24.04.2022
Suspírium: „Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste
hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone
rozjíma dňom i nocou.“ (Ž1,1-2) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 203: „Haleluja! Krista slávme...“
Pozdrav: „...milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i Ježiša Krista, Otcovho Syna, bude
s nami v pravde a láske.” (2Jn1,3) Amen.
Suma evanjelia:je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste apoštola Pavla Rimanom
z tretej kapitoly od dvadsiateho štvrtého po dvadsiaty šiesty verš nasledovne: „Ospravedlňovaní
sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Boh ho ustanovil za prostriedok
zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď
prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr, v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju
spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z
Ježišovej viery.“ (R 3,24-26) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 532: 1-4: „Ó, Ježišu, Ty stojíś pri zamknutých dverách...“
Vzdych: „Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov Zákona.“ (R
3,28) Amen.
Lekcia:List Rimanom 3,9-20
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre potešenie našich
sŕdc, je zapísané v Liste apoštola Pavla Rimanom v tretej kapitole od deviateho po dvadsiaty
verš nasledovne. Slovo Božie si vypočujte v sede.
„9 Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov,
že všetci sú pod hriechom,
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ako je napísané: Nieto spravodlivého, niet ani jedného,

rozumného, niet nikoho, kto by hľadal Boha.
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11

niet

Všetci sa odvrátili, napospol sa stali

neužitočnými. Niet nikoho, kto by robil dobro, niet ani jedného. 13 Ich hrdlo je otvorený hrob,
svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. 14 Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. 15
Ich nohy sa náhlia prelievať krv, 16 na ich cestách skaza a bieda, 17 nepoznali cestu pokoja 18 a
v ich očiach niet bázne pred Bohom. 19 Vieme však, že to, čo hovorí Zákon, hovorí tým, čo sú
pod Zákonom, aby umĺkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom.
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Pretože zo

skutkov Zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď zo Zákona pochádza
poznanie hriechu.“
Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu
a v pravde, modlíme sa.
Modlitba:
Milostivý Bože náš skrze Pána Ježiša Krista! Vieme, že sa nemôžeme vyhlásiť za
spravodlivých, pretože sme od prirodzenosti hriešni a skazení. V našich šlapajách kráča
skazenosť a bieda, a preto je mnohokrát ťažké nájsť pokoj, ktorý nás živí. Odpusť nám, prosíme,
všetko, čo sme počas týždňa proti Tebe a našim blížnym konali. Odpusť nám – prosíme –
vyrieknuté slová, ktoré odzneli, aby sme zlomili životy našich blízkych. Odpusť nám, že
veľakrát naše hrdlo je ako otvorený hrob, jazykom sme oklamaní a na perách máme hadí jed.
Odpusť nám, ak naše činy neboli živené Tvojou láskou, keď sme si nenašli čas Ťa hľadať.
Pomôž nám postaviť pred seba zákon ako zrkadlo a preskúmať predovšetkým seba. Utiekame
k Tebe ako vykúpení hriešnici a prosíme, aby sme teraz venovali pozornosť len Tvojej dobrote,
ktorá nám darovala tú milosť a ten pokoj, ktoré je možné cítiť len v Tvojej blízkosti.
Prosíme, buduj a posilňuj našu vieru, aby sme nielen videli naše hriechy, ale aby sme sa aj
zmenili skrze Tvojej sily, a aby sme sa mohli tešiť z nového života v mene Ježiša Krista.
Prosíme za silu Tvojho Svätého Ducha, aby skúmala našu myseľ, naše srdce a naše ústa, aby
sme boli skutočne prítomní nielen na tele, ale aj na duchu, oslobodení od každodenných záťaží.
Formuj, utešuj, posilňuj a odpudzuj silou Slova, aby sme neboli len učeníkmi, ale aj strážcami
a zvestovateľmi evanjelia života. Prosíme, vypočuj nás pre Ježiša Krista. Amen.
Pieseň: Chválospev č. 231: „Bože, udeľ Ducha svojho...“
Vzdych: „Spoľahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel na svet
spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich.“ (1Tim 1,15) Amen.
Biblický text: Rim 3,10b
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze Ducha Svätého
je zapísané v Liste Apostola Pavla Rimanom v tretej kapitole v desiatom verši takto:
„ako je napísané: Nieto spravodlivého, niet ani jedného…”
Toľko slov Písma Svätého

