
Lekcia: Ez 37, 15-28                                  Kázeň: Ez 37, 27-28 

Bratia a sestry, 
slová,  ktoré  sme  počuli  nasledujú  hneď  po  veľmi  známom  úseku.  Ide  o

Ezechielovo videnie o suchých kostiach. Pán Boh si  aj zo suchých vybielených kostí
môže vzbudiť svoj životom pulzujúci ľud. Boh prináša nádej tam, kde nikto nádej nevidí.

Aj slová, ktoré sú základom dnešnej kázne, sú rovnako plné nádeje.  Naznačujú
odpustenie trestu. Ezechiel mal na dve dosky napísať mená dvoch kráľovstiev. Na jednu
dosku  napísal  judské  kráľovstvo  a  na  druhú  izraelské  kráľovstvo.  Potom obe  dosky
podržal v jednej ruke a vyzeralo to ako jedna doska. Bol to symbolický prorocký čin,
ktorý odkazoval na Pána Boha a na Jeho pôsobenie. Slávne Dávidovo kráľovstvo sa po
smrti jeho syna Šalamúna rozpadlo. Bol to dôsledok ľudskej neposlušnosti voči Bohu.
Šalamún  sa  počas  svojho  života  obracal  aj  k  modlám a  za  trest  sa  jeho  kráľovstvo
rozdelilo. No teraz prorok oznámil, že zašlá sláva bude obnovená. Tu neide len o spojenie
pozemského  kráľovstva,  ale  o  niečo  oveľa  slávnejšie.  Za  slovami,  že  to,  čo  bolo
rozdelené,  sa  spojí,  vidíme  obraz  Božieho  odpustenia.  Kým  v  Starom  zákone
rozdeľovanie  a  rozptýlenie  súvisí  s  hriechom a  trestom,  zhromaždenie  a  zjednotenie
súvisí so spasením a odpustením. Aj Pán Ježiš v jednej svojej modlitbe prosil za jednotu
svojich učeníkov. V tej modlitbe Pán Ježiš okrem iného povedal aj: A slávu, ktorú si Ty
dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme.(Jn 17, 22)

Pán Boh skrze Ezechiela oznamuje slová nádeje a záchrany - svoj rozptýlený a
rozdelený  ľud  zhromaždí.  Odpustí  im a  očistí  ich.  Budú tvoriť  jednotu  a  budú  mať
jedného Boha. Bude tam vzájomné prepojenie. V prečítanom texte dvakrát zaznelo: Ja
budem ich Bohom a oni  budú mojim ľudom. Hriech narúša  vzťah medzi  stvoreným
človekom a svätým Bohom. Hriech človeka od Boha odcudzuje a človek blúdi v tme. To,
čo bolo zo strany človeka narušené, bude Bohom obnovené. Zmluvu, ktorú oni narušili,
Boh obnovil.  Obnovil a spečatil ju naveky krvou jediného a nepoškvrneného baránka
Krista.
  

Už aj za tým Ezechielovým proroctvom o zjednotení kráľovstva vidíme Boží plán
spásy skrze Ježiša  Krista.  Je  to spása  pre celý svet.  V závere je  napísané,  že potom
národy poznajú, že Hospodin je Boh. Hospodin si vyvolil jeden národ, ale tento národ
mal oznamovať iným národom slávu Hospodinovu. Neraz sa stalo, že vládcovia iných
národov  spoznali  Božiu  moc.  Spomeňme  si  len  na  faraóna.  Vzpieral  sa  Bohu,  ale
napokon sa musel podvoliť. Alebo sa pozrime na babylonského vládcu z knihy Daniel.
Potom ako Daniel nezahynul v jame s levmi, vydal kráľ takýto rozkaz: Nech sa v celom
obvode môjho kráľovstva ľudia trasú a boja Danielovho Boha. (6, 27) Pohanský vládca
spoznal, kto je pravý a všemohúci Boh. Skrze Boží národ sa malo niesť spasenie všetkým
ľuďom. 

