
Bratia a sestry, vítam vás na dnešných bohoslužbách slovami Milosť vám a pokoj od

Boha, nášho Otca, i od Jeho syna Ježiša Krista i Ducha Svätého. Amen

Skloňme svoje hlavy k modlitbe: 

Všemohúci Bože, ďakujeme Ti za tento nový sviatočný deň. Chválime ťa, že si nám

dovolil prísť na toto miesto, aby sme vytvorili spoločenstvo Tvojho ľudu. Ďakujeme,

že si nás viedol počas uplynulých pracovných dní. Ďakujeme, že si nám dával všetko,

čo sme pre život potrebovali a že si viedol aj našich blízkych. Prosíme prijmi nás

hriešnych. Ty nás poznáš dokonale a vieš, v čom všetkom sme sa previnili. Odpusť

nám naše hriechy pre dielo nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.  Napomínaj nás, ale

aj povzbudzuj. Nech i dnes medzi nami vykoná Tvoje slovo to, na čo ho posielaš.

Nech prenikne do srdca každého z nás. Prosíme požehnaj tieto bohoslužby a nech sa

stane Tvoja vôľa. Amen. 

Slová z Písma svätého,  ktoré nám dnes poslúžia ako základ kázne sú napísané v

Evanjeliu podľa Matúša v 13, 31-33 (prečítať z Biblie)

Toľko je slov z Písma Svätého.

Bratia a sestry,

Ježišove podobenstvá sa často týkali kráľovstva nebeského. Dnes sú pred nami

dve  Ježišove  podobenstvá,  ktoré  tiež  hovoria  o  Božom  kráľovstve.  Obidve

podobenstvá sú veľmi krátke a majú rovnakú hlavnú myšlienku. 

Pán Ježiš najprv povedal, že kráľovstvo nebeské je podobné horčičnému zrnu.

Pán Ježiš povedal, že horčičné semienko je najmenšie medzi všetkými semenami.

Horčičné  semienko  nie  je  najmenšie,  ale  vo  vtedajšej  dobe  sa  to  hovorilo  ako

prirovnanie. My hovoríme malý ako hrášok alebo malý ako mravec. V Ježišovej dobe

sa hovorilo malý ako semienko horčice. Teda horčičné zrno predstavovalo niečo, čo

je na začiatku veľmi maličké. Z malého semienka však vyrastie niečo, čo prevyšuje

ostatné rastliny. Pán Ježiš hovorí, že z horčičného zrnka vyrastie strom. Je to vlastne
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krík, ktorý zvykne byť vysoký 3-4 metre. Teda v prvom podobenstve je zdôraznený

rozdiel medzi začiatkom a koncom. Hoci je začiatok nepatrný, koniec je obrovský.

Druhé podobenstvo hovorí o kvase.  V podobenstve je reč o troch mierkach

múky, a to predstavovalo také veľké množstvo cesta,  že by sa  z neho dal  urobiť

chlieb, ktorý by stačil k nasýteniu viac ako sto ľudí. Kúsok kvasu spôsobuje, že cesto

narastie.  Aj v tomto druhom podobenstve, rovnako ako v prvom, sa poukazuje na

protiklad  začiatku  a  konca.  Je  tam veľký  rozdiel  medzi  nepatrnosťou  začiatku  a

veľkosťou konca.

Božie kráľovstvo je na začiatku malé a nepatrné, ale na konci sa zaskveje v

plnej moci a sláve. S Kristovým prvým príchodom sa Božie kráľovstvo priblížilo a s

Jeho  druhým  príchodom  bude  tu  už  úplne.  Mohli  by  sme  ho  prirovnať  ku

pozemskému kráľovstvu, ktoré sa zrodilo ako malé a stalo sa svetovou veľmocou.

Božie  kráľovstvo  je  však  iné  ako  kráľovstvá  z  tohoto  sveta.  Božie  konanie  je

zvláštne. Boh je zvrchovaný Pán a koná tak ako sa rozhodne. My veríme, že všetko,

čo robí Boh je správne. Na Ježišovi Kristovi nám Pán Boh ukázal, že Jeho dielo môže

začať v tichosti a skromnosti.

Už budúci mesiac si budeme počas vianočných sviatkov pripomínať narodenie

Ježiša Krista. Keď sa Ježiš narodil, tak ho hľadali mudrci, aby sa poklonili kráľovi.

Ježiš  neprišiel  na  zem  v  nádhere  a  noblese  ako  kráľ.  Narodil  sa  na  prostom  a

jednoduchom mieste.  Ježiš  je  Kráľ,  ale  v  inom zmysle  ako pozemský vládcovia.

Vtedajší kráľ Herodes si myslel, že Ježiš mu prišiel prebrať Jeho kráľovstvo a urobil

strašné  veci,  aby  Ježiša  odstránil.  O  niekoľko  rokov  neskôr,  keď  bol  Ježiš  pred

Pilátom, tak sa Ho Pilát opýtal, či je skutočne židovský kráľ. Ježiš mu odpovedal, že

Jeho kráľovstvo nie je z tohoto sveta a ani sa nespráva podľa pravidiel tohoto sveta.

Ježiš  tiež  povedal,  že  keby  bolo  Jeho  kráľovstvo  z  tohoto  sveta,  tak  by  sa  Jeho

služobníci bili  za Neho. Ježišovo kráľovstvo ešte len prichádza. Ježiš neprišiel na

zem preto, aby sa stal pozemským kráľom, prišiel preto, aby zomrel za hriech sveta.

