
„Ku mne hriešnemu...“ 

Suspírium: „Obnov nás, Hospodin, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme 

zachránení!“ (Ž 80,14) Amen. 

 

Pieseň: Žalm č. 32: 1: „Blahoslavený, kto má odpustené...” 

 

Pozdrav: „Ak povieš: „Pozri, my sme to nevedeli,“ vari ten, čo skúma srdcia, tomu 

nerozumie, a ten, čo stráži tvoju dušu, to nevie? On odplatí človeku podľa jeho 

skutkov.“ (Prís 24,12) Amen.    

 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Evanjeliu podľa 

Matúša v 15. kapitole v dvadsiatom štvrtom až v dvadsiatom šiestom verši takto: 

„Odpovedal im: „Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela.“ No 

ona prišla, klaňala sa mu a hovorila: „Pane, pomôž mi!“ On jej však povedal: „Nie 

je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ (Mt 15, 24-26) Amen. 

Prosím, zaujmite si svoje miesta.  

 

Pieseň: Žalm č. 32:2-4: „Plač nemal slzy ani vlahu telo...“   

     

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.“ (Gal 1,3-5) Amen. 

     

Lekcia: Kniha Ezdráša 9. kapitola 1-9. veršov 

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre 

potešenie našich sŕdc, je zapísané v Knihe Ezdráša deviatej kapitole v prvých 

deviatich veršoch nasledovne:  

„Keď sa toto vykonalo, pristúpili ku mne predstavení so slovami: „Izraelský ľud 

ani kňazi, ani leviti sa neoddelili od národov týchto krajín, totiž od Kanaánčanov, 

Chetitov, Perizzejcov, Jebúsejov, Ammónčanov, Moábčanov, Egypťanov a 

Amorejčanov, a konajú podľa ich ohavností. Vzali si za ženy z ich dcér pre seba i 

svojich synov a pomiešali sväté potomstvo s národmi tých krajín. Kniežatá a 

predstavení sa prehrešili dokonca prví.“ Keď som to počul, roztrhol som si rúcho 

a plášť, trhal som si vlasy z hlavy a bradu a sedel som veľmi rozrušený. 

Poschádzali sa ku mne všetci, čo sa báli slova Boha Izraela pre priestupok tých, 

čo prišli zo zajatia. Ja som však sedel rozrušený až do večernej obety. Počas 

večernej obety som však skončil kajúci obrad, s roztrhnutým rúchom a plášťom 

som sa hodil na kolená, rozprestrel som ruky k Hospodinovi, svojmu Bohu, a 

vravel som: „Môj Bože, pýrim sa a hanbím sa pozdvihnúť svoju tvár k tebe, môj 

Bože, lebo naše neprávosti nám prerástli cez hlavu a naše previnenia siahajú až 

po nebesia. Od čias našich otcov až po dnešný deň sme sa veľmi previňovali. Pre 



naše neprávosti sme boli my, naši králi i naši kňazi vydaní do rúk kráľov cudzích 

krajín, pod meč, do zajatia, za korisť a na verejnú hanbu, ako je to aj dnes. Teraz 

sa Hospodin, náš Boh, na chvíľočku nad nami zmiloval, aby nám ponechal 

zachránených, aby nám dovolil uchytiť sa na svojom posvätnom mieste, aby nám 

náš Boh rozžiaril oči a dal nám trocha pookriať v našej porobe. Hoci sme boli 

otrokmi, náš Boh nás neopustil v našej porobe, ale nám priaznivo naklonil 

perzských kráľov, takže nám umožnili pookriať. Mohli sme opäť vybudovať dom 

nášho Boha a postaviť ho z rozvalín. Bol našou ochranou v Judsku a v 

Jeruzaleme.” 

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich 

srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa.  

 

Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane náš, za to, že Ty svet okolo nás miluješ, zatiaľ čo my, 

