
Deň Gemerského seniorátu – 10. po sv. Trojici (Kajúca nedeľa) – 

25.8.2019 – Štítnik  

Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde! Amen.  

Jeremiáš 7, 1 – 11  

1 Toto je slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina: 2 Postav sa 

do brány domu Hospodinovho a hlásaj tam toto slovo: Čujte slovo 

Hospodinovo, všetci Júdejci, ktorí prechádzate týmito bránami klaňať 

sa Hospodinovi. 3 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Napravte svoje 

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

na takéto klamlivé slová: Chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, 

chrám Hospodinov je toto! 5 Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak 

si naozaj budete navzájom prisluhovať právo, 6 ak nebudete utláčať 

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

ani za inými bohmi chodiť na vlastnú škodu, 7 dovolím vám bývať na 

tomto mieste, v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov až na veky. 

8 Ale vy sa spoliehate na klamlivé slová, ktoré neosožia. 9 Či budete 

kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivo prisahať, kadiť Baalovi a chodiť za 

inými bohmi, ktorých ste nepoznali, 10 a 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? 11 Či tento 

dom, ktorý nesie moje meno, je vo vašich očiach pelešou lotrovskou? Ja 

sám som to videl - znie výrok Hospodinov. 

 Nábožné kresťanské zhromaždenie, milé sestry, drahí bratia 

z Gemerského seniorátu, vzácni hostia!  

 Predstavte si, že dnes, keď ste vstupovali do tohto najväčšieho 

Božiemu chrámu v našom senioráte, by ste tu nenatrafili na milé tváre 

priateľov, kamarátov, známych, sestier a bratov z rôznych cirkevných 

zborov a kútov nášho seniorátu, tak ako ste to očakávali. Naopak! Už 

vo vstupnej bráne by ste natrafili na nazlosteného proroka Jeremiáša, 
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ktorý ale teda vôbec nevyzerá milo ani priateľsky. Nie je to niekto 

z organizačného výboru Dňa Gemerského seniorátu, kto sa na vás milo 

usmeje, podá vám ruku a uvedie vás na voľné miesto v kostole. Nie, 

priatelia! Ešte pred samotným začiatkom služieb Božích, ktorými 

otvárame historicky prvý Deň Gemerského seniorátu, by po vás ten 

človek vykrikoval niečo v zmysle : Nespoliehajte sa na klamlivé slová! 

– a tým by zrejme narážal na to, čo je v prečítanom texte ako aj na 

spomienkových záložkách, ktoré ste pri vstupe do tohto chrámu dostali, 

vyjadrené slovami : Napravte svoje cesty a činy! A pokračoval by ďalej: 

„Spravte to teraz hneď! Nie niekedy inokedy! Nie niekedy neskôr! Nie 

za nejakých iných okolností! Pretože to, o čo v skutočnosti ide, to je 

spravodlivosť, pravda, férovosť, ľudskosť a pokora - nie povyšovanie sa 

či presadzovanie moci, klamstva, závisti či násilia. To, o čo naozaj ide, 

je súcit so slabými. To čo treba bezodkladne spraviť, je dať Bohu prvé 

miesto v živote!“  Nuž ale Jeremiáš by nezostal iba pri tom. Veľmi 

tvrdo by na vás zaútočil slovami : „Ste len obyčajní zlodeji,  

cudzoložníci a klamári ... vláčite sa za cudzími bohmi. Viac ako môjmu 

slovu veríte kadejakým poverám ... a potom prídete a postavíte sa 

predo mňa v tomto dome, ktorý nesie moje meno, a poviete: Sme 

chránení!“  

 Drahí priatelia, takýto výstup proroka Jeremiáša pred začiatkom 

slávnostných bohoslužieb, napríklad aj tu dnes v Štítniku, by bol zrejme 

neskutočným škandálom. Prorok, neprorok, pravdepodobne by sme 

Jeremiáša slušne a pri všetkej počestnosti z tohto chrámu 

vypoklonkovali alebo možno aj natvrdo vykázali. Veď to je niečo 

neslýchané! My farári by sme zrejme mnohými argumentmi slová tohto 

neukázneného hosťa označili ako príliš zákonícke, pýtajúc sa : „Nuž 

ale, kde je v takýchto ostrých, obviňujúcich slovách evanjelium? Kde 

ostala Božia milosť pre nás pokrstených kresťanov?“  Viem si 

predstaviť, že väčšina bohoslužobného zhromaždenia by ostala buď 

v nemom šoku alebo skôr aj v očividnom pohoršení. Veď nakoniec sme 

sem všetci prišli preto, aby nám tu bolo dobre, aby sme sa tu dobre 



cítili. Ako si môže nejaký prorok niečo také dovoliť? Kto mu na to dal 

právo takto nás osočovať a robiť z nás darebákov? 

