„Kto nás predbehne?“
Suspírium: „Hospodin je sila svojho ľudu a útočisko spásy jeho pomazaného.
Spas ľud svoj! Požehnaj svoje dedičstvo! Buď mu pastierom naveky (Žalm 28,89)!“ Amen.
Pieseň: Chválospev č. 513. 1. verš: „Pane, dobrý Priateľ detí…“
Krst – Nina Majcherová
Pieseň: 221. chválospev 1-3. verše: „Obráť sa k nám, ó Pane náš...“
Vzdych: A teraz, takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ, Jákob, tvoj tvorca, Izrael:
„Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj (Iz 43,1).“
Amen.
Lekcia: Evanjelium podľa Matúša 21,28-32
„Čo myslíte? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal: ‚Syn môj,
choď dnes pracovať do vinice.‘ Ale ten mu odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ Neskôr to
však oľutoval a šiel. Prišiel teda k druhému a povedal to isté. Ten síce odpovedal:
‚Idem, pane,‘ ale nešiel. Kto z tých dvoch splnil otcovu vôľu?“ Povedali: „Prvý.“
Ježiš im odpovedal: „Amen, hovorím vám, že mýtnici a neviestky vás
predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo Ján k vám prišiel cestou
spravodlivosti, no neuverili ste mu, ale mýtnici a neviestky mu uverili. Vy ste to
videli, ale ani potom ste neprejavili ľútosť a neuverili ste mu.“
V Duchu a v pravde, modlíme sa. Modlitba:
Ďakujeme Ti mocný Bože v Ježišovi Kristovi, že si na nás nezabudol. Ty si nás
neodvrhol, ale slúžiš nám svojou pokorou a láskou i dnes. Prijímaš nás aj napriek
tomu, že ani z ďaleka sa nepodobáme na to nové stvorenie, čo v našich dušiach
a v srdciach štiepiš Tvojím slovom a živým Duchom. Divíme sa Tvojej
jednoduchej správe o spasení a desí nás naša nemotornosť celkom sa odovzdať
len Tebe. Syn človeka, drahý Spasiteľ! Otvárame pred Tebou dvere našich sŕdc,
ale vrúcne Ťa prosíme, aby si očistil naše neduhy a nečistoty Tvojho chrámu.
Pomôž nám, večný Kráľ náš, aby sme sa začudovali nad tým, že akou mocnou
rukou a naše malovernosti zahanbujúc si sa obrátil k nám. Daroval si nám
svedkov viery i voľné priestranstvo, kde Tvoje slovo sa ukazuje v duchu a v sile
v tomto svete. Tebe chceme slúžiť, Tešiteľ náš v tichosti i v chaose, v tme a vo
svetle, v slove i v piesňach, vo farbách a vo formách, v Tvojich chrámoch
i v našich príbytkoch. Vždy pretrvávajúca láska medzi nami i v nás! Ty si pretrhol
nebesá, aby si nás navštívil a ako všetko darujúci nebeský Otec si nás osobne
oslovil. Vykonaj túto čestnú a otvorenú službu i dnes, buď k nám milostivý

i v túto hodinu pre krotkosť Tvojho poslušného Syna, nášho Pána Ťa prosíme,
vypočuj našu modlitbu. Amen.
Pieseň: Žalm č. 36. 1-3. verše: „Hriech vábi duše bezbožných…“
Vzdych: „A odteraz ním budem, niet nikoho, kto by čokoľvek vytrhol z mojej
ruky. Kto zvráti to, čo urobím? Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým
súdnym stolcom, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol
v tele — či dobré, alebo zlé (Iz 43,13; IIK 5,10).“ Amen.
Text: Evanjelium podľa Matúša 21, 31
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v dvadsiatej prvej kapitole
v tridsiatom prvom verši:
„Kto z tých dvoch splnil otcovu vôľu?“ Povedali: „Prvý.“ Ježiš im odpovedal:
„Amen, hovorím vám, že mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho
kráľovstva.“ Toľko slov Písma Svätého
Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie
v Pánu Ježišovi!
„Čo myslíte? Kto z tých dvoch splnil otcovu vôľu?“ – pýta sa Ježiš synov
Izraela. Týmito otázkami chce Ježiš svojich vlastných viesť k ľútosti pred
Hospodinom. Dvaja synovia a ich rôzne, meniace sa postoje. Počuli sme ľudské
verzie poslušnosti. Prvý znie nasledovne: „nechce sa mi“, ale neskôr oľutoval svoj
výrok pred Otcom, prehodnotil svoje stanovisko a išiel. Druhé stanovisko je ešte
kontroverznejšie: riekol: „pôjdem“, ale nešiel. Verzie neposlušných životov. Pre
Ježiša nie sú dôležité vzťahy synov, ale vzťah k Pánovi a k Pánovej vinici.
Nevieme, kto z nich je mladší alebo starší ako v podobenstve o stratenom synovi.
