Piatok 20. januára 2017
Piesne: ES č. 652, 633
Text: Jer 14, 1 – 9
„Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni, Hospodine, pre svoje meno, lebo nesčíselné sú naše
odpadnutia; proti Tebe sme zhrešili.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Táto kapitola hovorí o katastrofálnych dôsledkoch sucha na ľud i na zem. Pán Boh poslal túto
prírodnú pohromu na Judsko v období posledných rokov existencie Judska, a to kvôli nevernosti
ľudu voči Nemu i Jeho zmluve. Tvorca všetkého živého i človeka ako koruny stvorenstva
vystríhal pred týmto nebezpečenstvom, hrozbou, kliatbou už v 5M 28, 15 – 69: „Ale ak nebudeš
poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a nebudeš zachovávať všetky Jeho príkazy a Jeho
ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, naplnia sa na tebe všetky tieto kliatby a budú ťa stíhať...“ No
ľud zabudol na dve kamenné dosky, na Desať Božích prikázaní, zabudol na Boha, ktorý nás
stvoril a daroval nám aj svojho Syna, len aby sme boli zachránení a mohli sa polepšiť a mať život
večný. Ľud v Judsku odmietol Boha. A čo ľud dnešnej doby? Nenachádza sa v tých istých
koľajach ako Judsko v dobe proroka Jeremiáša? Neprišli mnohí o zdroj živej vody? Nevytvorili si
nových bôžikov a na Boha zabudli a zanevreli? Teraz je síce január a zatiaľ nepociťujeme
nedostatok prírodnej vody, ale čo ak o zdroj prírodnej vody prídeme práve v mesiacoch, keď to
bude naša vegetácia najviac potrebovať? Koho potom budeme obviňovať, na koho budeme
volať?! Keď ľud videl, že je už veľmi zle, začal volať k Bohu o dážď. Avšak Hospodin odmietol
vypočuť ich modlitby, aby ukázal, že súd, ktorý musí ľud podstúpiť kvôli svojim hriechom, je
neodvratný. Všetci, ktorí pokračujú v hriechu i napriek mnohým upozorneniam nielen kazateľov,
ale hlavne Boha, by si mali uvedomiť, že môže i dnes, v 21. storočí, prísť čas, keď Boh odmietne
vypočuť naše modlitby a zošle na nás zaslúžený trest za naše neposlúchanie Hospodinovho hlasu
a nezachovávanie všetkých Jeho prikázaní. Amen.
Modlitba:
Pane Bože, Otče náš láskavý, Hospodine mocnosti, dovoľ nám predstúpiť pred Tvoju svätú tvár
i v tento piatkový deň s prosbou o Tvoju milosť. Daj, aby sme sa vždy občerstvovali Tvojou
živou vodou, a nedovoľ nám, aby sme ju zavrhli. Prosíme Ťa, Pane, nedaj, aby sme dopadli ako
ľud v Judsku, no ich chyby nech sú nám na poučenie. Prosíme Ťa, daj nám na našu zem aj
dostatok prírodnej vody, hlavne v čase vegetácie, aby sa zachoval život na zemi. Ďakujeme Ti za
Tvoju nekonečnú milosť, ktorú nám neustále preukazuješ. Amen.
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