
Duchovný príhovor na 3. nedeľu pred koncom cirkevného roka (8. nov.) 

HRNČIAR A HLINA 

Suspírium: 

Tvojimi chceme, Pane, byť/ a dľa Tvojho slova žiť, 

ó, roznieť vieru, nech Tvoj hlas/ i teraz mocne volá nás 
k nádeji, viere, láske tu,/ k novému v Tebe životu. Amen. 
 

Text: Jeremiáš 18, 1 – 12 

Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina:  Vstaň, choď do hrnčiarovho domu, a 

tam ti oznámim svoje slová.  Nato som zostúpil do domu hrnčiarovho. Ten práve 

pracoval na hrnčiarskom kruhu. Keď sa v hrnčiarových rukách skazila nádoba, ktorú 

robil z hliny, urobil z nej opäť inú nádobu, ako uznal za správne. Potom mi zaznelo 

slovo Hospodinovo: Dom Izraela, či ja nemôžem naložiť s vami ako tento hrnčiar? - 

znie výrok Hospodinov. Ajhľa, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojej 

ruke, dom Izraela. 

Mali ste už možnosť pozorovať prácu hrnčiara na hrnčiarskom kruhu? Videli ste už ako 
pracuje hrnčiar? Možno počas exkurzie v modranskej Majolike alebo v TV. Vezme kus 

hliny a na hrnčiarskom kruhu z nej tvaruje nádobu.  

Hrnčiarska hlina je mäkká poddajná, tvárna. Dobre sa formuje, ako plastelína. pod 

rukami hrnčiara vyrastá krásne umelecké dielo: tanier, váza, hrnček... 

Prorok Jeremiáš navštívil hrnčiarsku dielňu , aby v nej pozoroval hrnčiarskeho majstra, 

na Boží príkaz. Nešlo pritom o hrnčiarske remeslo ako také. Z práce hrnčiara mal vyčítať, 
aký je Boh, totiž, že je podobný hrnčiarovi, ktorý tvaruje hlinu, ktorou sme my ľudia. Tie 

slová, ktoré sme počuli, sú vlastne podobenstvom, ktorým aj nám dnes Boh chce niečo 
dôležité povedať. 
   

Hrnčiar berie do rúk hlinu a beztvárnej hmote dáva tvar a zmysel, keď z nej robí nádobu. 
Výsledný výtvor je výsledkom šikovnosti a vôle hrnčiara. 

A hlina? Je jej všade, koľko len chcete. Nie je vzácna, ako napríklad nerastné suroviny. 
Až v ruke hrnčiara sa hlina stáva užitočnou, keď z beztvarej šedej hmoty hrnčiar formuje 
nádobu. Každý výtvor je pritom jedinečný, neopakovateľný. Nenájdeme dva navlas 

rovnaké výtvory, aj keby ich robil jeden a ten istý hrnčiar. 
 

Keď sa Jeremiáš pozeral na hlinu v hrnčiarovej ruke, pochopil, že toto podobenstvo je o 
ňom a o jeho (izraelskom) národe.  V tej hline máme aj my vidieť seba, svoj život, ktorý 
je jedinečný a ktorý od nášho príchodu na svet Boh formoval a doteraz formuje.  Každý z 

nás je ako hlina v ruke nebeského hrnčiara. Od počatia sme v Jeho ruke. Žalmista takto 
Bohu ďakuje: „Ďakujem ti, že si ma úžasne, divne utvoril;... Neboli skryté moje kosti pred 



tebou, aj keď som utvorený v skrytosti, v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som bol 
v zárodku... “ (Ž 139, 14 -16).  

 
Keď sa narodíme, je to akoby nás Boh hodil na hrnčiarsky kruh. Ten nebeský hrnčiar 

dáva tvojmu životu potrebný tvar a podobu a robí z teba užitočnú nádobu. Videli ste 
hlinu, ktorá by sa sama od seba stala miskou, šálkou alebo vázou? Bez Boha by človek 
bol iba beztvarou masou  a jeho život neužitočný a bezo zmyslu, zbytočný.  

 
Počas nášho života nás Boh ustavične nás formuje. Ako? Svojím slovom, ktorým nás 

napomína, ale aj povzbudzuje. Ako hlina v hrnčiarovej ruke, aj my na sebe cítime dotyk 
hrnčiarovej ruky. Niekedy jemný Boží dotyk – evanjelium a v ňom pohladenie, 
potešenie. Inokedy tlak – prostredníctvom zákona. Každý na sebe zakúsil moc Božieho 

slova: Božie potešenie, ale aj napomenutie Božieho slova, keď nás usvedčovalo z 
hriechu.  

 
Aj vyvolený izraelský ľud Boh formoval. Ako nádoba v rukách hrnčiara boli aj 
obyvatelia Jeruzalema a Judska opakovane volaní k pokániu, napomínaní – aj prorokom 

Jeremiášom. Oni však nedbali na Božie slovo, nechceli sa poddať Božej vôli, nechceli 
kráčať po Božích cestách. Chceli byť hlinou, ktorá sa sama sformuje, a preto Boh 

nakoniec radikálnym spôsobom zasiahol. Dopustil zničenie Jeruzalema, chrámu, 
rozptýlenie odbojného ľudu v babylonskom zajatí... 
 