Milí bratia a milé sestry, slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu Ježišovi!
Kto je spravodlivý? Ten, ktorý sedí v prvom alebo v poslednom rade nášho chrámu? ?
Si to ty, kto si prítomný na službách Božích alebo ten, ktorý sa dnes nedostane do Božieho
chrámu? Sú to Židia alebo pohania? Sú to kresťania alebo Židia? Ty alebo ja? „Máme azda
nejakú prednosť? Vôbec nie.“
Sme spoločenstvom odsúdených na smrť, ak spoznáme svoje hriechy zo zákona, nikto
z nás nemôže obstáť pred tvárou Božou podľa svojich skutkov. Nie je rozdiel medzi človekom
a človekom. Aj keď si niektorí myslia, že sú prví a excelentní a iní stoja len za nimi, sú to tí,
ktorí vedia lepšie aj všetko o Božích veciach. Nie je rozdiel medzi tými, ktorí poznajú Boží
zákon, a tými, ktorí ho nepoznajú. Nie je rozdiel medzi tými, ktorí chcú slúžiť Bohu a tými,
ktorí nechcú. Nie je rozdiel medzi veriacimi a neveriacimi. Je veľký problém, ak sa človek,
ktorý verí v Boha, považuje za pravého pred Bohom a myslí si, že existujú iba Jeho vízie a
pravdy, pretože všetko dokáže podoprieť biblickým textom v živote iných, pričom mu chýba
sebaspytovanie a jeho hrdlo, jazyk a ústa sa stávajú podobnými ako o tom čítame v Božom
slove: „13 Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách.
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Ich ústa sú plné kliatby a horkosti.“ Hrdlo, jazyk, pery, ústa – všetko, čo sa dnes uvoľnilo, a
hoci to zakrývanie bolo akousi ochranou pre nás a iných, Božie slovo dnes nie náhodou
poukazuje na to, koľko škodlivých vecí vychádza práve ústami človeka. Áno, cez ústa. Keď
srdce je presýtené zlom, nedokáže svojmu okoliu nič urobiť, len oklamať a roztrpčiť všetko, čo
je okolo neho. "Nieto spravodlivého, niet ani jedného," Keď sú ústa človeka naplnené
klamstvom, horkosťou a kliatbou a čokoľvek urobí alebo povie, to všetko vyvoláva nepokoj v
okolí, v ktorom žije. Slová, ako česť, morálka, svedomie, zbožnosť, to všetko chýba v slovníku
a živote takého človeka. Takýto človek koná zlo bez strachu, s vierou, že sa to nedá odhaliť
pričom i seba samého pohltí a dobehne ho bieda.
Drahí bratia a milé sestry! Bázeň Božia je to dôležité spojivo, ktoré ma buď silne pripúta
k Pánovi, alebo jeho neprítomnosť ma odradí od Jeho láskyplnej osoby. Keď je človek odrezaný
od Boha, všetko sa zrúti. Človek sa chce dostať za všetko z bodu A do bodu B a ovládať nielen
svoj vlastný život, ale aj svoj malý svet pokazený hriechmi, pričom vynecháva Božie pravidlá
hry. Zabúda sa opýtať Boha pred svojimi rozhodnutiami a skutkami o Jeho cestách, len túžby
existujú, ktoré ovládajú človeka na ceste, kde je všetko zadarmo, pred človekom sa otvára
široká škála možností. Veľký pokrivený a skazený stav, v ktorom nemá kto konať dobro.
Koreňom nesprávnej cesty a zárodkom všetkých druhov morálnych bludov je podľa apoštola
Pavla to, že človeku chýba zbožnosť. Je to ten druh bázne pred Bohom, ktorý vie, že tento svet
bude súdený Bohom, a už to nie je zákon, ktorý riadi naše životy. My zo zákona môžeme

