
Naozaj
Suspírium: „Ak neuveríte, neobstojíte! Samých seba podrobte skúške, či naozaj
žijete vo viere;  sami sa skúmajte! Vari nespoznávate, že Ježiš Kristus je medzi
vami (Iz 7,9c; IIK 13,5)?” Amen.

Pieseň: Žalm č. 34. 1. verš: „Ja dobrorečiť chcem každý deň Hospodinovi...”

Pozdrav: „Na vrchu Sion však bude záchrana a bude posvätným miestom; dom
Jákoba  sa  zmocní  svojich  majetkov. lebo  Hospodin  to  povedal.  Potom  bude
kráľovstvo patriť Hospodinovi (Abd 17.18c. 21c).“ Amen.   

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste apoštola Pavla
Kolosanom v 2. kapitole šiesty, siedmy, deviaty a desiaty verš takto:
„Ako ste  teda  prijali  Ježiša  Krista,  Pána,  tak  v ňom žite zakorenení  a  v  ňom
budovaní,  upevnení  vo  viere,  ako  ste  sa  naučili;  rozhojňujte  sa  vo  vzdávaní
vďaky. Predsa  v  ňom telesne  prebýva celá  plnosť  božstva. Aj  vy  ste  dosiahli
plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti (Kol 2,6-7.9-10).“
Amen.
Prosím, zaujmite si svoje miesta. 

Pieseň: Žalm č. 34:2-7: „So mnou vyvyšujte...“  
    
Vzdych: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, ktorý
seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa
vôle Boha, nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov. Amen (Gal 1,3-5).“
    
Lekcia: Evanjelium podľa Jána 4,1-18
Slovo Božie,  ktoré  dnes  v  Božom chráme,  na  týchto  bohoslužbách zaznie  pre
potešenie  našich  sŕdc,  je  zapísané  v Evanjeliu  podľa  Jána  v štvrtej  kapitole
v prvých osemnásť veršov. 
 „Keď sa Ježiš dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než
Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znova do
Galiley.  Musel však prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta
menom Sychar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam
bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty,  a tak si  sadol k studni.  Bolo
okolo šiestej hodiny. Tu prišla žena zo Samárie nabrať si vody. Ježiš jej povedal:
„Daj  sa  mi napiť!“ Jeho učeníci  totiž  odišli  do mesta  nakúpiť  potravu. Žena
Samaritánka  mu  na  to  povedala:  „Ako  to,  že  ty,  Žid,  žiadaš  odo  mňa,
Samaritánky,  aby  som  sa  ti  dala  napiť?“  Židia  sa  totiž  so  Samaritánmi
nestýkajú. Ježiš jej na to povedal: „Keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti
hovorí: ‚Daj sa mi napiť!‘, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena



mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká; odkiaľ teda vezmeš tú
živú vodu? Si azda väčší, ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z
nej on, jeho synovia i jeho dobytok?“ Ježiš jej povedal: „Každý, kto pije z tejto
vody, bude opäť smädný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy
nevysmädne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej
do večného života.“ Žena mu povedala:  „Pane,  daj  mi  tej  vody,  aby som už
nebola smädná a nemusela sem chodiť po vodu.“ On jej povedal: „Choď, zavolaj
si  muža  a  príď  sem!“ Žena  mu  odpovedala:  „Nemám  muža.“  Nato  jej  Ježiš
povedal: „Správne si povedala: ‚Nemám muža;‘ lebo si mala piatich mužov a ten,
ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“
Nech Pán Boh požehná čítanie,  počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich
srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa. 

