
Sobota 19. augusta 2017 

Piesne: ES č. 475, 565 

Text: Žalosp 1, 1 – 11 

„Všetok jeho ľud vzdychá, hľadajúc chlieb; čo mal vzácne, predal za pokrm, aby si zachoval 

život. Pozri, Hospodine, a pohliadni, lebo som v opovrhnutí.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Kresťanstvo si mnohí predstavujú bez utrpenia. Keď som sa zaradil k veriacim, očakávam, že 

Hospodin mi dá „legitimáciu“, ktorou sa stanem imúnnym k stretnutiu s utrpením. Nie je to 

tak. Pán Ježiš hovorí: „Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj 

kríž na seba a nasleduje ma.“ (Mt 16, 24) Ježiš plače nad Jeruzalemom. Ó, keby si v takýto 

deň poznal, čo ti je k pokoju, ale je to teraz skryté pred tvojimi očami, pretože si nepoznal čas 

svojho navštívenia. Z textu sa dozvedáme, ako Židia aj v novej domovine strácali náboženskú 

identitu a prijímali pohanský kult okolitých kmeňov. Ich mladý kráľ Cidkija bezohľadne 

prestupoval Božie zákony. To v Hospodinových očiach vyvolávalo sklamanie i hnev. Po 

víťaznej bitke Babylonci odvliekli časť židovského obyvateľstva do zajatia. Kráľa Cidkiju 

oslepili, hodili do väzenia, kde zakrátko skonal. Nebúkadnecarov veliteľ potom s vojskom 

vyplienil Jeruzalem, vyraboval cennosti v chráme a odniesol ich do svojej ríše. Všetko to 

vyvolávalo v ľuďoch zdesenie, plač a beznádej. V Babylónii sa napĺňal obsah 137. žalmu: 

„Pri riekach babylonských, tam sme sedávali a plakávali, keď sme sa rozpomínali na Sion.“ 

Toto obdobie bolo pre Židov veľmi ťažké, plné utrpenia, plaču a nárekov. V roku 2017 si 

pripomíname 500. výročie reformácie. Slávime ho s vďakou Hospodinovi, že i napriek 

protireformačným útokom a mnohému násiliu neprajníkov naši predkovia hrdinsky ubránili 

drahú cirkev. Môžeme v nej aj dnes nachádzať duchovné občerstvenie i nádej do budúcnosti. 

Kiež Božia milosť a ochrana je s nami a zostane i našim potomkom. Nech všetkým znejú 

napomenutia z Listu Júdovho 20: „Ale, vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej 

viere a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo 

nášho Pána Ježiša Krista na večný život.“ Amen. 

 

Modlitba:  

Drahý Pane Kriste, Ty nás upozorňuješ na to, že musíme cez mnohé utrpenia vchádzať do 

kráľovstva nebeského. Nedaj nám ľakať sa ťažkostí života, ale utvrď nás vo viere, že 

milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro. Amen. 
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