spoznať iba svoje hriechy. Len tomu, koho hriech skutočne bolí, možno odpustiť. Kto žije, aby
trpel svojou neschopnosťou prelomiť svoje hriechy, padá znova a znova do tej istej pasce. Ale
vie, že Boh mu všetko odpustí. Smrteľník, ktorý zo zákona spozná svoje hriechy, sa môže na
svoje minulé hriechy pozerať s hlbokým pokáním, no bez strachu z budúceho trestu, pretože
Kristus zaplatil dlh svojho ľudu do posledného haliera.
V našom týždni sa niečo zmenilo, že sme počuli posolstvo Veľkej noci? Bol to pre mňa
iný týždeň, keď som začal so sviatosťou a nechal som Božie Slovo vtiecť do svojho krvného
obehu vo vyššej dávke očistiť krvou, o ktorej som pochopil, že sa stala prostriedkom vykúpenia
pre moju spásu. Svoje hriechy môžeme rozpoznať, ak stojíme pred Bohom, ak Ho hľadáme, ak
sa k Nemu približujeme, ak sa bázeň pred Bohom stane dôležitým prvkom našej viery a nie iba
nástrojom, ktorý si vyberieme na konkrétnu slávnosť. Spoznanie svojich hriechov je podľa
zákona. Ak niekto z nás cíti, že môže Bohu niečo priniesť ako zásluhu, nikdy to v duchu pred
Bohom neobstojí: Nieto spravodlivého, niet ani jedného .." Pretože Boh nejde proti vlastným
kvalitám. On je spravodlivý v každej chvíli. On súdi hriech spravodlivo. Odsudzuje hriešnika,
a kým i posledného hriešnika, jediným spravodlivým znáša trest v jeho mene, dobrovoľne
zomiera za tých, ktorí nechápu a nehľadajú Boha.
Získať ako dar Božiu lásku, dobrotu a spásu nie je vecou ľudského úsilia a zásluh. Jeho
lásku, dobrotu a spásu možno pochopiť jedine vierou. A naša viera nie je založená na tom, čo
sme urobili my, ale na tom, čo Ježiš pre nás urobil a je schopný urobiť pre a v nás i teraz,
nezatvrdzujúc naše srdcia pred Slovom, ale vpúšťajúc do našich sŕdc zmŕtvychvstalého Krista,
Ktorý stojí predo dvermi, ktorý trpezlivo hľadí na každý deň nášho života a v období milosti
čaká na čas, ktorý môže stráviť s nami, aby posvätil a požehnal náš život. Vyjadrime svoju
vďačnosť Bohu za to, čo pre nás urobil. Nemôžeme sa totiž radovať a dúfať sami zo seba. Sme
hriešnici a svoje hriechy denne rozmnožujeme, a ak pred seba kladieme zákon, nie sme
spravodliví. Ale my sme takí hriešnici, za ktorých Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Drahí bratia
a sestry! Jednotlivo každý z nás môžeme povedať, že: „Nie som spravodlivý“, ale On je ten,
kto ma ospravedlňuje. Nie som svätý, ale preto, aby som mal spoločenstvo so Svätým a tí, ktorí
k nemu dnes prídu, Ho mohli viesť samého cez posvätenie. Nie som hoden, aby si ma nazýval
vlastným dieťaťom, ale pre Ježiša Krista môžem nazývať môjho Nebeského Otca Otcom a stať
sa Jeho dieťaťom. On nekonal pre nás len v minulosti, ale aj dnes a aj teraz slúži nám. Za to sa
vrúcne poďakujme! Amen.

Modlitba:
Pre nás trpiaci a za nás vzkriesený Pane náš!
Ďakujeme Ti, že my už nie sme ľud zákona, a že si svojím príchodom už splnil všetko, čo nám
Otec zasľúbil. Ďakujeme Ti, že na Teba prihliadnuc sa náš Otec nad nami zmiloval a daroval
nám vzácny dar viery.
Ďakujeme, že sme tu dnes ako spoločenstvo, ktorého hriechy Ty si vyniesol na kríž. A tak na
nás nečíha bič zákona, ale Ty si bol pripravený niesť za nás údery, aby sme mali život vďačný
za všetku tú nepochopiteľnú lásku, ktorú nám zdieľaš každý deň.
Hospodine náš veríme, že Tvoje prikázania a skutky sú pravdivé. Všetko, čo si dnes v Tvojom
slove pre naše srdcia pripravil: je udržať nás všetkých na správnej ceste, očistiť naše pery,
srdcia, myšlienky a životy. Prosíme Ťa, daj nám poznať svoje Slovo, aby sme Ťa mohli hľadať
a starať sa o bázeň Božiu, aby sme sa Ti neotočili chrbtom pred prekážkou, ale verili, že
dokážeme prekonať všetky ťažkosti a problémy s Tebou. Prosíme, zmiluj sa nad nami! Daj
jednotu v našej cirkvi a našim rodinám, požehnaj príležitosti, kde nás Tvoje Slovo povoláva.
Modlíme sa za prípravu našich konfirmandov na konfirmáciu, modlíme sa za našich chorých a
unavených bratov a sestry. Prinášame Ti aj životy silných vo viere, prosíme, bdej nad nimi a
veď ich tak, aby boli vo všetkých životných situáciách oporou slabším. Modlíme sa za tých,
ktorí čelili ťažkým zdravotným diagnózam v našich rodinách, Ty dávaš uzdravenie tam, kde
Tvoje meno vzývajú. Prinášame pred Teba i útechu našich smútiacich, ktorí tento týždeň
sprevádzali svojich blízkych na poslednej ceste životom. Daj – prosíme – zmysel a pokoj
tomuto nepokojnému svetu, vodcom národov a tým, ktorí rozhodujú o životoch iných, a ich
rozhodnutia si vyžiadajú životy. Pre Pána Ježiša Krista, vypočuj nás. 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: „Spravodlivý z viery bude žiť.” (R 1,17b) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 251: „Otče, ráč nás požehnávať...”