Modlitba:
Ďakujeme Ti, Kriste, že Ty aj vtedy nás obdaruješ svojou štedrosťou, keď si ustatý
z cesty a smädný. Vyznávame Ti,  že toľko tradície  je  v našom živote a toľko
starodávnych  právd  poznáme  ako  samaritánka,  ktorú  si  stretol  pri  Jákobovej
studni.  Milostivý  Pane  náš,  Ohlasovateľ  nebies,  potrebujeme  spravodlivý  a
legálny  život,  v  ktorom  rastie  naša  viera,  pohneme  sa  vpred  s  nádejou  a  s
očakávaním dobra. Prosíme Ťa, Spasiteľ našich životov, skúmaj naše vnútro tak
hlboko,  ako  si  preskúmal  život  samaritánky.  Vykupiteľ  našich  životov,
porozprávaj  sa  s  nami  o  našich  vlastných  predstavách  spasenia,  tak  jasno  a
zreteľne ako si sa porozprával o vykúpení so samaritánkou. Buď a zostaň pri nás
tak  dlho,  kým v Tebe  nespoznáme Spasiteľa  sveta.  Daj  nám spoznať,  čo  sme
urobili, a čo sme nevykonali, aby sme pred Tebou boli úprimní a vyznali svoje
hriechy. Ďakujeme Ti, že Ty si dnes ten Boží dar, ktorý na tento svet prišiel, aby
nás spasil. Ty od nás žiadaš i dnes pokoru a konanie lásky. Máš obrovskú prosbu
k nám ,  aby  sme sa  navzájom napájali  zo  studne  milosti.  Prosíme  Ťa,  aby  si
premohol naše životy a zvládol naše duše. Daj, aby naše spoločenstvo bolo to,
ktoré v Teba uverilo v mesto Sychar. Daj, aby naša Bratislava skrze Teba a v Tebe
spoznala Spasiteľa. Prosíme Ťa, daruj nám osobné slovo, v ktorom skrze Ducha
Svätého prehovoríš Ty sám, a naučíš nás, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. Pre
Tvoje  meno,  nech  nás  Hospodin  zástupov  vypočuje  i  všetky  naše  úpenlivé
prosby. Amen.     

Pieseň: Chválospev č. 509:  „Chcem v pokore sa denne vnoriť...“
Prosím, zaujmite si svoje miesta

Vzdych: „Boh, ktorý ma opásal silou a vedie ma cestou dokonalosti, ... Kiežby sa
tvoja  účasť  na  spoločnej  viere  prejavila  v  tom,  že  spoznáš,  čo  všetko  dobré
môžeme urobiť pre Krista. (Ž 18,33; Flm 1,6).“ Amen.



Textus: Evanjelium podľa Jána 4,39-42
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Jána v štvrtej kapitole od tridsiateho
deviateho po štyridsiaty druhý verš nasledovne:
 
„Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila:
„Povedal mi všetko, čo som urobila.“ Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili
ho, aby ostal u nich. Ostal tam dva dni. A ešte omnoho viac ich uverilo pre jeho
slovo. A žene povedali: „Veríme už nie preto, čo si povedala; veď sme sami počuli
a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“

Milí bratia a drahé sestry,  slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu
Ježišovi Kristovi!

Horlivo veriaci Carl Georg Barth, ktorý ako preslávený nórsky matematik a

strojný  inžinier  v roku  1899  založil  Betlehemskú  oceľovú  spoločnosť,  aby

pomohol  krajinám  tretieho  sveta  rozvíjať  sa,  sa  do  histórie  dejín  zapísal  ako

vášnivý objaviteľ viery svojich zamestnancov. Keď navštívil tieto krajiny a badal

ich jednoduchú vieru, hodiny prerozprával so svojimi zamestnancami. Po jednom

rozhovore na území dnešnej Rwandy sa takto modlil za šírenie radostnej zvesti

medzi  jej  obyvateľmi:  „Ku každému národu otvor  cestu,  Ty  sám hlásaj  svoje

kráľovstvo.  Poraz  všetky  finty.  Nech  v tmavej  noci  sa  zrodí  svetlo.  Pomôž,

Pane!“ Neskôr sa rozhodol, aby táto modlitba bola vyvesená v každej dielni, kde

pracovali jeho zamestnanci v pôvodnom jazyku danej krajiny. 

Žena samaritánka je po obrovskom objave. Po obrovskej pravde o vlastnom

živote, vyznáva práve to, čo urobila. Vie, ako žila. Vie, prečo žila. Vie, čo urobila.

Pri studni Jákobovej dostala učenie len Ona. Rozprávali sa o príchode Mesiáša.

