7. marec 2021 – 3. pôstna nedeľa.
P.: 192.
Pozdrav : Ž 91 :
Kto v skýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví
Hospodinu : Moje útočište, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam !
Amen.
L. : Mr 12 : 1. – 12. : Podobenstvo o zlých vinohradníkoch.
T. : Iz 5 : 1. – 7. : Pieseň o vinici.
Kázeň :
Milovaní v Kristu Ježišovi, našom Pánovi !
V moci Ducha Svätého prežívame 3. pôstnu nedeľu. V duchu sme
v spoločenstve s našim Spasiteľom Pánom Ježišom a s bratmi a sestrami v
Kristu, aby sme spolu s Ním prežívali chvíle bolesti i v tohtoročnom
pôstnom období, keď Boží Svätý Syn Ježiš kráča cestou bolesti a utrpenia
do mesta Jeruzalema, a vie, že koniec tejto Jeho cesty bude na kríži na
Golgote. Lebo taká bola a je vôľa nášho nebeského Otca. Ten vo svojej
láske k nám posiela svojho Syna, aby nám skrze Jeho dokonalú obeť
vyzískal odpustenie našich hriechov, večnú spásu našich duší, večný život
v Jeho, Božom večnom kráľovstve. Náš Pán a Boh urobil pre našu
záchranu všetko. Ale – či my sme sa osvedčili ako Jeho dietky ? Či mi sme
urobili, či robíme všetko preto, aby sme sa prejavili ako Jeho verní
služobníci, nasledovatelia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista ?
V našom dnešnom svätom texte z prorockej knihy proroka Izaiáša
z 5. kapitoly prijmime pokorným kajúcnym srdcom svedectvo o vinici.
Vinica – to je vlastníctvo, to je majetok. Často sa jedná o veľmi vzácnu
pôdu na tom najlepšom mieste. O vinici aj spievame pieseň č. 475 v
druhom verši : Už sa blíži ten čas blahý, keď nebude rozbroja, keď pod
štítom Baránkovým rásť má palma pokoja. Pokojne si pod viničom bude
každý prebývať, v tej skrýši bude nás sám Boh pred zvodcami ukrývať.
Mizne nočná mrákota, už sa ranná hviezda skvie : ó, ľud Boží, vstaň
a hotov sa, víťazstvo je už bližšie !
Byť pod svojim viničom bude dokonalým odpočinkom. Stane sa tak,
keď príde Mesiáš, Kristus, Pán v mesiášskom čase – čítame u proroka
Micheáša 4 : 4.v.
Prorok Izaiáš hovorí, že vinicou je Boží vyvolený národ – Izraelský.
Tento národ bol v Božích očiach veľmi vzácny a drahý. Sám Hospodin

túžil medzi nimi prebývať. Túžil, aby jeho národ, Jeho vyvolený ľud
prinášal dobré, kvalitné príjemné ovocie. Rozpoznávame v tom tajomstvo
vyvolenia práve tohto národa, práve tohto ľudu, a tiež Zmluvu s ich otcami.
Na začiatku Izaiáš spieva svadobnú pieseň. O čom spieva ? O očakávaní, aj
o Božom hneve ! Pán Boh očakáva od svojho ľudu dobré kvalitné ovocie.
Urobil pre to všetko – vysadil vinicu na úrodnom mieste, zabezpečil jej
ochranu, staral sa o ňu celý čas – to všetko svedčí o hlbokej láske Božej
k Jeho vyvolenému národu – o Jeho dobrote a vernosti.
A zrazu – výkrik : Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by
som nebol na nej urobil ? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že
donesie hrozno ?
Nuž, prečo ?
Hospodin postavil okolo svojej vinici plot, vymuroval vysoký
ochranný múr – t.j. dal svojmu národu svoj Zákon, aby ľud podľa neho žil,
podľa Božích predstáv, podľa Božej Svätej vôle. Boží Zákon bol ako
vystretá Božia ruka, ktorá mala doviesť Boží ľud k spravodlivému
usporiadanému spôsobu života. Ale ľud sklamal ! Slávili sviatky, prinášali
obete atď., ale pritom zabudli na Boží Zákon, ktorý ich mal vyučiť
spravodlivosti a súdu. Preto, čítame v l. kap. : Ak aj vystierate dlane,
zastriem si oči pred vami. Ak sa aj mnoho modlite, ja vôbec nepočúvam.
Vaše ruky sú plné krvnej viny. Umyte sa, očisťte sa, odstráňte svoje zlé
skutky spred mojich očí ! Prestaňte zle robiť, učte sa dobre robiť, hľadajte
právo, ujímajte sa utláčaného, prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa
vdov.
Prorok sa stáva svedomím Božieho ľudu, hovorí o tom, ako Boží ľud
má žiť pred Božou tvárou. Ale oni nechceli ! A tak zaznieva výkrik : Beda
tým, ktorí priraďujú dom k domu a pole k poľu pripájajú, takže miesta
niet a sami ostávate uprostred krajiny.
Sme prekvapení ? Áno. V prvom rade z toho, ako hlboko upadol Boží
vyvolený národ, národ, ktorý poznal Hospodina, Pána, Toho, ktorý ich
vyviedol z domu služby a otroctva a uviedol do zasľúbenej zeme, sme
prekvapení aj z toho, ako ľud na veľkom zhromaždení pod vedením Jozuu
v Sicheme sľuboval, že navždy zostane verný svojmu Bohu a len Hospodinu
bude vždy slúžiť ! A sľuby zostali a zostávajú len planými sľubmi !
Sme prekvapení ? Áno, lebo slová o duchovnom úpadku človeka sa
vzťahujú v celej šírke a výške aj na nás. Môžeme vidieť, čo sa deje okolo
nás – bohatí sú ešte bohatší, a chudobní ešte chudobnejší. Všade tam, kde
ľudia, Božie dietky opustili svojho Pána prebývajúceho v nebesiach, kde
zavrhli Boží Zákon, i tam, kde ho prispôsobujú svojim túžbam bez ohľadu
na svojho blížneho, všade tam, kde ľudia hovoria zlému dobré a dobrému
zle, tme svetlo a svetlu tma atď. dochádza k podobnému morálnemu
i duchovnému úpadku, doslova zlyhaniu.

