
„Môj podiel je Hospodin...“ 

Suspírium: „Vráťte sa, odpadlíci,“ znie výrok Hospodina, „lebo ja som váš Pán. 

Vezmem vás po jednom z mesta a po dvoch z rodu a privediem vás na Sion.“ ( Jer 

3,14) Amen. 

 

Pieseň: Žalm č. 68. 1. verš: „Keď mocný Boh náš povstane…”   

 

Pozdrav: „...lebo hľa, ja tvorím nové nebesia a novú zem, na predchádzajúce sa 

viac nebude spomínať a ani neprídu na myseľ. Tešte sa však a ustavične jasajte 

nad tým, čo tvorím, lebo pozrite, ja tvorím jasajúci Jeruzalem a radujúci sa ľud v 

ňom.“ (Iz 65,17-18) Amen.   

 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Evanjeliu podľa 

Lukáša v 15. kapitole v dvadsiatom verši takto: 

„Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval 

sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.“ (Lk 

15,20) Amen. Prosím, zaujmite si svoje miesta.   

 

Pieseň: Žalm č. 68. 2-6. verše: „No spravodliví celý deň...”  

   

 Vzdych: „Ježiš im odpovedal: „Majte bedrá opásané a lampy zažaté!“ (Lk 12,35) 

Amen. 

     

Lekcia: Kniha Nárekov 3. kapitola 1-26. veršov  

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre 

potešenie našich sŕdc, je zapísané v Knihe Nárekov v tretej kapitole prvých 

dvadsaťšesť veršov:  

„Ja som muž, čo videl útrapy pod palicou jeho prchkosti. Bol som to ja, ktorého 

hnal a viedol temnotou bez svetla. Len proti mne neustále vystieral a obracal 

svoju ruku. Spôsobil chradnutie môjho tela i kože, polámal mi kosti. Nastavil mi 

jed a obklopil ma útrapami. Do temnôt ma posadil, ako tých, čo sú dávno mŕtvi. 

Vystaval okolo mňa múr, takže nemôžem vyjsť, zaťažil moje okovy. Aj keď 

kričím a volám o pomoc, marí moju modlitbu. Kameňmi zatarasil moje cesty, 

moje chodníky rozvrátil. Pre mňa je striehnucim medveďom, levom v úkryte. 

Odviedol ma z mojich ciest, roztrhal a spustošil ma. Napol svoj luk a postavil 

ma ako terč pre svoj šíp. Do mojich obličiek vystrieľal šípy svojho tulca. Bol som 

na posmech celému môjmu ľudu, hanlivou piesňou každý deň. Nasýtil ma 

trpkosťami, napojil ma palinou. Zuby mi vylámal kameňom, zatlačil ma do 

prachu. Moju dušu si odohnal z pokojného života, zabudol som na šťastie. 

Povedal som: „Zanikol môj lesk aj moja nádej od Hospodina.“ Rozpomeň sa na 

moje trápenie a blúdenie, na palinu a jed. Moja duša si to ustavične pripomína a 



klesá. Na toto si však upriamim srdce a na toto budem čakať: na prejavy 

Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. 

Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť. „Môj podiel je Hospodin,“ vraví 

moja duša, „preto budem čakať na neho.“ Dobrý je Hospodin voči tým, čo v neho 

dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobré je v tichosti čakať na Hospodinovu 

pomoc.  

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu 

a v pravde, modlime sa.  

 

Modlitba:  

Milostivý Bože náš v Ježišovi Kristovi! Roztavíme sa pred Tvojou tvrdou tvárou 

ako vosk v ohni, lebo Ty si veľký Boh a Pravý Sudca. Pyšní však budú zahanbení 

a nepriateľ utečie, ak Ty prehovoríš v záujme Tvojho vyvoleného ľudu. Náš 

Spasiteľ a Vykupiteľ, svet stále vidí nás, kresťanov, ako strácame všetko z toho, čo 