 Predsa však, viem si predstaviť, že po takomto ostrom výstupe 

proroka Jeremiáša by niektorí ostali snáď aj ticho sedieť, so sklonenou 

hlavou, výčitkami svedomia a rukami zloženými v modlitbe. Samých 

seba by sa zrejme v tichosti pýtali : Dotýka sa ma ešte vôbec Božie 

slovo? To slovo, ktoré týždeň čo týždeň počúvam z kazateľnice môjho 

kostolíka.  To slovo, ktoré si deň čo deň čítam. Zasahuje ma ešte 

nejako? Má na mňa ešte nejaký vplyv? Mení ma vôbec? Alebo ho už 

vnímam iba ako samozrejmú a očakávanú súčasť svojej evanjelicko – 

kresťanskej identity a zbožnosti? A načo som tu vlastne dnes? Iba zo 

zvyku? Zo zvedavosti? Preto, aby som urobil radosť svojmu farárovi? 

Alebo preto, že sa dnes i na tomto mieste chcem predovšetkým stretnúť 

so živým Bohom a Jeho živým ľudom? Som tu preto, aby som dnes so 

všetkou vážnosťou, naliehavosťou a zodpovednosťou prijal do svojho 

života Božiu výzvu k pokániu, ktorá je mi adresovaná ústami proroka 

Jeremiáša. Dnes, keď na pôde kresťanskej cirkvi slávime 10. nedeľu po 

sv. Trojici, ktorú nazývame aj ako Kajúcu nedeľu. Dnes, keď si opäť 

raz chceme mocne uvedomiť, že Pán Boh pri nás naplní svoje 

zasľúbenia, pokiaľ sme ochotní Jeho pravidlá dodržať aj my. No odvráti 

sa od nás, pokiaľ pred Neho budeme predstupovať v drzej 

opovážlivosti, bez pocitu viny, bez štipky pokory, bez vyznania svojej 

hriešnosti. Drahý brat, milá sestra, kiežby si práve k tejto skupine 

účastníkov služieb Božích patril aj ty! Kiežby som k nim patril aj ja!  

 Milí priatelia, dnes, keď na pôde nášho seniorátu organizujeme 

celodenné stretnutie bratov a sestier rôznych vekových kategórií zo 

všetkých cirkevných zborov seniorátu, by sme si možno priali počuť 

viac slávnostnejšie, pre ucho milšie slová, než aké nám z úst proroka 

Jeremiáša zazneli. Veď takéto podujatie sa zdá byť  peknou 

celoseniorálnou udalosťou. Napriek tomu sme dnes, v kontexte Kajúcej 

nedele pozvaní, aby sme sa spolu a kriticky pozreli na to, ako to s nami 



vyzerá. Ako to vyzerá s našimi vzťahmi? Ako to vyzerá s našou 

zbožnosťou? Ako to vyzerá s našou cirkvou a seniorátom? Ako to 

vyzerá s našim vzťahom k Pánu Bohu? A vôbec, akú budúcnosť 

môžeme očakávať?  

Predtým, než sa pokúsime dať si odpovede na tieto pálčivé 

otázky, sa najprv pozrime na to, o čo vlastne šlo v 7. storočí pred 

Kristom, keď žil a pôsobil prorok Jeremiáš? Siedma kapitola knihy 

proroka Jeremiáša začína nový oddiel, ktorý v sebe zahŕňa viaceré 

prorocké výroky o následkoch odpadnutia od Hospodina. Treba si hneď 

na úvod povedať, že pomery na prelome šiesteho a siedmeho storočia 

pred Kristom na území dnešnej Palestíny neboli vôbec ideálne. Potom 

čo zbožný kráľ Joziáš padol v bitke proti Egypťanom, to s Južným 

izraelským kráľovstvom išlo dole vodou. A to nielen po politickej, ale i 

po duchovnej, resp. náboženskej stránke. Zo západu bolo Júdske 

kráľovstvo neprestajne pod tlakom Egypta a z východu bolo stále viac a 

viac ohrozované silnejúcou novobabylónskou ríšou.  

