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Sobota 30. júla 2016 

Text: Ž 40, 17 

Nech sa tešia a radujú sa v Tebe všetci tí, čo Ťa hľadajú! A tí, čo spásu Tvoju milujú, nech 

hovoria vždy: Hospodin je veľký! 

Piesne: ES č. 313, 544 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Vo svete vidíme tendenciu priťahovať ľudí, aby sa stali našimi kamarátmi alebo členmi strán či 

hnutí, tendenciu pritiahnuť ich do vlastného košiara. V Božom kráľovstve to tak nie je. Hľadáme 

pravé priateľstvo, pravú lásku, pravú – preskúšanú vieru. Je mi však pritom jasné, kam smerujú 

moje túžby? Či nie sú len povrchné, či sú nasmerované k Bohu a k nebeským pokladom? Slová 

žalmistu sú pre nás povzbudením i potešením do mnohokrát podobných situácií v našich 

životoch. Hľadanie niečoho, čo nám zaistí večnosť, nás sprevádza už odnepamäti. V Písme 

svätom však podnet k hľadaniu a oslave dáva On. To, čo o Ňom počuli – jasné svedectvo, 

podnietilo ich hľadanie. O čo radostnejšie bolo, keď hľadajúce duše našli, čo hľadali. No 

v podstate je to On, ktorý hľadá; On, ktorý usmerňuje naše kroky, vystiera ruky a pýta sa: Čo 

hľadáš? Čo hľadáš Ty pri Pánovi? Čo chceš od Ježiša? Ak hľadáš iba vonkajšiu pomoc pre 

nejaký telesný nedostatok, budeš sklamaný. Nebude to to, čo si hľadal: žiadny pohodlný život, 

skôr skúšky a utrpenie, nie oslava, ale výsmech, nie sloboda žiť sám sebe a pre seba, ale 

poslušnosť a podriadenosť Jemu – svojmu Pánovi. Vzdaj sa a spoľahni sa na silu Jeho 

odpustenia. Jedine On Ťa môže oslobodiť spod nadvlády hriechu. Kto skutočne hľadá odpoveď 

na otázky typu: Kto ma vyslobodí spod všetkého, čo ma zdržuje na ceste k Pánovi? Kto odníme 

bremeno, čo ťaží, myšlienky, čo nedajú spať? – tomu Pán radostne volá: „Poď a uvidíš!“ 

Vzdajme sa temných myšlienok, starých spôsobov a žiadostí. Vyznajme svoj hriech. On nám dá 

silu konať. Keď precítime svoju slabosť, nedostatočnosť a nedostatky, smieme sa k Nemu utiekať 

a brať z Jeho plnosti milosť. Potom už môžem a chcem radostne vyznať, že chcem Tebe slúžiť, 

Teba oslavovať. Skrze Teba môžem premáhať a zapierať svet, radostne svedčiť, oslavovať Ťa 

svojím životom a pre Tvoje meno aj trpieť. Hospodin je veľký. Amen. 

Modlitba: 
Drahý Pane, ďakujeme Ti za všetky dobré dary, ktoré nám dennodenne dávaš. Radostne si 

uvedomujeme, že Ťa môžeme nielen hľadať, ale i nájsť, a tak čerpať z bohatej studnice Tvojich 

darov. Nedaj nám na to zabudnúť, že všetko, čo máme, máme od Teba. Zachovaj nás vo vernosti 

Tebe a Tvojmu slovu. Nedopusť, aby sme podľahli pokušeniam, ale pomôž nám s Tvojou 

pomocou ich premáhať a nad nimi zvíťaziť. Nech si vo všetkom oslavovaný Ty, ktorý máš moc 

a slávu naveky. Amen. 
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