
Zamyslenia na týždeň po 11. nedeli po Svätej Trojici 
 

Piatok 17. augusta 2018 

Piesne: ES č. 305, 454 

Text: L 23, 27 – 31 

„27Nasledoval Ho veľký zástup ľudu a žien, ktoré žialili nad Ním a oplakávali Ho. 28Ale 

Ježiš sa obrátil k nim a povedal: Dcéry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou. Ale nariekajte 

radšej nad sebou a nad svojimi deťmi! 29Lebo, ajhľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude 

hovoriť: Blahoslavené neplodné a životy, ktoré nerodili, a prsia, ktoré nekojili. 30Vtedy začnú 

hovoriť vrchom: Padnite na nás! a pahorkom: Prikryte nás! 31Lebo keď toto robia so 

zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým?“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Prvá reakcia na dnešný text môže byť typu: „Hm?“ Verše nachádzame uprostred drámy Ježiša 

idúceho na smrť. No On zrazu hovorí o neplodných ženách, o ľuďoch, ktorí si želajú, aby na 

nich padli vrchy. Nejeden z nás sa škrabe po hlave, ako tomu rozumieť. Je možné, že veľa 

čitateľov Biblie radšej číta ďalej a zanechá tieto slová ich tajomstvu. Ale dnes to neurobíme. 

Objavil som, že tieto slová zjavujú o Ježišovi niečo nádherné. Židia vždy považovali 

narodenie dieťaťa za požehnanie, radosť a znamenie Božej priazne. Neplodnosť bola, naopak, 

vnímaná ako prekliate a prísny Boží súd za spáchaný hriech. Majúc na mysli toto židovské 

chápanie, nie je ťažké prísť k záveru, že je tu proroctvo o trestajúcom súde. Budú to naozaj 

ťažké časy, keď samotní Židia povedia, že je lepšie neplodným, ako tým, čo majú deti. „Lebo, 

ajhľa, prichádzajú dni, keď sa bude hovoriť: Blahoslavené neplodné a životy, ktoré nerodili, 

a prsia, ktoré nekojili.“ Časy, keď si ľudia budú želať rýchlu smrť: „Vtedy začnú hovoriť 

vrchom: Padnite na nás! A pahorkom: Prikryte nás!“ Väčšina biblických komentárov súhlasí, 

že Ježiš hovoril o zničení Jeruzalema v roku 70. V Kajúcu nedeľu sme si pripomínali tento 

pád Jeruzalema a tragický príbeh ľudí v ňom. Ježiš, Boží Syn, je po všetkom utrpení, ktoré už 

zniesol, vedený na miesto ukrižovania. V jednej chvíli sa obracia na plačúce ženy. Má na 

srdci kameň! Nie pre to, čo bude s Ním, ale preto, čo sa bude diať v Jeruzaleme. Aj cestou na 

smrť myslí na druhých, Jeho srdce je naplnené súcitom a láskou k ľuďom. A to sa ukáže aj 

v posledných hodinách. Priam to zažiari, keď žiada Otca o odpustenie tým, ktorí Ho križujú, 

lebo „nevedia, čo činia“, keď odovzdáva svoju matku do starostlivosti učeníka Jána i keď 

odpúšťa zločincovi, ktorý je ukrižovaný spolu s Ním hovoriac: „Dnes budeš so mnou v raji“. 

Amen. 



 

Modlitba:  

Chvála a vďaka Ti, Pane Ježiši, že si zomrel na kríži kvôli našej záchrane. Ďakujeme, že nás 

učíš svojím príkladom, ako milovať Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej 

sily a blížneho ako seba samého. Sme ohromení tvojou úžasnou a prekvapujúcou láskou. 

Prosíme Ťa, aby v našom živote spôsobila znova zázraky. Nech je v nás vidno Tvoj obraz, na 

ktorý sme boli stvorení. Amen. 
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