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ŽALM 121 

„Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? 2 Od Hospodina moja 

pomoc, ktorý učinil nebo i zem. 3 Nedá sa klátiť tvojej nohe; tvoj ochranca 

nedrieme. 4 Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela. 5 Hospodin je tvojím 

ochrancom, Hospodin ti je clonou po pravici; 6 slnko ťa vo dne neraní úpalom 

ani mesiac v noci. 7 Chrániť ťa bude Hospodin pred každým zlom, On bude 

chrániť tvoju dušu. 8 Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje 

vchádzanie odteraz až naveky.“ 

Drahí bratia a sesry, milí priatelia! 

Každý z nás počas života potrebuje počuť slovo povzbudenia.  Sú totiž 

v našich životoch momenty a chvíle, kedy sa naše cesty môžu rôznym 

spôsobom skomplikovať. Vidíme to aj v dnešnej dobe, ktorú prežívame. 

Všetci sme upozorňovaní, aby sme nechodili mimo svoju domácnosť 

a predsa nie všetci to dokážu dodržať. V skutočnosti je veľmi náročné prijať 

nové obmedzenia, na ktoré sme neboli zvyknutí. Je však na našej 

zodpovednosti, ako dokážeme chrániť seba a tým spôsobom aj druhých. 

O to vzácnejšie sú pre nás v takej dobe slová pochopenia a povzbudenia, 

ktoré nám dávajú novú energiu. Sú vyslovované ústami našich najbližších, sú 

jasne zapísané aj v návode na život a to v Písme svätom v Bibii. 

 Na každom novom začiatku, kedy len dúfame a máme predstavy, čo by sme 

chceli dosiahnuť, získať a ako by to malo všetko vyzerať,  oprávnene 

prichádzame s otázkami, na ktoré hľadáme odpoveď. Je moje zamestnanie 

tým, čo ma napĺňa- nemal by som sa odvážiť pohnúť ďalej?  Je človek, 

ktorého mám pri sebe tým, ktorý mi rozumie a ja rozumiem jemu? Mám 

odvahu, silu a čas postarať  sa o svoju rodičov na úkor svojho povolania?   Či 

keď zostanem sám, ako sa vyrovnám so svojou novou životnou situáciou? 

Alebo po ukončení školy, nenašiel som uplatnenie tu na Slovensku, pôjdem 

do zahraničia?ako zvládnuť nápor informácií, ktoré sa k nám dostávajú 

ohľadom šíriaceho sa vírusu vo svete, ktorý sa ma môže doktnúť? Sme na to 

vnútorne pripravení, sme si istí, že všetko bude v poriadku? 

 Kto mi vtedy poradí, kde nájsť múdrosť pre ďalší krok? 

  Každá etapa života nám predkladá otázky, ktoré musíme riešiť.  O to 

vzácnejšie sú pre nás slová Biblie, kedy si žalmista kladie otázku- Odkiaľ mi 

príde pomoc?  A aj si odpovedá- Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil, 

ktorý stvoril všetko a aj mňa.  A práve On sa mi stáva útočiskom a silou aj 

v čase, kedy sa veľa pýtam.  Odkiaľ mi príde pomoc? Od Boha je tá pomoc, 

ktorý pozná moje radosti, starosti, problémy, je to ten, ktorý mi najlepšie 

rozumie, pretože ma stvoril a som pre Neho dôležitý.  

 Ale ako mi to pomôže v mojom každodennom živote?  Mnohí povedia, že 

majú pocit, že človek je ten, ktorý musí vyriešiť situáciu sám. My však vieme, 

že Boh je ten, ktorý rozumie tomu, čo prežívame a On sa stáva odpoveďou 

na naše mnohé otázky.  Prečo by mal teda rozumieť mojim/ tvojim 

problémom?  Prečo? Lebo ako Stvoriteľ tohto sveta vzal na seba 

zodpovednosť za svoje dielo a ruka Božia sa neustále stará o nás. 

