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Biblický text: Kniha proroka Ezechiela 37. kapitola, 7-9 

„Prorokoval som, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum a 

hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej. Videl som, že boli na nich šľachy, i 

mäso narástlo a zvrchu ich potiahla koža; ale duch v nich nebol. Povedal mi: 

„Prorokuj o duchu, prorokuj, človeče, a povedz mu: Takto vraví Pán, Hospodin: 

‚Duch, príď od štyroch vetrov a dýchni na týchto pobitých, aby ožili.‘“ 

 

Milí bratia a milé sestry v Ježišovi Kristovi! 

Príkaz je príkaz, a všetko sa završí až vtedy, keď prorok naplní Božie slovo. 

Prorok tlmočí Božiu vôľu v živote vyvolených. Prorok zvestuje Božie slovo, 

a zrazu šum a hrkot. Kosti sa približujú jedna k druhej. Na Božie slovo prichádza 

odpoveď. Boh koná a kosti sa rozhýbajú. Kosti? Áno, dobre počujete: KOSTI.  

Drahí proroci bratislavského cirkevného zboru! Prišli sme sem vlastnou službou 

hlásať Božie slovo. Približovať sa k tým, ktorých sme ako živých nepoznali, ale 

poslúžili nášmu cirkevnému zboru v čase, v ktorom žili. Predišli nás vo viere, 

v láske a v nádeji. Prišli sme zvestovať našou službou, že Boh je dobrý a chce, aby 

jeho vyvolení sa prebudili. Ak si Boží ľud ctí svojich predkov, bude vedieť 

budovať s Pánom aj vlastnú budúcnosť. Priblížiť sa a vidieť na vlastné oči, čoho je 

schopný náš Pán. On zbližuje a regeneruje. On pomáha a napomáha k životu. To, 

čo vidí prorok Ezechiel v údolí smrti, to je Božie služba. To, čo hovorí prorok 

Ezechiel v údolí smrti, to je Božie slovo. Prorok je Božím nástrojom 

a prostriedkom JEHO slávy.  

Dnes, aj ty sa staň Božím nástrojom na Cintoríne pri Kozej bráne na ulici 

Šulekovej, drahý brat a milá sestra, aby si videl veľké skutky Božie. On je Bohom 

záchrany a nie Pánom potupy. On je Bohom nápomocnej útechy a nie Pánom 

pohromy. Chce, aby prorok videl, čoho je schopný. Chce, aby Jeho ľud bol znova 

zjednotený.  

Bohom oživený ľud vie byť pre iných láskavým a nápomocným. Bohom 

oživený ľud vie byť jeho Duchom omilostený a vedený vo vyvolenej službe. Sme 



tu, lebo Boh chce od nás viac. Chce, aby sme vlastným oživeným životom 

zvestovali o Duchu Svätom, Ktorého prvým ovocím je láska. Prorokuj celým 

svojím životom, človeče, a volaj telom, rukou, nohou, hlavou, srdcou i dušou:  

‚Duch, príď od štyroch vetrov a dýchni na týchto pobitých, aby ožili.‘“ Slovo 

života oživí každého, aj nás. Slovo života prebudí každého, aj pobitých. Boh 

života chce oživiť vlastným Duchom tých, ktorí boli pobití. Príde od štyroch 

vetrov Duch a privedie naspäť tých, ktorí boli odvlečení do Babylónie. Príď Duch 

Svätý, a poslúž nášmu spoločenstvu, aby naša služba bola úslužná. Amen.  

 

Modlitba 

Ďakujeme Ti, Pane náš v Ježišovi Kristovi, že keď sme ráno vstali, vedeli sme, že 

Ty budeš napredovať pred nami. Sme Ti veľmi vďační za Tvoju službu v našich 

životoch. Sme tu, lebo vieme, že Tvoja dobrota nás tu priviedla. Požehnaj tento 

čas strávený medzi láskyplnými ľuďmi pracovne a odeto. Príď a buď k nám 

zhovievavý, aby sme na Tvoju slávu vedeli konať všetko. Len Ty si dobrý, daj, 

aby sme si nič nenárokovali na tomto mieste, ale konali podľa Tvojej vôľe. Pre 

službu Ježiša Krista, vypočuj našu modlitbu. Amen.  

 

 

 

 
 


