
Kázeň zborovej farárky na 5. pôstnu nedeľu (Smrtnú) 29. marca 2020 

Hygiena srdca 
 
Suspírium: Žalm 15, 1 – 3  
„Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stánku? Kto smie prebývať na Tvojom svätom 
vrchu?  Ten, kto je bez úhony a koná spravodlivo a pravdu vraví zo srdca;  kto neutŕha 
jazykom, neubližuje inému a hanu na blížneho nekydá...“ Amen. 
 
Kázňový text: Iz 1, 16 – 18 
„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. Poďte len a súďme sa – vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako 
šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. “ 
 
Milé sestry a milí bratia vo viere! 
V tomto čase venujeme zvýšenú pozornosť hygiene: dôkladne si umývame ruky. 
Domácnosti a verejné priestranstvá sa častejšie dezinfikujú... Výzva k osobnej hygiene 
nám znie aj z Božieho slova. