
Pondelok 2. októbra 2017 

150. výročie narodenia B. Slančíkovej-Timravy 

Piesne: ES č. 325, 486 

Text: Iz 1, 5 – 6  

„Kde vás ešte udrieť, keď zotrvávate v odpore? Celá hlava je nemocná a celé srdce choré. Od 

päty po hlavu nič zdravého na ňom, samá modrina a jazva a čerstvá rana, nevytlačená, 

neobviazaná a nezmäkčovaná olejom.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Biblickú knihu Izaiáš prvoplánovo vnímame ako akési starozmluvné evanjelium, ktoré je plné 

radosti, nádeje a potešenia pre ubiedený Boží ľud. Ako však vidíme, prvý Izaiáš začína svoje 

posolstvo veľmi ostrou kritikou pomerov vo vtedajšom Izraeli. Ak má Hospodin vyliečiť 

Izrael a zmeniť jeho údel, musí byť urobená hĺbková diagnóza jeho stavu. Musia byť presne 

pomenované jeho nedostatky a chyby. Stav národa je mimoriadne zlý – „celá hlava je 

nemocná a celé srdce choré“. V národe vládne pokrytectvo a hriech, mocní utláčajú svojich 

poddaných.  

Vieme si predstaviť, že prorok si asi touto zvesťou nezískal veľkú popularitu... Vo svojej 

dobe si vyslúžila nejednu kritiku aj spisovateľka Božena Slančíková-Timrava. Aj ona sa, 

niekedy až so sarkazmom, snažila pravdivo zobraziť nielen neutešené pomery na slovenskej 

dedine či medziľudské vzťahy, ale aj malomeštiactvo a pokrytectvo vtedajšej národne 

orientovanej inteligencie. A tiež sa jej za to dostalo množstvo nepriateľstva a nepochopenia. 

Obaja – prorok i známa slovenská spisovateľka – mali od Pána Boha vzácny dar vedieť 

pravdivo pomenovať stav a pomery vo svojom národe. A tak mi napadá: Čo by asi obaja 

napísali, keby žili v súčasnosti a pozerali sa na tie naše životy, na našu cirkev a na náš národ? 

Aké by to bolo proroctvo, resp. akú poviedku by Timrava napísala o nás? Premýšľajme o 

tom! Amen.  

 

Modlitba:   

Mocný Bože, Ty si pravdivý a túžiš po tom, aby sme aj my žili v pravde a hlavne pravdivo 

vedeli pomenovať svoj vlastný hriech. Ďakujeme Ti za ľudí, ktorí nám ho dokážu pripomenúť 

a v láske nás napomínajú. Sú pre nás vzácnym darom. Prosíme Ťa, daj nám do sŕdc pokoru a 

silu prekonať vlastnú samoľúbosť, aby aj naše životy boli príbehmi, z ktorých ľudia vyčítajú 

Tvoju moc a lásku. Amen. 
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