Do tejto neradostnej politickej i náboženskej situácie prehovára 

prorok Jeremiáš k tým, ktorí prichádzajú do chrámu a spoliehajú sa na 

neho ako na záruku Božej ochrany a pocitu bezpečia. Veď sám 

Hospodin predsa zasľúbil, že Jeho meno - teda On sám - bude v tomto 

dome prebývať uprostred svojho ľudu na veky. A tak nečudo, že 

mnohých pútnikov pri pohľade na chrám napĺňala hrdosť, ba priam až 

pýcha : "Predsa ešte niečo znamenáme! Aj keď sú okolnosti nie ideálne, 

predsa len ešte stojí chrám i sväté mesto! Ešte sme nepovedali posledné 

slovo! Koľko miest, koľko veľríš zmizlo z povrchu zeme, no Jeruzalem 

zotrváva! Iste prekoná i tieto politické turbulencie a búrky časov, veď 

sám Hospodin predsa chráni mesto i svoj chrám. Hospodin sa predsa 

musí dokázať ako ochranca svojho národa!“ 

 Drahí priatelia, izraelský ľud sa domnieva, že keď prichádza do 

chrámu a plní si povinnosti - prináša obete, vykonáva rituálne 



očisťovacie procedúry, prednáša predpísané modlitby - že tým je už 

všetko v poriadku. Že Boh je teraz akýmsi ich dlžníkom. Že im dlhuje 

svoju ochranu. No Jeremiáš ich z tejto chorej a falošnej predstavy 

čoskoro vyvádza.  

Uprostred zástupu tak povstáva prorok, ktorý je Bohom vyslaný, 

priam až donútený, aby odovzdal všetkým Júdejcom odkaz. Tí 

vychádzali zo starej predstavy, že chrám je príbytkom Božím. Trojitým 

opakovaní slov "chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám 

Hospodinov" si dokonca chceli akoby až magicky zaistiť priaznivé 

pôsobenie božských síl skrze chrám na celý ľud. Chrám už teda nebol 

viac miestom, kde ľud skutočne počúva Božie slovo a kde sa naozaj 

podriaďuje Božiemu vedeniu. Bolo to skôr vhodné miesto na 

manipuláciu s Pánom Bohom. Teda niečo na spôsob : nech Boh 

konečne jedná podľa našich prianí a predstáv! Pravda je však taká, milí 

priatelia, že zvrchovaný Hospodin nie je pripútaný na žiadne miesto a 

rovnako tak nie je spútaný, či obmedzený žiadnymi obradmi.  On nie je 

ten, koho možno mať v hrsti a robiť si s Ním čo sami chceme.  

Prorok Jeremiáš tak s názorom Júdejcov nesúhlasí. Záchrana je 

podľa neho úplne inde. Nie v návšteve chrámu z vypočítavosti, zo 

zvyku či vžitej zbožnosti,  ale v náprave celého života! Nestačí 

prichádzať do chrámu s obeťami. Je potrebná úprimná zbožnosť, ktorá 

sa prejavuje aj vo vzťahu k blížnemu, predovšetkým k poníženým a 

bezprávnym (vdovám a sirotám). Chrám sám o sebe nie je zárukou 

ochrany. Iba ak skutočne polepšíš svoje cesty, človeče, a svoj štýl 

života podľa Božích požiadaviek, iba vtedy žije nádej na Božiu 

ochranu. Iba ak národ zmení spôsob svojho života, iba potom bude aj 

Hospodin prebývať uprostred neho na svätom mieste, ktorým je chrám. 

Hospodin totiž prebýva len uprostred verného ľudu a len poslušný, nie 

vypočítavý ľud má nádej na Božiu ochranu a blízkosť.  