Ty predstavuješ. Daj, Pane, aby sme Ťa chválili a Tebe spievali. Nepopierame, že 

sme hodní Tvojho súdu, Otče náš, Ktorý sa nad nami zmiluješ v Ježišovi Kristovi, 

a každý kríž je pre nás často obligátnou ťažkosťou. Odpusť nám, drahý Ježiš, že 

všetko, čo nás zastihne, pripisujeme na Tvoj účet. Napriek tomu Ti ďakujeme, že 

si nás povolal k novému výkladu utrpenia z Tvojho Slova, Všemohúci Otec, Syn, 

Duch Svätý Boh. Si náš neporaziteľný Ochranca a pevnosť, a preto Ti dnes 

zverujeme náš prípad. Náš domov, naša krajina, náš pokoj a naša spása sú v 

Tvojich rukách, Spasiteľ náš, Bože náš. Nech je Tvoja zhovievavosť, Tvoja vernosť 

a Tvoje požehnanie aj v tejto chvíli milosťou skrze Tvoje Slovo a Tvojho Svätého 

Ducha, aby sa nám zjavilo to, čo dostal aj prorok Jeremiáš. Buď nám, prosíme, 

svetlom v tme, aby svet nad nami nezvíťazil. Takto si nás dnes postav pred Tvoju 

svätú tvár – prosíme –, a opýtaj sa nás dnes, aby sa v nás zrodili odpovede pre 

Tvoje meno a skrze Tvojho mena. Amen. 

Prosím, zaujmite si svoje miesta  

 

Pieseň: Chválospev č. 234: „Pri svojom ľude, ó, Bože…”  

 

Vzdych: „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho 

veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú 

nádej.“ (IPt 1,3) Amen. 

 

Biblický text: Kniha Nárekov 3. kapitola 22-26.veršov 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané v knihe Nárekov v tretej kapitole, v dvadsiatom 

druhom až v dvadsiatom šiestom verši takto: 

„Na toto si však upriamim srdce a na toto budem čakať: na prejavy 

Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. 



Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť. „Môj podiel je Hospodin,“ vraví 

moja duša, „preto budem čakať na neho.“ Dobrý je Hospodin voči tým, čo v neho 

dúfajú, voči duši, ktorá ho hľadá. Dobré je v tichosti čakať na Hospodinovu 

pomoc.“ Toľko slov Písma Svätého.    

 

Milí bratia a milé sestry, slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu Ježišovi! 

Dobrý je Hospodin! Nový objav muža, ktorý vidí pred sebou spustošenú krajinu, 

zdemolované budovy, zničený chrám i rodiny, ktorých značná časť bola 

deportovaná do Babylonu. Tento muž premýšľa. Tento muž rozmýšľa a vyučuje: 

„Keď nič tomu nenasvedčuje, ver!“ Keď nič tomu nenasvedčuje, nech v tvojom 

srdci prebýva nádej! Keď nič tomu nenasvedčuje, hovor každému, KOHO 

v skutočnosti potrebuje. Jeho milosť neprestáva. Obnovené milosrdenstvo Božie, 

a to každé ráno. To je viera. Pretože, o mne sa už rozhodlo. Pretože, o mne sa už 

vie. Pretože, so mnou počítajú. Pretože: Hospodin má svoj nebeský účel, aby som 

žil. Opäť je ráno. Pretože: Mám nebeský dôvod slúžiť. Opäť je ráno. Pretože: On 

ma miluje. Opäť je ráno. Toto nie je kategória „možno, a predsa“, ale istá 

a rozhodnutá vec. Interné hodnotenie namiesto vonkajšieho vzhľadu. Hovorím si: 

preto iba JEMU verím. Uchyľujem sa k Nemu. Pán ma vyslobodil, preto sa 

prichyľujem k tomu dubisku, ktoré mi je útočiskom.   

