my putujme za 

ním. Nie síce do Jeruzalema, ale tam, kde sa zvestuje, pretože prostredníctvom Božieho slova 

nám Pán Boh odpovedá a dáva poznávať Slovo, ktoré sa stalo telom, teda Ježiša Krista, nášho 

Pána a Spasiteľa, u ktorého je trvalé vyslobodenie z akéhokoľvek súženia. Amen.  

 

Modlitba:  

Otče náš nebeský, ďakujeme, že i dnes nás nanovo uisťuješ o tom, že Ty si Ten, ktorému záleží 

na nás hriešnych a nehodných. Ďakujeme, že smieme k Tebe volať v každom svojom súžení. 

Odpusť nám, ak sa neraz obraciame na iných s nádejou, že u nich je pomoc a vyslobodenie. Preto 

prosíme: Dávaj nám svojho Ducha Svätého, aby sme dokázali na Teba volať tak ako žalmista, ale 

aj očakávať na Tvoju odpoveď. Amen. 
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