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4. pôstna nedeľa – zamyslenie sestry kaplánky Simony Kapitáňovej  

Iz 54, 7 – 10: „Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa 

zhromaždím. V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no 

večnou milosťou sa zľutujem nad tebou - vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ. Pripadá mi to 

ako za dní Nóachových: ako som prisahal, že vody Nóachove nezaplavia už zem, tak 

teraz prisahám, že sa nebudem hnevať na teba, ani ťa nebudem karhať.  Lebo keby sa aj 

vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva 

pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou.“  

Bratia a sestry! 

 Pravdepodobne nikomu z nás neuniklo súčasné dianie vo svete. Vnímame, že sa 

deje veľa zlého a so smútkom sa pozeráme na to, čo prináša dnešná doba. Len 

v nedávnej minulosti sme zaznamenali požiare v Austrálii, vraždy, pokrytectvá, 

kobylky v Afrike, problémy v cirkvi i politike, alebo to boli naše osobné ťažkosti 

v rodinách, v práci, v škole... V týchto týždňoch či mesiacoch je to šíriaci sa vírus. Zdá 

sa, akoby nás Pán Boh opustil. Akoby neodpovedal na naše modlitby, akoby sa od nás 

vzdialil... 

 Pravdou je, že ako ľudstvo sme sa od Hospodina odklonili , neprosili sme úprimne 

o Jeho vôľu a chceli sme si byť sami sebe pánmi. Možno si mnohí uvedomujeme, že 

v našich rodinách nebol čas s Pánom Bohom dôležitý, že sme v zhone povinností 

zabúdali na naše osobné stíšenia v modlitbách a v Jeho slove, že sme sa náhlili za tým, 

čo od nás požadoval tento svet alebo sme Hospodina svojím správaním aj často zapreli.  

 Možno sme však teraz zistili, že priority nášho života boli prevrátené. Naša práca, 

vzdelanie, financie, náš majetok sa nám stal dôležitejším, než čas strávený s Bohom, než 

naše rodiny a zdravie. Pri pohľade na zlo, trápenie či bolesť vo svete sa iste mnohí 

zamýšľajú nad svojimi životmi, nad tým, čo postavili na prvé miesta. V ťažkých časoch 

sa ľudia zastavia a uvedomujú si, kto je Pánom – kto stojí nad všetkým. Ten, kto stvoril 

tento svet a vládne nad ním, hovorí: „Na malú chvíľu som ťa opustil... V prekypení 

svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou...“ Slová, ktoré Hospodin skrze 

Izaiáša adresoval izraelskému ľudu, sú nám zrazu také blízke. On je Vládcom nad tvojím 

životom, nad životmi tvojej rodiny a  blízkych, On panuje nad týmto svetom. A teraz 

Ten, kto toto všetko spravuje, vraví, že svoj ľud opustil, že pred ním skryl svoju tvár. 

V tom si uvedomujeme, akí sme oproti mocnému Hospodinovi nehodní. Ako naše 

predstavy o moci a sláve a naše túžby po majetkoch pred Ním neobstoja.  

 A zrazu sa uponáhľaná doba, v ktorej sme žili, zastavila a my sme bezmocní. 

Zostávame doma s nádejou, že nás i našich blízkych táto pohroma obíde. Možno sa 

pýtame, čo máme v týchto ťažkých časoch robiť. V médiách sme vyzývaní k zvýšenej 

hygiene, k posilňovaniu imunity či k tomu, aby sme sa chránili rúškami, čo je iste veľmi 

dôležité pre zastavenie šírenia vírusu. Ako Boží ľud však máme vnímať aj niečo hlbšie. 
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Písmo nás napomína: „Pokánie čiňte a verte v evanjelium!“ a Pán Boh nám na inom 

mieste zasľubuje: ak „ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, 

hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu 

hriech a jeho krajinu vyliečim“ (2Kr 7, 14) 

 Cestou je pokánie, pokora a návrat k Hospodinovi ako svojmu Pánovi. Pokánie 

znamená zmenu zmýšľania, vyznanie svojich hriechov a úplnú premenu nášho života.  

Pôstne obdobie, v ktorom sa nachádzame, nás má priviesť bližšie k Pánu Bohu a v tomto 

náročnom čase si to uvedomujeme ešte intenzívnejšie. Každý vie o svojich nedostatkoch 

a zlyhaniach. Pokorme sa dnes pred naším Bohom, vyznajme mu svoje hriechy a prosme 

o milosť. Pretože Ten, ktorý hovorí, že opustí svoj ľud  a skryje pred ním svoju tvár, 

zasľubuje, že sa zľutuje: „Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom 

ťa zhromaždím. V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no 

večnou milosťou sa zľutujem nad tebou - vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ.“  

 Náš Boh je verný a to, čo zasľúbil, aj splní. Príchodom Krista už nie je spasenie 

otvorené iba židovskému národu, ale Hospodin ho rozšíril aj na nežidov. Máme prístup 

k Bohu a k večnému životu. Skrze Krista, Jeho život poslušný Bohu  a Jeho obeť na kríži 

môžeme byť spasení a to nie sami zo seba, ale jedine Božou milosťou. Sme Jeho ľudom. 

Kristus sa za nás postaví pri poslednom súde a  jedine vďaka Jeho milosti skrze našu 

živú vieru môžeme byť zachránení od večného trestu .  

 Život bez Božej prítomnosti sa neuberá dobrým smerom. O čo horšie to bude vo 

večnom zatratení, kde Hospodin už natrvalo nebude prítomný? Pokorme sa pred 

Vládcom tohto sveta. Teraz je čas na pokánie a je vzácny. Bratia a sestry, využime 

chvíle na tejto zemi a vráťme sa k Hospodinovi, budujme náš vzťah s Ním v Jeho slove 

– ono je duchovným chlebom, ktorým sa máme dennodenne sýtiť, ale aj v modlitbách, 

v domácich rodinných stíšeniach. Verím, že sa s radosťou vrátime do spoločenstiev 

našich cirkevných zborov a budeme ako Boží ľud oslavovať nášho Pána.  

Hospodin sľubuje, že svoj pokorný a kajúci ľud neopustí. Božia milosť je väčšia 

ako hriech a zlo vo svete. Verne a s pokorou čakajme, kým pominie Jeho hnev. „Lebo 

keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja 

zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou.“ Amen. 

Modlitba: 

Milosrdný Bože, s pokorou vyznávame, že sme nehodní a hriešni a svojím konaním sme 

privodili Tvoj hnev. Prosíme – zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Odpusť, 

že sme sa svojím životom odvrátili od Teba, že sme Ťa nehľadali  a netúžili po Tvojej 

prítomnosti. Daj nám viac bázne pred Tebou, viac viery v  Teba, viac lásky k blížnym. 

Naplň celý náš život. Konaj v nás svoje dielo v tomto svete. Nech žijeme Tebe na česť 

a slávu tu na zemi a raz vojdeme do večného života v nebesiach. Amen.   

ES 91, 496 