Boží ľud a Kristova cirkev nespočetne veľakrát padáme a zlyhávame. Je dobré dnes 

sa Ti klaňať v prosbách a úprimne povedať Ti, že Ty si viac než všetko. Tvoje 

myšlienky nie sú našimi myšlienkami, Tvoje cesty nie sú našimi cestami, Tvoja sila 

sa preukazuje v našich slabostiach. Oslavujeme Ťa za to, že si sa nad nami zmiloval 

aj v uplynulom týždni, povzbudzoval si nás, aby sme znášali veľké bremená života, 

premenil si naše mrákoty na radosť, naše slzy na pokoj a naše úprimné pokánie si 

korunoval odpustením. Drahý Kristus, sme Tvoji služobníci, niekedy verné, 

niekedy neverné deti. Aj dnes sa zverujeme len Tebe. Prosíme Ťa, zvrhni nás dnes 

z nášho sebeckého trónu, aby Tvoje živé slovo zakorenilo v našich srdciach a zažili 

obnovu a očistu života. Nech nám dnes zo srdca hovorí smútok, vzdych, bolesť 

a beznádej zo života vlastných. Všetko dnes vkladáme do Tvojich svätých rúk, lebo 

len Ty môžeš a chceš riešiť naše záležitosti, my sme toho neschopní. Prosíme, 

obnov nás, aby sme žili s Tebou a pri Tebe. Prosíme, zavolaj na nás, aby sme sa 

zmenili skrze krv Ježiša Krista. V Jeho mene, v mene nášho verného svedka, 

prosíme, vypočuj našu modlitbu. Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 393:  „Svätý Bože,...“ 

 

Vzdych: „Nakloňte si uši a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami 

večnú zmluvu, preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi. Hľadajte 

Hospodina, kým sa dá nájsť, volajte ho, dokiaľ je nablízku. Bezbožný nech zanechá 

svoju cestu a hriešny svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a on sa nad 

ním zmiluje; k nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa.“ (Iz 55,3.7-8) Amen. 

 

Textus: Kniha Ezdráša 9. kapitola 2-3. verše  

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané v Knihe Ezdráša v deviatej kapitole v druhom verši 

nasledovne: 



„Vzali si za ženy z ich dcér pre seba i svojich synov a pomiešali sväté potomstvo 

s národmi tých krajín. Kniežatá a predstavení sa prehrešili dokonca prví.“ Keď 

som to počul, roztrhol som si rúcho a plášť, trhal som si vlasy z hlavy a bradu a 

sedel som veľmi rozrušený.” 

 

Milí bratia a drahé sestry,  slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu 

Ježišovi Kristovi! 

Obnova, vonkajšia obnova Izraela sa zaoberá iba s chrámom a s hradbami okolo 

Jeruzalema. V tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia najväčší výrobca nábytku 

takto sa angažoval pred kupujúcimi: „Váš byt, aký má byť?“ Náš byt závisí od toho, 

ako sa zabývame, s kým a ako budeme žiť. Aká je atmosféra skutočného života 

v Izraeli? O tom sa dočítame v dnešnom biblickom príbehu.  Ezdráš sa celkom 

poníži pred Bohom. Ľudia, ktorí prichádzajú k Ezdrášovi vedia, že ich životy vie 

zachrániť a zachovať iba Božia dobrota. Oni sa pridržujú Božieho slova. Praktická 

svätosť je prítomná v živote tých, ktorí dohliadajú na záujmy Svätého. Spoločníci 

Ezdráša prichádzajú, aby podali správu o tom, čo vidia. Ten svet, ktorý obklopil 

Izrael, je zrazu uprostred celého Izraela. Ocitnú sa vo svete pohanov. Obrovské 

nebezpečenstvo číha na vyvolený národ. Každé prebudenie stroskotá práve preto, 

lebo ich novým spojencom sa stáva bezbožný svet, a k tomu ešte prichádza správa, 

že na čele vyvolaných zmien stoja práve kniežatá a predstavení. Najviac sa 

previnili tí, ktorí by mali byť príkladom.  Aký je postoj Ezdráša? Bohabojný Ezdráš, 

verný k Pánovi a jeho slovu v prvom rade on sa stotožní s týmto previnením. On 

sa poníži a pokorí pred Pánov. Nikoho neuráža, nechodí od domu predstavených 

až po dom posledného hriešnika, ale činí pokánie. Začína zmenu svojím životom. 

Nekoná, ale činí podstatu života. Aký krásny prístup. Keď všetko vyjde na povrch, 

všetka špina, všetky hriechy a problémy sa vynoria, ako sa zachováš, milá sestra a 

drahý brat? Prstom ukazovať na toho druhého je najjednoduchší spôsob ako sa 

zbaviť zodpovednosti. Hriech je hriech, a hriech pred Bohom je blúdením bez cieľa. 

