
 Uzdravenie skrze vieru 
 
Na základe výskumu Brooka Noela, počas sprevádzania smútiacich, si môžeme 
uvedomiť dva faktory, ktoré sú určujúce k tomu, či sa žialiaci človek vo viere uistí alebo 
sklame. Prvým faktorom je prejavenie hnevu a negatívnych pocitov, druhým faktorom je 
prijatie náboženskou komunitou. (Noel, Brook, Pamela D. Blair, I was not ready to say 
goodbye. Sourcebooks, 2000, str. 212) 
 
V žiali je prirodzené hnevať sa na Boha. V žiali žijeme „akoby v tme“. Všetky naše 
pocity sú viac menej negatívne. Žalmy sú plné veršov ľudí kričiacich k Bohu 
a vytýkajúcich mu Jeho „nezáujem a neprítomnosť.“ 
 
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?  
...ďaleko si od môjho kriku... 
Volám vo dne – neodpovedáš.... 
Volám v noci – neviem sa utíšiť.“ (Žalm 22) 
 
ALE: v svojom hneve a smútku na Boha volá iba ten, kto v neho verí! Ako by sme inak 
mohli volať na niekoho, o kom si myslíme, že neexistuje? 
 
Ježiš opakuje slová tohto žalmu na kríži, v bolesti a opustení... (Mt 27:46) 
 
Ak Ježiš mohol Boha oslovovať so smútkom v duši, my to máme robiť tiež. Dôležité je 
vedomie, že Boh nás počuje a môže nám pomôcť. 
 
„Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“ (Mt 5:4) 
 
V liste Rímskym nás Pavel uisťuje, že NIČ nás neodlúči od lásky Božej, ktorá je 
v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. 
 
„Som presvedčený, že ani SMRŤ, ani prítomné, ani budúce veci...ani to, čo je vysoko, ani 
to, čo je hlboko, nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, 
našom Pánovi.“ (R 8:38-39) 
 
V našom kriku a hneve sa obraciame na toho, ktorý nás počuje a môže nás zachrániť. Na 
Boha, ktorý nám dáva zasľúbenie, že veci budú iné, nové. Smrť neznamená koniec, smrť 
je možnosť byť s Bohom úplne inak, v krajšom, dokonalejšom vzťahu. 
 
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. 
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa.... a nájdete odpočinutie pre svoje duše.“ 
(Mt 11:28-29) 
 
Vďaka Božej milosti, láske a zasľúbeniam máme nádej. A nádej je to, čo pretrváva, bez 
vzťahu k veľkosti našej bolesti, hnevu a sklamaniu. Vďaka Bohu!  
 
 



Ako môžeme v smútku povzbudiť svoju vieru? Wolfelt odporúča skúsiť nasledovné: 
 

1. Vytvoriť si priestor na rozjímanie. Nájsť si svoju „svätyňu“ (kostol,  modlitebňa, 
možno stolík s Bibliou a obrazom zosnulého). Nejde o uctievanie zosnulých, ide 
o stíšenie sa na mieste, ktoré je na to určené. 

2. Modlitba a meditácia. Každé ráno začnem krátkou modlitbou, vzdychom. 
Prečítam si jeden verš a nechám sa ním viesť. Každý deň môžem v maličkostiach 
objavovať dar života. 

3. Zasadenie stromu. Ak máme domček, možno stačí aj kvetináč, môžeme zasadiť 
semienko, ktoré bude rásť a pripomínať nám, že Boh sa o nás stará. (Pozrite na 
ľalie....) 

4. Prechádzky v prírode. Príroda ako Božie stvorenie nám dáva veľa možností stíšiť 
sa a obdivovať Božie dielo. Môžeme navštíviť miesta, na ktoré sme chodili spolu 
so zosnulými. Dovoliť im, aby v nás oživili spomienky. 

5. Možnosť „pokračujúceho vzťahu.“ Ako si budem zosnulých pripomínať? Akú 
formu bude mať náš vzťah po ich smrti? Nejde o oživovanie a vyvolávanie 
mŕtvych, ide o to - nebáť sa vzdychnúť si a povedať: Ach mama, kde si? Počuješ 
ma? Viem, že si mŕtva, viem, že ťa už nikdy nebudem počuť, ale pomáha mi 
vedomie, že môžem i napriek smrti vysloviť tvoje meno a dúfať, že sa raz opäť 
stretneme... 

 
Čo iné môžeme urobiť pre zmenšenie našej bolesti?  
 