Ježiš  zomrel,  vstal  z  mŕtvych  a  vstúpil  na  nebesá.  Ešte  predtým ako odišiel,  tak

zasľúbil, že príde opäť. Kristov príchod sa blíži a s Ním aj Božie kráľovstvo. Tak ako
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rastie semienko horčice a kvasí cesto v podobenstvách. 

Tak, ako sa zo zeme nikdy nestratí Božie slovo, tak Božie dielo bude rásť, aj

keď by sa proti tomu postavil celý svet. Pretože usýcha tráva a vedne kvet, ale slovo

Božie  zostáva  naveky.  Božie  dielo  nikto  nezastaví.  Pán  Ježiš  povedal,  že  Božie

kráľovstvo sa vlamuje do tohoto sveta. 

Teda tak ako je na začiatku horčičné zrnko malé, ale na konci presahuje ostatné

rastliny a ako je kvas malý ale nakvasí veľa cesta, tak aj Božie kráľovstvo prichádza.

Čo to znamená pre nás? Zvesť o Božom kráľovstve nás učí jednak pokore a jednak

nádeji. Pokore, pretože stredobodom Božieho kráľovstva je Ježiš Kristus. V ňom sa k

nám Božie kráľovstvo priblížilo.  Keď to spojíme s  dnešnými podobenstvami,  tak

prvý Kristov príchod na túto zem a Jeho spasiteľské dielo, to je čas keď bolo horčičné

zrno zasiate a kvas pridaný do cesta. Teda ten čas rastu a kvasenia je čas, ktorý nám

Pán Boh ešte dáva, aby sa po celej zemi šírila zvesť o Božom kráľovstve. Žijeme v

čase  očakávania  na  druhý  Kristov  príchod.  Kristovým  slávnym  príchodom  bude

všetko  zavŕšené.  V Novom zákone  nachádzame  výzvu,  aby  sme  vykupovali  čas.

Nikto z nás nevie, ako dlho ešte bude žiť na tejto zemi. Nevieme, kedy skončí náš

život a tiež nevieme, kedy príde Pán Ježiš. Niekto si môže povedať, že nič sa nedeje a

že ešte je dosť času rozhodnúť sa dôverovať Pánu Bohu. Niekto je možno zavalený

povinnosťami a na vieru nemá čas. Áno, je pravda, že dnešná doba je plná nových

vecí a sme obklopení množstvom informácií. Je však na nás, čomu venujeme ten čas,

ktorý máme. V liste Židom v 3. kapitole je napísané: „Dnes ak počujete Jeho hlas,

nezatvrdzujte si srdcia....!“. Na inom mieste je zase napísané: „A teraz už vy, ktorí

hovoríte: Dnes alebo zajtra vypravíme sa do tohto alebo tamtoho mesta, pobudneme

tam rok a budeme kupčiť a zarábať - veď neviete, čo bude zajtra s vaším životom; ste

para, ktorá sa nakrátko ukáže, a potom zmizne; miesto toho, aby ste hovorili: Ak Pán

bude chcieť,  budeme živí  a  vykonáme toto  alebo tamto!  teraz  sa  vychvaľujete  v

pýche! Každá takáto chvála je hriešna.“ Pokorme sa pred Bohom a počúvajme Boží

hlas! Hľadajme Božiu vôľu a snažme sa podľa nej žiť!

Po druhé nás zvesť o prichádzajúcom kráľovstve nebeskom učí nádeji. Žijeme
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na tomto svete a je tu veľa konfliktov, bolesť, utrpenie a smrť. Pán Boh nám však

dáva nádej, že raz tomu všetkému učiní koniec. Božie kráľovstvo ďaleko prevyšuje aj

tie naše najkrajšie predstavy. Náš Pán a Záchranca Ježiš Kristus príde opäť  a vezme

si nás k sebe. V apoštolskom vierovyznaní hovoríme, že Kristus príde súdiť živých aj

mŕtvych.  Kristus  príde  ako  mocný  sudca  v  plnosti  svojej  slávy.  Vďaka  Kristovi

žijeme na tejto zemi v nádeji, a preto vážme si dni na tejto zemi a počúvajme Boží

hlas. Amen. 

Pane Bože, ďakujeme, že vládneš nad celým svetom. Naše životy sú v tvojich rukách.

Ďakujeme, že nás učíš pokore. Nevieme, čo nás ešte čaká, ale Ty to vieš. Veríme, že

nás povedieš. Ďakujeme, že nám dávaš nádej. Ty máš posledné a rozhodujúce slovo.

Prosíme, veď nás, aby sme Ti dôverovali a zachovávali Tvoje slovo. Chválime ťa,

Pane Ježišu, že si nám ukázal príklad, ktorý môžeme nasledovať. Prosíme, aby si nás

viedol, aj keď sa rozídeme. Ochraňuj nás aj počas nasledujúceho týždňa. Buď s nami

vo všetko, čo si pre nás pripravil. Prosíme, aby si bol so všetkými, ktorí sú chorí

alebo zranení. Prihovárame sa aj za starých a slabých ľudí, ktorí už na bohoslužby

nevládzu prichádzať. Dávaj slabým silu. Potešuj zarmútených. Pozdvihuj klesajúcich.

Buď aj s tými, ktorí sú na úteku alebo žijú v krajine, kde sú nepokoje. A vypočuj nás,

keď spoločne voláme. 

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď

vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť

nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuveď nás do pokušenia!

Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen. 

Vypočujme si slová povzbudenia a napomenutia, ako sú napísané v Liste Efezským v

5. k. a vyprosme si požehnanie:

Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo

dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova 
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Pokoj Boží,  ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech háji  a  ochraňuje vaše

srdcia i vaše mysle, v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
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