
Pondelok 21. augusta 2017 

Piesne: ES č. 525, 606 

Text: Žalosp 2, 13 – 20a 

„Hlasito volaj k Pánovi... Vylievaj svoje srdce ako vodu pred tvárou Pánovou, dvíhaj k Nemu 

svoje dlane...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Už ste určite niekedy počuli, či sami ste niekedy vyslovili slovné spojenie „nenachádzam 

slov“. Takto hovoríme vo chvíľach údivu a úžasu, keď sa stane niečo neuveriteľné, niečo, čo 

sme vôbec nečakali. Niekedy „nenachádzame slov“ pri stretnutí s niečím, čo sa nás dotklo, čo 

sme sami prežili alebo počuli. Tieto slová vyjadrujú celkom presne našu situáciu, v ktorej sa 

ocitáme, ktorej nerozumieme, no aj napriek tomu cítime, že sa od nás očakáva vyjadrenie. 

Možno vtedy máme pocit, že sa musíme vyjadriť, ale ako, keď „nenachádzame slov“? Čítali 

sme si z knihy Žalospevov proroka Jeremiáša. V židovskej tradícii sa táto kniha nazýva 

„Náreky“; hovorí o bolesti, o hlbokom smútku a žiali obyvateľov Judska nad zničením 

jeruzalemského chrámu, nad odvlečením Judejcov zo zasľúbenej krajiny, nad hrôzami, ktoré 

sú súčasťou toho všetkého. V našom texte z knihy Žalospevov sme práve svedkami toho, že 

Jeremiáš „nenachádza slov“. Pýta sa: „Čo mám povedať...?Ako ťa mám potešiť?“ No 

Jeremiáš predsa len niečo povie: „Hospodin urobil, čo si zaumienil, splnil, čo povedal...“ 

Hovorí, že táto tragédia je Božím súdom nad Judskom kvôli vzbure judských panovníkov 

a národa proti Bohu. Jeremiáš svedčí o tom, že pád mesta dopustil Boh a povzbudzuje národ, 

aby sa obrátil k Bohu. A napokon Jeremiáš povie ešte čosi veľmi dôležité: „Hlasito volaj 

k Pánovi... Vylievaj svoje srdce ako vodu pred tvárou Pánovou, dvíhaj k Nemu svoje dlane...“ 

Kniha Žalospevov je plná ľudskej bolesti a zármutku, no zároveň je knihou modlitby, knihou, 

v ktorej človek volá k Bohu a dovoláva sa Božej pomoci a nádeje. Takto máme prežívať svoju 

bolesť a smútok aj my: máme sa dovolávať v modlitbe Božej pomoci a útechy. Musíme však 

vedieť, že Boh nielen koná podľa práva a je spravodlivý na všetkých svojich cestách, ale 

zároveň je aj milostivý a zľutuje sa nad všetkými, ktorí v Neho dúfajú. Amen. 

 

Modlitba:   

Láskavý náš nebeský Otec, prichádzame k Tebe a naše srdce i naša myseľ sú naplnené 

chválou a vďakou za Tvoju nekonečnú milosť, ktorá sa obnovuje každé ráno. Dobrorečíme Ti 

za Tvoju vernosť. Ďakujeme dnes za uistenie Tvojho slova, že vždy a v každých okolnostiach 

nášho života, aj v okolnostiach takých ťažkých, keď už nenachádzame slov, môžeme volať 

k Tebe, Pánovi, môžeme svoje srdce vylievať pred Tvojou tvárou, k Tebe môžeme dvíhať 

svoje dlane. Lebo Ty, Hospodine, poznáš v deň súženia tých, ktorí dúfajú v Teba. Amen. 
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