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Piesne: ES č. 689, 344 

Text: Iz 26, 20 – 21  

„20Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zavri svoje dvere za sebou; schovaj sa na malú 

chvíľu, dokiaľ neprejde hnev. 21Lebo, hľa, Hospodin vychádza zo svojho miesta, aby 

potrestal neprávosť obyvateľov zeme; zem odhalí krv vyliatu na ňu a nebude už zakrývať 

svojich zavraždených.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Veľký Hospodinov deň bude spojený s Božím súdom. Nikto sa mu nevyhne. Nikto pred ním 

neunikne. Všetka ľudská sláva a pýcha skončí v prachu zeme. Hospodin si však svoj ľud 

zachová a zachráni. Dá mu aj útočisko. U proroka čítame, že ľud má prečkať Boží hnev vo 

svojich izbách. To nie je výzva k úteku zo sveta, ale k očakávaniu Hospodinovho príchodu na 

modlitbách. Aj Pán Ježiš hovorí: „... vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa 

k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe“ (Mt 6, 

6). V modlitbách, v stálom spoločenstve s Bohom nachádzajú verní v každom čase silu 

k životnému boju. No a Boží hnev netrvá navždy. „Lebo len okamih trvá Jeho hnev, ale celý 

život Jeho milosť.“ (Ž 30, 6) Boží súd bude spravodlivý. „Lebo, hľa, Hospodin vychádza zo 

svojho miesta, aby potrestal neprávosť obyvateľov zeme.“ Pán potrestá každé zlo, 

nespravodlivosť, krivdu... Iba ten sa nebude musieť báť, koho útočiskom a skalou je 

Hospodin. Spásou budú odmenení tí, ktorí vytrvali na skale, boli stáli aj v ťažkostiach, 

v najväčších pokušeniach života a dokázali vyznávať so žalmistom: „Lebo Ty si mi skalou 

a mojím hradom, pre svoje meno veď ma a sprevádzaj.“ (Ž 31, 4). Boh potrestá každú 

neprávosť a spásou odmení svojich verných. Tých, ktorí ešte žijú, vytrvali v dobrom boji 

viery, aj tých, ktorí priniesli obeť svojho života pre svedectvo o Ňom. Pán Boh na nikoho 

nezabudne. Veď: „Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť Jeho pobožných“ (Ž 116, 15). 

Buďme v súženiach trpezliví a v modlitbách vytrvalí. Nezabúdajme pritom na slová Pána 

Ježiša Krista: „Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu, 

i keď mešká s ich vyslyšaním? Hovorím vám: Čoskoro sa ich zastane. Ale keď príde Syn 

človeka, či nájde vieru na zemi?“ (L 18, 7 – 8) Amen. 

   

Modlitba:  

Drahý náš nebeský Otče, prosíme Ťa, daj nám pamätať na to, že sa raz za svoj život budeme 

všetci pred Tebou zodpovedať. Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. 



Daj nám kráčať životom v úcte pred Tvojím svätým menom, dodržiavajúc Tvoje prikázania 

a nasledujúc príklad života Krista, ktorý bol pokorný a Tebe vždy poslušný. Posilni našu 

vieru, keď klesáme pod bremenami rozličných súžení či svojich hriechov. Daj nám vždy 

nanovo spoznávať, že Ty si naším starostlivým Otcom a vo svojom Synovi, našom Pánovi 

Ježišovi Kristovi, aj Darcom toho najväčšieho daru spásy a večného života. Amen.  
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