
Utorok 22. augusta 2017 

Piesne: ES č. 496, 565 

Text: Jer 8, 18 – 23. 9, 6 – 15  

„Preto takto vraví Hospodin mocností: Hľa, ja ich pretavím a preskúšam. Veď ako si mám 

počínať voči dcére svojho ľudu?“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Slovo, ktoré máte dnes pred sebou, je plné horkosti, ktorá sa opiera o sklamanie živého Boha 

z toho, ako svojvoľne a duchovne chaoticky si počína vyvolený národ stojaci uprostred 

pohanských národov. Vyjadruje hlboké sklamanie živého Boha z toho, ako si Izrael svoju 

vyvolenosť neváži a ľahkovážne ju predáva na pohanskom trhovisku okolitého sveta. Do tejto 

situácie však skutočne kompetentne nehovoria žiadne oficiálne náboženské autority, ale 

prorok, ktorý má poverenie priamo od Boha. On teda nie je žiadny oficiálny klerik, ktorý by 

mal poverenie k svedectvu zdola, teda z oficiálnych náboženských miest, ktoré sú v celom 

probléme samy namočené až po príslovečný krk. Svedectvo Božie, ktoré prorok tlmočí, je 

teda plné, je pravdivé, je „živé a mocné a je ostrejšie ako ktorýkoľvek dvojsečný meč 

a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie 

a zmýšľanie srdca. A nieto tvora skrytého pred Ním, všetko je obnažené a odkryté očiam 

Toho, ktorému sa budeme zodpovedať“ (Žid 4, 12 – 13). Nie je teda možné sa pred ním skryť, 

nie je možné naň akosi nereagovať. Na jeho základe ide totiž o triedenie duchov. Ide aj o to, 

že Boh skrze proroka posúva v tomto svedectve zodpovednosť za daný stav nie iba na 

jednotlivca, ale aj na celý národ a na jeho duchovných vodcov. To je, samozrejme, veľmi 

nepríjemné a chúlostivé. Ak o tom budete premýšľať, skúste si položiť pár otázok, napríklad: 

Je toto svedectvo aktuálne pre súčasný stav kresťanstva? Je kresťanstvo v súčasnosti schopné 

reálne a kriticky reflektovať svoj duchovný stav? Sme my ako jednotlivci schopní vyvodiť 

z istého poznania o duchovnom stave kresťanstva akési konkrétne dôsledky, ktoré by 

v rozhodnej miere ovplyvnili naše vlastné duchovné smerovanie? Alebo si pred tým budeme 

ďalej zakrývať oči a zapchávať uši, omieľajúc pritom akési všeobecné náboženské frázy? 

Amen.  

 

Modlitba:  

Nebeský náš Otče, ďakujeme Ti za Tvoje mocné a nekompromisné slovo, ktoré má moc 

prebudiť nás z našej vlastnej duchovnej letargie, z nášho vlastného duchovného splietania sa 

so svetom, ale aj s falošnými náboženstvami a ich modloslužbou, ktorá je ľúbivá a príťažlivá 

pre nášho starého, hriešneho človeka. Odpusť, prosíme, naše zlyhania a mocou svojho 

Svätého Ducha veď nás k pokániu a zmocňuj nás k tomu, aby sme vymietli z našich 

duchovných životov každý druh modloslužby. Daj nám silu a odvahu o tomto všetkom 

vydávať svedectvo, pretože len to je cesta k náprave, cesta späť k poslušnosti Tebe, jedinému 

živému Bohu. Amen. 

 

Mgr. Ján Kollár, evanjelický a. v. duchovný na dôchodku, Banská Bystrica 

 


