
Žalm 43,1 

Sestry a bratři, 

prožíváme mimořádný postní čas, snad ani zvláštní postní závazky si dávat letos 
nemusíme. Zpytujeme - jako jednotlivci i jako celá společenství - své svědomí a 
svůj dosavadní způsob života jako nikdy před tím. Jak to vystihl arcibiskup Jan 
Graubner ve své modlitbě (prosím najděte si ji – odkaz na našich sborových 
web. str. - a modleme se tato hluboká a závažná slova!). Lépe bych to 
nevyjádřila. 

Dnes je 5. postní neděle zvaná latinsky Judica  podle 1. verše 43. žalmu (též 
Ž 26,1). Kraličtí překládají „Suď mne“, nový ekumenický překlad však výstižněji 
z hebrejštiny zní: „Dopomoz mi k právu“, zjednej mi právo – v souznění 
s následujícími slovy žalmu: Ujmi se mého sporu (kraličtí: Zasaď se o mou při). 
Autor žalmu prosí Hospodina, aby mu pomohl vyváznout z nebezpečí 
od bezbožných nepřátel, od záludných a podlých lidí. Také my prosme Boha 
a úpěnlivě k němu volejme, aby se ujal našeho „sporu“ – zápasu a pomohl nám 
vyváznout před neviditelným nepřítelem – také velmi záludným a podlým! 
Znovu vás vyzývám ke čtení žalmů; modleme se je, jsou v této naší těžké době 
tak aktuální! 

Vážení a drazí, myslím na vás, modlím se za vás a jsem v duchu s vámi. 
S některými si telefonujeme, píšeme díky mobilu nebo mailu. Děkuji vám, kteří 
se mi ozýváte a na má slova reagujete. Osobní kontakt s vámi mi chybí. Sdílím 
s vámi obavy a smutek z toho, že se nemůžeme vídat a obejmout se svými 
nejbližšími příbuznými a přáteli. Ani já se teď ke své velké lítosti nevídám 
se svými syny s rodinami, nemohu se těšit ze svých milovaných vnuků, nesmím 
navštěvovat svou maminku. Ale věřím, že se opět budeme setkávat, mluvit 
spolu tváří v tvář, budeme si zase moci upřímně stisknout ruku, přátelsky 
se obejmout ... . 

Své krátké slovo zakončím závěrečnými slovy našeho 43. žalmu: 
„Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? 
Na Boha čekej! Znovu mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. 
On je můj Bůh.“ 
 

/Jindřiška Buttová, v předvečer 5. postní neděle, 28. 3. 2020/                                                  