Nie je to len Božie slovo, prostredníctvom ktorého nás Boh ako hrnčiar formuje. Aj cez 
životné udalosti nás formuje. Cez tie dobré, príjemné, ale aj cez nepríjemné životné 

situácie. Ba niekedy cítime, že nás Jeho ruka stlačí ako ruka hrnčiara, ktorý svoj výtvor – 
nádobu, ktorá už-už má byť hotová, zrazu na hrnčiarskom kruhu pokazí, odhodí a opäť z 
nej urobí beztvarú hmotu. To je obraz zlomových životných situácií, keď sa cítime 

zničení, zlomení, na dne, keď máme pocit, že sa všetko pokazilo. Aj vtedy však môžeme 
mať nádej, keď cítime veľké tlaky v našom živote. Aj keď nám sa naša situácia zdá byť 

neúnosná.  Ak sa aj cítime ako beztvará hmota a strácame zmysel života. Keď 
nerozumieme tomu, čo sa v našom živote deje. Lebo aj keď Boh na nás vo svojej 
nevyspytateľnej múdrosti dopúšťa ťažké zlomové situácie, On nás jednoducho nechce 

zničiť a odhodiť preč. Keby to urobil, znamenalo by to, že nás už definitívne odsúdil. On 
nás síce stlačí, dopustí na nás trápenie, bolesti, ale nevyhodí nás preč! Vráti nás späť do 

hliny a opäť nás formuje. Aj ďalej s nami počíta. Znova a opäť nám ponúka svoju milosť 
- svoje odpustenie a šancu na nápravu – s Jeho pomocou.  Po celý život nás formuje. 
Toľkokrát nás stlačí a hodí späť na hrnčiarsky kruh, koľko to každý z nás potrebuje.   

 
To podobenstvo o hrnčiarovi a hline nám dáva poznať Božiu odpúšťajúcu lásku a Božiu 

zhovievavosť k nám. Pre Pána Ježiša Krista, ktorý za nás na našom mieste pretrpel Boží 
súd, keď Ho Boh ho na našom mieste zničil, odsúdil za nás. Pre Kristovo dielo vykúpenia  
môžeme mať nádej, že z Božej milosti je nový začiatok vždy možný! 

 
Keď nás nebeský hrnčiar formuje podľa svojej vôle, či Mu to dovolíme? Či sa 

nevzpierame, neuhýbame, či sa chceme a poddať jeho vôli, Jeho plánom a zámerom s 
nami, s naším životom? Či je možné, aby sa hlina sama od seba stala miskou, šálkou 



alebo vázou? Jedine Boh dáva nášmu život skutočne zmysel a krásny cieľ, no za 
predpokladu, že sa Jeho vôli podrobíme, s dôverou sa vložíme do Jeho rúk, aby nás On 

formoval. Nemusí sa nám páčiť, ako nás Pán Boh v živote vedie, formuje. My však sme 
iba hlina, nie hrnčiar. Nie my máme svoj život vo svojich rukách, ale náš život je v 

rukách nebeského hrnčiara. A práve preto, že si v Božej ruke, nemusíš žiť v neistote. 
Naopak, tvoja budúcnosť je istá. Aj vtedy, keď Ti život nedáva zmysel a podobá sa 
beztvárnej hmote, nemusíš sa báť. V dôvere, že Boh s  tebou pracuje a ťa formuje sa vlož 

do jeho rúk! Dokonca aj vtedy, keď sa život človeka v smrti rozbije ako hlinená nádoba, 
nie je koniec, ale máš nádej!    

 
Prorok Jeremiáš nás uisťuje, že u Boha máme budúcnosť a nádej aj po smrti: „Lebo ja 
poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu a 

nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a 
budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma; keď ma budete 

hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov.“ (Jer 29, 11). Božie 
úmysly s nami smerujú k blahu a nie k nešťastiu. On zmení aj náš údel. Len Ho hľadajme 
celým srdcom. Ten ktorý stvárnil človeka ako prach zeme, ktorý vdýchol život hline, 

dokáže znovu darovať život rozbitým hlineným nádobám. Ani po smrti nie sme bez 
nádeje. Tak ako Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych aj my z mŕtvych vstaneme. Kým sa tak 

stane, prežime svoj život múdro: v pokání a na modlitbách.  
 
Bratia  a sestry! 

V pokore priznajme si, že nie sme hrnčiar, ale hlina. Pokorme sa pred nebeským 
hrnčiarom  aj v tomto zvláštnom čase (pandémie). Hľadajme Ho celým srdcom, úprimne, 

aby nás časom povýšil. Buďme mäkkou poddajnou hlinou v Jeho rukách aj keď jeho 
riadeniu vo svete a v našom živote celkom nerozumieme. Amen.  
 

Modlitba:



Bože náš Tvorca, ďakujeme, že sme hlina v Tvojej ruke. Ty si stál pri zrode života 
každého nás a Ty najlepšie vieš, čo potrebujeme.  Daruj nám chápavé srdce, aby sme 

poznali, že Tvoje úmysly s nami vedú k nášmu pozdvihnutiu a záchrane, aj keď Tvoja 
ruka na nás ťažko dolieha. Preto nech sa vždy radi a ochotne podriaďujeme Tvojim 

plánom, nech sa deje čokoľvek. Aj v týchto dňoch, keď si uvedomujeme zraniteľnosť a 
krehkosť ľudského života, popraj nám tú milosť, aby sme poddávali Tvojej vôli. Popraj 
nám tú milosť, aby tento čas bol časom novej príležitosti pre nás, časom požehnanej 

zmeny nášho srdca a zmýšľania. Nech dokorán otvoríme naše srdcia pre Tvoju lásku v 
Kristovi, aby si z nás mocou svojej lásky formoval nových ľudí. Amen.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


