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Zamyslenia na týždeň po Nedeli po Vstúpení 28. 5.  

 

Nedeľa 28. mája 2017 – Nedeľa po Vstúpení 

Piesne: ES č. 159, 164 

Text: Jer 31, 31 – 34 

„Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú 

mojím ľudom.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Čísla už od staroveku priťahovali ľudí, lebo okrem „číselného“ významu skrývajú v sebe aj 

význam symbolický. Štyridsať dní potopy, štyridsať rokov na púšti, štyridsať dní pôstneho 

obdobia, štyridsiaty deň po Vzkriesení (Vstúpenie Krista Pána)... Štyridsiatka sa v Biblii používa 

ako meradlo významného času. Jeremiášovmu prorockému pôsobeniu predchádzalo štyridsať 

rokov modloslužby za kráľa Menaššeho. Prorokov život sa odohrával v dobe „výmeny svetových 

mocností“, zániku Judského kráľovstva a deportácie obyvateľstva do babylonského zajatia. 

Turbulentná doba. Ako tá naša. V ľudskom živote sú míľniky, keď sa zastavíme a otočíme „k 

Bohu tvárou tvár“, ale niekedy musia prísť až pohromy, aby sme toho boli schopní... Jeremiáš 

svojich súčasníkov upozorňuje na to, že nedostatok viery a vernosti k Hospodinovi nevyhnutne 

vedie ku katastrofe v spoločenskom i osobnom živote. Prorok varuje, že deň Hospodinov sa blíži. 

Nebude to však len deň temnoty, hnevu a hrôzy! Tento deň zároveň otvorí nové obdobie! 

Napraví vzťahy, presadí spravodlivosť, vytvorí priestor na zhromaždenie všetkých „beznádejne 

rozptýlených“. Ľud Starej zmluvy nemal tú milosť, aby sa naplnili slová o „novej zmluve“, ktoré 

sme čítali v našom texte. My sme však ľud, ktorý má možnosť žiť novým spôsobom, lebo v krvi 

Ježiša Krista je tá zmluva navždy naplnená! Je pre nás ponukou, možnosťou – novou možnosťou 

pre naše vzťahy, našu prítomnosť i budúcnosť. Ježiš odchádza k Otcovi, ale neopúšťa nás, lebo 

zasľubuje „krst Duchom Svätým“ (Sk 1, 5). Zveruje tebe aj mne priestor, kde môžeme žiť ako 

deti „novej zmluvy“, kde bude On naším Bohom a my Jeho ľuďom. Nie však iba naoko. Vyzýva 

nás, aby sme odhaľovali „menaššeovskú modloslužbu“ v sebe samých aj vo svojom okolí. Tvoj 

Boh nechce, aby si (som) „kráčal s dobou len kvôli plným hrncom a bruchu“ a zrádzal ho za 

„tridsať strieborných“. Si dieťa cirkvi, pre ktorú evanjelium o Ježišovi je stále najväčším 

pokladom. A platí to aj päťsto rokov po reformácii, v roku 2017! Buďme „stále sa reformujúci“ 

a ukazujme aj v realite dňa na „Otca Novej zmluvy“. Amen. 

 

Modlitba:   

Drahý nebeský Otče, nedostatok viery v Teba a modloslužba nevyhnutne vedú ku katastrofám v 

živote. Daruj nám jeremiášovskú čestnosť a vernosť do každodenného života. Urobil si nás 

spolupracovníkmi na záchrane tohto sveta. Daj, aby naša lenivosť nebola príčinou toho, že mnohí 

o Tebe nebudú nikdy počuť. Amen. 
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