
Zamyslenia po 6. pôstnej nedeli 25. marca 2018  

 

Utorok 27. marca 2018 

Piesne: ES č. 85, 249 

Text: Job 19, 21 – 27 

„21Zľutujte sa, zľutujte sa nado mnou, priatelia, lebo sa ma dotkla ruka Božia. 22Prečo ma 

prenasledujete ako Boh? Mojím telom sa nenasýtite. 23Kiežby napísali moje slová, kiežby ich 

zaznačili do knihy 24železným rydlom a olovom a za svedka vyryli do skaly. 25Ja viem, že môj 

Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. 26I keď moja koža bude tak rozrušená, zo 

svojho tela uzriem Boha, 27ktorého uvidím pri sebe; moje oči, nie cudzie, Ho uvidia. Srdce mi 

v hrudi prahne po tom.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Bežíme o život do školy, aby sme si pred prvou hodinou ešte odpísali domácu úlohu? Máme 

životnú príležitosť uzavrieť skvelú pracovnú zmluvu, a  letíme tak, že si dnešné zamyslenie 

prečítame len do polovice? Ešte si stihneme pozrieť svoj obľúbený seriál? Ešte máme život 

pred sebou a do kostola sa pôjdeme modliť, až keď budeme chodiť s barličkami? Práve preto 

sa zastavme pri slovách: Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. 

Spomaľme, lebo tým prachom si aj ty, aj ona, my všetci... Zastavme sa, lebo sa zdá, že ešte 

nevieme nič o skutočnom živote. Prosím, stojme, už len z úcty k utrpeniu a tragike života 

človeka, ktorý stál na hrobom, do ktorého kládli jeho syna, a ešte jedného, a ďalšieho, 

a ďalšieho, až aj toho siedmeho... a dcérku, a ďalšiu a aj tú najmladšiu. Z úcty k človeku 

nezmerateľného utrpenia, ktorého vzal do rúk diabol a Jób cíti, že Boh sa mu stal 

nepriateľom. Tento Jób povedal: Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad 

prachom. Sú to priveľké slová, aby sme ich pohodili len tak, ako sme zvyknutí. Len cez 

pohľad na smrť rozpoznáme skutočnú hodnotu života. Len uložení do hrobu pochopíme, aké 

vzácne je kráčať po zemi. Len keď stratíme milovaného, spoznáme, koľko lásky sme mu 

ostali dlžní. Až utrpenie, bolesť, fyzická i duševná, dá skutočnú hodnotu dňom, v ktorých sme 

si nijako nevážili to, ako sme sa mali dobre. Tvoj Vykupiteľ, Vykupiteľ celého sveta položil 

za Teba svoj svätý život, vytrhol Ťa z rúk diabla a Boha urobil Tvojím priateľom. Aby si 

mohol povedať tie slová viery: Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad 

prachom. Amen.  

 



Modlitba:  

Milostivý a láskavý Pane a Vykupiteľ mojej hriešnej duše z moci hriechu, dopraj mi milosti 

poznávať Tvoj život a obeť v láske ku mne po celý môj život. Aby som v Tvojej smrti videl, 

ako veľmi ma miluješ a čo všetko si bol ochotný podstúpiť pre mňa. Staň sa, prosím, pre mňa 

a pre môj život Cestou, Pravdou a Životom. Amen.  
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