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Štvrtok 1. decembra 2016 

Piesne: ES č. 14, 273 

Text: Jer 30, 18 – 22 

„Veď kto nasadí svoj život, aby sa priblížil ku mne?“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Vrátiť to na pôvodné miesto. Život. Človeka. Hodnotu. Zmysel. Potrebovali to Izraelci vtedy, 

v dobe Jeremiáša, potrebujeme to i my dnes. Vrátiť sa na pôvodné miesto. K Bohu. K svojmu 

Bohu. Domov. No kto z ľudí mohol nasadiť život, aby sa vrátil a priblížil k Hospodinovi? Najmä 

v takom stave, v akom človek bol? Nikto z nás by neprežil. Nemohli sme sa priblížiť. Neuspeli 

by sme pred Ním. Nič by nedokázalo prekryť naše zlyhania. Žiadnou maskou nevinnosti by sme 

nevedeli zakryť pred Bohom našu pravú tvár. Ale Jeho láska, láska nášho Boha, nás túžila vrátiť 

na pôvodné miesto. Tam, kam patríme. Vrátiť nám pôvodný život. Ten, ktorý sme stratili v raji. 

Aj keď sme si zaslúžili byť stratení, Boh nám chce vrátiť Jeho obraz, na ktorý sme boli stvorení. 

Chce, aby sme sa vrátili k Nemu. A tak dáva svojho Syna tam, kde sme my. Do strateného sveta. 

Do tmy. Vraví: Poďte späť. Vráťte sa. Svojím rozhodnutím a svojím Darom mením váš údel. Na 

ruinách vášho života vybudujem nové veci. Vrátim vás na miesto, kam patríte, ktoré vám patrí. 

Kráľovské miesto. Vložím do vás nový život a vzbudím rast vo vašich srdciach, vo vašom vnútri. 

Obdarujem vás vážnosťou v očiach iných, nikto nebude vami pohŕdať. Ste kráľovské deti. 

Ochránim vašu slobodu. Nebudete otrokmi, zviazaní reťazami vlastných vín. Stanete sa 

slobodnými, schopnými vrátiť sa ku mne. Budete opäť moji a so mnou a ja budem opäť vaším 

Bohom a s vami. To je Jeho ponuka. Dáva nám Toho, ktorý má k Nemu priamy prístup. 

Jediného, ktorý dokáže zakryť naše zlyhania. Aby sme aj my mali priamy prístup k nášmu Bohu. 

Vyjdime z tmy. Zložme masku. Priznajme si, že naša cesta stratila cieľ, hodnotu a zmysel. Že 

sme sa stratili. Nechajme sa nájsť a vyslobodiť. Amen. 

Modlitba:  

Drahý Pane, nemáme Ti čo ponúknuť, a predsa nás chceš. Skrývame svoju úbohosť za toľko 

masiek; máme ich v zásobe dosť na každú príležitosť, a predsa máš záujem vrátiť nás k sebe 

a mať nás blízko. Vďaka za Tvoj Dar v Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel do našej tmy, aby nám 

ukázal cestu späť. Chceme sa vrátiť. Pomôž nám. Amen.  
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