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Streda 21. júna 2017 

Piesne: ES č. 459, 554 

Text: Ez 3, 22 – 27 

„Ale keď budem hovoriť s tebou, otvorím ti ústa; potom prehovoríš k nim: Takto vraví Hospodin, 

Pán! Kto poslúchne, nech poslúchne, a kto odmietne, nech odmietne, lebo sú domom vzdoru.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

„Kto poslúchne, nech poslúchne, a kto odmietne, nech odmietne, lebo sú domom vzdoru.“ 

Záverečný verš nášho oddielu by mal byť dostatočným vysvetlením ľudského konania z Božieho 

poverenia. Akoby bolo povedané: Netráp sa, keď niektorí odmietnu. Budú aj takí. Ale Hospodin 

uspôsobuje svojho služobníka na činnosť medzi ľuďmi dôkladnejšie. Hospodin vie, že posol 

prijal posolstvo. Hospodin však ochotu človeka posilňuje osobným stretnutím. Nariaďuje mu 

a on nekoná s nevôľou, ale ochotne sa zúčastňuje stretnutia na mieste, ktoré mu bolo určené. Vidí 

slávu Hospodinovu, a tá ho núti k zemi – padá na tvár. Nedokonalosť a hriešnosť nedokáže čeliť 

samej dokonalosti. No láska Božia k svojmu stvoreniu pristupuje s láskavým pochopením. Do 

posla na kolenách vchádza duch, ktorý ho stavia na nohy, aby bol účastný slávy Hospodinovej, 

lebo tak bude jeho svedectvo autentickejšie, presvedčivejšie, a napokon aby pochopil, že 

v záujme Hospodinovom budú aj chvíle, keď by sám chcel hovoriť, kričať – svedčiť, ale jeho 

ústa mu budú držané jazykom prilepeným na podnebie. „Kto poslúchne, nech poslúchne, a kto 

odmietne, nech odmietne, lebo sú domom vzdoru.“ Teraz už týmto slovám rozumieme lepšie. 

Boží posol v nás nemá alibisticky mávnuť rukou nad tými, ktorí neposlúchnu, ale Boží posol 

v nás nemá byť ani osobne zasiahnutý tým, keď niektorí odmietnu posolstvo. Boží posol v nás sa 

nemá diviť ani tomu, keď nás zviažu, znemožnia nám pohyb, či iným spôsobom postavia 

prekážku Božej vôli. Akoby sme počuli slová Kazateľa 3, 7: „Všetko má svoj čas a každé 

počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Je čas mlčať i čas hovoriť.“ Je dobré počuť od služobníka 

Božieho (kňaza i laika), že Pán ho povolal. Je však lepšie vidieť na Božom služobníkovi, že 

Božiemu povolaniu rozumie naplno, a to aj za cenu, o ktorej hovorí Ezechiel: budú prekážky od 

ľudí, ale aj Hospodin bude zasahovať do môjho konania. Amen. 

 

Modlitba:  

Bože, ďakujeme Ti, že nás vedieš. Ďakujeme Ti, že  konáš prostredníctvom nás. No 

predovšetkým Ti ďakujeme, že konáš v nás. Ochráň nás, prosíme, od posudzovania Tvojho 

zásahu okolo nás. Amen. 
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