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Sobota 26. novembra 2016 

Text: Ž 16, 11 
11Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná 

blaženosť. 

Piesne: ES č. 465, 245 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Šestnásty žalm má v našom evanjelickom preklade názov: „Hospodin je najlepším údelom tých, 

čo dúfajú v Neho.” Je to „Vzácny žalm Dávidov” (Ž16, 1a). Hovorí sa v ňom: „Ty mi dáš poznať 

cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.“ Krásne 

vyznanie! Je odzrkadlením osobného, hlbokého vzťahu medzi Dávidom a Bohom. Môže však 

byť aj naším vyznaním – mojím i tvojím. Aj my sme pozvaní do osobného vzťahu s Pánom 

Bohom. On túži po nás. Urobil všetko pre to, aby sme mohli žiť požehnaný život v Jeho blízkosti. 

„Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa” (J 14, 6) – tieto 

slová povedal o sebe Pán Ježiš Kristus. Uistil nás, že len On je pre nás cestou k Pánu Bohu. 

Prišiel na tento svet, lebo medzi nami a Bohom stála prekážka: náš hriech. Boh sa z lásky k tebe 

aj ku mne stáva človekom, berie na seba náš život s našimi hriechmi, chorobami a bolesťami, aby 

za nás zomrel na golgotskom kríži. Porazil náš hriech a svojím vlastným životom nám zabezpečil 

zmierenie s Pánom Bohom, odpustenie, požehnanie, lásku, šťastie. Víťazne vstal z mŕtvych, 

a tým nám otvoril cestu života. Keď čítame žalmistovo vyznanie: „Ty mi dáš poznať cestu 

života…“, máme v srdci vďačnosť za Ježišovu lásku k nám, za všetko, čo pre nás urobil. On je 

pre nás cestou k večnému životu. Len vďaka Nemu aj my môžeme vyznať: „… pred Tvojou 

tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.” Už tu, na zemi, môžeme vďaka 

Pánovi Ježišovi žiť požehnaný život a máme pripravený „v budúcom veku večný život” (L 18, 

30). To, čo nás čaká, „ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo 

pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú” (1K 2, 9). 

Prajem ti, milý brat, milá sestra, aby si aj v dnešný deň vedený Duchom Svätým kráčal/-la 

s Pánom Ježišom, poznal/-la cestu života a prežíval/-la sýtosť radosti pred Božou tvárou. Amen. 

Modlitba: 
Pane Bože, nebeský Otče! Vzdávame Ti chválu a vďaku, že si sa k nám sklonil vo svojom 

Synovi, v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Ďakujeme, že On je cestou k Tebe, že skrze Neho 

máme odpustené hriechy, môžeme sa volať Božími deťmi a žijeme radostným životom už tu, na 

zemi, lebo Pán Ježiš nám sľúbil, že bude s nami po všetky dni nášho života a pripravil nám nový 

domov v Tvojom kráľovstve. Veď nás svojím Svätým Duchom tak, aby sme spolu s Dávidom 

mohli vyznávať: „Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej 

pravici je večná blaženosť.“ Prosíme Ťa o to v mene Tvojho Syna a nášho Pána a Spasiteľa 

Ježiša Krista. Amen. 
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