O každého jedného. Na základe dnešného žalmu vidíme,že Boh nedovolí, 

aby sa naša noha pošmykla.  Občas robíme životné prešľapy, po pravde 

povedané, niekedy máme pod nohami neistú pôdu. Ale slová z Biblie nám 

hovoria jasne o tom, že Boh nedopustí, aby sa moja noha klátila. Boh chce, 

aby som pevne kráčal životom. Lebo On- Boh - nás bude chrániť od všetkého 

zlého. I keď prichádzajú situácie, ktoré nás presviedčajú o tom, že to 

nezvládame,  čo nás robí neraz zúfalými, ale Boh nám je vždy na pomoci. On  

je ten, ktorý nám ukazuje cestu, lebo On vo svojom Synovi Pánovi Ježišovi 

Kristovi hovorí, že On je tá Cesta, Pravda i Život. On je ten, ktorý nedrieme 



a nespí, ale dáva nám čas, aby sme mohli prežívať Jeho blízkosť a pokoj.  

Toto je to úžasné posolstvo do dnešných dní.   

Boh je po našej pravici. A on nás sprevádza. Keby sme vedeli, v čom 

všetkom On už pri nás zasiahol,  v čom pri nás konal skryto a predsa urovnal 

naše chodníky, dal silu do našich krokov, bol našou oporou v našej neistote.  

Kedy sme si toho boli všetci vedomí, bolo by viac vďaky v našich srdciach 

a prejavoch zbožnosti.  

Boh je ako tieň po tvojej i mojej pravici. Sprevádza nás na každom kroku.  On 

nás ochrańuje aj vo dne aj v noci. Nezabúdajme na jeho nepretržitú ochranu. 

Lebo On sľubuje svojim deťom, že bude strážiť ich vychádzanie i vchádzanie, 

všetko počínanie včera, dnes i naveky.  

Ako teda prekonávať všetky životné prekážky?  Ako sa popasovať s novým 

životným položením, ktoré každý z nás prežíva? Možno si myslíš, že slová 

a myšlienky žalmu sú síce úžasné, ale v tom mojom živote to vidím úplne 

inak.  

Chcela by som teba/seba povzbudiť- ak prežívaš ťažkosti, problémy, životné 

krízy,  alebo prehry, ak s neistotou pozeráš do budúcnosti, ak máš pocit, že 

životné zápasy prehrávaš so svojimi slabosťami, neraz s ľuďmi, vzťahmi, 

chorobou, nevzdávaj to.  Nie si na to sám.  Boh nám dáva uistenie, že Boh 

má o teba živý a mocný záujem.Urobil tak v Ježišovi Kristovi, ktorý za nás 

podstúpil bolestnú smrť, ale On zvíťazil v slávnom zmŕtvychvstaní.    

Boh nás chráni, aby sme vo svojom živote nepadli. Boh nám ponúka svoju 

blízkosť.  Čo môže byť ešte dôležitejšie? Je to predsa Jeho zasľúbenie, že 

On bude teba i mňa chrániť vo dne v noci, teraz i naveky- to je to 

povzbudenie, nielen do dnešného dňa, ale aj do dní, ktoré žijeme v rodinách 

a spoločenstvách, kde chceme žiť v pokoji, porozumení, radosti a istote, že 

sme milovaní a môžeme aj my milovať. Amen.  

Pane, prosíme za všetkých chorých, smutných, bezmocných, ako keby ich 

choroba a smútok boli našimi. Privádzaj nás jedných k druhým a uč nás 

počúvať, chápať, deliť sa o radosť i plač. Veď Tvoje slovo zase druhých ľudí 

vedie za nami, keď ich potrebujeme, aby naše zármutky a bolesti boli aj ich, 

alebo aby sme si navzájom dali kus radosti. Prosíme za všetkých, ktorí  

stratili nádej. Prosíme za tých, ktorí nikoho nemajú. Prosíme za ľudí, ktorí sú 

naplnení zlom a sú proti nám. Prosíme za tých, ktorí slúžia, aby mali dosť síl 

a dosť nádeje. Prosíme za tých, ktorí hľadajú, aby našli cestu k Tebe , aby 

i v spoločenstve cirkvi našli priateľov, ktorí budú pevní.  Prosíme za krehké 

vzťahy v rodinách, aby našli pevný základ skutočnej lásky a odolávali tlakom 

a ranám, ktoré ich ohrozujú. Kiež ľudia poznajú cenu odpustenia a dokážu ho 

prijímať i rozdávať. Amen 

 


