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Zamyslenia na týždeň po 3. nedeli po Svätej Trojici 
 

Nedeľa 12. júna 2016 – 3. nedeľa po Svätej Trojici 

Text: Ez 18, 1 – 4. 21 – 32 
1Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 2Ako to, že na pôde Izraela užívate takéto príslovie: 

Otcovia jedli trpké hrozno, ale synom stŕpli zuby? 3Akože žijem - znie výrok Hospodina, Pána - 

nebudete mať ani nebudete používať takéto príslovie v Izraeli! 4Mne patria všetky osoby - tak 

osoby otcov ako osoby synov - mne patria! Osoba, ktorá hreší, zomrie! 
21Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal, a bude zachovávať 

všetky moje ustanovenia, uskutočňovať právo a spravodlivosť, určite bude žiť. Nezomrie! 
22Nijaké priestupky, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Bude žiť pre svoju 

spravodlivosť, ktorú uskutočňoval. 23Či azda mám záľubu v smrti bezbožného - znie výrok 

Hospodina, Pána - a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive? 24Ak sa spravodlivý 

odvráti od svojej spravodlivosti, spácha neprávosť podobnú ohavnostiam, ktoré páchal bezbožný; 

ak to robí, má žiť? Nijaká jeho spravodlivosť, ktorú uskutočnil, sa nebude pripomínať pre jeho 

nevernosť, ktorej sa dopustil, ale zomrie pre svoj hriech, ktorý spáchal. 25Avšak namietate: Cesta 

Pánova nie je správna! Počúvajte, dom Izraela! Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne 

vaše cesty? 26Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti, a pácha neprávosť a zomrie 

preto, zomrie pre svoju neprávosť, ktorej sa dopustil. 27Ak sa bezbožný odvráti od svojej 

bezbožnosti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, ten zachová svoj život. 
28Keď uvážil a odvrátil sa od všetkých svojich priestupkov, ktorých sa dopúšťal, určite bude žiť, 

nezomrie. 29Avšak dom Izraela namieta: Cesta Pánova nie je správna. Nie sú správne moje cesty, 

dom Izraela? Nie sú nesprávne vaše cesty? 30Preto, dom Izraela, každého z vás budem súdiť 

podľa vašich ciest - znie výrok Hospodina, Pána. Obráťte sa, odvráťte sa od všetkých svojich 

priestupkov, potom vás neprávosť neprivedie k pádu. 31Odhoďte od seba všetky svoje priestupky, 

ktorých ste sa dopúšťali, a vytvorte si nové srdce a nového ducha. Veď prečo máte pomrieť, ó 

dom Izraela?! 32Lebo nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť - znie výrok Hospodina, 

Pána. Obráťte sa a budete žiť!  

Piesne: ES č. 509, 462 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Dieťa, ktoré prichádza na svet, je postavené na štartovaciu čiaru. Od útleho detstva sa učí rôznym 

pravidlám: pred jedlom si umyť ruky, dvakrát denne si vyčistiť zuby… Časť cesty dieťa nesú 

rodičia, neskôr ho vedú, časom už behá samo a vyberá si, kam pôjde. Jednou zo základných vecí, 

ktoré deti učíme, je zodpovednosť za svoje činy. Africké príslovie hovorí: „Na splodenie dieťaťa 

stačia dvaja, na výchovu je potrebná celá dedina.“ Tým chce byť naznačené, že celé 

spoločenstvo, v ktorom dieťa rastie, sa podpisuje na jeho vývoji. Ak však dieťa urobí niečo zlé, 

môžeme brať na zodpovednosť susedov? Každý človek je zodpovedný za to, čo koná. Či už je to 

dobré, alebo nie. Toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré je potrebné dieťa naučiť. Prorok 

Ezechiel princíp zodpovednosti pripomína Izraelcom, lebo sú znechutení. Ich národ je odvlečený 

do babylonského zajatia. Dôvod nevidia v sebe, ale poukazujú na hriechy svojich otcov. 

S dávkou hnevu sa pýtajú: Pre nich (našich otcov) teraz trpí každý z nás, celý národ? Vo svojom 

rozčarovaní nepozorujú, že sa sami vzdialili od Boha a porušujú Jeho prikázania. Hriech druhého 

človeka sa javí oveľa väčší ako ten môj. Taká je naša ľudská optika. Božia optika je však iná: 

spravodlivejšia a presnejšia. Každý, kto hreší, zomrie! Tak hovorí Boh. Taký je zákon. Zákon bez 

evanjelia je hrozný. No evanjelium bez zákona je prázdne. Pán Ježiš ľudstvu priniesol 

evanjelium. Láska Božia hľadá hriešnika, pomáha mu rozoznať poblúdenie, stratenosť, dáva silu 

k náprave. Ponúka nádej záchrany. Takéto východisko dáva Ezechiel svojmu ľudu. Ak sa 
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bezbožný odvráti od svojho hriechu, bude dodržiavať zákon a spravodlivosť, bude žiť a na jeho 

poklesky sa zabudne. Sú to krásne, povzbudzujúce slová. Každý z nás bol postavený na 

štartovaciu čiaru. Nikto to nemá ideálne. Výhovorky nepomáhajú, len zabraňujú v činnosti 

a znechucujú. 

Milý kresťan, čo bude hnacím motorom v tvojom živote? Kristus ti chce dať nové srdce a nového 

ducha. Chce zmeniť tvoj pohľad na život a svet okolo teba. U Neho hľadaj silu na každodenný 

život. Obráť svoju myseľ k Nemu − a budeš žiť! Amen. 

Modlitba: 

Hospodine, Bože náš, ďakujeme, že Tvoje slovo nám odhaľuje princípy ľudského života. Dnes 

nám pripomínaš osobnú zodpovednosť za hriechy. Pomôž, aby sme neboli otrokmi minulosti, ale 

aby sme spoznali slobodu k novým začiatkom. Tú nájdeme u Pána Ježiša Krista. Ujmi sa nás, 

drahý Kriste, formuj nás a osloboď k zodpovedným činom pre túto zem, ktorú miluješ. Amen. 

Mgr. Silvia Gdovinová, námestná farárka na mieste kaplánky generálneho biskupa, Generálny 

biskupský úrad ECAV na Slovensku v Bratislave 

 


