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Text: Iz 49, 13 – 16 
13Jasajte, nebesá; zaplesaj, zem! Dajte sa do jasotu, vrchy, lebo Hospodin potešil svoj ľud 

a zmiloval sa nad svojimi biednymi. 14Ale Sion povedal: Opustil ma Hospodin a Pán 

zabudol na mňa! 15Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého 

zrodila? Keby ony aj pozabudli, ja na teba nezabudnem. 16Ajhľa, do dlaní som si ťa 

vyryl, tvoje hradby sú ustavične predo mnou.  

Piesne: ES č. 64, 230 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
V tomto čase snáď každý uvažuje nad časom prežitým počas tohto kalendárneho roka. 

Podobne ako pri izraelskom ľude, aj v nás sa môže ozvať pochybnosť o Božej 

starostlivosti, vernosti a Jeho moci. Možno sme sa celý rok za niečo modlili, a zostali sme 

podľa našej mienky nevypočutí. A tak nariekame spolu so Sionom – Hospodinovým 

ľudom: „Opustil ma Hospodin a Pán zabudol na mňa!“ Takúto našu domnienku však 

Hospodin vyvracia pripomenutím materinskej lásky: „Či zabudne žena na svoje 

nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého zrodila?“ Aj materinský cit, jeden 

z najsilnejších ľudských citov, môže v niektorých situáciách zlyhať a matka opustí svoje 

dieťa. Môže sa to stať aj natrvalo, keď ho úplne opustí a viac oň nejaví záujem, alebo naň 

zabudne len nakrátko: ako jedna mamička pri nákupe potravín zabudla svoje dieťa 

v kočiari pred obchodom a spokojne si odišla domov. Pán Boh však hovorí: „Keby ony aj 

pozabudli, ja na teba nezabudnem.“ Náš láskavý Otec je nadovšetko verný vo vzťahu 

k svojmu ľudu. Ak si presvedčený o tom, že si Jeho dieťa, tak počuj Jeho slovo: „… ja na 

teba nezabudnem.“ To skôr my zabúdame na svojho Tvorcu, na nášho Spasiteľa, na 

nášho Radcu. On je stále verný, On na nás nezabúda. On nás týmito slovami uisťuje 

o svojej vernej láske, starostlivosti a trpezlivosti s nami, hriešnymi a biednymi ľuďmi. 

V Ozeášovom proroctve (Oz 11, 8n) čítame: „Ako by som sa ťa mohol vzdať, Efraim, ako 

by som ťa vydal napospas, Izrael?“  

Hospodin má neustále, i v čase trestu a súdu, na zreteli svoj ľud. Čokoľvek robí, je to 

vždy poznačené Jeho starostlivosťou a láskou. Aj keď vydal Jeruzalem do moci 

nepriateľov, má ho pred očami a nezabúda na svoj ľud. „Ajhľa, do dlaní som si ťa vyryl, 

tvoje hradby sú ustavične predo mnou.“ Jeho slovo nás dnes povzbudzuje: On si aj mňa 

vyryl do dlaní a má ma stále pred svojimi očami, nezabúda na mňa. Jasajme a plesajme, 

lebo On sa nad nami, biednymi a hriešnymi, zmilúva! Nezabúdajme na Neho, buďme Mu 

aj my verní! Chválu a slávu Mu vzdávajme každý deň, ktorý nám daruje. Amen. 

Modlitba: 
Zvelebujeme Tvoje sväté meno, Hospodine, Pane náš, a ďakujeme Ti za uistenie, že sme 

pevne v Tvojej ruke my aj naše časy, ktoré nám vymeriaš. Odpusť, keď pochybujeme 

o Tvojej vernosti, o Tvojej starostlivosti a láske a nazdávame sa, že sme sa stratili 

z Tvojho zreteľa. Odpusť nám, keď Ti nedôverujeme a zabúdame na Teba. V dôvere sa 

na Teba obraciame a poddávame sa Tvojej svätej vôli. Ty sám nás veď a neustále nám 

pripomínaj to vzácne uistenie: „… ja na teba nezabudnem.“ Amen. 
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