
Pondelok 5. marca 2018 

Piesne: ES č. 260, 526 

Text: Jer 26, 1 – 24  

„1Na začiatku panovania judského kráľa Jojákíma, syna Joziášovho, zaznelo Jeremiášovi 

toto slovo Hospodinovo: 2Takto vraví Hospodin: Postav sa na nádvorie domu Hospodinovho 

a všetkým judským mestám, ktoré sa prichádzajú klaňať do Jeho domu, hovor slová, ktoré som 

ti prikázal hovoriť; nevynechaj ani slovo. 3Azda poslúchnu a každý sa navráti zo svojej zlej 

cesty; ja oľutujem pohromu, ktorú zamýšľam dopustiť na nich pre ich zlé skutky. 4Povedz im: 

Takto vraví Hospodin: Ak neposlúchnete a nebudete chodiť podľa môjho učenia, ktoré som 

vám predložil, 5a nedáte na slová mojich sluhov, prorokov, ktorých ustavične posielam k vám 

- akože ste ich neposlúchali: 6naložím s týmto domom ako so Šílom a toto mesto urobím 

kliatbou pre všetky národy zeme. 7Kňazi, proroci aj všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť tieto 

slová v dome Hospodinovom. 8Keď Jeremiáš dopovedal všetko, čo mu Hospodin prikázal 

hovoriť celému ľudu, chytili ho kňazi, proroci i všetok ľud a povedali: Musíš zomrieť. 9Prečo 

si prorokoval v mene Hospodinovom: Tento dom bude ako Šílo a toto mesto tak spustne, že 

bude bez obyvateľov? Všetok ľud sa zhŕkol k Jeremiášovi do domu Hospodinovho. 10Keď sa 

judské kniežatá dozvedeli o tom, vyšli z kráľovského paláca hore do domu Hospodinovho a 

sadli si pri vchode do Novej brány domu Hospodinovho. 11Kňazi a proroci povedali 

kniežatám a všetkému ľudu: Tento muž je hoden smrti, lebo prorokoval proti tomuto mestu, 

ako ste počuli na vlastné uši. 12Vtedy Jeremiáš povedal všetkým kniežatám a všetkému ľudu: 

Hospodin ma poslal prorokovať proti tomuto domu všetky slová, ktoré ste počuli. 13Teraz 

však polepšite svoje cesty a svoje skutky, počúvajte slovo Hospodina, svojho Boha, a 

Hospodin oľutuje zlo, ktoré vyslovil proti vám. 14Ja som vo vašich rukách, urobte so mnou, 

čo uznáte za dobré a spravodlivé. 15Len vezmite na vedomie, že ak ma usmrtíte, uvalíte 

nevinnú krv na seba a na toto mesto i na jeho obyvateľov, lebo Hospodin ma naozaj poslal k 

vám povedať vám verejne všetky tieto slová. 16Nato kniežatá i všetok ľud povedali kňazom a 

prorokom: Tento človek nie je hoden smrti, lebo k nám hovoril v mene Hospodina, nášho 

Boha. 17Niektorí zo starších krajiny povstali a povedali celému zhromaždeniu ľudu: 

18Micheáš z Mórešetu prorokoval za dní judského kráľa Chizkiju a povedal všetkému ľudu 

Judska: Takto vraví Hospodin mocností: Sion bude zoraný na pole, Jeruzalem bude 

zrúcaninou a chrámový vrch zalesnenou výšinou. 19Či ho preto vydal na smrť judský kráľ 

Chizkija a celý Júda? Či sa nebál Hospodina a nesnažil sa udobriť Jeho tvár, takže Hospodin 

oľutoval zlo, ktorým im pohrozil? My však chceme uvaliť veľkú neprávosť na seba. 20Aj iný 

muž prorokoval v mene Hospodinovom: Urija, syn Šemajov z Kirjat Jeárímu. Ten prorokoval 

proti tomuto mestu a ľudu rovnakými slovami ako Jeremiáš. 21Keď kráľ Jojákím a všetci jeho 

hrdinovia i všetky kniežatá počuli jeho slová, kráľ sa ho snažil usmrtiť. Keď sa o tom Urija 



dozvedel, bál sa; utiekol a odišiel do Egypta. 22Kráľ Jojákím poslal do Egypta istého 

Elnátána, syna Akbórovho, a s ním iných mužov. 23Tí vyviedli Uriju z Egypta a priviedli ho 

ku kráľovi Jojákímovi; on ho dal zabiť mečom a jeho mŕtvolu hodiť do hrobu obyčajných ľudí. 