Rozprávali sa o Bohu Otcovi a o Jeho uctievaní. Ježiš sa jej predstavil ako ktorý

pozná jej  každodennosť.  Veľmi  sa  jej  dotklo  to,  čo  urobila.  Svedectvo ženy je

práve jej pokazený život. Čo všetko zameškala. Čo všetko premárnila. Čo všetko

stratila.  Čo všetko získala.  Jej  život je  ponaučením a riadením sa Toho,  kto jej

život obrovským spôsobom preskúmal. Jedna žena a jej život. Jeden Boh, jeden



Pán a môj život. Kde sa pretne môj život a Ježišov príbeh? Práve tam, kde Ježiš

poukazuje  na  to,  čo  som  urobil.  Nehovorí  o zlom  alebo  o dobrom  živote.

Nepochvaľuje, ani nekarhá ženu, len hovorí pravdu. Ženu samaritánku zaskočí

pravda. Nikto k nej  nebol  taký úprimný ako Ježiš.  Ježišova pravda o živote ju

preberie k ozajstnému životu. Skutočnosť o našom živote i nás prebúdza. Ako nie.

Prečo  nie.  Azda  nie?  Azda  áno.  Ježišova  pravda  hovorí  o tom,  kto  sme  v

skutočnosti.  Ježišove  slová  hovoria  o tom,  kto  sme  v skutočnosti.  On  nič

nemaskuje. On nič neskrášľuje, ale ani nepodrazí. Jeho pravda vyrovná kľukaté

cesty. Jeho pravda urovná dušu. Jeho pravda pomáha sa pozrieť každému do očí.

Jeho pravda skonštatuje hriech a znova daruje slobodu.     

Táto žena, ktorej  svetonázor a život,  bol protikladom všetkého, zrazu sa

stáva svedkom viery. Uverila. I ona našla Mesiáša. Aj v jej živote nastala obrovská

zmena. Našla, čo stratila:  život.  Našla to,  čo sa  z jej  života sa úplne vytratilo:

pravdu. Našla Krista. Obyvateľom mesta Sychar vydala svedectvo: „Viem, kto je

Mesiáš a ten Mesiáš o mne a so mnou sa dôverne porozprával.“ Tá žena, ktorej

hlas nepočuli, jej skutky len z chýru poznali, zrazu prehovorila. Vybalila skutočný

dar Boží. Na to sa mesto prebralo. Na slovo ženy uverili. Ale stál sa ešte väčší

zázrak. Samaritáni poprosili Ježiša, aby u nich zostal. Dva dni len Ježišove slová.

Na všetky ich otázky zodpovedal. Dva dni s nebom a o nebi. Viac samaritánov

uverilo.  Nie pre slovo ženy,  ale pre živé slovo Ježiša.  Omnoho viac.  Pre Jeho

slovo. Viac a viac. Ako huby po daždi, tak sa rozrástla komunita kresťanov meste

Sychar. Títo samaritáni vedia a sú presvedčení. Dva dni. Doba, ktorá stačí mestu

Sychar,  aby sa oslobodilo.  Doba, ktorá stačí mestu Sychar,  aby sa vyslobodilo.

Doba s Ježišom. Dva dni. 48 hodí živého slova. Každá pravá viera musí mať živú

skúsenosť s Kristom. Nestačí len svedectvo iných, pričom každá viera sa najprv

opiera o svedectvá skúsených. Si skúsený / skúsená vo viere? Máš skúsenosť so

živým Kristom  a s Jeho  drahocenným  Slovom?  Pamätáš  si  Jeho  prvé  osobné

slovo, ktoré si priamo od Neho dostal / dostala? Ja ešte pri písaní každej kázne



počujem  Jeho  slovo,  ktoré  som  ako  požehnanie  dostal  počas  konfirmácie:  „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).“  Ja ešte pri

hlásaní  evanjelia  stále  počujem  Jeho  slovo,  ktoré  som  ako  požehnanie  dostal

počas vysviacky: „Svoje oči  dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja

pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem (Žalm 121,1-2).“ A čo ty?  