Ide o život, o holý život, o skutočný – večný život ! Či ho skutočne
meníme za chvíle časného pohodlia, za bohatstvo tohto pominuteľného
pobytu, života, či skutočne život s našim vpravde jediným Pánom, ktorému
ide len o to jedno jediné – aby sme žili dôstojný život Jeho detí, Jeho ľudu,
tak ľahkovážne meníme za pár chvíľ svetskej slávy a rozkoše ? Áno, presne
to robíme, a ani si to neuvedomujeme. Mnohí povedia : dnes je taký svet.
Ale to ani zďaleka neznamená, že aj ja musím byť taký, aký je tento svet.
Ba dokonca ani tento náš svet nemusí neustále sa ponárať hlbšie a hlbšie do
bahna hriechu a večnej smrti. Nemusí ! Veď nás nebeský Pán poslal za
nami na túto našu zem svojho Syna, Pána Ježiša. Ježiš prišiel, aby bol
našim Vodcom, Radcom, Lekárom, Vykupiteľom, Spasiteľom našich duší,
Záchrancom nášho života ! Chceme, aby nim bol ? Ak áno, nemusíme byť
takí, aký je tento svet, nemusíme sa dobrovoľne bezhlavo
a bezmyšlienkovite vrhať do tmy a hriechu, do smrti ! Máme možnosť
voľby : život – s Kristom, smrť – bez Krista.
Našim Pánom je Kristus, Boží Syn. Zvolili sme si cestu za Ježišom.
Svätý Duch nás zmocňuje k tomu, aby sme proti zlému viedli rozhodný
a nekompromisný boj, tak, ako to povedal apoštol Peter : A keď ste už
zobliekli všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť a všetky
ohovárky, ako teraz narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom
mlieku, aby ste ním rástli na spasenie ... ./l.Pt 2 : 1. – nn./
Máme zodpovednosť pred Hospodinom – za všetko, čo konáme, ako
žijeme, po akých cestách v skutočnosti chodíme. Božiemu vyvolenému
národu sa v dobe proroka Izaiáša táto zodpovednosť celkom stratila.
Vedeli, že po sejbe príde čas žatvy, vedeli, že kto rozsieva semeno buriny,
bude žať horkosť. No ich duchovný pád bol tak hlboký, že už na Hospodina
nedovideli. Diabol im ich pohľad viery celkom zastrel a oni nechceli
pripustiť myšlienku, že príde čas Božieho spravodlivého sudu, kedy budú
stáť pred Hospodinom a ich hriechy budú svedčiť proti ním.
Náš Pán – Ježiš, Kristus – dnes nás vysiela do práce na svojej vinici
v tejto časnosti. Žije v nás zodpovednosť za prácu na vinici Božieho ľudu
tejto našej doby ?
Volajme, kričme : Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami !
Amen.
Modlitba :
Nebeský náš Pane !
Vrúcne Ti ďakujeme za to, že ešte stále sa nás nevzdávaš, ešte stále
bojuješ za nás, ešte stále nás, hriešnych, miluješ nekonečnou láskou. Ty,
Svätý, nechceš, aby sme v hriechu zahynuli na veky. Posielaš nám
Záchrancu, svojho Syna Ježiša, necháš Ho našim hriechom pribiť na drevo
kríža, kde zomiera, i v Tvojej moci je vzkriesený z mŕtvych na naše

ospravedlnenie. Ďakujeme, Svätý, za dielo našej večnej spásy. Ďakujeme,
Pane Ježišu, za Tvoju poslušnosť a ochotu plniť vôľu nášho nebeského
Otca. Prosíme, stoj pri nás a bojuj za nás až do konca, lebo bez Tvojej
pomoci to ani v tejto ťažkej a nebezpečnej dobe nezvládneme. Prosíme,
Večný náš Bože, Otče nebeský, zachráň nás pre život s Tebou, uzdravuj
nás, aby sme s Tvojou pomocou a požehnaním splnili nám Tebou zverené
poslanie – budovať Tvoje večné kráľovstvo lásky, pokoja, pravého života
už tu na tejto zemi.
Prosíme v moci Ducha Svätého – vypočuj nás a zachovaj pri sebe naveky –
aj keď znovu a znovu vyznávame : Otče, nie sme hodní Tvojej milosti
a lásky. Ale v mene nášho Spasiteľa Ježiša prosíme : Odpusť nám náš
preveliký hriech - a nakoniec prijmi nás do svojej večnej slávy.
Amen.
Modlitba Pánova.
Požehnanie :
Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, účastenstvo Ducha Svätého
so všetkými.
Amen.
P.: 396.

