
Pozdrav :

Vyvyšujte  Hospodina,  nášho  Boha,  a klaňajte  sa  obrátení  k vrchu  Jeho
svätosti, lebo Hospodin, náš Boh, je Svätý.

  Amen.
T.:   Mt 21 : 37. – 38.:

Konečne poslal  k nim svojho syna, mysliac  si  :  Budú sa ostýchať môjho
syna. Ale vinohradníci , keď uzreli syna, povedali si : Toto  je dedič, poďte,
zabime ho a privlastníme si jeho dedičstvo.

Príhovor :

B. a s.

Žijeme v pôstnej dobe. V našej reformovanej kresťanskej cirkvi bolo
pôstne  obdobie  pred  Veľkou  nocou  považované  za  veľmi  významné  –
hlavne po duchovnej stránke nášho života. Už v minulosti sa o tom často
hovorilo, neraz aj  v cirkevnej tlači boli uverejnené poučné články o pôste,
o význame pôstnej doby pre cirkev. Vždy znovu si to máme pripomínať.

Iné  kresťanskej  cirkevné  denominácie  učia,  že  k správnemu
zachovaniu pôstu patrí obmedzovanie,  konzumácia určitých jedál.  Má to
svoj význam pre zdravie ľudského organizmu. 

Naša  reformovaná  cirkevná  denominácia  učí,  že  význam  pôstu  je
inde.  Predovšetkým  –  v pôstnej  dobe  máme  rozmýšľať  o utrpení  Pána
Ježiša,  o Jeho smrti  na kríži,  na ktorom Pán obetoval  svoj  život  za  nás
a naše hriechy, a pochopiteľne aj nad tým, k akému životu nás obeť Pána
Ježiša vedie a zaväzuje.

V našej cirkvi sa, b. a s., v pôste číta aj svedectvo, podobenstvo o zlých
vinohradníkoch. Dnes ako základ nášho príhovoru si zoberme tieto slová
svätého textu :  Konečne poslal  k     nim svojho syna,  mysliac  si  :  Budú sa
ostýchať môjho syna.  Ale vinohradníci , keď uzreli syna, povedali si : Toto
je dedič, poďte, zabime ho a     privlastníme si jeho dedičstvo.

B. a s.  Náš svätý text sa začína slovom : Konečne !  Čo to znamená ?
To, že predtým sa stalo niečo dôležité. Stalo sa to, že Hospodár si založil
vinicu.  S láskou  a starostlivosťou  sa  o ňu  staral,  svoju  prácu  robil
zodpovedne  a svedomito.  Keď  skončil,  prenajal  ju  vinohradníkom,
odborníkom. – On odcestoval, a čakal.

Keď vinica zarodila prvú úrodu, Hospodár poslal svojich sluhov po
nájomné  –  a prišlo  jeho  prvé  sklamanie.  Vinohradníci  sa  k sluhom
zachovali  veľmi  zle  a nespravodlivo.  Hospodár  bol  ale  trpezlivý  –  čakal
ďalej. Po čase poslal k vinohradníkom svojho jediného syna. Myslel si, že sa
budú  hanbiť  a odovzdajú  mu  zjednané  nájomné.  No  prišlo  ďalšie



sklamanie  –  vinohradníci  syna-dediča  chytili,  vyviedli  z vinice  a zabili.
Vinicu si privlastnili.

B.  a s.  Duchovné  svedectvo  tohto  Ježišovho  podobenstva  je  veľmi
hlboké. Hospodárom, ktorý si s veľkou starostlivosťou, ťažkou a trpezlivou
prácou založil vinicu, je Hospodin. Za svoj vyvolený národ, zvláštny ľud, za
svoju  cirkev,  ktorá,  podľa  Božieho  rozhodnutia,  mala  byť  na  zemi
predobrazom  Božieho  kráľovstva,  si  vybral  zo  všetkých  národov  ten
najmenší,  teda aj najslabší,  najzraniteľnejší – národ Izraelský. Aká však
bola skutočnosť ? Izraeliti často sľubovali Hospodinovi vernosť a poslušné
zachovávanie Božích ustanovení, život podľa Božieho zákona, podľa Božej
vôli.  Ale  –  na  svoje  sľuby  až  príliš  často  zabúdali,   neplnili  ich.  Preto
Hospodin k nim posielal svojich  služobníkov, prorokov, ktorí prichádzali,
aby ich napomínali a viedli k vernosti voči Bohu, k bohabojnému spôsobu
života, ktorým by šírili česť Božieho mena medzi pohanmi.  Keď prišiel čas,
ktorý  ustanovil  Hospodin  vo  svojej  múdrej  rade,  poslal  vyvolenému
národu, k starozákonnej cirkvi Božej svojho Syna, zasľúbeného Mesiáša,
Ježiša Krista. Izraeliti napriek tomu, že boli vyvoleným národom Božím, sa
k Pánu  Ježišovi  správali  oveľa  horšie,  ako  k Božím  služobníkom,
prorokom. Vyústilo to až k tomu, že po veľkej potupe, ponížení, urážkach,
Pána Ježiša odsúdili na smrť ukrižovaním. Vyviedli Ho na vrch Golgota,
kde Ho vojaci pribili na drevo kríža, na ktorom zomrel za naše hriechy.

B.  a s.   Prežívame  pôstne  obdobie,  v ktorom  toto  všetko  si  znovu
pripomíname  :  Kristovu  opustenosť  aj  Jeho  najbližšími,  Jeho  veľké
poníženie - utrpenie telesné i duchovné, i Jeho obeť. Ale – to je málo, keď si
to len pripomíname. Máme uveriť !!! Uveriť, že Boží Svätý nevinný Syn
Pán  Ježiš,  Kristus  to  všetko  prežil  a prekonal  z lásky  k nám,  hriechom
porušeným ľuďom. Podstúpil to preto, lebo nás miluje bezbrehou láskou.
Ani na okamih nezaváhal splniť vôľu svojho a nášho nebeského večného
Boha a Otca. 

Nedokážeme  pochopiť  tú  veľkú,  svätú  a večnú  lásku,  ktorou  nás
miluje náš Pán Spasiteľ a Vykupiteľ Pán Ježiš. Uvedomujeme si však, že
Ježišova láska nás všetkých spája v jednu – Božiu – večnú rodinu, Božie
deti,  ktorých  si  Boh povolal,  a v zásluhách Pána Ježiša  Krista  očistil  od
hriechov tak, aby sme už tu na zemi v novom živote z moci Ducha Svätého
oslavovali svojho Boha Stvoriteľa, milovali Jeho Svätého Syna Pána Ježiša,
ktorý nás vykúpil z každého nášho hriechu a biedy, a s ľuďmi žili v úcte,
porozumení,  pokoji,  a tak spolu s Božou pomocou  budovali  spoločenstvo
lásky, pokoja, radosti a spravodlivosti. – To je ten skutočný pôst – podľa
Božieho  slova,  v ktorom máme  s bázňou  a trasením pracovať  na  našom
spasení.

   Amen.


