27.03.2022
Suspírium: „Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať
právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“ (Mich6,8) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 284:1: „Ó, úžasná je milosť tá...”
Pozdrav: „...lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu, poznanie Boha viac ako spaľované
obety.” (Oz6,6) Amen.
Suma evanjelia:je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Evanjeliu podľa Matúša v 25.
(dvadsiatej piatej) kapitole v 40. (štyridsiatom) verši nasledovne: „Kráľ im odpovie: ‚Amen,
hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste
urobili.‘ Amen.
Pieseň: Chválospev č. 284:2-5 „Tá milosť súd mi zjavila...”
Vzdych: „Najväčší z vás bude váš sluha.“(Mt23,11) Amen
Lekcia:Evanjelium podľa Matúša 23, 13-28
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre potešenie našich
sŕdc, je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v dvadsiatej tretej kapitole od trinásteh po
dvadsiaty ôsmy verš nasledovne.
„13Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami
doň nevchádzate, a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte.15Beda vám, zákonníci a farizeji,
pokrytci! Obchádzate more i súš, aby ste získali jedného prozelytu, a keď sa ním stane,
urobíte z neho syna pekla, dvojnásobne horšieho ako ste sami.16Beda vám, slepí vodcovia,
ktorí hovoríte: ‚Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na chrámové
zlato, toho to už zaväzuje.‘17Blázni a slepci, čože je väčšie: zlato, či chrám, ktorý to zlato
posväcuje?18Alebo: ‚Kto by prisahal na oltár, to nič nie je. Ale toho, kto by prisahal na dar na
ňom, to ho už zaväzuje.‘19Slepci, čože je väčšie: dar, alebo oltár, ktorý ten dar
posväcuje?20Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom.21A kto prisahá na
chrám, ten prisahá naň i na toho, kto v ňom prebýva.22A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží
trón i na toho, kto na ňom sedí.23Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Dávate desiatky z
mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v Zákone: spravodlivosť,
milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať.24Slepí vodcovia,

komára preciedzate, ale ťavu prehĺtate!25Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Čistíte čašu
a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti.26Slepý farizej, očisti najprv vnútro
čaše, aby sa stala čistá aj zvonka.27Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Podobáte sa
obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásne, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a
všelijakej nečistoty.28Tak aj vy sa zvonka zdáte ľuďom spravodlivými, zatiaľ čo vnútri ste
plní pokrytectva a neprávosti.“
Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu
a v pravde, modlíme sa.
Modlitba:
Ďakujem Ti, Pane, že si nás dnes zobudil v určenom čase a prinášame Ti našu vďačnosť za
naše životy s vedomím, že u Teba je milosť a pokoj, ktorý možno zažiť len blízko Teba.
Ďakujeme, že sme sa k Tebe postupom času dostali bližšie, a aj keď sme cez noc stratili jednu
hodinu, dovoľ nám teraz stráviť s Tebou hodinu, ktorá vydláždi cestu do večnosti. Pomáhaj
nám – prosíme – zažiť tu na zemi, že si náš spravodlivý sudca, milosrdný a verný Spasiteľ,
pred Ktorým nemôžeme nič skrývať.
Vyznávame Ti, že naša príslušnosť k Tebe sa často neodráža v našom každodennom živote.
Prosíme Ťa dnes o úprimné sebaskúmanie, ktoré sa vryje hlboko do našich sŕdc a vytiahne z
nás všetko, čo bráni prinášaniu ovocia. Pane náš, prosíme oraj dnes veľmi hlboko, a zlom to
tvrdé srdce, ktoré v nás panuje, aby si na úrodnej pôde zasial všetko, čím chceš zlepšiť naše
konanie a formovať nás na svoj obraz.
Modlime sa za tu prítomných bratov a sestry. Daj im silu svojho Ducha Svätého.Ďakujeme za
všetkým, ktorí nedávno oslávili svoje okrúhle jubileum.
Duchu Svätý, zmiluj sa nad nami, buď prítomný medzi nami a prehovor k nám tak, ako
dnešným služobníkom. Prosíme, vypočuj nás pre Ježiša Krista. Amen.
Pieseň: Chválospev č. 541 : „V pokušeniach, strasti, Pane, so mnou buď!”
