Domáca rodinná pobožnosť
6. pôstna nedeľa, Kvetná, CZ ECAV Badín
V mene Boha Otca Syna i Ducha Svätého. Amen.
Kvetná nedeľa je poslednou pôstnou nedeľou. Pôstne obdobie sa končí, začína týždeň,
v ktorom si budeme pripomínať tie úplne najzásadnejšie biblické udalosti, ktoré sú základom
a podstatou celej kresťanskej zvesti, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.
Ako sme prežili toto pôstne obdobie? Bolo iné, však? Niektoré veci nás pritlačili akoby
k múru a museli sme konať úplne ináč, ako by sme chceli. Na tieto týždne len tak ľahko
nezabudneme. Bol to pôstny čas, v ktorom sa zdalo, že sme sa v niečom zmenili alebo aspoň,
že sme niečo pochopili. Či sa tak stalo, ukáže budúcnosť. Možno sme len žili s ilúziou, že
takýto radikálny a prekvapivý zásah do fungovania a smerovania spoločnosti s nami naozaj
niečo urobí.
Boh sa k nám sklonil v Ježišovi, dal nám Ho, aby sme žili s Ním v časnosti a aby sme s Ním
mohli žiť aj pre večnosť. Náš vzťah s Pánom je základom nášho života. S Ním žijem, bez
Neho len prežívam alebo úplne umieram. Ak s Ním umieram, budem s Ním aj žiť. Tak to
videl aj apoštol Pavol.
Veľkonočné obdobie je zvesťou jedinečnej Božej milosti, zvesťou kríža, ale i nového života.
Nech sme v Ňom požehnaní.
Nateraz však spolu s Pánom vstupujeme do Jeruzalema, aby sme volali: „Hosanna Synovi
Dávidovmu, Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“
Prečítajme si spolu slová Žalmu 69, 2-4 a 14-19:
„Zachráň ma, Bože, lebo mi vody dosiahli až po hrdlo.
Zaviazol som v hlbokom bahne, v ktorom niet sa kde postaviť; vošiel som do hlbokých vôd a
prúd ma zaplavil.
Ustal som od volania, hrdlo mi horí, oči mi vyhasli od vyčkávania na môjho Boha.
Ja sa však k Tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás
sa mi so svojou vernou pomocou.
Vytrhni ma z blata, aby som nezaviazol, nech sa oslobodím od tých, čo ma nenávidia, i z
hlbokých vôd!
Nech ma neodplaví prúd vody a nech ma nepohltí hlbina, studňa nech nezatvorí svoje ústa
nado mnou!
Ohlás sa mi, Hospodine, lebo je vzácna Tvoja milosť, obráť sa ku mne pre svoje hojné
zľutovanie.
Neskrývaj tvár svoju pred svojím sluhom, lebo mi je úzko; rýchlo sa mi ohlás.
Priblíž sa k mojej duši, vykúp ju, pre mojich nepriateľov vysloboď ma.“ Amen
Pomodlime sa!
Pane Bože Otče nebeský, skláňame sa pred Tebou a ďakujeme Ti srdečne, že si poslal svojho
Syna pre naše vykúpenie.
V Tvojom milosrdenstve je naše spasenie.
Vieme, že tak sa muselo stať, aby sme mali nádej. On vzal na seba naše viny a vstúpil do
Jeruzalema v ústrety nebezpečenstvu smrti.
Daj, aby sme si túto obeť vážili a svoju vinu, ako príčinu Jeho smrti, si uvedomovali.
Nech máme v tom posilu, aby sme aj my vedeli trpezlivo a pokorne znášať svoje ťažkosti a
utrpenie.

Chráň nás pred nekajúcnosťou a bezcitnosťou, aby sme Pána a Kráľa pravdy nepotupovali,
ale so zástupom učeníkov Ho oslavovali, požehnaného Hospodinovho, Hosana volali. Amen.
Alternatíva 1:
V tejto časti pokiaľ je možné otvorte si knižočku Pašie, Kvetnú nedeľu a začnite od
prvej piesne č. 99, v. 1,2,8, ktorá je tam uvedená. Čítajte si jednotlivé texty striedané
s piesňami. Ak náhodou neviete nápev piesne, stačí si text piesne prečítať. V časti –
kázeň- si prečítajte biblické zamyslenie z obsahu tejto pobožnosti, na text .
Záver pobožnosti vykonajte podľa programu textu pobožnosti, teda premýšľanie nad
kázňou, tiché modlitby, Otčenáš, Áronovské požehnanie, pieseň č. 92/ 4a 5 verš.

