Zamyslenia na týždeň po 10. nedeli po Svätej Trojici
Utorok 7. augusta 2018
Piesne: ES č. 280, 282
Text: Ez 3, 16 – 21
„16Po siedmich dňoch zaznelo mi slovo Hospodinovo: 17Človeče, urobil som ťa strážcom
domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene. 18Keď poviem
bezbožnému: Určite zomrieš, a nebudeš ho varovať, ani neprehovoríš, aby si varoval
bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, aby sa zachoval nažive, ten bezbožný zomrie pre
svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. 19Ak napomenieš bezbožného,
a on sa neodvráti od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, zahynie on pre svoju
neprávosť, a ty si zachrániš život. 20Keď sa však spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti
a dopustí sa neprávosti, a ja mu spôsobím pád, takže zomrie, ak si ho nevaroval, zomrie pre
svoj hriech, a nebudú sa pripomínať jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, ale jeho krv budem
vyhľadávať z tvojej ruky. 21Ak napomenieš spravodlivého, aby spravodlivý nehrešil, a on by
nehrešil, určite bude žiť, pretože sa dal napomenúť, a ty si zachrániš život.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Prorok Ezechiel mal ťažkú úlohu niesť Božie posolstvo do mysle a srdca ľudu v mimoriadne
ťažkej vnútornej i vonkajšej situácii, keď sa nachádzal v zajatí. Božie posolstvo určené
človeku nie je vždy chlácholivé, musí nám občas zaznieť aj vo forme napomenutia, výčitiek,
pokarhania, ba aj hrozby tak, ako sme si to prečítali aj z textu Písma svätého. Takto to robil
Hospodin skrze prorokov, aj proroka Ezechiela, prostredníctvom samotného Ježiša Krista
a potom apoštolov a reformátorov. Aj Ezechielovi zaznelo slovo Hospodinovo, pozorne mu
načúval a ako pravý prorok Hospodinov ho verne zvestoval svojmu ľudu. A tak uchvátený
a vzrušený v duchu cítil ruku Hospodinovu, ktorá naň mocne doliehala. Šiel k zajatým do TélAbíbu pri rieke Kebár a zvestoval svojmu ľudu nadovšetko Boží spravodlivý súd a zaslúžené
veľké tresty a to pre jeho modlárstvo, nevernosť, neposlušnosť a zatvrdilosť. Súčasne sa mu
dostalo aj posilnenia, keď ho v neľahkej prorockej službe Hospodin urobil strážcom domu
Izraela a dal mu vedieť, že z jeho ruky bude vyhľadávať krv toho bezbožného, ktorého by
včas nevaroval. Ezechiel má ustavične upozorňovať, že pred Hospodinom sa nemožno skryť,
On je ako nepriateľ, ktorý číha na korisť, On je ako meč, ktorý zasiahne každého, kto sa nedá
varovať. V tejto situácii je prorok nielen „strážcom domu Izraela“, ale má na starosti aj
jednotlivcov, ako sme čítali v texte. Tých napomína, aby žili ako Hospodin od nich žiada

a aby si tak zachránili život. Konečným cieľom prorokovho poslania z textu je varovanie,
práca v záujme záchrany života svojho brata. Prorok doslova dostáva mandát od Hospodina
varovať ľud izraelský nielen „v mojom mene“ – v Jeho mene Hospodinovom, ale doslova
pred Ním – Hospodinom. Konať kresťanské povolanie, žiť životom dobrého kresťana
neprinášalo a ani teraz neprináša žiadne osobitné výhody, aj dnes sa stretávame s mnohým
nepochopením. Sám Pán Ježiš Kristus je nám príkladom i vzorom. Vo viere, láske a dôvere
nasledujme nášho Pána a On nás uchráni od všetkého zlého. Amen.

Modlitba:
Pane Bože a Otče náš, i v túto chvíľu modlitby sa pred Tebou skláňame ako pred mocným
Tvorcom všetkého, čo napĺňa túto zem. Uvedomujeme si, že žijeme, hýbeme sa, trváme len
z Tvojej milosti. Preto sa vo svojej hriešnosti často sa od Teba odvraciame a blúdime cestami,
ktoré nie sú Tvojimi. Daj nám neustále počuť Tvoje sväté slovo, ktoré nás prinavráti späť k
Tebe, hoci nebude vždy chlácholivé, ale občas i napomínajúce a karhajúce. Za túto milosť,
nebeský Bože, Tebe nech patrí naša chvála. Amen.
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