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Text: Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim 

kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité.  Ezechiel  36,26 

Je tu sľub nového darovaného srdca. Ak počujeme hovoriť o novom srdci, 

tak zvyčajne sa nám vybaví obraz  transplantácie srdca do tela niekoho, komu 

srdce zlyhalo.  

 V medicíne sa dejú veľké veci – keď človek, ktorého srdce je už 

nefunkčné a bol by za bežných okolností odsúdený na smrť, dostáva nové srdce 

a novú šancu pre život. 

 My však teraz hovoríme o srdci, ktoré nám slúži ako pumpa na 

rozvádzanie krvi do nášho tela. 

Božie slová o novom srdci, ktoré nám Boh vloží do vnútra sa netýkajú tohto 

srdca, ale srdca, ako ho opisuje Biblický jazyk.  

 Kedykoľvek je v Biblii reč o srdci, hovorí sa o centre nášho myslenia, 

cítenia a rozhodovania. Srdce rozhoduje za celého človeka. Aspoň tak by to 

malo byť. Srdce je ako  výkonný riaditeľ nejakej organizácie alebo podniku. 

Myslenie, pocity a vôľa - sú navzájom prepletené. Keď rozmýšľame o určitých 

veciach,  cítime určité pocity. Pri uvažovaní o radostných a príjemných veciach, 

zvykneme mať príjemné pocity. Pri uvažovaní o nepríjemných a obávaných 

veciach budeme mať nepríjemné pocity. Naše rozhodnutia sú do značnej miery 

vždy ovplyvnené pocitmi aj myšlienkami. 

 Predstavme si: Riaditeľ podniku nariadi. Podriadení by mali  jeho úlohy 

plniť. Samozrejme v ideálnom prípade. Avšak každý riaditeľ vie, že tomu tak 

vždy nie je. Okrem jeho pokynov je v živote vždy rada ďalších faktorov, ktoré 

rozhodujú, ako to všetko dopadne (Leniví a nelojálni zamestnanci, nedostatok 

času k vykonaniu úloh a pod.)  

Taktiež existuje množstvo riaditeľov, ktorí nie sú verní svojim princípom. 

Rozhodujú sa na základe čudných motívov. Nechajú sa ovplyvniť svojim 

podriadenými a boja sa svojich nadriadených...alebo o svoje kreslo. 

Také je často aj naše srdce. Je ako riaditeľ, ktorý je zmietaný  rôznymi 

túžbami, ktoré sa snaží uspokojiť. Na jednej strane v hĺbke srdca vieme, čo je 

správne, ale v procese rozhodovania sa dávame ľahko od priamej cesty 

odkloniť. 

Tento text je veľmi pozitívny – je to Boží sľub. Ak by sme však čítali celú 

kapitolu, zistili by sme, že je zasadený do veľkej negatívnej pasáže, v ktorej 

BOH Izraelu vyčíta jeho skazené srdce. 

Hovorí o tom, ako Izrael znesvätil Božie meno medzi pohanmi. Hovorí im: 

hanbite sa a červenajte sa pre svoje spôsoby života! 

 Boh im pripomína, ako svoju krajinu a  svoj život znečistili. MODLAMI a 

nevernosťou. Klaňali sa iným bohom, hľadali istoty, pomoc, záchranu na 

pochybných miestach. 



Čomu sa klaniame my? Kde hľadáme istoty, záchranu a pomoc, keď cítime 

neistotu? Horoskopy, povery, peniaze, konzum, pohodlie – to sú naši moderní 

bohovia. 

Naše srdcia hľadajú útechu, istotu a  radosť ďaleko od Boha. V zábave, 

finančnom zabezpečení, vo veciach, po ktorých túžime a do ktorých sme 

zamilovaní. Cez autá domy, elektroniku hľadáme pocit šťastia a naplnenia. 

 Izrael mal byť iný. Každý, kto sa pozrel na ich život mal vidieť, že sú iní, 

že majú iné hodnoty a iné spôsoby. Oni sa však prispôsobili spôsobom 

pohanských národoch, medzi ktorými žili. 

 Boh hovorí, že tieto ich srdcia sa nedajú už opraviť. Sú tak pokazené 

zvrátené a pomýlené. Potrebujú radikálnejší prístup. Potrebujú tranplantáciu – 

NOVÉ SRDCE.  

Dám vám nové srdce a nového ducha. Odstránim to tvrdé, kamenné a 

nefunkčné a dám nové - mäsité.  
 Vyzerá to tak, že ani my nie sme iní. Aj my potrebujeme transplantáciu. 

Aj my potrebujeme nové srdce. Robí to tak, že dá svojho Ducha do nášho 

vnútra. Politici, EU vymýšľa nové a nové zákony, usmernenia a zmluvy. Svet sa 

však nedá opraviť zvonka – zákonmi a predpismi. To dokáže fungovať len 

dočasne. Človek i spoločnosť sa môže zmeniť len zvnútra.  

  

Je zaujímavé čítať, čo je tým Božím motívom. Prečo to všetko Boh pre nás 

a v nás robí?  

 Nekonám to kvôli vám, ale kvôli svojmu menu, ktoré ste znesvätili... 

Boh to s nami nevzdal. Cez náš život chce ukázať svoju slávu, svoju dobrotu 

a milosť. 

Poslal Ježiša Krista – toho, ktorý ako jediný mal také srdce, aké by sme mali 

mať všetci.  

Pri transplantácii je to takto. K tomu, aby bol jeden človek s chorým srdcom 

zachránený, je potrebný iný, ktorý zomrie. Jeho srdce je darované – vložené 

chorému človeku. 

Na to, aby mne i tebe mohlo byť darované nové srdce, musel ZOMRIEŤ TEN, 

ktorý mal ako jediný zdravé srdce. Buďme za to vďační. 

 Nový rok je príležitosťou žiť s novým srdcom. Srdcom,  ktoré bude 

poháňané Kristovým Duchom a jeho hodnotami. Nový rok je príležitosťou 

zbaviť sa modiel, ktoré nás zväzujú a pletú. A žiť na Božiu slávu.  Amen! 