24Avšak ruka Achikáma, syna Šáfánovho, chránila Jeremiáša, aby ho nevydali na smrť do 

rúk ľudu.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Prorok zažil hlboký dotyk Boha, a preto nedokáže pochopiť neochotu svojich rodákov. 

Jeremiáš je sklamaný a znechutený, namiesto toho, aby sa ľud na jeho slová obrátil, vyvolal 

len zbytočný škandál a urobil si mnoho nepriateľov, dokonca i v jeho rodnom meste. Istý 

mudrc raz povedal, že odvážni ľudia sú ako čajové vrecúška. Nikdy neviete, akí sú v 

skutočnosti, až kým ich nevhodíte do horúcej vody. Boh povolal Jeremiáša za proroka v 

mladom veku. On sa však vzpieral prijať toto povolanie, pretože vedel, že mu to spôsobí 

množstvo problémov. A nemýlil sa (Jer 38, 6 – 13). A napriek tomu všetkému sa prejavil ako 

muž pokory, viery a odvahy. Jeho skúsenosť nás povzbudzuje, že aj keď sa dostaneme do 

akejkoľvek temnoty života, a padajú na nás kamene starostí, neúspechu a trápenia, 

nezabúdajme volať k Hospodinovi! On počuje naše volanie a hovorí: „Neboj sa!“ Jeremiáš 

vedel, že nie je ničím iným, iba nástrojom v Božích rukách. Vnímal sa ako ten, ktorý „stál v 

rade Hospodinovej, aby videl a počul Jeho slovo...“ (23, 18). Jeho hlavnou starosťou bolo 

priviesť jeruzalemský ľud späť k Bohu, aby sa opäť stal jeho „ľudom, menom, chválou a 

ozdobou...“ (13, 11). Vedel, že Boh k nemu prehovoril a že Božie posolstvo treba ohlasovať. 

A napokon Jeremiáš bol mužom odvahy. Vedel, že jeho život a osud sú bezpečne v Božích 

rukách, a to mu dodávalo odvahu, keď ho odvrhli, zajali a hrozila mu smrť. Boh nám všetkým 

túži dať podobnú odvahu, to však neznamená, že chce, aby z nás boli neodbytní, otravní 

ľudia. Chce, aby sme mali takú pokoru, vieru a odvahu, ktoré nám umožnia nasledovať Ho, 

kdekoľvek nás povedie. Keď svoj život vložíme každý deň do Jeho rúk a dovolíme, aby nás 

učil a pretváral tak, ako chce, budeme slobodní. „Nebeský Otče, daj mi milosť pokory, viery a 

odvahy, aby som sa ľuďom, ktorých mi pošleš do cesty, prihováral tvojimi slovami.“ Amen.  

 

Modlitba: 

Pane, ďakujeme za príklad života proroka Jeremiáša. Aj my Ťa chceme prosiť, daj nám 

milosť pokory, viery a odvahy, aby sme sa ľuďom, ktorých nám pošleš do cesty, vedeli 

prihovoriť Tvojimi slovami. Nevieme, čo nás môže stretnúť dnes a v budúcnosti, ale Ty, 

Pane, to vieš. Odvráť aj od nás všetky skúšky, ktoré by prevyšovali naše schopnosti. Pošli 

nám svoje svetlo a svoju pravdu, aby nás viedli na ceste nášho života. Sme v Tvojich rukách. 

Amen. 
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