
Zamyslenia na týždeň po 11. nedeli po Svätej Trojici 
 

Nedeľa 12. augusta 2018 – 11. nedeľa po Svätej Trojici 

Piesne: ES č. 261, 462 

Text: Jer 7, 1 – 15 

„1Toto je slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina: 2Postav sa do brány domu 

Hospodinovho a hlásaj tam toto slovo: Čujte slovo Hospodinovo, všetci Júdejci, ktorí 

prechádzate týmito bránami klaňať sa Hospodinovi. 3Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: 

Napravte svoje cesty a činy a dovolím vám bývať na tomto mieste. 4Nespoliehajte sa na takéto 

klamlivé slová: Chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov je toto! 5Ak 

naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak si naozaj budete navzájom prisluhovať právo, 6ak 

nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ani nevinnú krv prelievať na tomto mieste, ani za 

inými bohmi chodiť na vlastnú škodu, 7dovolím vám bývať na tomto mieste, v krajine, ktorú 

som dal vašim otcom od vekov až na veky. 8Ale vy sa spoliehate na klamlivé slová, ktoré 

neosožia. 9Či budete kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivo prisahať, kadiť Baalovi a chodiť za 

inými bohmi, ktorých ste nepoznali, 10a potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto 

dome, ktorý nesie moje meno, a poviete: Sme chránení! a potom ďalej páchať chcete tieto 

ohavnosti? 11Či tento dom, ktorý nesie moje meno, je vo vašich očiach pelešou lotrovskou? 

Ja sám som to videl - znie výrok Hospodinov. 12Choďte k môjmu posvätnému miestu, ktoré 

bolo v Šíle, kde som sprvoti pripravil príbytok svojmu menu, a pozrite, čo som s ním urobil 

pre zlo svojho ľudu, Izraela. 13Teraz však, pretože ste páchali všetky tieto skutky - znie výrok 

Hospodinov - a pretože ste nepočúvali, hoci som sa vám ustavične prihováral, a neozývali ste 

sa, hoci som vás volal, 14urobím so svojím domom, ktorý nesie moje meno a na ktorý sa vy 

spoliehate, a s miestom, ktoré som dal vám i vašim otcom, ako som urobil so Šílom. 15A 

zavrhnem vás spred seba, ako som zavrhol všetkých vašich bratov, celé potomstvo Efrajima.“ 

  

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Chrám Hospodinov je útočiskom tých, ktorí žijú podľa Božej vôle. Chrám, kostol, 

Hospodinov dom, Boží stánok – je v mnohých jazykoch označovaný ako cirkev. U nás síce 

rozlišujeme cirkev ako spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista a kostol ako budovu, v ktorej sa 

veriaci zhromažďujú, ale na základe Písma môžeme aj cirkev vnímať ako duchovný Boží 

dom, a tiež ako nový vyvolený Boží ľud – nový Izrael. Keď cez túto optiku čítame 

Jeremiášovo posolstvo, zistíme, že je nanajvýš aktuálne aj dnes pre nás. Prorok Jeremiáš 

adresoval Hospodinove napomenutia Judejcom, ktorým v tom čase hrozila vojna 



s Babylonom, následné zničenie Jeruzalema i s chrámom a odvlečenie do babylonského 

zajatia na 70 rokov. Nepredstaviteľné, však?! Ani vlastný národ prorokovi neveril, jeho 

varovanie a rady nebral vážne. A tak prišiel Boží trest. „Chrám Hospodinov, chrám 

Hospodinov je toto!... Sme chránení,“ uisťovali sa starozmluvní príslušníci vyvoleného 

národa. A my si hovoríme: Sme pravá cirkev, naša viera je tá pravá, pravé je učenie otcov. 

Všetci ostatní, tí, čo veria inak ako my, samozrejme, blúdia. No ak sa nad sebou a nad cirkvou 

vážne zamyslíme, myslím, že nám nezostáva iné, iba uznať, že aj my sa často spoliehame na 

formálne kresťanstvo, na klamlivý pocit, že sme dobrí kresťania – evanjelici, ak sme 

pokrstení, chodíme do kostola, dokonca i k Večeri Pánovej, platíme cirkevný príspevok, 

dodržiavame tradície „dané otcom“... Ale stačí to? Namiesto Krista nasledujeme tzv. 

celebrity, ktorých morálne hodnoty sú často viac než pochybné. Aj priamo v cirkvi nás často 

trápia nezdravé vzťahy, poznačené samoľúbosťou, závisťou, túžbou po moci, bohatstve 

a sláve, vyskytne sa i udavačstvo, meranie ľudí podľa nerovnakého metra, nespravodlivosť, 

nedôvera a strach. Máme vôbec právo dovolávať sa Božej ochrany, lebo patríme k Jeho 

domu, ľudu? Nie! Jedine Božia milosť je našou záchranou. Ale Pán Cirkvi od nás zato niečo 

chce: „Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak si naozaj budete prisluhovať právo, 

nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ani nevinnú krv prelievať, ani za inými bohmi 

chodiť na vlastnú škodu, dovolím vám bývať na tomto mieste, v krajine, ktorú som dal vašim 

otcom od vekov až na veky.“ Amen.  

 

Modlitba: 

Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že si dal napísať svoje slovo, aby sme vedeli, čo je dobré a čo 

zlé. Ďakujeme Ti, že si nás vyslobodil z otroctva hriechu skrze Ježiša Krista. Ďakujeme Ti, 

Duchu Svätý, že nám dávaš poznať Božiu vôľu a ponúkaš nám múdrosť, odvahu a silu žiť 

podľa nej. Prosíme Ťa, pomôž nám k úprimnému pokániu, omilosti nás a veď nás životom 

tak, aby sme nezneužívali Tvoju milosť, ale vďačne na ňu odpovedali úprimnou láskou 

k Tebe i k blížnym. Prosíme, neopúšťaj nás, lebo bez Teba nič nie sme. Tebe na slávu chceme 

žiť. Amen. 
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