
„Tí, ktorí uniknú...“ 

Suspírium: „Nakloň svoj sluch, Hospodin, a odpovedz mi, [...] Zmiluj sa nado 

mnou, Pane, veď celý deň volám k tebe!“ (Ž 86,1a.3) Amen. 

  

Pieseň: Chválospev č. 300: 1.verš: „Bože Všemohúci, Otče milujúci...“ 

Pozdrav: „Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Veď ty si mi utvoril ľadviny, v 

matkinom živote si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril; tvoje skutky 

sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem.“ (Žalm 139, 1.13-14) Amen. 

 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste apoštola Pavla 

Galaťanom v 6. kapitole od siedmeho po deviaty verš takto: 

„Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Pretože 

kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre Ducha, 

z Ducha bude žať večný život. Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v 

určenom čase budeme žať.“ (Ga 6,7-9) Amen. 

Prosím, zaujmite si svoje miesta.  

 

Pieseň: Chválospev č. 300:2-10: „Verím v Teba, Pane...“ 

 

Vzdych: „Vo svojej milosti ma vypočuj, Hospodin, zachovaj mi život podľa 

svojho práva! Blížia sa ku mne tí, čo sa ženú za podlosťou, vzďaľujú sa od tvojho 

zákona. Ty, Hospodin, si blízko, všetky tvoje predpisy sú pravda.“ (Ž 119, 149-

151) Amen. 

 

Lekcia: Kniha proroka Ezechiela 6. kapitola: 

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre 

potešenie našich sŕdc, je zapísané v Knihe proroka Ezechiela v šiestej kapitole: 

„Takto mi zaznelo slovo Hospodina:„Človeče, obráť sa tvárou k izraelským 

vrchom a prorokuj proti nim. Povedz: ‚Vy, izraelské vrchy, počúvajte slovo Pána, 

Hospodina! Takto vraví Pán, Hospodin, vrchom a pahorkom, riečiskám a 

údoliam: Hľa, ja privodím na vás meč a znivočím vaše obetné výšiny. Vaše oltáre 

spustnú, vaše kadidlové oltáre budú rozbité a vašich pobitých pohádžem pred 

vaše modly. Mŕtvoly Izraelitov hodím pred ich modly. Vaše kosti roztrúsim 

okolo vašich oltárov. Všade, kde bývate, budú mestá porúcané a výšiny spustnú. 

Vaše oltáre budú teda spustošené, vaše modly budú rozbité a zaniknú. Vaše 

kadidlové oltáre budú zbúrané a bude odstránené, čo ste si spravili. Koho 

prebodnú, padne medzi vami. Potom spoznáte, že ja som Hospodin. Keď budete 

rozptýlení po krajinách, ponechám si z vás zvyšok medzi národmi. Budete mať 

takých, ktorí uniknú meču. Tí, ktorí z vás uniknú, rozpomenú sa na mňa medzi 

národmi, kam boli odvedení do zajatia. Zlomím ich smilné srdce, ktoré odstúpilo 



odo mňa, a oslepím ich oči, ktoré chlipne hľadeli za svojimi modlami. Zhnusia sa 

sami sebe pre svoje zlo, pre všetky svoje ohavnosti. Až keď dopustím na nich túto 

pohromu, potom spoznajú, že ja som Hospodin a nadarmo som nehovoril.‘“ 

Takto vraví Pán, Hospodin: „Zatlieskaj, dupni nohou a povedz: ‚Ach, beda domu 

Izraela pre všetky zlé ohavnosti! Padnú mečom, pomrú hladom a umrú na mor. 

Ten, čo bude ďaleko, zomrie na mor; ten, čo bude blízko, padne mečom; ten, čo 

zostane a bude obkľúčený, zomrie hladom. Takto si vylejem na nich svoju zlosť. 

