
Zamyslenia na týždeň po 1. nedeli po Svätej Trojici 
 

Pondelok 4. júna 2018 

Piesne: ES č. 383, 310 

Text: Jer 10, 6 – 12 

„6Niet Tebe podobného, Hospodine; veľký si a veľké je Tvoje meno. 7Kto by sa nebál Teba, 

Kráľ národov? Naozaj, Tebe to patrí, veď medzi mudrcami pohanov, ani v ich všetkých 

kráľovstvách niet Tebe podobného. 8Napospol hlúpi sú a pochabí, modlárska náuka - to je 

len drevo, 9tepané striebro, dovezené z Taršíša, a zlato z Úfázu, dielo umelca z rúk zlievača; 

fialová a purpurová látka je ich odev, všetko je to dielo znalcov. 10Ale Hospodin je pravý 

Boh, On je živý Boh a večný Kráľ! Pred Jeho hnevom trasie sa zem; pohania nevydržia Jeho 

prchkosť. 11Takto im povedzte: Bohovia, ktorí nevytvorili nebo ani zem, stratia sa zo zeme a 

spod neba. 12On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou 

dômyseľnosťou rozopäl nebesá.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Žijeme v čase, keď len zriedkavo počujeme informácie, ktoré nás potešia a povzbudia. Oveľa 

viac je správ, ktoré nám prinášajú pochybnosti, obavy či dokonca strach z budúcnosti. Táto 

situácia však vôbec nie je nová. Slová proroka Jeremiáša zazneli v dobe, ktorá bola 

v mnohom podobná našej. Obyvatelia Izraela prežívali obavy z mocných veľkých ríš, ktoré 

s nimi susedili a politicky ich ohrozovali. Pociťovali neistotu, či sa im podarí zachovať svoju 

národnú a duchovnú svojbytnosť a nezávislosť. Možno sa cítili slabí a bezbranní voči 

všetkým okolnostiam, ktoré ohrozovali ich život a spoločenstvo viery. To všetko malo 

neblahý vplyv na ich duchovný stav, na ich vieru v Boha. Pravdepodobne si mnohí z nich 

rozličné ohrozenia, ktoré sa k nim blížili, spájali s mocou božstiev iných národov, ktoré boli 

v tom čase početnejšie a silnejšie ako Izrael. A preto boli v pokušení vnímať svojho Boha – 

Hospodina ako slabšieho, než sú bohovia iných národov. To ich privádzalo až k myšlienke, že 

môžu získať istotu do budúcnosti hľadaním priazne cudzích božstiev – čo sa však rovnalo 

opusteniu viery v Hospodina. Pred týmto pokušením a zradou viery v Hospodina prorok 

varuje Boží ľud. Vyzýva Izrael, aby sa nepriúčal ceste pohanov a neľakal sa znamení nebies. 

Chce, aby pochopili, v čom poblúdili – keď sa báli toho, čoho sa nemali báť, ale chýbala im 

bázeň pred Tým, koho sa mali báť. Mali veľký strach pred inými národmi a ich božstvami, ale 

zabudli na svoje povolanie – predovšetkým žiť v bázni pred Hospodinom, ktorý stvoril svojou 

silou zem, múdrosťou svojou postavil svet a svojou dômyselnosťou rozopäl nebesá (v. 12). A 



práve preto, že opustili bázeň pred Hospodinom, ktorá je počiatkom múdrosti, boli ich srdcia 

vydané strachu a obavám z moci rôznych síl tohto sveta. Preto nielen v dobe Jeremiáša, ale aj 

pre nás dnes je jediným vyslobodením zo strachu a obáv z hrozieb okolo nás návrat k bázni 

pred Hospodinom, ktorému nieto podobného. Nezávisle na tom, aké správy nám tento deň 

prinesie, máme istotu, že Hospodin je pravý Boh, On je živý Boh a večný Kráľ (v. 10). Ak sa 

budeme pridŕžať tejto pravdy, iste aj dnes obstojíme v skúškach a spoznáme Božiu moc, ktorá 

zachraňuje – v mene Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. 

 

Modlitba:  

Niet medzi bohmi rovného Ti, Pane, a nieto skutkov, ako sú Tvoje. Všetky národy, čo si 

učinil, prídu a klaňať sa budú pred Tebou, Pane, a Tvoje meno budú uctievať, lebo si veľký, 

robíš divné skutky, jedine Ty si Boh. Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste: nech chodím 

v Tvojej pravde. Na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena. Ďakovať Ti budem 

celým srdcom, Pane môj, a oslavovať Tvoje meno naveky. Lebo je veľká Tvoja milosť voči 

mne a dušu si mi vytrhol z najhlbšieho podsvetia (Ž 86, 8 – 13). Amen. 
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