Vzdych: „Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť: ‚Poznajte
Hospodina!‘, lebo všetci ma budú poznať, od najmenšieho až po najväčšieho,“ znie výrok
Hospodina, „pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať.“ (Jer31,34)
Amen
Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 23,3

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze Ducha
Svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v dvadsiatej tretej kapitole v treťom verši
nasledovne:
„Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nekonajte. Lebo
oni len hovoria, ale nerobia.”
Toľko slov Písma Svätého
Milí bratia a milé sestry, kajúce kresťanské zhromaždenie v Pánu Ježišovi!
V našom dnešnom biblickom oddieli je pred nami Ježišov prejav o zákonníkoch a
farizejoch. V živote farizejov a zákonníkov boli vyslovené slová a skutky nezlučiteľné. Na to
poukazujú aj Ježišove refrény:„Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci!“
Boli to práve oni, ktorí si prisvojili výklad zákona na území Izraela. Iní nevedeli, ako to oni
ovládali. Boli dokonalí vo viere. Každému otvorene povedali, čo je v ich živote zlé. Od
izraelského ľudu sa odlišovali aj vzhľadom a radi sedávali na popredných miestach. Okrem
toho, že vynikli, radi zdôrazňovali vlastnú dôležitosť. Akoby nič neexistovalo a fungovalo bez
nich. Boli to dôležití ľudia tej doby, ktorí si mysleli, že vedia a robia lepšie nielen všetko, ale
aj nemožné. Akoby bez nich nevstúpili do platnosti ani fyzikálne zákony, nieto tie Mojžišove.
Chceli byť účastníkmi vyznamenaní, ktoré patrili jedine Pánovi.
Oni pokúšali Ježiša z každej strany, a slová klamu, lichotenia boli pre nich príznačné, za
ktorými sa skrývalo zlo. Vzhľad bol v ich živote najdôležitejší. Posadili sa na Mojžišovu
stoličku a rečnili, a aj samotný Ježiš napomenul zástup a svojich učeníkov, aby to všetko
zachovali, ale to čo konali, ako žili, ich činy nestáli za nasledovaniahodné. Tým, že sa farizeji
stali Ježišovými odporcami, vzali na seba Boží súd.Ich prehrou sa im stala zrejmá okázalosť a
ostentatívnosť a to, že sa považovali za múdrejších a ušľachtilejších ako všetci, a práve preto,
Ježišovo „Beda“ má svoje opodstatnenie. Drahí bratia a sestry!Božie Slovo nás hľadá aj v
štvrtú pôstnu nedeľu, ale nie primárne preto, aby nám odkázalo: „beda vám“, ale aby nám
Jeho Slovo vrylo do sŕdc takým spôsobom, že aj my sami sa chceme rozísť s takou vierou,
ktorá sa nezhoduje so Slovom. Súlad našich slov a činov. Keď nie je súlad medzi slovami a
skutkami, je to badateľné. V mnohých prípadoch sú sami farizeji a samotní zákonníci
najväčšou prekážkou v poznaní, aby ľud Boží spoznal Krista. Dokonca aj pred sebou
uzatvárajú nebeské kráľovstvo tým, ako žili a proti KOMU otvorene vystupovali.Súd vo
forme „beda“sa nachádza skôr u prorokov. Prvé tri opisujú falšovanie Božieho slova a
nasledujúce hlásajú nečistotu zbožnosti farizejov a zákonníkov.

Jedine Božie Slovo otvára ľuďom cestu do Božieho kráľovstva. Kázanie slova má v
Ježišovom veku, ako aj dnes, obrovskú zodpovednosť. Hlavným účelom nášho zvestovania je
vždy viesť učeníka k Ježišovi. Ukázať mu a zdôrazniť Pánove skutky, poukázať na to, kto je
naplniteľom Božieho zasľúbenia. Lebo On sám vyšliapal cestu k Otcovi a pred nami sa otvára
nebeské kráľovstvo. A farizeji a zákonníci nielenže neukázali túto cestu ľudu, ale išli naprieč
proti NEMU, Ktorý o sebe povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi,
ak len nie skrze mňa.” (Jn 14,6)
Sami sa stali prekážkou v obrátení ľudu Božieho. Zo správania človeka sa dá veľa odfiltrovať.
