
Piatok 18. augusta 2017 

Piesne: ES č. 282, 288 

Text: Jer 1, 11 – 19 

„A budú brojiť proti tebe, ale nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou – znie výrok Hospodinov – 

aby som ťa vyslobodil.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Pán Boh si používa človeka, aby tlmočil Božiu vôľu. Poveruje proroka, aby zvestoval Jeho 

slovo. Byť prorokom v prvom rade znamená prehovoriť do súčasnej situácie ako kazateľ, 

ktorý tlmočí Božie slovo do konkrétnych situácií – ako ich vidí Pán Boh. Samozrejme, že 

človek nemôže byť len Jeho pasívnym prostredníkom. Tlmočí slovo sebe vlastným spôsobom, 

ako ho jeho samého zasiahlo a oslovilo. Preto služobníci Boží – podobne ako proroci – 

vystupujú neraz ako kritici; hovoria aj nepopulárne veci, ktoré nelahodia uchu človeka, ale 

práve to človeku môže pomôcť. Hospodin si povoláva svojich služobníkov a posiela ich do 

sveta, ktorý sa odcudzil Bohu. V prvom rade musí služobník Boží vidieť, čo mu Pán zjavuje. 

Jeremiáš vidí mandľovníkový prút. O ňom je známe, že je pripravený kedykoľvek nanovo 

vypučať. Tu je tá naliehavosť: už to prichádza, už Hospodin otvára dvere a vchádza. 

Hospodin si stojí za svojím slovom, nespí a nedrieme (Ž 121, 4). On je stále pripravený svoje 

slovo uskutočniť a presadiť: „Tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst; nenavráti sa 

ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.“ (Iz 55, 11) 

Prečo by sa teda služobník Boží mal trápiť nad tým, či mal úspech, alebo či ho ľudia 

počúvnu? Úloha Božieho služobníka je verne zvestovať Božie slovo, a tým je jeho úloha 

splnená. To je jeden z dôležitých princípov kazateľskej služby – služby slova. Keď Pán 

posiela svoje slovo, tak ono predovšetkým znie Jeho ľudu, Jeho cirkvi! Nájde ono živnú pôdu 

v prvom rade v cirkvi?! Je prijaté Jeho deťmi?! Prorok sa nemá ľakať ľudí, lebo Hospodin ho 

bude vyslobodzovať, hoci budú proti nemu brojiť a nebude mať cestu vystlanú ružami. 

Hospodin uisťuje: Keď sa dáš do služby Božieho slova, keď sa pridáš k Jeho dielu, On bude 

s tebou, aby ťa zachraňoval, a preto sa nemusíš báť toho, čo sa v tej chvíli proti tebe stavia. 

Amen. 

 

Modlitba:  

Drahý Otče, Ty sa i mne s láskou prihováraš a voláš ma do svojej služby. Aj keď mám z toho 

obavu, vydávam sa Tebe cele, upotreb ma, na čo Ty sám chceš, v prospech svojej cirkvi. 

Prosím, očisť mi srdce, obživ a naplň svojou milosťou, svojím Svätým Duchom. Posilni ma 

v pevnej dôvere v Tvoje slovo. Tebe, v Trojici jedinému, múdremu Bohu, buď česť a sláva 

naveky. Amen. 
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