Dnešná slávnosť, milé sestry a bratia, tak aj nás nabáda k tomu, 

aby sme prehodnotili svoj postoj, a to tak k svojmu chrámu, ale aj 

k svojej evanjelicko – kresťanskej konfesii, no predovšetkým svoj 

vzťah k bratovi a sestre v Kristu a v neposlednom rade aj ku Kristovi 

ako takému.  Nežijeme neraz aj my v takejto falošnej istote ako Júdejci? 

Nespoliehame sa aj my niekedy viac na nové vedenie cirkvi ako na 

samotného Pána Boha? Nespoliehame sa neraz aj my na to, že pokojne 

môžeme naďalej hrešiť, veď sa z toho vyspovedáme a všetko bude v 

pohode? Môžeme naozaj smelo porušovať Božie prikázania, ohovárať, 

osočovať sa v cirkevných periodikách či svetských médiách, ubližovať 

si, kradnúť, klamať, páchať bezprávie na blížnom - veď si zaplatíme 

cirkevný príspevok alebo dáme milodar a všetko bude OK? Nepáchne 

takéto počínanie zneužívaním Božej milosti? Nie je to branie Božej 

trpezlivosti a zhovievavosti nadarmo? Ako sa potom odvažujeme 

postaviť sa pred svätého Boha, ak nemáme úprimnú a ozajstnú túžbu 

zmeniť niečo na svojom živote?  

Takto mnohí ešte aj dnes, žiaľ, robia z chrámu i z cirkvi 

lotrovský pelech, kde si za obradnú zbožnosť chcú od Pána Boha kúpiť 

Jeho priazeň a ochranu. A keď to od Boha dostanú, ak dostanú druhú 

šancu, potom robia zas to isté naďalej. Ohovárajú, kradnú, klamú,  

preklínajú, znesväcujú meno Božie atď. Žiadna zmena, žiadne 

zlepšenie. Bratia a sestry, dokedy to môže takto fungovať? Čudujeme sa 

ešte, že na Júdejcov musel prísť trest? Sme prekvapení, že Boh 

nereaguje na naše modlitby? Sme rozčarovaní z toho, že nemáme pocit 

Božej blízkosti? Máme pocit, že nás či celú našu cirkev Boh akoby 

opustil a ponechal na pospas sebe samým? Veď kde nie je túžba po 

zlepšení života, tam niet ani Božej ochrany. Kde chýba ľútosť 

a opravdivé pokánie nad hriechom, tam niet ani Božej blízkosti. Žiť v 

nevyznaných hriechoch a v nechuti k akejkoľvek pozitívnej zmene a 

pritom veriť, že sa v chráme, či na nejakom cirkevnom podujatí 

stretnem s Bohom, že prežijem Jeho blízkosť, že dostanem od Neho 



požehnanie a že moje modlitby budú skutočne vypočuté - to je naozaj 

trúfalá, či skôr dosť naivná predstava!  

3 Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Napravte svoje cesty a 

činy a dovolím vám bývať na tomto mieste. Dnes, drahý brat, milá 

sestra, ty i ja sme pozvaní k opravdivému pokániu a náprave toho, čo je 

pokazené, tak v mojom osobnom živote, ako aj v životoch našich 

cirkevných zborov, resp. živote celého nášho seniorátu. I v tom smieme 

vidieť veľkú Božiu milosť, že nám On vôbec priestor a čas na nápravu 

stále ešte dáva a ponúka. Využime túto skvelú ponuku a prijímajme dar 

Kristovho tela a krvi v Jeho svätej večeri na naše posilnenie pre nápravu 

a pokánie na jednej strane. Prijímajme však dar Kristovho tela a krvi 

v Jeho svätej večeri aj ako dôkaz toho, že nám Boh zo svojej milosti na 

základe nášho pokánia a vyznávania hriechov opäť raz štedro odpustil.  

... a dovolím vám bývať na tomto mieste ... to znamená : iba keď 

napravíte svoje cesty a činy, použijem si vás ako veriacich evanjelikov 

v obrode vašich cirkevných zborov, v obrode vášho seniorátu, v obrode 

vašej cirkvi i celej spoločnosti. Kiež sa tak stane s nami i pri nás! 

K tomu nech nám Pán Boh pomáha! Amen.  
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