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Sobota 4. júna 2016 

Text: Ž 119, 144 

Spravodlivosť Tvojich svedectiev je večná; urob ma chápavým, nech žijem. 

Piesne: ES č. 281, 633 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
V Kafkovej poviedke Premena sledujeme podivnú metamorfózu ľudskej bytosti, obchodného 

cestujúceho Gregora Samsu, na obludného chrobáka. Rodinní príslušníci, konkrétne otec, mama 

a sestra Margita, pociťujú voči nemu hnus. Berú do rúk palicu a noviny, mávajú nimi, aby 

Gregora zahnali do jeho izby. Niekedy ho palicou aj zrania, až silno krváca, alebo do neho hádžu 

jablká. Pretože ich chce ušetriť šokujúceho a odpudzujúceho pohľadu na seba samého, prikrýva 

sa ručníkom, aby ho nebolo vidieť. Musí však vyvinúť enormné úsilie a potrebuje celé štyri 

hodiny na to, aby ako chrobák dokázal ručník preniesť na chrbte k posteli. Napokon hrdina, 

ovládnutý pocitom, že musí zmiznúť, stratiť sa, že je prekážkou a príčinou napätia v dome, že je 

predmetom hnusu a strachu, ticho zomiera, mysliac s láskou a dojatím na svojich príbuzných. 

Nielen v tejto poviedke, ale v celom svojom diele vyjadruje spisovateľ absurdnosť sveta, 

v ktorom sa rozložili ľudské vzťahy a jednotlivec musí zakusovať všetku morálnu a duševnú 

trýzeň človeka, ktorý už nemôže nájsť v sebe ani mimo seba ľudský svet. Túži po jeho premene 

uprostred zlyhania ľudskosti vo svete ľudí. Podobnú túžbu vyjadruje aj biblický modlitebník, 

prosiac: „Urob ma chápavým, nech žijem.“ V preklade Kralickej Biblie má táto prosba podobu: 

„Dej mi rozumnosti nabýti, tak abych živ býti mohl.“ To je prosba žalmistu, ktorý dumá nad 

Božím slovom a praje si prepracovať sa k jeho jadru. Jadro umožňuje dotyk s Hlbinou, jadro 

odkrýva podstatu a zmysel. Uchopenie jadra, čiže zlomenie našej ťažkopádnosti, sa deje za 

pomoci Parakléta, Pomocníka, Ducha Svätého, ktorý je Duchom porozumenia, predpokladom 

následnej premeny. Keď totiž počujem slovo Božie, ešte mu neverím, ešte ku mne nehovorí. Až 

Duch toto slovo vedie do krajiny srdca, aby v ňom ukázalo smer pre zmenu, pre iný život, pre 

vnútornú premenu myslenia, cítenia, citlivosti pre iných, pre zmenu smerom ku kristovskému 

chápaniu života. Prosme o pružnú a chápavú dušu. Potom nás v dobrom prekvapí, keď z nej hneď 

na úsvite vytryskne pieseň vďaky za to, že sme ráno vstali, že vládzeme ísť za svojou prácou, za 

svojimi povinnosťami a záľubami, že vládzeme myslieť, cítiť, pozorovať, vnárať sa do obrazu 

sveta, formovať ho a pretvárať. Bude to výsledok kreatívneho pôsobenia Ducha, ktorý je Duchom 

porozumenia a premeny. Amen. 

Modlitba: 
Ďakujeme Ti, Bože, že si zjavil svoju podstatu v slove zákona i evanjelia. Prosíme Ťa o mocný, 

zásadný a kreatívny vstup novej vlny Tvojho Ducha do našich osobností, aby pod Jeho dotykom 

dozrieval náš vnútorný človek. Tak sa Tvoje slovo dokáže ako slovo živé, preliate do nášho 

ľudského i prírodného prostredia. Amen. 
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