Drahý bratia a milé sestry! Osobný nárek a individuálny žalospev, ktorý sa týka 

Božej vernosti a milosrdenstva. Hoci tí, ktorí prežili zničenie Jeruzalema, čelili 

neuveriteľnému utrpeniu a ťažkostiam, prorok im pripomína, že Boh, ktorý bol 

celý ten čas verný svojmu ľudu, im zostane verný aj naďalej. Hoci Jeremiášov 

nárek hovorí o ťažkostiach a protivenstvách, ústredné verše stále svedčia o 

Pánovej veľkej láske. Jeremiáš nielenže pripomína svojim čitateľom Božiu 

dobrotu, ale aj povzbudzuje svojich poslucháčov, aby pamätali na Božiu lásku a 

žili podľa nej denne. A predsa. A znova. A ideme. A do toho. Nezabúdajme, že 

„nikdy ľudia neverili všetkému tak veľmi, ako odkedy neveria ničomu.“ Postaviť 

sa za Boha, je individuálne. Premyslieť si veci okolo seba, je veľmi osobné. Nie 

„tak, ako to môže byť, ale tak, ako to má byť...“ Zradca alebo rozmýšľajúci? 



Nepriateľ vlastného ľudu alebo prehodnotiaci vlastné kvality a úmysly? Tretia 

časť Knihy Nárekov pripisujúcich Jeremiášovi sa nezačína obvyklým výkrikom 

beda, ale slovami „Ja som muž, ktorý...“ Tu neriešime žalospev, ale individuálnu 

sťažnosť. Prehovoriaci „človek“ je človek, aj keď to slovo má všeobecný význam: 

Ja som ten, kto... Celú kapitolu však tvoria zmiešané prvky. Skutočne osobné jeho 

sťažnosti sú na mieste. On pozná smrť. On pozná smršť. On pozná všetko, do 

všetkého, – čo je ruina –, bol zainteresovaný. Stál zoči-voči smrti, ale uchyľuje sa 

ku Vzkriesenému. Detaily v tóne dôvery sú prekrásne. Povedali by sme, 

v jednoduchosti je krása. Vyučovací zámer je jednoznačný, lebo tento muž chce 

vlastných priviesť tam, kde už dávno nenachádzali útočisko. Preniknuté 

presvedčenie jedného muža má ovplyvniť mienku celého spoločenstva: Hospodin 

je dobrý, preto je dobré ponížiť sa pred ním. Takéto piesne zobrazujú obraz 

prenasledovania a utrpenia so širokou škálou symbolov. Na základe týchto, 

konkrétne situáciu nie je možné určiť, ale celú skladbu piesne bolo možné 

aplikovať na utrápený Jeruzalem práve prostredníctvom symbolických výrazov. 

Sťažnosti a žiadosti o pomoc, a popritom poznáme prameň pomoci. Divoká hra 

nevie nájsť cestu von, narazí na stenu, stane sa terčom šípov, aj keď sa márne 

pokúša modliť. Postihnutý priamo cíti na sebe Božiu ruku, a tu ide o osobnú 

biedu. Upokojujúca duša však stále nachádza hlas dôvery a vidí Božiu vernosť a 

lásku obnovovanú deň čo deň. Drahý bratia a milé sestry! Človek musí prijať Boží 

súd. Všetky slová majú výchovnú hodnotu, cítime sa prostredníctvom nich viac 

závislí na Bohu, a keď sa skúška a nešťastie skončí, môžeme s obnovenou 

radosťou cítiť, že Boh nezahodí náš prípad. Je s nami a netreba ďalej lamentovať! 

Práve preto: Späť ku koreňom! Ovocie i my očakávame od stromu, ktorého s 

koreňmi sme sa už veľmi dávno nezaoberali, alebo ktorý nie je vôbec dôležitý pre 

nás. Aké sú naše výroky o Bohu? Aké sú naše skúsenosti s Bohom? Ako 

pristupujeme k Pánovi? Počujeme holé tvrdenia o Hospodinovi od vierohodných 

jedincov? Aký je náš Subjektívny názor o Bohu? Vzťah medzi Bohom a človekom 



určuje vždy nebo. Človek hľadal poriadok a účel. Spoločenstvo potrebuje zákony. 