Môžem sa nazvať tvorcom komunity, zatiaľ čo moje činy idú proti všetkému, čo by bolo
prospešné pre komunitu. Hoci sme mali známku zo správania jednotku, a tým nás strašili, že
ak sa nepoučíme z vlastných činov, môžeme mať zhoršenú známku zo správania, niekedy ani
to nám nepomohli. Z týchto žalostných vyhlásení Ježišových: „Beda vám“ musíme poučiť.
Musíme rozpoznať, aké to je brániť ľuďom okolo nás, aby spoznali Krista v Ježišovi.
Beda nám, ak zatvoríme nebeské kráľovstvo pred vlastnými manželmi, manželkami, pred
vlastnými deťmi a vnúčatami, pred pracovným kolektívom, pred členmi nášho cirkevného
zboru. Beda nám, ak naše činy nebudú korešpondovať s našimi slovami, o ktorých sa hovorí,
že na prvé počutie sú krásne a pôvabné, ale nemajú nič spoločné s realitou.
Ježíš aj dnes má právo a moc brať nás na za slovo za naše nedostatky.Počas pôstneho obdobia
nás každé slovo, ktoré dnes počujeme od Krista, vyzýva k pokániu, pretože je potrebné
skúmať naše vlastné slová a činy.Ako vedúci cirkevného zboru, ako kurátor, ako presbyter,
ako hodnotný člen, čo vám bráni konať spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť?
Nie nadarmo Ježiš chráni od farizejov vlastných. Je lepšie sa od takýchto ľudí dištancovať. Sú
to tí, ktorí zanedbali to, čo je závažnejšie v Zákone: spravodlivý súd, milosrdenstvo a vernosť.
Ten, kto sa rád prehrabáva v živote iného a vyslovuje súdy nad druhým vo svetle Slova...,
Ten, kto zveličuje všetko, čo hovorí a robí a popritom práve seba vyťahuje spod Božieho
súdu, je farizej a zákonník. Vždy mi bolo smiešne mať vo svojom okolí toľko múdrych žien a
mužov, ktorí a ktoré badali len chyby ostatných. Len drahí bratia a milé sestry, keď
poukážeme na niekoho iného a jeho správanie, naše tri prsty smerujú späť na nás.
A v období pôstu je smer týchto troch prstov najdôležitejší, lebo ak chýba zdravé
sebaspytovanie, čo nie je to isté, ako porovnávať sa s inými a pritom sa pretvarovať, že ja
nemám čo zametať vo vlastnom dome a pred vlastným príbytkom, lebo u nás sa všetko deje
podľa Pánových pravidiel.
Každé slovo Kristovho nasledovníka sa stáva prázdnym. A akákoľvek bielizeň navonok
vyzerá čisto, bez ohľadu na to, ako bola zostrihaná z módneho časopisu do dokonalého

vzhľadu, bez ohľadu na vľúdne, utešujúce a povzbudzujúce slová, ktoré bijú srdce, ak za tým
nie sú žiadne skutky poukazujúce na Pána.
Boha nemožno zviesť. Tak ako Ježiš v mnohých prípadoch rozpoznal bezbožnosť za
lichôtkami farizejov, stále môže zložiť masku zbožnosti zo všetkých, ktorí žijú falošným
životom. Tí, čo čistia vonkajšok pohára a misky, ale ich vnútro je plné túžob lúpeží a
nemiernosti.
Pokrytectvo farizejov ovplyvňuje všetkých, ktorých oni vedú. Niekedy môže byť skľučujúce,
ako veľmi môže byť nasledovník zajatý vodcom a nie Pánom. Až do takej miery, že jeho
slová a prejavy neodrážajú Pána, ale dominantným v jeho blízkosti je ten, ktorý ho uchváti
slovami.
Vždy musíme sa pozrieť, kto to hovorí. Určite jestvuje človek aj v našom vlastnom prostredí
ktorého slová zavážia, zatiaľ čo iní a jeho slová sú nám pre ľutosť, pretože vynášajú rozsudky
nad ostatnými.
