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Kázeň na 19. nedeľu po Svätej Trojici 

 

Suspírium:  
Uprostred krížov života, 

ku Tebe, Pane, hľadíme. 
Že z hlbín našich žalostí 
nás pozdvihneš, to veríme. 

Keď noc sa vznáša nad nami 
a kríž nás k zemi tlačí, 

však Tvoja milosť, Pane, náš, 
nám nový deň dať ráči. Amen.  
 

Kázňový text: Žalm 130 

Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine, Pane, počuj môj hlas; nech pozorujú Tvoje uši 

hlas môjho úpenia! Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? U 

Teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli. Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo 

očakáva moja duša. Na Pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno, viac ako 

strážnici na ráno. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u Neho 

hojné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. (Ž 130) 

 

Žalm 130 pokladal náš reformátor Martin Luther za jeden z najdôležitejších a najkrajších 
v celej zbierke žalmov, pretože tento žalm hovorí o odpustení hriechov a o ospravedlní 

človeka. Na motívy tohto žalmu náš reformátor zložil aj pieseň „Z hlbokosti k Tebe 
volám, / čuj, Bože, smutný môj hlas... (Evanjelický spevník – pieseň č. 334).  

Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine, Pane... (v. 1). V Starej zmluve slovo „hlbokosť” 
alebo „hlbina” označuje hlbinu vo vode, v ktorej číha nebezpečenstvo smrti na toho, kto 
by v nej uviazol. Ocitnúť sa v hlbine – volať z hlbokosti – to je opis stavu človeka, ktorý 

nemá oporu, ktorý sa nemá o čo zachytiť alebo oprieť. Hlbina – to je situácia, s ktorou si 
sami nedokážeme poradiť. Niečo, čo je nad naše sily. Je to tak, ako keď plavec v mori 

náhle pocíti nevoľnosť a nevládze plávať ďalej; nemôže sa postaviť na dno, lebo voda je 
hlboká a jeho život je v ohrození. Hlbina je stav, keď sa zdá byť všetko stratené a keď sa 
končí každá nádej... 

130. žalm nás však uisťuje, že pre veriaceho takýto stav beznádeje neexistuje. Pre 
veriaceho v Pána Boha nejestvuje situácia, v ktorej by už nemal nádej, alebo stav, 

v ktorom by mu Pán Boh nemohol pomôcť. Naopak, s Božou pomocou sa aj z toho 
najhlbšieho dna môžeme odraziť. S Božou pomocou aj v tom najhlbšom mori životných 
skúšok opäť môžeme nájsť pevnú pôdu pod nohami. Viera v Pána Boha je pevný bod  pre 

človeka uprostred hlbín všelijakých ťažkostí a trápení.  

Pod hlbinami, ktoré žalmista spomína, treba chápať najrozličnejšie ťažkosti a s nimi 

spojené úzkosti, neistota a strach. Keď je nám ťažko, keď si nevieme rady, začneme 
hľadať Pána Boha úprimnejšie ako predtým; naše volanie nie je iba také sviatočné, 
formálne, ale derie sa z hĺbky nášho srdca, z najvnútornejšieho jadra našej bytosti. Práve 

v kritických chvíľach sa naša modlitba stáva skutočnou modlitbou – dôverným, srdečným 
rozhovorom veriacej duše s Bohom.  
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1. Písmo sväté nám vydáva svedectvo o ľuďoch, ktorí sa takto „z hlbokosti“ modlili. Či 
už je to autor 130. žalmu, alebo Boží spravodlivý služobník Jób, ktorý práve vďaka 

ranám, ktoré ho postihli, skutočne spoznal Pána Boha – zažil Božiu prítomnosť a Božiu 
lásku vierou vo svojom srdci, keď po všetkých tých ranách a duchovných zápasoch 

vyznal: „Len z chýru som počul o Tebe; ale teraz Ťa moje oko videlo“ (Job 42, 5). Práve  
uprostred krížov som Ťa, Bože, poznal. Síce som o Tebe vedel už predtým, kým som ešte 
nebol na dne, ale až teraz, po všetkých tých ranách, som bytostne zažil Tvoju prítomnosť, 

Tvoje pozdvihnutie, Tvoju pomoc...  

 

1. V hlbokých vodách – v ťažkých životných skúškach, keď sa cítime ako Jób zdrvení, 
smutní a bez nádeje – sa i my môžeme a máme modliť, aby sme sa vierou v Pána Boha 

odrazili odo dna – prijali z neba silu a nádej pre život. A práve takto funguje živá viera: 
ako totálne spoľahnutie sa na Pána Boha. Viera ako dôvera, že pre mňa neexistuje hlbina, 
v ktorej by ma Pán Boh nezačul. Zatiaľ čo ten, ktorý sa o Pána Boha vierou v srdci pevne 

oprie, zostane pevne stáť a nezosype sa, človek bez viery v hlbinách životných skúšok 
klesá ku dnu, tonie a bez Boha kráča v ústrety večnému zahynutiu. 

