
„Dokedy ešte...?“ 

Suspírium: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám 

odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a 

pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je 

príjemné a bremeno ľahké.“ (Mt 11,28-30) Amen. 

   

Pieseň: Žalm č. 89. 1. verš: „Spievať chcem naveky o Božej milosti…“  

Pozdrav: „Volaj z plného hrdla a neustávaj, zvýš svoj hlas ako trúba. Oznám 

môjmu ľudu jeho neprávosť a Jákobovmu domu jeho hriechy.“ (Iz 58,1b-c) Amen.   

 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste apoštola 

Pavla Galaťanom  v 4. kapitole v ôsmom a deviatom verši takto: 

„Ale vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti 

nie sú bohmi. No teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako 

to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znova slúžiť?!“ (Ga 

4,8-9) Amen.  

 

Pieseň: Chválospev č. 434:1-7: „Prebuďme sa, kresťania,...“ 

     

Vzdych: „Sluha povedal: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto.‘ Nato 

pán povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a poľné cestičky a koho stretneš, prinúť ho 

vojsť, aby sa mi naplnil dom.“ (Lk 14, 22-23) Amen. 

 

Lekcia: Kniha Žalmov 89, 1-53. veršov 

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre 

potešenie našich sŕdc, je zapísané v Knihe Žalmov v osemdesiat deviatej kapitole 

vo vybraných veršoch príslušného žalmu: 

„1 Poučný žalm Étana Ezrachovca. 2 Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať 

naveky, tvoju vernosť hlásať svojimi ústami z pokolenia na pokolenie. 3 Povedal 

som: Tvoje milosrdenstvo je postavené naveky, tvoja vernosť je pevná ako 

nebesia. 4 Uzavrel som zmluvu so svojím vyvoleným, prisahal som Dávidovi, 

svojmu služobníkovi: 5 Naveky upevním tvoj rod, postavím ti trón pre všetky 

pokolenia. — Sela — 6 Nebesia chvália tvoje divy, Hospodin, a tvoju vernosť 

zhromaždenie svätých.  7 Veď kto sa nad oblakmi vyrovná Hospodinovi? Kto 

z nebešťanov sa podobá Hospodinovi? 8 Boh v kruhu svätých budí strach. Veľký 

a hrozný je pre všetkých vôkol neho. 9 Hospodin, Boh zástupov, kto je ako ty? 

Mocný si, Hospodin, obklopený vernosťou. 10 Ty ovládaš pyšné more, krotíš jeho 

vzduté vlny. 11 Ty si prebodol a rozdupal Rahaba, silným ramenom si rozohnal 

svojich nepriateľov. 12 Tvoje sú nebesia, tvoja je zem, založil si svet a všetko, čo 

je na ňom. 13 Ty si stvoril sever i juh, Tábor a Chermón plesajú v tvojom mene. 
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14 Máš mocné rameno, silná je tvoja ruka, pozdvihnutá tvoja pravica. 

15 Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu, milosrdenstvo a vernosť 

predchádzajú tvoju tvár. 16 Blahoslavený ľud, ktorý ťa vie oslavovať! Oni 

chodia vo svetle tvojej tváre, Hospodin. 17 V tvojom mene sa tešia celý deň, 

tvojou spravodlivosťou sa honosia, 18 lebo ty si ozdobou ich moci, tvojou 

priazňou rastie naša sila. 19 Hospodin je náš štít, náš kráľ, Svätý Izraela. 39 Ty 

si ho však predsa zavrhol a odmietol, nahneval si sa na svojho pomazaného. 

40 Zmluvu so svojím služobníkom si zrušil a jeho korunu si až po zem zneuctil. 

41 Zbúral si všetky jeho múry, jeho pevnosti si zmenil na rozvaliny.  

42 Drancovali ho všetci, čo šli povedľa, bol na potupu svojim susedom. 

43 Povýšil si pravicu jeho protivníkov, rozveselil si všetkých jeho nepriateľov. 

44 Otupil si ostrie jeho meča, nedovolil si, aby obstál v boji. 45 Pozbavil si ho 

lesku, jeho trón si zrazil na zem. 46 Skrátil si dni jeho mladosti, hanbou si ho 

priodel. — Sela — 47 Dokedy ešte, Hospodin? Budeš sa skrývať naveky? Bude 

tvoj hnev blčať ako oheň? 48 Rozpomeň sa, aký je ľudský vek! Akých 

pominuteľných si stvoril všetkých ľudí! 49 Kto kedy žil tak, že neuzrel smrť a 

zachránil si dušu z moci ríše mŕtvych? — Sela — 50 Kde sú, Pane, predchádzajúce 

prejavy tvojej milosti, o ktorých si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti? 

