
Piatok 8. decembra 2017 

Piesne: ES č. 533, 683 

Text: Mt 23, 37 – 39 

„37Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe! 

Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a 

nechceli ste. 38Ajhľa, zanecháva sa vám dom váš pustý. 39Lebo hovorím vám: Neuvidíte ma 

odteraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Pamätáte si ešte situácie, keď ste ako deti počuli slová svojich rodičov: „Beda, nerob to“; 

„Prestaň s tým“ a pod.? Ja si spomínam na jednu konkrétnu situáciu. Liezol som po strome a 

vo výške približne 10 m s priemerom kmeňa asi 20 cm som počul hlasný krik otca: 

„Okamžite choď dole!“ Aj keď sa mi páčilo byť tak vysoko, poslúchol som a zišiel dolu. Som 

vďačný za otcove slová, že ma nimi varoval pred pádom. Podobne čítame aj slová Pána Ježiša 

z 25. kapitoly Matúšovho evanjelia. Od 13. verša znie všetkým Jeruzalemčanom vážne 

varovanie pred dôsledkami ich nesprávneho konania. Ovládaní „zlými vinohradníkmi“ sa 

rútia do záhuby. Majú pred sebou katastrofickú budúcnosť. Ako dôsledok toho, že Židia 

nevypočuli a neposlúchli Božích prorokov, prišla na nich skaza: dobytie a zničenie 

Jeruzalema, zborenie chrámu a spustošenie krajiny v r. 70. Hospodin tu nie je zobrazený ako 

priamo „pustošiaci“, ale ako Ten, ktorý sa opakovane pokúšal varovať, odvrátiť dopad 

nevery. Vystríhal ich pred trestom, ale napokon rezignoval a nechal udalostiam voľný 

priebeh. Nemôže násilím zmeniť ich vzdorovitosť, pretože je viazaný pravidlami Božej 

spravodlivosti, ktorá ponecháva človeku slobodnú vôľu. Iba jedine predchádzajúce hriechy 

Židov, taktiež ich budúce zaobchádzanie s Ježišom (obžaloba, ukrižovanie) im spôsobili 

všetku skazu. Pretože nepočúvli hlas svojho Boha. V Ježišových slovách z verša 37n badať 

určitý posun. Prejavuje ľútosť nad budúcnosťou Izraela. A čo je hlavné, do tejto nelichotivej 

situácie mu zvestuje nádej. Navzdory vážnej kríze Jeruzalemu hovorí o nádeji. Raz nastane 

čas, keď Ježiš bude aj s nimi „piť z kalicha v kráľovstve svojho Otca.“ Keď znovu príde, 

zhromaždí všetkých (samozrejme aj nás, teda cirkev z pohanov) okolo seba a vtedy nebude 

chýbať Izrael, ktorý Ho bude vzývať. Venoval im veľa lásky a často sa usiloval zhromaždiť 

Jeho deti k sebe. Raz sa to stane večnou realitou. Bratia, sestry, poslušnosťou Božím 

príkazom a Jeho svätej vôli prijímame i my – Kristova cirkev z pohanov, radostnú nádej 

a vytrhnutie z dopadu nášho hriechu. Verme tomu a žime podľa toho. Amen. 

 

Modlitba:  
Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že aj dnes nás miluješ a svojím slovom nám pomáhaš poznať, čo je 

užitočné pre náš život. Odpusť nám naše každodenné hriechy. Skrze Ducha Svätého spôsob, 

aby sme Ti boli poslušní, a raz Ťa aj zvelebovali v nebeskom kráľovstve. Amen.  
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