Ezdráš prijíma hriešny stav svojho ľudu, a jeho osobným stanoviskom je vyznať 

hriechy, celkom sa pokoriť pred Pánom a činiť pokánie. Ezdráš povie pravdu Bohu: 



„Je to aj moja chyba!” Jeho skutok je príkladom pre tých, ktorí stav ľudu si všimli: 

Poschádzali sa ku mne všetci, čo sa báli slova Boha Izraela pre priestupok tých, čo prišli zo 

zajatia. (9,4) Konali to, čo videli. bolo ich málo, ale táto hŕstka spoznala Božie slovo 

a vôľu Pánovu. Báli sa Božieho slova a mysleli na Božie slovo. Naučili sa myslieť 

skrze Ezdráša na to, čo Boh hovorí. Nevyvíjali nátlak na hriešnych. Nespreneverili 

sa vlastným. Neoddelili sa od nich, ale ich hriech sa stal pre nich zásadným. Hriech 

celého Izraela položili pod lampu Božieho slova. Vidieť sa pod lampou Božieho 

slova. Pozastaviť sa nad vlastným životom pod lampou živého slova. Pod lampou 

svätosti. Pod lampou slova toho, ktorý je Svätý, svätý, svätý, a žiada aj od nás 

svätosť. Božia svätosť znamená oddelený, odlúčený na službu Božiu. A čo sme 

čítali: Neoddelili sa od... Pevnou dohodou, zväzkom lásky sa rozhodli pre životný 

štýl Kanaánčanov, Chetitov, Perizzejcov, Jebúsejov, Ammónčanov, Moábčanov, 

Egypťanov a Amorejčanov. Ako keby mali právo na hriech. Ezdráš a jeho skupina si 

však uvedomuje: Hriechu sa zbavíš, ak budeš úprimný pred Bohom. Rozvratní 

vodcovia pomiešali všetko. Ich život je honba za ilúziami. Ich život je nesplniteľný 

sen. Práve preto je potrebná stála pohotovosť pod lampou Božie slova. Byť v strehu. 

Navždy po boku Boha, Hospodina nášho. Byť a zostať triezvy.  Ten, kto je v 

myšlienkach s Bohom, ten precíti hriech celého spoločenstva: „Môj Bože, pýrim sa a 

hanbím sa pozdvihnúť svoju tvár k tebe, môj Bože, lebo naše neprávosti nám prerástli cez 

hlavu a naše previnenia siahajú až po nebesia.“ Pýriť sa a hanbiť sa – aké nezvyčajné 

konanie dnešného kresťanstva. Dnešný kresťan sa už ani nehanbí za svoje skutky. 

Tento svet sa pýši so svojimi hriechmi. Čo siaha po nebesia. Naša zvrátenosť. Nie 

naša chvála, nie Božia česť, nie ľudskosť a láska, ale naše previnenia. Bolo tomu tak, 

aj v minulosti, a je tomu tak, aj v súčasnosti. Meč, korisť a verejná hanba 

charakterizuje dnešné kresťanstvo. Aký hriešny bol tento ľud vo chvíli, keď mu 

dobrá vôľa Pána, napriek jeho porobe, opäť začala svietiť: „Teraz sa Hospodin, náš 

Boh, na chvíľočku nad nami zmiloval, aby nám ponechal zachránených, aby nám dovolil 

uchytiť sa na svojom posvätnom mieste, aby nám náš Boh rozžiaril oči a dal nám trocha 



pookriať v našej porobe. Hoci sme boli otrokmi, náš Boh nás neopustil v našej porobe, ale 

nám priaznivo naklonil perzských kráľov, takže nám umožnili pookriať.“ Boh nás obkľúčil 

zôkol vôkol, dal sa nám spoznať ako milujúci Boh, pookrial nás  a čo sa stalo: Naše 

srdcia sa celkom vzdialili od Neho. Preukazoval nám lásku skrze pohanov a my 

sme sa srdcom neobrátili k Bohu, Ktorý to konal, ale odvrátili sme svoju tvár od 

Boha a oddali sme sa pohanom a ich ohavnostiam. Ezdráš hovorí o Svätom, ktorý 

činí, aby nás zachránil, a o človeku podáva svedectvo. Takí sme. Svätá pravda 

o človeku, a o našich ohavnostiach. Ale Boh nás nenechá v takom stave. On 

ponechal zachránených. Jeho čln, jeho loď nestroskotala. To, čoho je schopný 

človek, to siaha až po nebesia. To, čo vykonal Boh, to už nie je zákon, nie sú 

predpisy a zápisy, ale srdcové záležitosti, a to zasiahne srdcia. Dnes ti osobne 

zvestujem, že to, čo siaha z tvojho života po nebesia, na to Boh má svoju odpoveď. 

