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Štvrtok 6. apríla 2017 

Piesne: ES č. 233, 94 

Text: Jer 15, 15 – 21 

„Ty to vieš, Hospodine; rozpomeň sa na mňa a ujmi sa ma, pomsti sa za mňa na mojich 

prenasledovateľoch a nenič ma tým, že im zhovievaš. Vedz, že pre Teba znášam pohanenie...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Prečítané slová sú dôverným, ale nie jednoduchým rozhovorom medzi Pánom Bohom a 

prorokom. Pri ich čítaní si musíme uvedomiť, že Božia zvesť znie aj pre neverný, na trest 

odsúdený Izrael. V prorokovi vzniká napätie. Patrí k Izraelcom, ktorých Boh karhá, ale úloha 

karhajúceho proroka ho stavia do pozície ich nepriateľa. Ako sa tu zachovať? Ku komu sa viac 

prikloniť? Jeremiáš v tom mal jasno. Skúšal prestať s prorokovaním, ale priznal, že nemohol 

mlčať. Stále tu totiž pre poslucháčov bola ponuka prijať Božie napomínanie a zariadiť sa podľa 

neho – alebo sa vzoprieť. Prvá možnosť znamenala záchranu. Jeremiáš teda zostal verný. A keď z 

toho vyplynuli ťažkosti, šiel s nimi k Bohu s dôverou, že zasiahne a ponúkne mu riešenie. V 

živote sa každý z nás, veriacich, ocitne v situácii, že sa musíme rozhodovať, či sa viac 

prispôsobíme ľuďom zo sveta okolo seba, alebo Božej vôli. Sú to nepríjemné skúsenosti plné 

napätia. Niekedy nám hrozí, že stratíme starých priateľov. Hrozí nám napätie v rodine. Hrozí nám 

nepriateľstvo tam, kde bola pohoda a pokoj. Zvažujme však v takej chvíli, kam sa prikloníme. Ak 

spomedzi priateľov stratíme ľudí, ktorí nás zvádzali k zlému, bude to strata? Ak sa nepridáme k 

tým, čo rozsievajú nenávisť, čo chcú iných ponižovať, zneužívať vo svoj prospech, bude to 

strata? Jeremiáš v tom mal jasno. Držal sa Božej pravdy a múdrosti, aj keď nebola populárna. Pán 

Boh mu však práve vtedy sľúbil, že bude jeho silou, ochranou a pomocou. Verme tomu, že toto 

zasľúbenie platí aj pre nás. Pán Boh dokázal, že to myslí vážne, vtedy, keď poslal na svet svojho 

Syna. Nenechal nás samých v zápase proti zlu. Ježiš Kristus a Svätý Duch je pre nás štítom a 

naším ochrancom. Držme sa Jeremiášovho príkladu aj my. So svojimi neistotami aj s obavami sa 

zdôverme Bohu a On nám vo vhodnom čase dá odpoveď. Amen.  

 

Modlitba:   

Pane Ježiši! Ďakujeme za to, že stojíš s nami v zápase proti zlu. Ba vieme, že Ty si nás v tomto 

zápase predišiel a vybojoval si naše boje. Ďakujeme za záchranu pred mocou diabla a smrti. 

Prosíme Ťa však, pomáhaj nám aj v každodenných zápasoch. Pomôž nám vždy sa radšej 

prikloniť k Tvojej pravde, ako hľadieť na nálady nášho okolia. Pomôž nám byť svetlom pre ľudí 

v našom okolí a svietiť im Tvojou láskou. Amen.  
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