(Lk 15,11-32) V tomto podobenstve je kladený dôraz na vzťah Izraela
a Hospodina, na vzťah synov s Otcom. Poznáme len ich prvú mienku a následne
ich celkový obrat. Prvý: „Nesúhlasím, ale neskôr vykonám.“ Druhý: „Súhlasím,
ale nevykonám.“ To je neustály ľudský odpor voči Pánovi. Človek, ktorý nepozná
ľútosť a banovanie len pred Pánom, rozpráva podobne: Čo som to vyriekol pred
Pánom? Čo som vykonal úmyselne, alebo z nedbanlivosti? Prečo som tu, a prečo
konám takto? Človek a jeho verzie neposlušnosti. Izrael a jeho verzie

neposlušnosti. Vyvolený kresťan a jeho verzie neposlušnosti. Moja pozícia, môj
osobný vplyv, moje financie verzus Božia spravodlivosť. Je dôležité pre mňa
slovo Kráľa a Pána pravdy? Dieťa, ktoré spoznalo skutočnú spravodlivosť, pozná
kráľa pravdy. Čo myslíte, drahí bratia, milé sestry? Pre Ježišových vtedajších
poslucháčov bolo veľkým šokom, že synovia v podobenstve nekonajú vôľu Otca.
Ježiš však hovorí práve o svojich poslucháčoch. Azda je veľkým šokom i pre nás,
že nekonajú vôľu Otca? Ako to? Prečo nie? Aká je moja a tvoja odpoveď´ na
Pánovu otázku? Spoznávaš sa v odpovediach dvoch synov? Máš možnosť
i príležitosť svojou poslušnosťou slúžiť Pánovi? Aké sú Tvoje možnosti a Tvoje
osobné príležitosti povedať áno alebo nie na Pánovu otázku? Čo myslíte? Prečo
práve toto podobenstvo podčiarkuje Ježiš na konci svojho pozemského života?
Tieto slová zaznievajú v Jeruzaleme. Nie sú adresované zástupu, ani učeníkom,
ale protivníkom Ježišovým. Toto podobenstvo je Božou zbraňou voči nevere
a neposlušnosti Izraela a ich vodcov. Ježiš nekritizuje osobu, ale vzťah osoby
k Otcovi. Človek vlastnej mienky je Ježišov protivník. Ja a ty, my sme tí
protivníci. Ježiš nehovorí o treťom človeku, ale vždy o dotyčnom, ktorý sa
stotožní s tým, čo počuje. Si tá osoba, ktorá sa chová ako Ježišov protivník?
Nevera alebo viera ťa charakterizuje? Áno alebo nie je Tvoja odpoveď´ na Pánov
povel? Ideš alebo sa ti nechce? Splníš Božiu vôľu alebo opovrhuješ ňou? Dôraz,
nie je na tom, že nekonajú vôľu Otca, ale na tom, že čo konajú, to nie je vôľa
nebeského Otca. Farizeji, vedúci predstavitelia Jeruzalema otvorene hlásali, že ich
životy sprostredkujú Božiu vôľu. Všetko len podľa nich a na základe ich chovania
sa mohlo diať. Len tak, len týmto spôsobom. Pritom nepoznali postoj a konanie
prvého syna. Nepoznali ľútosť nad vlastnými hriechmi. Chovanie sa farizejov je i
naša kresťanská krátkozrakosť. Chovanie sa Ježišových protivníkov je i naša
kresťanská sleposť. Nepoznať oľutovanie hriechov, znamená nepoznať Božiu
lásku a spravodlivosť. Pánova vinica nás čaká. Teba i mňa! Možno, že si už
viackrát odložil odpoveď. Raz, dvakrát, po tretíkrát. Raz sa však musíš

rozhodnúť. Vedomý alebo nevedomý sebaklam vo viere, v láske a v nádeji
nikoho neposúva vpred. Syn, ktorý si pripustí svoje konanie, a slúži v Pánovej
vinici, je bohatý. Izrael, ktorý sa identifikuje s rolou vyvoleného a oľutuje, že „zo
Siona nevychádzal zákon a Hospodinovo slovo nebolo prítomné v Jeruzaleme“
(vid´ Iz 2,5), bude spasený. Správny, Pánom určený smer je jediná možnosť: „Ísť
na Pánovu vinicu.“ Všetko však stojí na našom rozhodnutí. Teraz? Ježiš je na
konci svojej cesty. Je v Jeruzaleme a nechce, aby sme sa navzájom predbehovali
a zabudli na odpúšťanie. On aj v koncoch svojho života bude konať vôľu
nebeského Otca. To, čo prežili Zachej (Lk 19, 1-10), jeho učeník Matúš (Mt 9,9),
i žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti (Mt 26,6-13), i hriešna žena (Lk
7,44-50), môžu zažiť i veľmoži Jeruzalema, ba dokonca celý Izrael. Prežiť Božie
odpustenie a následne konať Božiu vôľu. Prežiť Kríž a poslušnosť na ňom
visiaceho Krista. Prežiť ľútosť nad vlastnými hriechmi. Zažiť a vykonať len to, čo
náš nebeský Otec chce. Synovia Boží, dcéry Siona! Oľutovať, obanovať vie len ten,
kto pozná Ježišovu poslušnosť. Kedy bude v našom živote Jeho poslušnosť
prítomná? Kto nás predchádza do Božieho kráľovstva? Ten, „ktorému viac bolo
odpustené a ten, ktorý väčšmi miluje.“ (Lk 7,47) „Kto že je to, kto aj hriechy
odpúšťa?“ (Lk 7, 49) On, ktorý ponížil sa, a stal sa poslušným až na smrť. „Ježiš
Kristus je Pán (Fil 2,8.11b)“, jedine On má moc hriechy odpúšťať a keď prijmeš
Jeho odpustenie, bude Tvoje zasľúbenie nebeského Otca: „Syn môj, ty si stále so
mnou a všetko, čo mám, je tvoje (Lk 15,31).“ Čo myslíte? Kto nás predchádza do
Božieho kráľovstva? Len tí, ktorí plnia Božiu vôľu. Amen.