Potom spoznáte, že ja som Hospodin, keď ich prebodnutí budú ležať medzi ich 

modlami, okolo ich oltárov na každom vysokom kopci, na všetkých temenách 

vrchov i pod každým zeleným stromom a pod každým košatým dubom, na 

mieste, kde svojim modlám obetovali udobrujúce vonné obety. Vystriem proti 

nim svoju ruku a krajinu obrátim na pustatinu a na hrôzu na všetkých ich 

sídlach od púšte až po Riblu. Potom spoznajú, že ja som Hospodin.“ 

 

Modlitba: 

Ďakujeme Ti Všemožný Pane náš, že Tvoja ruka nás poteší svojou mocou. My 

sme videli a uverili Tvojej sláve, ktorá je našou dôverou v tme a chválospevom vo 

dne v noci. Vieme, že naša cesta vedie do neznáma, nikto z nás nepozná ani cieľ 

a ani čas, ale Tvoja blízkosť nás uchváti pokojom a mierumilovnosťou. Ak by nás 

zastihla búrka, Ty Pane náš, vedieš aj vtedy. Stojíme dnes pred Tebou, sme tu, 

pomôž nám skrze Ježišovho života, Jeho smrti a zmŕtvychvstania vidieť tú 

veľkosť milosti, ktorá nás zachráni. On uzdravil naše zlomené srdcia, On nám 

daroval telo späté s vnútrom, a hlásal evanjelium života. Vyznávame Ti, že sme 

tupí ako Izrael, potrebujeme Tvoje silné slová, chceme Ťa spoznať ako 

Hospodina, ktorý je schopný zlomiť to, čo sa rozpadlo na kúsky a zabezpečiť 

nový začiatok i tam, kde žijeme ako roztrúsení. Príď medzi nás, a vyučuj nás 

i údelom Tvojho ľudu, Izraela, aby Tvoj dnešný duchovný ľud sa vedel 

zorientovať vo svete a žiť z Tvojej zhovievavosti. V mene Ježiša Krista, nášho 

verného Radcu a osobného Spasiteľa a Vykupiteľa, vypočuj našu modlitbu. 

Amen.  

 

Pieseň: Žalm č. 50: „Boh silný, ktorý v nebi prebýva...“ 

 

Vzdych: „Hospodin, Bože, [...] Ty však vidíš trápenie a žiaľ, hľadíš a berieš to do 

svojich rúk. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ (Ž 10,14a, 

Mk 9,22b) Amen. 

 

Biblický text: Kniha proroka Ezechiela6. kapitola 9. verš:  

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané Kniha proroka Ezechiela v šiestej kapitole v deviatom 

verši: 



„Tí, ktorí z vás uniknú, rozpomenú sa na mňa medzi národmi, kam boli odvedení 

do zajatia. Zlomím ich smilné srdce, ktoré odstúpilo odo mňa,...“ 

 

Milí bratia a milé sestry, 

vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždeniev Pánu Ježišovi! 

Slovo Hospodinovo sa stalo a neprehovorilo nadarmo. Tým je naznačená 

ľuďmi nenavoditeľná, na ľuďoch nezávislá, v prirodzenom behu ľudských vecí 

neočakávaná udalosť: Boží trest. Náhle a zásahom Božím sa všetko zmenilo. Nie 

je tu uvedený spôsob, len vyzdvihnutá skutočnosť, že Hospodin proroka oslovil 

a má prehovoriť proti izraelským vrchom a pahorkom, riečiskám a údoliam.  

Prečo práve proti pohoriam a riekam? Lebo tam je a bola ukrytá skaza 

vyvoleného národa. Izrael si totiž osvojil životný štýl Kanaáncov. Pahorky sa stali 

miestami uctievania modlieb. Výšiny oslavovali pohanských bohov, 

a v premenlivosti prírody videli čaro a úžas toho, čo ich priťahovalo a skutočne 

oslovilo. Pomocou bezbožného kultu si chceli zaistiť úrodu, hojnosť, zdravie, silu 

a šťastie. Začali užívať to, čo im ani nepatrilo, a popritom si osvojili praktiky 

Kanaáncov, aby ovplyvnili božstvá. Čo je príčinou Božieho súdu? Čo je príčinou 

odvrátenia sa od Hospodina? Čo je príčinou Božieho trestu? Uprednostnenie 

jednotlivých zložiek života pred Pánom. Priorita a prvotina malicherných vecí. 

Čo je príčinou tlmočenia Božieho slova? Bezbožný spôsob života vyvolených. 