Alternatíva 2:
V prípade, že nemáte Pašie zaspievajte si pieseň č. 101 z ES a pokračujeme podľa
programu pobožnosti...
Prečítajte si text z Evanjelia podľa Jána 12. kapitoly, verše 1-16:
„Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z
mŕtvych. Pripravili Mu tam pohostenie a Marta posluhovala; Lazár bol medzi tými, ktorí s
Ním stolovali. Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi
nohy a poutierala Mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou masti.
Tu sa jeden z Jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý Ho mal zradiť, opýtal: Prečo nepredali
túto masť za tristo denárov a nedali ich chudobným? Ale to nepovedal preto, že by mu šlo o
chudobných, ale preto, že bol zlodej, a keďže bola pokladnička u neho, brával z toho, čo do
nej vkladali. Ježiš mu však riekol: Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď
chudobných vždy máte medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.
Tu sa dozvedel veľký zástup Židov, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aj preto, aby
videli Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Veľkňazi sa teda dohodli zabiť aj Lazára, pretože
mnohí pre neho odchádzali od Židov a verili v Ježiša.
Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do
Jeruzalema, nabral palmové ratolesti a vyšiel Mu naproti volajúc: Hosana! Požehnaný, ktorý
prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský! Keď Ježiš našiel osliatko, posadil sa naň, ako je
napísané:Neboj sa, dcéra sionská, ajhľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliatku oslice.
Jeho učeníci sprvu nerozumeli tomu, ale keď Ježiš bol oslávený, vtedy sa rozpomenuli, že to
bolo napísané o Ňom a že Mu tak urobili. A zástup, ktorý bol s Ním, keď vyvolal Lazára z
hrobu a vzkriesil ho z mŕtvych, svedčil o tom. Zástup mu vyšiel naproti, lebo sa dopočul, že
učinil znamenie. A farizeji si hovorili: Vidíte, nič nezmôžete! Ajhľa, svet išiel za Ním!
Slovo nášho Boha zostáva naveky. Amen.

Zaspievajme si pieseň z Ev. spevníka č. 451.
Milosť vám a pokoj, od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista!
Kázeň
„ Ale oni tým hlasnejšie kričali: Ukrižuj ho!“ Mt 27, 23
Milé sestry a bratia!
Kvetná nedeľa je o oslave prichádzajúceho kráľa, v zmysle proroctva Zachariáša. Bola to
nádherná chvíľa. Ale, čo sa stalo? Onedlho na to, prešlo pár dní a namiesto Hosana, počujeme
slová, ktoré sú veľmi smutné a hlavne kruté. „ Ale oni tým hlasnejšie kričali: Ukrižuj ho!“
Bola to žiadosť zástupu voči Pilátovi. Žiadali Ježišovu smrť, ukrižovanie. Pilát mal možnosť
rozhodnúť o Ježišovi. Bolo to v jeho kompetencii. Evanjeliá nám naznačujú, že Pilát akoby
nebol naklonený Ježišovej smrti, že sa zdráhal dať Ho ukrižovať.
Do jeho myšlienkových pochodov zaznieva silný hlas ľudu. „ Ale oni tým hlasnejšie
kričali: Ukrižuj Ho!“ Hovorí sa, že „ hlas ľudu, hlas Boží!“ „ Vox populi, vox dei!“ Čí bol
toto hlas?
Ako kresťania máme neraz tendenciu zvaľovať vinu na židov. Oni boli tí, ktorí ukrižovali
Krista, rozhodli o Jeho smrti. Boli to oni? Práve kvôli tomuto názoru sa v dejinách odohralo
mnoho iných zlých a krutých udalostí. Takýto názor je však iste nebezpečný, vždy bol a bude,
preto ho nesmieme podporovať, ba ani živiť. Ak by sme sa čudovali, či hnevali na zástup, sme
na úplne zlej adrese.
Svedectvo Písma nás však učí, že Ježišova cesta na kríž bola pod Božím dohľadom, bol
to Boží plán spásy hriešneho človeka. Muselo sa to tak stať a diať, aby sme boli vykúpení.
Pán Ježiš sa modlil v Getsemanskej záhrade: „ Otče, Tebe je všetko možné, odvráť odo mňa
tento kalich. Avšak nie, čo ja chcem, ale čo Ty.“ Ak Pán Boh nezasiahol a Ježiš skončil na
kríži ako najväčší zločinec, poznávame a veríme, že to bola Božia vôľa.
Božia vôľa je to, čomu niekedy nerozumieme, nechápeme, čudujeme sa. Božia vôľa je
to, čo niekedy odmietame, ba i to, v čom sa cítime bezmocní. Apoštol Pavol nám však hovorí
niečo veľmi dôležité: „ Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás....“.
Podobne pri Večeri Pánovej počujeme slovo Kristovo: „ Tento kalich je nová zmluva v mojej
krvi, ktorá sa vylieva za vás!“ Ježišova cesta na kríž bola teda súčasťou Božej vôle. A táto
Božia vôľa je charakterizovaná láskou, Božou láskou k človeku.
Aj po tieto dni, aj z celého pašiového príbehu potrebujeme poznať Božiu lásku. Som
hriešny človek, ktorému Boh dal milosť cez veľkú obeť v svojom Synovi Ježišovi Kristovi.
A aký som hriešny človek, prečo som hriešny človek? Tu sa už dostávame ku kričiacemu
zástupu! Slová ukrižuj Ho, nekričia anjeli, ani duchovné bytosti, ale ľudia, zlí, hriešni ľudia,
podvedení, oklamaní, možno i zmanipulovaní. Ľudia, ktorí ani nevedia prečo sa prikláňajú na
zlé, žiadajú si zlo a smrť, radi ubližujú. A teraz nemyslíme na židov, myslíme na seba, na nás.