Nakoniec  čo  je  výsledkom  dvojdňového  spoločenstva  s Kristom?  Živá

viera,  o ktorej  svedčí  jedno slovo:  Naozaj.  Skutočne.  Opravdivo.  Obsahom ich

skutočnosti je Spasiteľ sveta. Ozaj. Naozaj.  Opravdivo. Označenie živej viery. On

je. On je skutočný. On je skutočný Spasiteľ sveta. Sveta, ktorý Boh tak miloval, že

svojho Jednorodeného Syna sveta dal, aby nik, kto verí v Neho nezahynul,  ale

mal  večný  život.  Spoločenstvo  samaritánov  skutočne  uverilo.  Spoločenstvo

s Kristom ožilo, lebo v ich živote ozaj sa rozsvietilo to pravé svetlo. Ježiš za dva

dni povedal všetko, čo bolo podstatné. Živá viera.  Kdekoľvek a hocikto ju môže

získať,  kto sa osobne porozpráva s Ježišom.  U Ježiša neexistuje  nikdy. U Ježiša

neexistuje asi. U Ježiša neexistuje čosi. Kto ho skutočne a otvorene poprosí, aby

zotrval pri ňom, On otvorí knihu nášho života a povie pravdu. Je ochotný zotrvať

tam,  kde Ho poprosia,  aby zostal.  Obyvatelia  mesta  Sychar  zakúsili  skutočnú

pravú vieru. Čo my? Ako sa postavíme k Ježišovi my? Naše spoločenstvo chce

počuť pravdu? Sme pripravení prijať pravdu? Chceme počuť svedectvá tých, ktorí

vyšli z otroctva Egypta? Chceme sa stretnúť s Pánom našich životov a mať živú

skúsenosť s Kristom?   

Milí bratia a milé sestry! Poprosme ho, aby zotrval. Poprosme ho, aby sme

sa mohli osobne s Ním porozprávať. Vyznajme mu, že potrebujeme prúd živej

vody. Zverme sa mu, aby sme i my získali Božiu lásku, ako žena samaritánka,

ktorá ju hľadala až šesťkrát na zemi. Spasiteľ sveta je tu. Tešiteľ sveta je tu. Mnohí

samaritáni uverili. Aké bude naše stretnutie s Ježišom? Zakúsime i my Boží dar?

Je a bude Jánov opis i o nás skutočné: naozaj? Amen.  



Modlitba: 

„Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás
chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli (IIK 8,9).”

„On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale
zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a
podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka (Fil 2,6-7).”

„Výrok  Pána,  Hospodina,  ktorý  zhromažďuje  roztratených  Izraela:  „K  jeho
zhromaždeným zhromaždím ešte ďalších (Iz 56,8)!”

„…pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce,  aby všetci  ľudia  boli  spasení a
spoznali pravdu: lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi —
človek Kristus Ježiš (1Tim 2,3-5)”

„Ježiš im povedal: „Keď sa modlíte,  hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď
tvoje kráľovstvo (Lk 11,2).”

„…on je živý Boh, ktorý je naveky, jeho kráľovstvo je nezničiteľné a jeho vláda
bude trvať až do konca (Dán 6,27).”

„A tak sú poslední, čo budú prví, a sú prví, čo budú poslední (Lk 13,30).”

„no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre neho, a
jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze neho(IK
8,6).”

„Pane,  býval  si  nám príbytkom z  pokolenia  na  pokolenie.  Skôr  ako sa  vrchy
zrodili, skôr než vznikla zem a svet, od vekov naveky ty si Boh (Ž 90,1-2)!”

Modlitba Pánova

Ofera: „Hľa, prichádzajú dni,“ znie výrok Hospodina, „keď oráč dohoní ženca a
lisovač hrozna rozsievača; vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce roztekať sa
(Am 9,13).“

Požehnanie:  „Hospodin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jediný
Hospodin a jeho meno jediné. (Zak 14, 9).“ Amen.

Záverečná pieseň: Chválospev č. 538: „Vydaj sa úprimne Pánovi!“