Hriech je hriech, on nenávidí hriech, ale neodcudzuje hriešneho, ktorý sa k Nemu 

pritúli. Ten je zachránený, kto vlastný stav nevie vyriešiť a zverí sa Sudcovi, 

milujúcemu Pánovi.  Jeho silná pravica konala. Golgota stojí aj dnes. Ku krížu 

môžeš pristúpiť, a môžeš Ježišovi úprimne vyznať v akom stave je Tvoje vnútro. 

Čo siaha až po nebesia z Tvojho života? Čo je to, čo vie len Boh, náš Hospodin, 

a v Kristovi, vo svojom milovanom Synovi, si zamiluje nás všetkých, ktorí pod 

lampou Božieho slova neukazujú prstom na druhého, ale si uvedomujú vlastnú 

hriešnosť, vyznajú ju, a spásu, záchranu, milosť nachádzajú v osobe Ježiša Krista, 

Ktorý zanechal nebesia, a oddal sa pre tento hriešny vek až po smrť. Prenikol až 

osobne k nám, a svojou službou poukazuje na to, kto skutočne ľutuje, všetko, ale 

všetko, čo vykonal, čo si myslel, čo povedal, ten má s Ním a pri Ňom nový začiatok. 

Táto svätá pravda o človeku visí i dnes medzi nebom a zemou, otázka je kedy si 

človek uvedomí, čo vykonal Boh pre človeka. Milosť sa ponúka i nám dnes, tu a 

teraz. Zodpovednosť je na našej strane. K čomu vedie úprimnosť a kajúcnosť 

Ezdráša a jeho malej skupinky? Svoj hriech si uvedomí každý. Čítaním, 

porozumením a zachovávaním Božieho slova sa rozrastie prebudenie Bude mať 



obrovské rozmery v živote Izraela. Prebudí sa vyvolený národ a Bohom oslovený 

nielen chrám, múry a hradby opraví, ale nechá aby Boh bol všetko vo všetkom. 

Nechá sa viesť. Nechá. Prenechá Bohu všetko. Svoj spreneverený život, svoje 

ohavnosti. Dnes je tu Kristus, Tvoj osobný kráľ prichádza, aby si nebol sám so 

svojimi hriechmi, ale žil s Ním bez hriechov. Odovzdaj mu všetko, vezmi si so 

sebou príklad Ezdráša, pokor sa, vyznaj to, kto si, aby sa zľutoval práve nad tebou 

a nado mnou. On prichádza ku mne a ku Tebe, ku hriešnemu, a jeho skutok môžeš 

len s vďačnosťou prijať a povedať mu: Ku mne hriešnemu i dnes pristupuje. Amen. 

Modlitba:  

„Mýtnik však stál v diaľke a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu, bil sa do pŕs 

a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘“ (Lk 18,13)  

 

„Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale na nás je až dodnes zrejmá hanba; postihla 

každého judského muža, obyvateľov Jeruzalema a všetkých Izraelitov, blízkych i 

vzdialených, vo všetkých krajinách, kam si ich vyhnal pre nevernosť, ktorej sa 

dopustili proti tebe. (Dán 9,7) 

 

„Hospodin, neopusť ma! Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa! Ponáhľaj sa mi na 

pomoc, Pán, moja spása!“ (Ž 38,22-23) 

 

„Zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem, uzdrav ma, Hospodin, lebo mi 

kosti meravejú. Moja duša je veľmi vystrašená a ty, Hospodin, dokedy…? Obráť 

sa, Hospodin, vysloboď moju dušu, zachráň ma svojou milosťou!“ (Ž 6,3-5) 

 

„Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. 

Zbav ma hriechu yzopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh! Daj mi 

počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil.“ (Ž 51,8-10) 

 

„Hospodin, počuj moju modlitbu, počúvaj moje úpenlivé prosby, odpovedz mi pre 

svoju pravdu, pre svoju spravodlivosť.“ (Ž 143,1) Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách 

má Boh záľubu.“ (Žid 13,6) 

 

Požehnanie: „[Boh] od nikoho z nás nie je ďaleko.“ (Sk 17,27) Amen. 

 

Záverečná pieseň: Chválospev č. 482: „Ó, Bože bližšie chcem vždy k Tebe byť...“ 