Aj my sme ten zástup, hriešni ľudia všetkých generácií sú ten zástup, ktorí v hĺbke svojho
hriechu volá: „Ukrižuj Ho!“ Za týmito slovami možno vidieť naozaj hlbokú ľudskú biedu,
priam až zúfalstvo, to nie sú slová sily, ale slová padnutého človeka, ktorý zúfalo potrebuje
záchranu.
Možno je to ťažké si priznať, ale naozaj nie len tí židia, ale aj môj jazyk kričí v hriechu
na Piláta: „ Ukrižuj Ho!“ A sú chvíle, keď môj jazyk kričí tieto slová hlasnejšie a hlasnejšie.
Sú chvíle, keď som sám plný hnevu a nepokoja, keď sme plní nenávisti, odmietame lásku
i pokoj. Sú chvíle, keď nás diabol a svet tak silno zvedie, že jediné, čo dokážeme je zvolať: „
Ukrižuj Ho!“.
Kristov kríž, Jeho smrť na kríži nesie v sebe zvesť o našom hriechu, o našom stave
hriešnosti, o našej biede, ktorú si musíme priznať a uvedomiť. Nesmieme zakrývať, že sme
takí ako ten zástup. Na druhej strane Kristov kríž je o Božej láske, veľkej láske, ktorá chce
zahrnúť aj náš život milosťou. Verím, že Pán Boh chce, aby sme sa aj počas týchto dní
utvrdili sa vo viere, dní veľmi zvláštnych, ale predsa od Boha nám darovaných, aby náš život,
kresťanský duchovný život nabral novú silu, aby sme mohli vyznať vo vzťahu ku Kristovi to,
čo vyznal po vzkriesení Kristovom učeník Tomáš: „ Pán môj a Boh môj!“
Prosíme Pána, aby naplnil naše srdcia dôverou a pokojom, aby si srdcia ľudské dokázali
uvedomiť - som hriešnik, sme hriešnici, ale vďaka Kristovmu krížu a Božej láske som - sme
zachránený-í! Amen.
Premýšľajme nad slovami biblického zamyslenia a v osobnom tichu sa modlime
k Pánovi.
Po tomto modlitebnom tichu sa na záver tak pomodlime, ako nás to naučil náš Pán:
„Otčenáš...“
Na záver našej domácej pobožnosti prijmime požehnanie cez slová zo 4. knihy
Mojžišovej, 6. kapitoly, ktoré poznáme ako Áronovské požehnanie.

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje!
Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!
Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! Amen.

Na záver možno zaspievať pieseň z ES č. 95.
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