Žalm 130 nás učí aj to, že na Božiu pomoc a záchranu treba niekedy trpezlivo čakať, ba 
vyčkávať aj dlhší čas. S vyplnením Božích sľubov o Božej pomoci a záchrane je to ako 
s dozrievaním ovocia. Na oberanie musí prísť tá správna chvíľa. Tak Boh pozná vhodný 

čas na pomoc – nikdy nevypočúva naše volanie ani zavčasu, ani neskoro, ale vždy v 
pravý čas. Ak nás Pán Boh nechá čakať, ten čas čakania nie je zbytočný, ale je to pre nás 

príležitosť, aby sme duchovne rástli, aby sme sa ešte viac upevnili vo viere a dozrievali 
pre večný život.  

Pri čakaní na Božie vypočutie a pomoc sa máme podobať strážnikom, ktorí čakajú na 

ráno. So žalmistom sa i my máme takto modliť: Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo 

očakáva moja duša. Na Pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno, viac ako 

strážnici na ráno (v. 6). Strážnici veria, že noc nebude trvať naveky, ale skoro príde 
brieždenie a nový deň. Tak aj my musíme trpezlivo prečkať hlbinu vo viere, že nebude 
trvať večne a že Boh nám v príhodný čas popraje milosť odraziť sa odo dna. Ani tá 

najčernejšia noc životných trápení nie je trvalá. Dokonca ani noc smrti netrvá večne, ale 
môžeme mať nádej, že po noci smrti z Božej milosti opäť príde nový deň večného života 

po vzkriesení. Lebo Boh, v ktorého veríme, má moc zachrániť nás aj vtedy, keď sa 
končia všetky ľudské nádeje – zo smrti!  

 

2. Akým právom sa však my, hriešni ľudia, vôbec môžeme obrátiť k Bohu na modlitbe 
s prosbou o Jeho pomoc? Akým právom sa môžeme oprieť o pevný bod, ktorým je viera 

v Pána Boha? Či aj o nás  ako o žalmistovi neplatí slovo: Ak budeš počítať neprávosti, 

Hospodine, Pane, kto obstojí? (v. 3). Aj apoštol Pavel píše: „Všetci zhrešili a nemajú 

V modlitbe nám Pán Boh zosiela silu viery  

1. na nesenie životných krížov  

2. na prijatie Jeho odpustenia 
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slávy Božej“ (R 3, 23). Všetci do jedného! – 130. žalm je vlastne kajúca alebo spovedná 
modlitba hriešnika, ktorý túži po Božom vyslobodení z hriechu a zo smrti. Tou hlbinou, 

z ktorej žalmista volá k Pánu Bohu a prosí Ho o pomoc, je konkrétne hlbina hriechu s ňou 
spojené duševné úzkosti – strach z Božieho odsúdenia a trestu i zo smrti, ktorá je 

odplatou za hriech (por. R 6, 23).  

Akým právom sa teda my, hriešni ľudia, ktorí žijeme pod Božím hnevom a trestom môže 
modliť k Bohu a prosiť Ho o pomoc a zmilovanie? – Pre lásku Pána Ježiša! Aj keď som 

hriešny, pre lásku Božiu, pre obeť Pána Ježiša na kríži, mám právo, ba priam výsadu 
dovolávať sa Božej pomoci a s nádejou očakávať Božiu pomoc a zmilovanie. Preto ten 

apoštol, ktorý napísal: „Všetci zhrešili...“, napísal aj toto: „... ale ospravedlňovaní sú 
zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi“ (R 3, 23 – 24). Pán Ježiš, 
svätý, nevinný Boží Syn, zostúpil do hlbín nášho hriešneho bytia a spojil sa s nami. Pre 

lásku Pána Ježiša, ktorý zostúpil do hlbín nášho ľudského života, ktorý zakúsil hlbinu 
utrpenia, samoty, ba i hlbinu smrti, môžeme, ba máme právo obracať sa k Pánu Bohu v 

hlbinách nášho života. Pre Božiu lásku v Kristovi sa môžem spoľahnúť na to, že 
neexistuje hlbina, v ktorej by som nemohol volať k Bohu o pomoc – ani okolo mňa a ani 
vo mne. S apoštolom Pavlom aj my môžeme radostne vyznať: vo „všetkom slávne 

víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval.  Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani 
život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti,  ani 

vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, 
ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“ (R 8, 37 – 39).  

 

Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

 Nejestvuje hlbina trápení a krížov ani hlbina hriechu, v ktorej by sme nemohli volať 

k Bohu alebo v ktorej by nás Pán Boh nemohol počuť. Preto v každej hlbine sa oprime 
vierou o Pána Boha. Dúfanlivo očakávajme pomoc od Toho, u ktorého je milosť a hojné 
vykúpenie. Pán Boh, ktorý nám zjavil svoju lásku v Pánovi Ježišovi, má moc vyslobodiť 

nás z každej hlbiny okolo nás aj v nás. On nás raz zachráni aj zo smrti. Amen.   

 

Modlitba: 
Ďakujeme Ti, nebeský Otče, že neexistuje taká hĺbka, do ktorej by nepreniklo Tvoje 
slovo. Nieto takej priepasti, kde by nezažiarilo svetlo Tvojho milosrdenstva. Prosíme, 

pomôž nám pevne sa držať Tvojho slova, na ktoré očakávame. Amen.  
 