51 Rozpomeň sa, Pane, na potupenie svojich sluhov. V hrudi nosím pohanenie od 

národov, 52 ktorým tvoji nepriatelia, Hospodin, tupia každú stopu tvojho 

pomazaného. 53 Nech je zvelebený Hospodin naveky! Amen. Amen.“ 

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu 

a v pravde modlime sa.  

 

Modlitba: 

Spasiteľ a Vykupiteľ všetkých, prosíme, daruj nám svoje jarmo ako bratom 

a sestrám vo viere. Tvoje jarmo, ktoré je príjemné. Tvoje bremeno, ktoré je ľahké. 

Velebíme a chválime Ťa, Všemožný Pane náš, že Ty zničíš všetko, čo oddeľuje 

kresťanov. Prosíme, dovoľ nám i v tejto chvíli obnoviť náš záväzok voči Tvojej 

vernosti. Posilni našu lásku Tvojou štedrosťou, aby Ťa mnohí poznali. Pred 

Tvojou tvárou sa obviňujeme, že nie sme odvážnejší v pravde a v oddanosti, že sa 

nemodlíme horlivejšie a že sa nedokážeme milovať plamennejšie. Buď naším 

Majstrom, daj nám pravé učeníctvo, aby sme venovali pozornosť iba Tvojmu 

učeniu a viedli rozpravu o Tvojom súde a milosti ako žalmista. Sme len Tvoji a 

chceme Ťa vo všetkom nasledovať. Počúvame Tvoje slovo, aby sme dodržali 

Tvoju zmluvu. Keď zablúdime na temné cesty, Ty sám nás vedieš, aby sme znovu 

začali svoj deň a Tvoje svetlo k nás prenikne. Náš životodarný Bože, príď a naplň 

nás nádejou a dôverou. Dovoľ nám radovať sa zo života. Voda, ktorá mi berie 

smäd, je pre mňa Tvoje povzbudzujúce slovo. Preber naše starosti. Sme viazaní 

každou niťou na Tvoju svätú oponu. Od Teba pochádzajúca viera a z nášho srdca 
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vyvierajúca vďačnosť pribudla do našich duší až po hrob. Ďakujeme, že nie sme 

odrezaní od Tvojej lásky, lebo Ty žiješ a kraľuješ naveky vekov. Amen. 

     

Pieseň: Chválospev č. 302: „Vyvýšený Bože, trónom je ti nebo...“ 

 

Vzdych: „Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou?‘ Kráľ 

im odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 

najmenších bratov, mne ste urobili.‘“ (Mt 25,39) Amen. 

 

Biblický text: Kniha Žalmov 89. kapitola 47-50. verše: 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané v Knihe Žalmov v osemdesiatej deviatej kapitole 

v štyridsiatom siedmom až v päťdesiatom verši nasledovne: 

„47 Dokedy ešte, Hospodin? Budeš sa skrývať naveky? Bude tvoj hnev blčať ako 

oheň? 48 Rozpomeň sa, aký je ľudský vek! Akých pominuteľných si stvoril 

všetkých ľudí! 49 Kto kedy žil tak, že neuzrel smrť a zachránil si dušu z moci ríše 

mŕtvych? — Sela — 50 Kde sú, Pane, predchádzajúce prejavy tvojej milosti, 

o ktorých si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti?“ 

 

Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie 

v Pánu Ježišovi! 

Tento kráľovský žalm uchvacuje každého človeka. Pohltí nás uctievanie 

neba a radosť z blaženého ľudu. Veď tu ide o všetko, čo Boh láskou pripravil tým, 

ktorí milujú Boha. Ide o večnú Božiu zmluvu a v nej sprostredkovanú milosť. Vo 

fázach prorockého zjavenia preberá melódiu žalmu Kráľ nebies. Sme svedkami 

Jeho svedectva: od vyvolenia Dávida prostredníctvom Jeho zmluvy večnej lásky a 

vernosti, cez potupu pomazaného medzi národmi až po osud Mesiáša. 