Najjasnejšie to vidíme na Pánovi Ježišovi. Pán Ježiš najprv hovorí, že prišiel pre
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stratené ovce z domu izraelského, ale nakoniec vysiela učeníkov, aby Mu činili učeníkmi
všetky národy. Tí, ktorí nasledujú jediného pravého Boha, majú vydávať svedectvo „až
do posledných končín zeme“. Spása pre celý svet je Ježiš Kristus. 

Pán Boh skrze Ezechiela hovorí, že v tom zjednotenom kráľovstve bude jeden kráľ.
Hospodin hovorí, že to bude „môj služobník Dávid“. Myslí sa tým potomok Dávidov.
Rodokmeň Ježišovho pozemského otca  Jozefa  siaha až  k Dávidovi.  V evanjeliách je
napísané, že ľudia sa na Ježiša obracali so slovami „Syn Dávidov“. Pán Ježiš neprišiel
ako kráľ, a predsa je Kráľ kráľov. Je Kráľ nad celou zemou a všetkými národmi. 

V proroctve ďalej zaznelo, že ten jediný Kráľ bude zároveň aj jediný Pastier. Kto
vládne, má pred sebou dve možnosti: buď bude jeho vláda despotická a tyranská alebo
naopak bude iných viesť a pomáhať. V 34. kapitole knihy Ezechiel je napísaný oddiel,
ktorý  má  názov  „Proti  zlým vládcom ľudu“.  Ezechiel  kritizoval  kráľov,  ktorí  neboli
pastiermi pre svoj ľud. Pán Ježiš nás vedie, tak ako dobrý pastier vedie svoje stádo. Ide a
hľadá aj tú jednu stratenú ovcu. Pán Ježiš je obetavý pastier, ktorý v prípade potreby aj
život kladie za svoje ovce. Ten, ktorý má moc nad všetkým, sa ponížil až po smrť na
kríži. 
 

Ešte sme v proroctve dvakrát počuli, že uprostred zjednoteného ľudu bude svätyňa.
Všetci majú hľadieť na to, čo je v strede. V strede záujmu má byť živý Boh a Jeho slovo.
Aj Pán Ježiš povedal:  Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam
som ja v ich strede. (Mt 18, 20) A v poslednej biblickej prorockej knihe, v knihe Zjavenie
Jána, dokonca čítame: Ale chrám som v ňom nevidel, lebo Pán Boh vševládny a Baránok
mu je chrámom.  (22, 22) Vďaka Pánovi Ježišovi veríme, že raz vstúpime do Božieho
kráľovstva, kde už nič zlé nebude. Slávu a nádheru Božieho kráľovstva si nevieme ani
predstaviť. 

To miesto, kde už chrám nebude, je ešte len pred nami. Kým ešte žijeme na zemi,
zhromažďujeme  sa  v  chráme,  aby  sme  počúvali  Božie  slovo  o  záchrane  pre  všetky
národy  -  pre  každého jedného človeka.  Nad celou  zemou vládne  jeden Boh.  Vďaka
Pánovi  Ježišovi  máme nádej  na  záchranu.  Sme  povolaní  k  tomu,  aby  sme  vo  svete
oznamovali Božie skutky. Nech všetky národy poznajú Pána Boha. Je to jediná spása pre
celý svet. Pán Boh naplnil svoje slovo, ktoré oznámil skrze svojich mnohých prorokov.
Naplnil aj to, čo oznámil skrze proroka Ezechiela. To, čo nás spája a zjednocuje, je viera
v Ježiša Krista. Pán Ježiš je náš Kráľ a vedie nás ako dobrý pastier. Amen.

Vypočujme si slová vyslania, ako sú napísané v 2. Korintským v 13. k.: 
Nakoniec,  radujte  sa,  bratia,  zdokonaľujte  sa,  napomínajte  sa,  buďte  jednomyseľní,
zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami. 
Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými
vami. Amen. 
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