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Utorok 21. februára 2017 

Piesne: ES č. 286, 288 

Text: Ez 33, 30 – 32 

„Hľa, ty si pre nich ako ten, čo spieva piesne o láske pekným hlasom a čo vie dobre hrať na 

strunovom nástroji. Počúvajú tvoje reči, ale neplnia ich. A keď sa toto splní – a splní sa to! – 

poznajú, že bol medzi nimi prorok.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Slová proroka Ezechiela sú veľmi smutné a – úprimne povedané – sú „nočnou morou“ každého 

duchovného. Prorok – aj každý farár – sa snaží o rozsievanie Božieho slova medzi ľuďmi. 

Zvestuje Božie slovo, snaží sa podľa neho žiť a byť dobrým príkladom pre svoje okolie. Toto 

poslanie Pán Boh prirovnáva k hudobníkovi či spevákovi, ktorý vyzýva ľudí k oslave Božieho 

mena a spieva Pánu Bohu na chválu. Ľudia ho síce počúvajú, ale nežijú podľa toho, čo počujú. 

Božie slovo v ich srdciach je zasiate, ale veľmi rýchlo vyschne, pretože sa nezakorení. Koľkokrát 

sme aj my počuli Božie slovo, možno sme ním boli nadchnutí, možno sme aj niekomu povedali 

o tom, čo sme počuli, ako nás to oslovilo... Ale čo ďalej? Pekné reči a nič viac. Náš život sa 

nezmenil, Božie slovo nepreniklo do nášho srdca, nevyvolalo zmenu k lepšiemu. Svedčia o tom 

stále prázdnejšie chrámy Božie, stále menšia vytrvalosť v modlitbách, stále vyššia rozvodovosť, 

zlyhanie kresťanskej výchovy v rodinách... Aj to je dôsledok toho, že vieme pekne hovoriť, ale 

nežijeme podľa počutej zvesti. Ezechielovi poslucháči prichádzajú počúvať slová od Hospodina, 

pozývajú jeden druhého k Ezechielovi, sedia v zhromaždení. To je veľmi pekné, pomyslíme si. 

Lenže Pán Boh nepozerá na počty. Jemu nejde o množstvo, ale o život vo viere. Ezechielovi 

poslucháči počúvali, ale neplnili Božie príkazy. Dôvodom bol zisk, po ktorom túžili. Materiálne 

veci, majetok, peniaze. Nebuďme im podobní! Buďme pozorní poslucháči, prichádzajme do 

spoločenstva počuť Božiu vôľu, ale v prvom rade podľa nej aj žime! Nech naše životy odrážajú 

Božiu vôľu a Božiu lásku. Nech je na nás vidno, že sme kresťania. Neprispôsobujme sa svetským 

spôsobom. Žime v moci Božieho slova a Ducha Svätého. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Bože náš, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré k nám zaznieva. Ty s nami hovoríš, zjavuješ 

nám svoju vôľu. Odpusť nám, prosíme, že sme často len pasívni poslucháči. Tvoje slovo 

počúvame, ale nežijeme podľa neho. Dotýkaj sa, prosíme, našich sŕdc, aby sme žili podľa toho, 

čo počujeme. Nech Tvoje slovo v nás pôsobí zmenu, nech nás vedie k životu v zmysle Tvojich 

prikázaní a Tvojej vôle. Amen. 
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