Ako keby to boli mozaiky z našej každodennosti. Dnes nás Božie Slovo napomína 

a poukazuje na tie veci, ktoré sú prekážkou v uctievaní Jeho presvätého mena 

v našom živote. Čo obsahujú naše pahorky, naše pohoria a naše rieky? Čo nás 

priťahuje ako magnet a odpudzuje od Boha života a večnosti? Vždy existuje 

niečo, čo je pre nás dôležitejšie ako to, že Hospodin je mocný a svätý Boh. Jeho 

jedinečnosť a Jeho dokonalosť nás má viesť k pokániu. Jeho meč, Ním 

sprostredkovaný mor a hlad zasiahne tie životy, ktoré sa stali terčom niečoho 

celkom iného ako je zbožnosť, mierumilovnosť, zhovievavosť a láskyplnosť.    



Hospodin zástupov do trestu a hrôz však miesi aj slovo zmierenia a odpustenia. 

Existujú takí, ktorí uniknú Jeho trestu. Povaha prorockých slov je vždy taká: 

najprv vyburcuje a vydrancuje človeka, ohlási hnev, napokon však činí milosť. 

Ako náš pozemský otec, ktorý vybuchne pri počúvaní našich zážitkov, ak jeho 

dieťa niečo vyvedie, a neskôr po vyrozumení problémov ho pritúli a postíska. 

Boh sa sám postará o to, aby jeho ľud nezmizol zo sveta. Zostane zachovaná 

hŕstka ľudí, ktorí sa stanú dedičmi Božieho zasľúbenia. Ako?  

Tak, že cudzie prostredie, cudzie miesto ich privedie k pokániu. Cudzie 

hanobné miesto: Babylon. To, čo im nepatrí, ale kde ich dostal vlastný hriech. Tu 

vidia, aký je rozdiel medzi ich Hospodinom a modlou. Tu zbadajú, že čo 

vykonávali, to bol hriech. Tu si uvedomia, že čomu pripisovali taký veľký 

význam, im už teraz ani nechýba. Tu zistia, že čo im bolo prvoradé, to ich nevie 

vyviesť z domu otroctva do zasľúbenej zeme. Drahí bratia a milé sestry! Cudzina 

je najväčší trest pre človeka, ktorý spoznal Hospodina, ale ho opustil pre vlastné 

malichernosti. Cudzina je to miesto, kde si človek uvedomuje svoje predošlé 

hriechy. Cudzina. Aký veľký rozdiel je medzi domovinou a cudzinou. Aký veľký 

rozdiel je medzi mojím vlastným príbytkom a osvojeným príbytkom v cudzine. 

Aký veľký rozdiel je medzi mojím chrámom Božím, ktorí stavali a zveľaďovali 

moji predkovia, a medzi chrámom, ktorý mi je cudzí. Cudzí nábytok, cudzie 

miesto, cudzí ľudia, iné národy, iná mentalita a iný prístup nás zvádzajú. Všetko 

mi príde také cudzie. To pociťuje Boží ľud v babylonskej ríši. Tento pocit sa 

zmocňuje človeka, ktorý práve inde ako jeho rodisko si všíma ľudí, svet vôkol 

seba, prostredie, pahorky, rieky a riečiská. To nie je Jeruzalem. To nie je moje 

rodné mesto. V cudzine vie osloviť iba JEDINÉHO, Ktorý „nás vždy vo svätej 

pravde udržuje a trestov jak časných, tak večných zbavuje!“ (Chválospev č. 314 2. verš) 

Človek len tam sa rozpomenie na to, čo stratil pre vlastné chyby, ako miloval 

rodnú zem, a všetko zahodil pre modlu. Rozpomenie sa, KOHO vlastne stratil. 

Kde o Hospodinovi nič nevedia, tam sa zbožný človek pridržuje Jeho blízkosti. 



Kde o Hospodinovi nič nevedia, tam zbožný človek vyhľadáva Jeho 

spoločenstvo. Tam, kde jeho existencia je v nebezpečenstve, tam, chce získať 

práve z NEHO vyžarujúcu lásku. Tam, kde nemá NIKOHO, tam chce stretnúť 

Boha milosti a útechy. Medzi cudzími národmi. Medzi inými. Medzi... 

