Streda 19. októbra 2016
Text: Jer 29, 1. 4 − 14
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Toto je doslovné znenie listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema zvyšku starších
odvlečených, kňazom, prorokom a všetkému ľudu, ktorý Nebúkadnecar odviedol do zajatia z
Jeruzalema do Babylonie. 4Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela, všetkým odvlečeným,
ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babylonie: 5Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte
záhrady a jedzte ich ovocie. 6Žeňte sa, ploďte synov i dcéry, ožeňte svojich synov a vydávajte
svoje dcéry za mužov, nech rodia synov a dcéry, množte sa tam a neumenšujte sa. 7Hľadajte
blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej
blahobyte bude aj váš blahobyt. 8Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Nech vás
nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú,
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lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Ja som ich neposlal - znie výrok Hospodinov. 10Lebo
takto vraví Hospodin: Keď sa doplní sedemdesiat rokov pre Babyloniu, navštívim vás a splním
pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. 11Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s
vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť
a nádej. 12Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás.
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Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, 14dám sa vám nájsť znie výrok Hospodinov - zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo
všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal - znie výrok Hospodinov - a navrátim vás na miesto, z
ktorého som vás dal odviesť.
Piesne: ES č. 538, 448
Zamyslenie nad Božím slovom:
V tejto časti Písma svätého počujeme slovo Pána Boha, ktoré zaznieva do konkrétnej situácie
človeka − ľudí z národa izraelského. Je to veľmi ťažká situácia. Títo ľudia prišli o svoje domy,
majetky, o svoje zázemie, rodný kraj, o svoju vlasť. Keď človeka zasiahne niečo ničivé, bolestné,
ťažké, často sa pýta, či o tomto vôbec vie Pán Boh. Vidí sa mu, že takúto náročnú situáciu Pán
Boh nemal dopustiť. Podobne reagovali aj Židia po odvlečení zo svojej vlasti. A Pán Boh im
dáva vedieť, že sa to stalo s Jeho vedomím a že budú v cudzine desiatky rokov.
Áno, človeče, aj o tvojej situácii Pán Boh vie. Si vo väzení. Sklamali ťa deti. Tvoje manželstvo je
nefunkčné. V tvojej rodine sú rozbroje a nepokoj. Prišiel si o majetok. Tvoje zdravie je
narušené… Padli tvoje istoty a všetko, čo si tak VEĽMI potreboval, čo si hľadal viac ako svojho
Stvoriteľa. Nie preto ti to bolo odobraté, aby si si zúfal, stratil nádej a istotu Božej lásky. To Pán
Boh ťa oslobodil od toho, čo ti bránilo vo správnom vzťahu k Nemu. Teraz osobne zažívaš, kam
až človeka dovedie ignorovanie Pána Boha v osobnom či rodinnom živote. Budeš ponechaný
v tomto stave strádania, no pretože ťa Pán Boh má rád, má pre teba budúcnosť. No vstúpiš do nej,
len ak začneš robiť to, čo si už prestal považovať za dôležité: hľadať Pána, svojho Boha, celým
srdcom. Pros o silu Ducha Svätého, potrebnú k zmene svojho myslenia a celej svojej osobnosti
tak, aby tvoj bežný život bol podobný životu Pána Ježiša. Porovnávaj svoje slová a konanie
s Božími zákonmi (je ich viac ako desať), aby si vedel, čo je nutné v tvojom živote ešte opraviť.
Ži podľa Božieho slova, nie podľa toho, ako ,,sa žije v tejto inej dobe“ − pretože si Božie dieťa.
Amen.
Modlitba:
Pane Bože, nemám čas na čítanie Tvojho slova. Prosím, pomôž mi, aby som si chcel ten čas
nájsť. Tvoje slovo mi veľakrát nič nehovorí; daj mi, prosím, schopnosť rozumieť Mu. Moja vôľa
sa búri pred tým, aby som sa vzdal príjemných, ale hriešnych vecí. Pomôž mi, nech sa deje Tvoja
vôľa. Neviem dôverovať Tvojmu vedeniu a mám pochybnosti o Tebe, preto Ťa prosím: Daj mi
dar pevnej viery. Amen.
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