Vyvrcholením toho je, keď Pán vloží do Dávidových úst toto vyznanie: „Bude ma 

vzývať: Ty si môj Otec, môj Boh a skala mojej spásy.“ (Ž 89,27) Nastáva však 

nečakaný zvrat. Boh zavrhol svojho pomazaného, teda Dávidovca. Prejavuje sa to 

tým, zmluva kedysi slávnostne uzavretá je pre všetky sľuby a zásľuby zrušená. 

Kráľovský diadém je v prahu, pevnosti Izraela v troskách. Boží ľud je v rukách 

nepriateľov, ktorí sú silnejší než on. Boh síce sľúbil ľudu, že nad jeho nepriateľmi 

v boji zvíťazí, avšak jeho ľud prestane bojovať. Žije len zo zúfalstva. Neverí 
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vlastným očiam, čo sa stalo s vyvolenými. Pozemský trón je odvrhnutý. Zrutilo sa 

všetko. Nastal Boží súd. Tróny, mocnosti, vyvolenia, intronizácie pominú, ale ten 

veriaci, ktorý sa pozerá len na seba, nebude členom blaženého a verného 

zostatku. Zostatok má jedinú možnosť. Namiesto pozemského trónu badať 

nebeský trón a Sediaceho na tróne. (viď. Zjav 5,1) Namiesto kráľa Dávida 

a nasledovníka z roku Dávidovcov vidieť Mesiáša, Syna Dávida a volať na Neho 

zvučným hlasom: „Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (Mk 10,47) Slepí a 

zaslepení veriaci nevedia, že to, čom ich Hospodin, štít a skala, duchovného 

Izraela prisľúbil, to je víťazstvo, neoblomná láska, ale v boji. Bez boja to nepôjde. 

Na bojisku s nami i pred nami je Ten, Ktorému sa nikto nevyrovná. Žalmista 

prichádza pred Boha s vlastnou poučkou: DOKEDY... Tvoj hnev, Tvoj súd a Tvoja 

potupa dokedy bude prítomná? Ten žalmista, ktorý naveky chce spievať o Božej 

milosti, práve zabudol, že táto žalostivá otázka a s ňou spojený podmieňovací 

spôsob je plachý a planý plán ľudského veku.Vycítiť z otázky, akoby Boh celkom 

opustil vlastných. Avšak obrátenie sa na Pána s otázkou duše: DOKEDY? 

znamená aj vyznanie: zdrojom pomoci mi bude jedine On sám, Ktorému sa nikto 

nevyrovná. Drahí bratia a milé sestry! Zazlievame dnes čítajúc tento bohatý žalm 

niečo Étanu Ezrachovcovi? Aj veriaca duša sa musí konfrontovať vo svojich 

otázkach s Pánom, hlavne keď sa jedná o jeho vlastný údel. Dokedy ešte... 

znamená, že predpokladá sa zmena, nastane zmena, a túto zmenu: to pravé 

omilostenie prináša Ten, Ktorý bohato prisľúbil a vykonal už zachraňujúce divy 

v živote Izraela. V boji, na bojisku s Ním každému prináleží víťazstvo. Len v boji, 

len na bojisku a výlučne po Jeho boku. S kým komunikuje žalmista? Pred kým 

otvára dokorán svoje srdce a potrebuje poučenie? Pred Hospodinom, Ktorý už 

zasiahol a znova zasiahne. Žalmista sa po druhý krát odvoláva na krátkosť 

ľudského života. Podľa jeho úsudku život veľmi rýchlo chátra, všetko sa mení. 

Nikto neujde smrti. Prečo by mali byť jeho včasné dni podmienené nadľudskej 

biede. Celý ľudský život je poznačený utrpením a naša chatrnosť je v celku 



badateľná. K čomu je potom dobrý tento svet? V otázke žalmistu je však aj 

odpoveď, veď tieto veci človek zveruje len najdôveryhodnejšej osobe vo svojom 

živote. Žalmista svojou otázkou všetko vkladá do Božích rúk, veď vie, že nad 

ľudskú biedu nikto nepozná lepšie ako Hospodin, ktorý všetky slzy zoskupuje. 