Pokrytectvo je slepota voči vlastným životom, vďaka ktorej nie sme schopní vidieť priepasť
medzi svojimi slovami a skutkami. Život je večný vzhľad:„Prečo vidíš smietku v oku svojho
brata a brvno vo vlastnom oku nebadáš?” (Mt 7,3)
Nikdy nechci opustiť bohoslužby tak, že si sa tu cítil / cítila dobre. Ale raduj sa, keď Slovo
Božie poukazuje na moje, na tvoje, na naše nedostatky, slabosti a hriechy. Lebo ak
nespoznám hriech vo svojom živote, ak ho nepomenujem, ak nie som pripravený s ním
skoncovať, Kristus nikdy nebude mať miesto v mojom srdci. Môj život zostane na úrovni,
ktorá lichotí Pánovi. Síce poviem ,čomu verí, ale pokiaľ ide o čítanie a zachovávanie Slova,
nebude tam žiadne ovocie. Je pravda, že súdiť druhých navonok nám ide vždy ostrejším
pohľadom ako skúmať seba.
Ale moji drahí bratia a sestry! Pokrytectvo v našom živote je životu nebezpečné. Modlime sa
dnes, aby sa naše pôstne obdobie páčilo Pánovi. Keďže sme ako spoločenstvo pripravení
požiadať Ho, aby nás skúšal Božím Slovom, cestou, ktorou sa vydávame na Jeho stranu, aby
nás láska k Bohu a človeku vždy viedla k našim slovám. Nech v nás Duch Svätý vykoná
prácu, ktorá nám umožní zachovať si správne sebaskúmanie vo všetkých oblastiach nášho
života. Nech nám v tom pomáha náš Kristus. Amen.
Modlitba:
Milostivý Bože náš! Prosíme, odstráň všetky formy pokrytectva z našich životov, aby sme
boli úprimní vo všetkých situáciách k Tebe, ako aj k našim blížnym, hlavne k členom našej
rodiny a milovaním v cirkevnom zbore.

Ty nás poznáš najlepšie, vieš, čo nás dnes priviedlo sem k Tebe domov. Vieš o našich
úsudkoch, o formách pokrytectva v našich každodenných vzťahoch. Ty vieš, ako veľmi
žijeme podľa Tvojho Slova, ako veľmi túžime čítať, počúvať a žiť všetko, čo nám v živote
zachraňuje život.
Prosíme o prítomnosť Tvojho Ducha Svätého v našom spoločenstve v každom čase, aby sme
rozumeli a žili slovo života. Aby sme nikdy nezabudli na Tvoju reč, Tvoje povzbudenie,
Tvoju útechu a Tvoju podpornú lásku, ktorá je vliata do našich sŕdc.
Prosíme, drahý Kristus, odtrhni nás od všetkého a od každého, kto škodlivým spôsobom
infikuje naše životy. Pomáhaj, aby sme nedbali na škodcov a dávali pozor na ľahostajných v
našom prostredí. Veríme, že Ty včas odhalíš všetky ich zámery, dokážeš každý deň
upevňovať a budovať našu vieru.
Modlime sa teda za farizejov a zákonníkov, ktorí dnes žijú, a prosíme, neodním im Tvoje
milosrdenstvo.
Modlíme sa za členov nášho zboru, ktorí počas týždňa dozvedeli o vážnych zdravotných
diagnózach. Pane náš, daruj silu a pokoj všetkým, ktorí prechádzajú skúškami. Ďakujeme za
fyzické a duchovné uzdravenie.
Modlime sa aj za našich smútiacich bratov a sestry, a za všetkých, ktorí začiatkom budúceho
týždňa odprevadia svojich blízkych na ich poslednej ceste.
Nech Pane Ty si hlavným Utešiteľom, Pastierom a Pomocníkom našej cirkvi, pretože
potrebujeme Tvoju milosť a prítomnosť nielen počas bohoslužieb, ale po celé dni nášho
márneho života.
Modlime sa za rodiny utekajúce pred vojnou, za našich chorých a za našich starších bratov
a sestry. Prijmi vo svojej láske našich rodinných príslušníkov, ktorí žijú v našej krajine, alebo
aj mimo nej.Buď a zostaň prosíme so všetkými, s ktorými nemôžeme byť telesne. Modlíme
sa v mene Pána Ježiša Krista, vypočuj naše modlitby. Amen.

Modlitba Pánova
Ofera:„Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného
darcu miluje Boh.“ (IIK 9,7)
Požehnanie: „Kto sa však bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený.“
(Mt23,12) Amen.
Pieseň: Žalm č. 134: „Vy všetci, Bohu slúžiaci...“

