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Utorok 5. júla 2016 

Sviatok Cyrila a Metoda 
Text: Ž 33, 13 – 18 
13Hospodin z nebies pozerá a vidí všetkých ľudských synov. 14Z miesta, kde tróni, hľadí na 
všetkých obyvateľov zeme, 15Ten, ktorý všetkým stvárnil srdcia, ktorý ich všetkých pozoruje. 
16Kráľovi nepomôže veľké vojsko, ani hrdina sa nezachráni veľkou silou. 17Klamnou výpomocou 
je kôň a nezachráni svojou veľkou silou. 18Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, 
ktorí očakávajú Jeho milosť,  
Piesne: ES č. 235, 563 
Zamyslenie nad Božím slovom: 
Je potešujúce vedieť, že tento náš svet neexistuje sám osebe, len tak pre nič za nič, vydaný 
napospas všeličomu. Ako to môžeme vedieť? Pretože náš Boh svet nielen stvoril, ale naň aj 
dozerá, stará sa oň. On sa stará o celé stvorenstvo, a zvlášť o nás, ľudí. Pretože On pozerá 
z nebies a vidí všetkých ľudských synov. Tieto slová nás môžu veľmi tešiť, ak sme tými, ktorí 
žijú čestne a konajú dobro, alebo sme tí, na ktorých sa pácha neprávosť. No ak sme to práve my, 
ktorí tú neprávosť páchame, má to byť pre nás varovanie. Skôr či neskôr bude všetko odhalené. 
Pán Boh vidí všetko, nič pred Ním nezostane utajené. Ľudí môžeme ľahko oklamať, môžeme 
mať plán premyslený na množstvo krokov dopredu. No Pán Boh aj o tom vie. On hľadí na všet-
kých obyvateľov zeme a skúma srdcia, pretože ich On sám stvoril. Niektorí mocní sa v tomto 
svete spoliehajú na všeličo – na svoj rozum, svoju silu, na bohatstvo, moc, slávu, známosti… 
Myslia si, že to ich ochráni. Lenže skutočnosť je iná. Nič z toho nedokáže zachrániť pred Božím 
spravodlivým súdom či trestom. Jedinou pomocou je viera v Pána Ježiša Krista a dôvera v Neho. 
Len s Ním dokážeme byť skutočnými víťazmi. On porazil a zničil moc smrti, hriechu, pekla 
a diabla. Keď budeme bojovať v Jeho armáde, bude víťazstvo naše. Nebude to svetská moc, 
múdrosť či sláva, ale bude to večný život v Božom kráľovstve. Kvôli tomu sa oplatí bojovať 
a neraz aj trpieť. Pán Boh všetko vidí a nezabúda na tých, ktorí očakávajú na Jeho milosť. 
Dnes si pripomíname vierozvestov Cyrila a Metoda, ktorí priniesli na Veľkú Moravu okrem 
mnohého iného predovšetkým kresťanskú vieru. Aj oni museli čeliť odporu, znášať výsmech či 
vzdať sa pohodlia. Napriek tomu to ochotne urobili, pretože im záležalo na spasení a záchrane 
mnohých. Buďme za nich vďační Pánu Bohu. Amen. 
Modlitba: 
Pane Bože náš, ďakujeme Ti za to, že môžeme žiť pod Tvojím všímavým pohľadom. Toto 
poznanie nech nás vedie k zodpovednému životu podľa Tvojej vôle a Tvojich prikázaní. Túžime 
sa spoliehať jedine na Teba, na Tvoju pomoc, nie na seba. Ďakujeme Ti za našich vierozvestov, 
že si ich použil na to, aby naši predkovia našli cestu k Tebe, živému a pravému Bohu. Nech 
žijeme vo viere v Pána Ježiša Krista až do konca svojho života, aby sme raz mohli vojsť do 
Tvojho kráľovstva. Amen. 
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