Všetky Tvoje rany sú u Boha a žalmista znova a znova sa odvoláva na Pána 

zástupov. Spomeň si, drahý brat a milá sestra! Aké je stanovisko Ježiša na kríži: 

„Žíznim!“ To Ježišovo žíznenie je o tebe a o mne. To Ježišovo žíznenie je pre teba 

a pre mňa! To Ježišovo žíznenie je namiesto teba a mňa. Bezmocnosť a poníženosť 

vyvoleným nemôže byť znakom toho, že celý život prežijeme beznádejným 

spôsobom. V tom očividnom momente všetko bolí a všetko nás raní, ale naša 

bieda je známa u Boha, Ktorý sa sám postaral o to, aby i Jeho vyvolený, náš Pán 

Ježiš Kristus na ceste spásy sa rozprával iba s Ním. Nemáš inú možnosť ani ty, 

a ani ja, len žalmistovu a Ježišovu cestu. Zveriť sa dôverne Pánovi. Čo cítiš a čo 

prežívaš. Drahý brat a milá sestra! Hovor Pánovi, prehovor s Pánom a započúvaj 

sa do rozhovoru s Ním, i keď to bude len Tvoj monológ, a práve tak sa pre teba 

i vlastný údel v rukách Božích stáva poučnou. V otvorenom hanobení nepriateľa, 

vo výčitkách svedomia, a po preskúmaní dôvodov a dokladov musíš vidieť Jeho 

stopu. On je ten stopový prvok, ktorý chýba Tvojmu telu, Tvojej duši a Tvojmu 

srdcu. Toho, ktorého ospevuješ... Toho, Ktorého meno vzývaš... Toho, ku 

Ktorému ešte stále prehovoríš... JEMU dôveruješ. Nad našou priepasťou bytia 

a nebytia stojí jedine On, veď v osobe Ježiša Krista ukázal svoju moc. Prenikol na 

zem tak, že sa nám predstavil, ktorý od vekov nám pomáha. Žalmista sa 

nedomáha vlastnej pravdy, ale dovoláva sa Boha, tak ako proroci, tak ako žena 

kanaánska, alebo Ježiš na kríži. Po trpkosti otázok prichádza dosvedčovanie: 

Nech je zvelebený Hospodin, a tým sa končí nielen poučný žalm, ale aj tretia 

Kniha žalmov. Nad ľudskými otázkami, poučkami, výrokmi stojí On. 

Opakované, dvojité, zdôrazňované „AMEN“ potvrdzuje to, čo každý vyvolený 

prežíva: „On je naplnením a vyriešením ťaživých otázok všetkých nás.“ On to 



vyriešil, On to zavŕšil, On dobojoval: „Toto hovorí Amen, verný a pravdivý 

svedok, počiatok Božieho stvorenia.“ (Zjav 3,14) Amen.     

Modlitba: 

„Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval 

a spustošené vysadil. Ja, Hospodin, som predpovedal a splním to.‘“ (Ez 36,36)  

 

„Niektorí z nich však boli aj Cyperčania a Cyrénčania, a tak, keď prišli do 

Antiochie, prihovárali sa aj Grékom a zvestovali im Pána Ježiša. Pánova ruka bola 

s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi.“ (Sk 10,20-21).“ 

 

„Počúvala nás aj istá žena menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatiry, 

ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. 

Človeku sa vidí každá cesta správna, lenže srdcia posudzuje Hospodin.“  (Sk 

16,11)  

 

„Eli povedal Samuelovi: „Choď si ľahnúť, no ak by ťa zase volal, povedz: ‚Hovor, 

Hospodin, tvoj služobník počúva.‘“ Samuel nato odišiel a ľahol si na svoje 

miesto.“ (IS 3,9) 

 

„Kto kráča v tmách a nemá svetla, nech dúfa v meno Hospodina a spolieha sa na 

svojho Boha!“ (Iz 50,10b) 

 

„a tak sa prorocké slovo stalo pre nás pevnejším. Dobre robíte, keď naň upierate 

svoj zrak ako na lampu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nesvitne deň a 

nevyjde vám v srdciach zornička.“ (IIPt 1,19) 

 

„Všetci sa totiž postavíme pred Boží súdny stolec. Lebo je napísané: Ako že žijem, 

hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno, každý jazyk bude vyznávať 

Boha. A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba.“ (R 14,10b-12) 

 

„Netrestaj ma, Hospodin, vo svojom hneve a vo svojom rozhorčení ma nekarhaj! 

Zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem, uzdrav ma, Hospodin, lebo mi 

kosti meravejú. Moja duša je veľmi vystrašená a ty, Hospodin, dokedy…? (Ž 6,2-

4)“   Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Nikto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému.“ (IK 10,24)  

 

Požehnanie: „lebo sa zjaví Hospodinova sláva a naraz ju uzrú všetci...“ (Iz 40, 5) 

Amen. 

Pieseň: Chválospev č. 434: 8-11. verše: „Lebo, Pán vraví, veru:...“ 



 
 


