
Zamyslenia na týždeň po 21. nedeli po Svätej Trojici 5. 11. 

 

Nedeľa 5. novembra 2017 – 21. nedeľa po Svätej Trojici 

Piesne: ES č. 460, 266 

Text: Jer 29, 1. 4 – 7. 10 – 14 

„Ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu: dať vám 

budúcnosť a nádej.“  

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Slová, ktoré dnes čítame, napísal prorok Jeremiáš v liste tým, ktorí boli z Jeruzalema 

odvlečení do zajatia v Babylonii. Ocitli sa v cudzom svete, nevedeli, čo ich čaká, boli 

vytrhnutí z prostredia svojho domova, náboženstva i tradícií, a preto by sa dalo očakávať, že 

sa buď budú snažiť dištancovať od toho nepriateľského sveta a vytvoria vlastnú izolovanú 

skupinu, alebo s ním postupne splynú a stratia svoju identitu tak, ako sa to už v dejinách neraz 

stalo.Hospodin ich však slovami proroka Jeremiáša vyzýva, aby hľadali zlatú strednú cestu, 

teda aby užívali krajinu, v ktorej žijú, jedli z jej plodov, hľadali jej blaho, a dokonca sa za ňu 

modlili, veď blaho tej krajiny bude aj ich blahom, no aby pri tom nezabúdali na Hospodina a 

srdcom Ho stále hľadali a očakávali od Neho zmenu tejto situácie. Hospodin im dokonca 

zmenu priamo sľubuje, pretože aj keď ich sám dal odvliecť do zajatia (nestalo sa to náhodou – 

v. 4), sleduje však ich dobro, a nie nešťastie. Hospodin má svoje úmysly aj s Izraelom, aj 

s Babyloniou, a Jeho úmysly sú dobré. Izrael sa dočká záchrany, ak zostane verný svojmu 

Bohu. 

Aj my, kresťania, žijeme často ako Izraelci v Babylonii. Veď sme so svojou vierou neraz sami 

uprostred nevery, nelásky, podlosti, intríg, klamstva a násilia. Nie nadarmo sa cirkev často 

zobrazuje ako loďka na rozbúrenom mori. Mnohí kresťania aj v minulosti utekali zo sveta do 

kláštorov, mnohí sa i dnes utiekajú do svojho vlastného sveta a s týmto svetom nechcú mať 

nič spoločné. No aj pre nás platia Hospodinove slová: aby sme užívali krajinu, ktorú nám Boh 

dal, jedli z jej plodov, a pritom sa modlili za jej blaho. Hospodin má aj s týmto svetom, aj s 

nami svoje úmysly, ktoré sú dobré, veď nám zasľubuje, že zmení náš údel a zhromaždí nás zo 

všetkých miest sveta. Dôverujme preto Hospodinovi, očakávajme naplnenie Jeho úmyslov a 

dbajme hlavne na to, aby sme Mu zostali verní a srdcom Ho neustále hľadali. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Bože, Tvoje úmysly sú nám často skryté, často nerozumieme tomu, čo sa okolo nás a s 

nami deje. No Tvoje úmysly sú dobré. Daj nám preto, prosíme, svojho Svätého Ducha, aby 

sme Ti s Jeho pomocou ostali verní, srdcom Ťa neustále hľadali a dôverovali Ti, že Ty zmeníš 

náš údel. Amen. 
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