Zamyslenia na týždeň po 23. nedeli po Svätej Trojici
Utorok 6. novembra 2018
Piesne: ES č. 473,445
Text: Jer 19, 10 – 11. 15b
„10Potom rozbi krčah pred očami mužov, ktorí pôjdu s tebou, 11a povedz im: Takto vraví
Hospodin vojov: Podobne rozbijem tento ľud a toto mesto, ako rozbíjajú hrnčiarsku nádobu,
ktorú už nemožno opraviť. Pochovávať budú v Tófete pre nedostatok miesta na pochovávanie.
Ajhľa, privediem na toto miesto a na všetky mestá patriace k nemu pohromu, ktorú som
vyriekol proti nemu, lebo si zatvrdili šiju a nedali na moje slová.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V čase, keď nám je dobre, sa nepýtame, prečo je to tak. Nepátrame po pôvode našich
úspechov. Jednoducho si to užívame a sme hrdí na to, ako sme to sami zvládli. Takto sa Boží
ľud vnímal v toku svojich dní. Za svojimi úspechmi videli seba a svoju múdrosť a na
Hospodina si ani nespomenuli. Ale On sa rozhodol, že sa im pripomenie. Ústami proroka
Jeremiáša im povedal, kam smeruje ich cesta bez Boha. A opisuje to slovami: „... rozbijem
tento ľud a toto mesto ... lebo si zatvrdili šiju a nepočúvali moje slová.“ Božie slovo je knihou
vzácnych obrazov, a práve v rozbitom krčahu sa jeden takýto, pre Izrael zrozumiteľný, obraz
odkryl. Krčahy sa zvyčajne používali na nosenie vody alebo na jej uchovávanie v domácnosti.
Boli veľmi drahé, preto ich majitelia pri manipulácii s nimi dávali pozor na to, aby sa
nerozbili. Pohľad na rozbitú vázu, prípadne na črepiny z rozbitého krčaha, je bolestným
pohľadom. Rozbitá váza či krčah sú nenávratne preč. Pri pohľade na krčah alebo keramickú
vázu sa zvyčajne pozastavíme nad tým, aký majú krásny tvar či dizajn. No pri sledovaní tejto
vonkajšej krásy si len niektorí z nás uvedomia, že je za ňou ukrytá zároveň veľká krehkosť.
Stačí celkom nepatrný podnet prichádzajúci zvonku, spadne a rozbije sa. No nezničí sa len
krčah, ale znehodnotí sa aj jeho obsah. Takto jemne ale razantne je podľa Jeremiášových slov
Hospodin pripravený rozbiť sebavedomie svojho ľudu, zničiť aj ten vzácny obsah, ktorý doň
vložil a ktorý oni premiešali s praktikami okolitého sveta. No kým pre Izrael boli Jeremiášove
slová rozsudkom, pre nás sú napísané na zmúdrenie. Lebo tak ako Izrael, aj každý z nás je
krčah so vzácnym dizajnom, ale sme aj veľmi krehkými v očiach Hospodinových. Náš život,
manželstvo, práca, vzťahy s deťmi sa môžu v okamihu zmeniť na črepiny, ak do obsahu,
ktorý do nás vlial Boh, primiešame hnev, nelásku, klamstvo. Pán Boh do každého z nás denne
vlieva všetky dobré dary, aby sme nimi mohli slúžiť. Napĺňa nás svojím Duchom a v Ňom

i múdrosťou pred Hospodinom. Preto, keď je nám dobre, pamätajme na Darcu všetkých
dobrých darov a s pokorou v srdci buďme vďační za všetko dobrodenie. Načierajme
z Božieho slova silu a múdrosť, aby sme sa nerozbili ako hlinený krčah a nezničili tak to, čo
je v nás vzácne. Amen.

Modlitba:
Nebeský Pane Bože, oslavujeme Tvoje sväté meno, že si nám otvoril svoje slovo, aby sme
v ňom spoznali Teba a Tvoju vôľu s naším životom. Prosíme Ťa, napĺňaj nás svojimi darmi
a veď nás tak k múdrosti pred Tebou, aby sa náš život nepremenil na hŕbu bezcenných črepín.
Amen.
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