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Piatok 7. apríla 2017 

Piesne: ES č. 513, 119 

Text: Žalosp 3, 1 – 8. 14 – 20 

„Ja som muž, ktorý okúsil biedu pod prútom Jeho prchkosti...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Prečítali sme veľmi smutné vyznanie. Jeremiáš hovorí ako človek, ktorý sa ocitol v beznádejnom, 

zúfalom položení. Zo súvislostí nám je známe, že to smutné položenie je aj smútkom nad skazou 

Jeruzalema. Tá prišla ako Boží trest za neveru a hriechy Izraela. Aj my sa môžeme ocitnúť 

v situácii, že Pán Boh do nášho života zasiahne tvrdým trestom. On môže byť celkom 

oprávnenou odpoveďou na naše zlyhania a neveru. Keď si to uvedomíme, pýtame sa: Čo ďalej? 

Ako sa z tohto položenia môžeme dostať? Existuje vôbec východisko? Božie slovo hovorí, že 

áno. Aj v takom položení je správne ísť cestou dôvery v Boha. Je to dôvera a úplné spoľahnutie 

sa na to, že Boh vie, čo robí. Viera ako dôvera v Božie riešenia našich problémov. Do Božích 

riešení niekedy patrí aj také trápenie, že sa v ňom môžeme cítiť na dne. A predsa to všetko môže 

byť v súlade s Božím plánom. Aj toto ťažké položenie môže viesť k dobrému výsledku. Je úžasné 

čítať Jeremiášovo odhodlané vyznanie: „Ty sa iste rozpomenieš, že duša vo mne je skľúčená.“ 

O takú vieru by sme mali prosiť. Dôverovať v Božie riadenie a múdrosť aj vtedy, keď sme na 

dne. Oproti prorokovi máme pre takúto vieru jeden mimoriadny dôvod navyše: slová Žalospevu 

môžeme vnímať v súvislosti s príbehom Pána Ježiša Krista. A tak, keď čítame, ako prorokovi 

chradlo telo, ako mu zdrvili kosti, ako ho posadili do temnoty sťa mŕtveho, ako ho zbavili pokoja 

a slávy, tak musíme povedať: Toto sa dialo s Ježišom. Ježiš to všetko prežil na svojom tele, ale 

prekonal súženie, trest za naše hriechy, s dôverou, že to má zmysel na našu záchranu. Dôveroval 

Otcovým zámerom. Ak by sme sa ocitli v podobnej situácii, že by aj v nás boli rozdrvené všetky 

kosti, napriek utrpeniu zvolajme s dôverou k Bohu: Pane Bože, Ty sa istotne rozpomenieš, že 

moja duša je vo mne skľúčená. Ježiš rozumie nášmu trápeniu a chce nám v každom súžení 

pomôcť, aby sme  ho prekonali. Verme Mu – On to už dokázal v prvý Veľký piatok. Amen. 

 

Modlitba:   

Drahý Pane Ježiši! Ďakujeme Ti, že si pre naše dobro zniesol veľké trápenie nielen na tele, ale aj 

na duši. Odpusť nám, že sme to zavinili, a prijmi za to našu vďaku a úctu. Nauč nás dôverovať 

v zachraňujúcu moc Tvojho Otca tak, ako si nás to naučil svojím príkladom. Amen. 
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