Modlitba:
„V ľudskom srdci je síce veľa zámerov, Otče náš nebeský, veď každý deň počuješ
naše klamlivé výhovorky, ako sa zdráhame, a neskôr sa v nás prebudí svedomie,
ba dokonca keď´ sme sebaistí a vyriekneme áno, ale neskôr aj Teba i seba
sklameme. Vidíme, že len Tvoje rozhodnutie pretrvá, Hospodine náš.“ (Prís
19,21) Prosíme o našu triezvosť a rozvážnosť vo viere, v láske a v nádeji, aby sme
boli pohotoví modliť sa za seba, za našu rodinu, za náš pracovný kolektív, za
našich susedov a príbuzných, blízkych i vzdialených vo viere. Prosíme Ťa

nadovšetko, aby sme mali vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska prikrýva
množstvo hriechov.“ (IPt 4,7-8) Vyznávame Ti, že sme smädní. Prichádzame
k vode, ale sme bez peňazí, ale Ty nás voláš i dnes: „poďte!“ (Iz 55,1) Teraz
badáme, že Ty nikoho neuprednostňuješ, len my sa predbiehame vo viere a
v láske. Ďakujeme za upozornenie farizejského typu života. My,, kresťania,
chceme presvedčiť každého o svojej vnútornej istote, pritom, len jedno je isté, že
len tá voda, ktorú „Ty dávaš, stane sa v nás prameňom vody prúdiacej do
večného života.“ (Jn 4,14) Ty si Hospodin, Ty si náš Boh, Ty si Boh bohov a Pán
pánov, Boh veľký, mocný a hrozný, ktorý neberie ohľad na osobu a neprijíma
úplatok.“ (VMojž 10,17) Ty si Pánom telesného i duchovného Izraela. Odpusť
nám a každý deň sa nás pýtaj, čo si myslíme o Tvojej vôli a o našom vzťahu
s Tebou. Modlíme, aby sme mali čisté srdce, lebo len tí sú blahoslavení a uvidia
Teba.“(Mt 5,8) Do Tvojich rúk vkladáme Tvoju, krvou zapečatenú cirkev, celý náš
cirkevný zbor, i tých, ktorí sú povýšení v srdci, čo sú ďaleko od spravodlivosti.
Prosíme, priblíž nám svoju spravodlivosť, ktorá nebola a nie je ďaleko, lebo Tvoja
spása nebude meškať. Na Sione si dal spásu a Izraelu svoju slávu.“ (Iz 46, 12-13)
v Ježišovi Kristovi. V Ňom sa zjavila Tvoja milosť prinášajúca spásu všetkým
ľuďom, ktorá nás i dnes vychováva, prijať Tvoju vôľu, aby sme sa zriekli
bezbožnosti a svetských žiadostí a žili rozvážne, spravodlivo a nábožne.“ (Tit
2,11-12). Pomôž nám takto konať pri nemocničnom lôžku chorých, pri žiadajúcej
dôstojnosti našich skôr narodených, pri nevedomom správaní dospelých, pri
telesnom šantení sa detí a mládeže a pri utešovaní biednych a zarmútených.
Ochraňuj nás, aby sme vedeli, že patríme len Tebe v Ježišovi Kristovi, náš Otec
nebeský v spoločenstve Ducha Svätého. Amen.
Modlitba Pánova
Ofera: „Nech je zvelebené jeho slávne meno naveky a nech jeho sláva naplní celú
zem! Amen, amen.“ (Žalm 72,19)
Požehnanie: „Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme
konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil.“ Amen. (Ef 2,10)
Pieseň 537. chválospev 1-3. verše: „Pod´ k Ježišovi, pod´ ešte dnes...“

