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Streda 11. mája 2016 

Text: Jer 31, 31 – 34 
31Ajhľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela 

a s domom Júdu. 32Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby 

som ich vyviedol z Egypta, zmluvu, ktorú oni zrušili, hoci ja som bol ich pánom - znie výrok 

Hospodinov. 33Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch - znie 

výrok Hospodinov: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich 

Bohom a oni budú mojím ľudom. 34Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho 

brata: Poznajte Hospodina! Lebo všetci ma budú poznať, od naj menšieho až po najväčšieho - 

znie výrok Hospodinov - lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. 

Piesne: ES č. 615, 279 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Chodíte radi na sobáše? Možno niektorí z povinnosti, iní zo zvedavosti a iní sa na to skutočne 

tešia. Na sobášoch sme svedkami uzavretia zmluvy medzi dvoma ľuďmi. Dvaja si sľubujú 

vernosť na celý život. A nielen vernosť, ale aj ochranu. Sľubujú si aj starostlivosť a lásku na celý 

život: „Budem ťa milovať, o teba sa starať, vernosti ti zachovávať… až do smrti.“ Úžasné slová, 

silné myšlienky, momenty najvrúcnejších citov a úprimnej lásky. A potom prosby, aby Boh 

spečatil tento zväzok, požehnal, viedol, napĺňal ho šťastím a chránil pred akýmkoľvek zlom. 

Dvaja obyčajní smrteľníci uzatvárajú zmluvu, dohodu, ktorú budú dodržiavať až do svojej smrti. 

Dvaja ľudia, ktorí sú slabí a poznačení aj hriechom, zlyhaniami, pádmi a všeličím možným. 

A nad tým všetkým znie Božie meno a prosba, aby Pán Boh pomáhal. Pán Boh chce, ale niekedy 

sa stáva, že túto zmluvu, dohodu niekto poruší. Prichádza kríza manželstva, hádky, nevera, 

nenávisť, rozchod, rozvod. Niečo také vážne, také krásne, úžasné a dobré, čo Pán Boh stvoril 

a dal svojim ľudským deťom, ako je manželstvo, a oni to pošliapu, zničia a zahodia. A za sebou 

zanechajú hromadu utrpenia, zlomené srdcia a smutné deti.  

Aj Jeremiáš hovorí o zmluve. Boh sa rozhodol uzavrieť zmluvu s domom Izraela a domom Júdu. 

Iniciátorom nie je hriešny, porušený a slabý človek. Iniciátorom tejto zmluvy je večný, 

spravodlivý a milujúci nebeský Otec. Ten, ktorý sa nikdy v ničom nemýli a miluje svoje deti, aj 

keď ony zlyhávajú, utekajú, nedodržujú sľuby, dávajú miesto vo svojom srdci diablovi, a nie 

Bohu. Bol by si schopný uzatvárať zmluvu za takýchto okolností? Boh to urobil a nikdy od tejto 

zmluvy neodstúpil, nič z nej neporušil. Tým najväčším dôkazom je Boží Syn, Ježiš Kristus. 

V Ňom nám Pán Boh odpustil všetky naše viny a kvôli Nemu si nespomenie na náš hriech. 

Amen. 

Modlitba: 
Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby nás zbavil 

viny, hriechu, oslobodil nás z moci smrti a diabla. Odpusť nám, že sme takí nespoľahliví 

v dodržiavaní zmlúv, ktoré uzatvárame. Koľkokrát sme sľubovali pri krste, konfirmácii, sobáši či 

úvodoch funkcionárov v cirkvi! Ďakujeme, že môžeme byť Tvoji a Ty sa nás nevzdávaš, aj keď 

vieš, akí sme. Amen. 
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