Hospodin v tomto cudzom prostredí razantne zasiahne. Spomedzi cudzích 

národov sa vynorí starý známy. Rozbije ich tvrdé srdce a zasiahne na zaslepené 

oči. Boh koná v prospech ľudu, aby to pokánie bolo účinné. Nový život, nový šat 

srdca a nové spolupôsobenie je dôležité. Boh existenčne zasiahne do života 

človeka, aby si už uvedomil, čo vlastnil a čo stratil vlastnými hriechmi. Dnes aj 

my musíme osloviť Pána, my zvyšok žijúci v Bratislave, aby nás formoval. Musí 

zasiahnuť celkom osobne tam, kde prebýval, ale teraz nie je prítomný, alebo ho 

voláme egoisticky len pre vlastné potreby. Boh musí zasiahnuť, aby človek ožil. 

Boh musí zasiahnuť, aby jeho ľud sa prinavrátil k životu. Boh neustále oslovuje 

človeka, neustále sa mu prihovára a aj Ezechielova služba k tomu napomáha 

i v babylonskej ríši. Prorokova služba je účinná. Boží trest je účinný. Ľud sa 

z vlastných ošklivých a hanebných činností chce očistiť. Ľud chce patriť znova 

k Hospodinovi. Ľud v cudzine pochopí to, čo im aj Ježiš vysvetľoval: „Tu je niečo 

väčšie ako chrám.“ (Mt 12,6) Prinavrátený zvyšok Izraela sa zhnusí sám sebe, 

a naozaj pochopí, KTO je Boh. Jediný Boh je Hospodin, a On zo svojej milosti 

dáva všetko, čo človek potrebuje. Ponúka nový život, koná v prospech človeka, 

nachádza možnosti a vymoženosti pre človeka. Udeľuje mu svoju zhovievavosť, 

a práve preto len v Neho mali a majú Izraelci dúfať. Čo nechceli prijať doma skrze 

prorokov, to uznajú v cudzine a príjmu v prežitom utrpení a v opustenosti. 

 Ako prijímame Božiu milosť my? Jeho slovo je jasné: „musíme sa zrodiť 

znovu.“ Musíme všetko začať od znova. On musí rozdrviť to, čo v nás prebýva. 

On nás musí zlomiť, aby vo Svojom jednorodenom Synovi, v našom Pánovi 

ukázal cestu spásy a zmierenia. My pri Golgotskom kríži môžeme vyznať svoje 

hriechy a prijať Jeho utrpenie za vlastné. Predstúpme dnes osobne pred Pána, aby 



On mohol vstúpiť do našich životov. Predstúpme dnes osobne pred Pána, aby sa 

nám predstavil a tlmočil slová zmierenia a lásky: „MILOVAL SOM VÁS!“ 

Predstúpme dnes pred Pána, aby sme skutočne spoznali, že On je Hospodin. 

Amen.  

Modlitba: 

„Toto hovorí Hospodin: „Zadrž vzlykanie i slzy v očiach, lebo tvoja námaha 

dostane odmenu,“ znie výrok Hospodina, „vrátia sa z nepriateľskej krajiny.“(Jer 

31,16) 

 

„Hrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť, bezbožne sme si 

počínali.Naši otcovia v Egypte sa nepoučili z tvojich divov, nepripomínali si tvoju 

hojnú milosť, búrili sa pri mori, pri Trstinovom mori.“(Ž 106,6-7) 

 

„On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si 

očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky.“ (Tít 2,14) 

 

„Veď Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnával vo všetkom, čo si robil. Vie o tvojej ceste 

touto veľkou púšťou. Hospodin, tvoj Boh, je už štyridsať rokov s tebou, a nič ti 

nechýbalo.“ (5Mojž 2,7) 
 

„Naša duša očakáva Hospodina, on je naša pomoc a náš štít.“ (Ž 33,20) 

 

„Nevychádzajte však náhlivo a neodchádzajte s chvatom, lebo Hospodin kráča 

pred vami, Boh Izraela uzatvára vaše rady.“ (Iz 52,12) 

 

„Všetci mu prisviedčali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá vychádzala z jeho úst. 

A hovorili si: „Či to nie je Jozefov syn?“(Lk 4,22) 

 

„Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Vari 

bude meškať s pomocou pre nich?“ (Lk 18,7a) 

 

Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Nikto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému.“ (IK 10,24)  

 

Požehnanie: „Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.Buďte 

triezvi, bdejte!“ (1Pt 5, 7-8a) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 295: „Ó, Bože Otče, večne si svätý...“ 



 

 


