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Piatok 31. marca 2017 

Piesne: ES č. 546, 554 

Text: Jer 11, 18 – 20  

„Ale, Hospodine mocností, ktorý spravodlivo súdiš a skúmaš ľadviny i srdce, kiež uzriem Tvoju 

pomstu na nich, lebo Tebe som prenechal svoj spor.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Prečítané verše svedčia o veľmi smutných skúsenostiach proroka Jeremiáša. Svedčia o tom, ako 

sa ho jeho rodáci aj najbližší snažili odstrániť. Jeremiáš sa prostredníctvom vízie dozvedel 

o nebezpečenstve, ktoré ohrozuje jeho život. On sám akoby nič netušil, „vedený na zabitie“ 

dôveroval svojmu prostrediu a nepredpokladal zákerné plány smerujúce k jeho odstráneniu. 

Obraz baránka, ktorým sa tu opisuje správanie a postoj proroka Jeremiáša, je v Starej zmluve 

použitý prvýkrát a vedie nás až k Novej zmluve, k Ježišovi. To, čo všetko konali Jeremiášovi 

nepriatelia, jasne svedčí o ich vražedných úmysloch. Prenasledovaný Jeremiáš volá po 

spravodlivosti u Boha, spravodlivého Sudcu, ktorý skúma ľadviny i srdce, pozná i najtajnejšie 

myšlienky. Prorok dokazuje svoju nevinu a potom sa dovoláva Božej pomsty. Prenecháva však 

pomstu Bohu a kladie svoj spor do Jeho rúk. Spolieha sa na Boha a necháva sa Ním viesť. 

Neženie ho k pomste egoizmus ani vlastné ciele, je nástrojom v Božích rukách, pripravený plniť 

vôľu svojho Boha. Koľkokrát sme aj my stáli v pozícii proroka Jeremiáša. Hoc nikto nesiahal na 

náš život, predsa sme sa stali nepohodlnými. Vtedy sa ťažko kráča. Ťažká je cesta za Pánom, 

ocitáš sa sám bez podpory brata – sestry, bez spoločenstva. Tu sa ťa zmocňuje únava. Nesťažuj 

sa: Je to ťažká cesta, nič sa mi nedarí, všade samé prekážky! Každý, kto sa odovzdal Pánovi, 

chváli sa iba tým, ako ho On predivne previedol ťažkosťami a cestu jeho života usmerňuje tak, 

ako je to správne a primerané. Blažený človek, ktorý sa spoľahne na Boha, svoje ťažkosti, spory 

aj pomstu nechá Jemu, s plačom i modlitbou príde a nechá sa viesť Jeho rukou. Boh nájde cestu 

a spôsob aj tam, kde ju my nemôžeme vidieť, a bezpečne nás dovedie do cieľa. Amen. 

 

Modlitba:  

Drahý Bože, daj nám silu spoľahnúť sa na Teba, kráčať k Tebe aj napriek hrboľom na ceste, 

napriek sporom a rôznym ťažkostiam. Prosíme, aby sme neboli ovládaní pomermi a okolnosťami, 

ktoré často nie sú voči nám priaznivé, aby sme nehľadali pomstu, ale všetko to svoje odovzdali 

Tebe. Veď nás svojou rukou a chráň pred každým nepriateľom, aby sme, premožení Tvojou 

milosťou, našli pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Amen. 
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