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Streda 28. septembra 2016 

Text: Ž 115, 1 – 2 
1Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť! 2Prečo 

majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh?  

Piesne: ES č. 490, 553 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Hneď úvodné slová 115. žalmu, teda otázka „Prečo majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh?“, 

nám prezrádzajú, že Izrael sa vôbec nenachádza na vrchole svojej slávy, vôbec nie je národom, 

ktorý si žije bezproblémovým životom aj napriek tomu, že je Bohom vyvolený. Aj tento národ 

prechádzal ťažkými životnými udalosťami a zažil rôzne útoky od nepriateľov. V takejto situácii 

by sme my dnes zrejme v prvom rade prosili Hospodina o pomoc, o zničenie nepriateľov alebo 

niečo podobné. Žalmista však koná úplne ináč. Začína síce prosbou, ale prosí: „Nie nám, ó, 

Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!“ Neprosí, aby oni ako 

národ povstali, a tak sa postavili pred nepriateľov. Neprosí o svoju slávu, po ktorej ľudia dnes tak 

často túžia. To, čo žiada, je, aby česť bola vzdaná Božiemu menu. Prečo? Zrejme preto, lebo bol 

presvedčený o tom, že keď Hospodin oslávi svoje meno, bude to mať dopad aj na zlepšenie ich 

situácie.  

Milí bratia a milé sestry, rovnako ako žalmista, aj my sme smieme spoliehať na Božie milostivé 

a verné konanie, ktoré sme už určite neraz pocítili vo svojom živote. Ak netúžime byť tými, ktorí 

budú oslavovaní, ktorí budú na výslní, ale necháme priestor Hospodinovi a dokážeme sa na Neho 

spoliehať aj v časoch, keď to vyzerá problematicky, ba možno až beznádejne, On príde so svojou 

milosťou a vernosťou. Božia milosť a vernosť nemajú hraníc, nepoznajú hranice, ale prichádzajú 

všade tam, kde im necháme priestor. Čo znamená Božie milosrdenstvo, to najlepšie poznáme 

z milosrdenstva Ježišovho. Aspekty Božieho milosrdenstva si zrejme aj žalmista uvedomoval 

a mal i svoju skúsenosť, a preto o ne aj prosí. Keď si uvedomíme i takéto prejavy Božieho 

milosrdenstva, nemôžeme zabudnúť ani na slová Pána Ježiša Krista, ktorý hovorí: „Buďte teda 

milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.“ (L 6, 36) Učme sa nielen nechávať priestor vláde 

Hospodina a Jeho milosrdenstvu medzi nami, v našich vzťahoch, rodinách i cirkvi, ale učme sa 

s pomocou Ducha Svätého byť i tými, ktorí budú milosrdní. Amen. 

Modlitba: 
„Všemohúci Bože, bez Tvojej milosti nie sme nikto nič, nič neznamenáme. Buď nám milosrdný 

nad všetky očakávania. Svojím Duchom nám ukáž, čo je dobré. Pomôž nám to potom aj robiť. 

Daj, aby sme prospievali v silnej viere v Teba a prebuď v nás ohnivú lásku ku všetkým ľuďom.“ 

(M. Luther) Amen. 
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