Svet, v ktorom sa dá žiť, je obrovské intelektuálne úsilie, ale viera sa nedá merať a 

nedá sa logicky odvodiť. „Boh, ktorý je, nejestvuje.“ (Dietrich Bonhoeffer) Boh je 

tajomstvo, nedefinovateľné a neoceniteľné. Boh volá človeka. Láska hľadá 

biedneho človeka, a nachádza ho. Nie je to ako byť súčasťou futbalového tímu, 

nemôžeme to získať a vlastniť. (Péter Csermely) Nikdy ľudia neverili všetkému 

tak veľmi, ako odkedy neveria ničomu. A predsa, On nedáva nič menej ako 

všetko. Svoju nekonečnú lásku, veď pre nás i podľa Heidelberského Katechizmu: 

Desatoro nie je podmienkou k životu, ale dôsledkom Jeho vernosti. On nás 

poháňa vpred: prejavmi svojej milosti. Nachádza nás v tom, v čom práve sme. 

Symboly nelásky a lásky. Symboly nechuti a chuti. Symboly neľudskosti 

a prejavy Božej milosti. Spoznali sme Jeho najhlbší prejav lásky? Spoznali sme 

Vzkrieseného Pána Ježiša Krista? Počujeme jeho neoblomné volanie: „Ja žijem, 

a aj vy budete žiť?“ (Jn 14,19) Počujeme, Kto nás volá a objíma? „Muž bolestí, 

ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý […] On však 

bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Bol trápený a on sa 

nechal ponižovať, neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie; neotvoril ústa 

ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho 

utrpením. Ak položí svoj život ako obetu za vinu, uvidí potomstvo, predĺži si 

život a skrze neho sa podarí Hospodinov zámer.“ (Iz 53,3.5.7.10) Stačí nám tento 

prejav Božej milosti? Jedine On má podiel na tom, že žiješ a si znovuzrodený / 

znovuzrodená. Jeho podiel potrebujeme všetci. Sme na Ňom a od NEHO 

závistliví. On je život. On nás miluje. On sa nás ujíma. On, jedine ON sám. Amen.   

Modlitba  

„Budem k nim zhovievavý, ako je zhovievavý otec k synovi, ktorý mu slúžil.“ 

(Mal 3,17) 

 

„Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, 

aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju 

vládali zniesť.“ (IKor 10,13) 



„Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja 

som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj 

svojich bratov.“ (Lk 22,31-32) 

„Veď si bol pevnosťou pre chudobného, baštou pre biedneho v jeho úzkosti, 

úkrytom pred búrkou, tieňom v horúčave, lebo dych tyranov je ako lejak, čo šľahá 

múr, ako horúčava na suchej zemi. Umlčal si hluk cudzincov ako páľavu v tieni 

mraku, stlmil si spev tyranov.“ (Iz 25,4-5) 

„Hrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť, bezbožne sme si počínali. 7 

Naši otcovia v Egypte sa nepoučili z tvojich divov, nepripomínali si tvoju hojnú 

milosť, búrili sa pri mori, pri Trstinovom mori. [...] Už vyhlásil, že ich vyhubí, 

keby sa Mojžiš, jeho vyvolený, v roztržke nebol postavil pred neho, aby odvrátil 

jeho pustošivý hnev.“ (Zsolt 106,6-7.23) 

„lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus 

Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých; svedectvo v pravom čase.“ 

(ITim 2,5-6) 

„Preto, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebeskom povolaní, pozorne sa 

zahľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. On je verný tomu, ktorý 

ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome.“ (Žid 3,1-2) 

„Či niet balzamu v Gileáde? Niet tam azda lekára? Prečo niet uzdravenia pre 

dcéru môjho ľudu?” (Jer 8,22) 

„Duch Pána, Hospodina, je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma 

hlásať radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, 

zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie, [...] aby som na sionských 

zarmútených položil turban namiesto popola, olej radosti namiesto smútku a 

slávnostné rúcho namiesto sklesnutého ducha. Budú ich volať dubmi 

spravodlivosti, sadom Hospodina, aby sa on oslávil.“ (Iz 61, 1.3)  

Modlitba Pánova 

Ofera: „Buďte navzájom pohostinní, bez šomrania. Ako dobrí správcovia 

mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, 

ktorý prijal.“ (IPt 4,10-11)  

Požehnanie: „Nech však radšej upadneme do Hospodinovej ruky, lebo jeho 

milosrdenstvo je veľké.“ (IIS 24,14) Amen.  OZNAMY 

 

Pieseň: Chválospev č. 472: „Bože, náš Vysloboditeľu,...“ 


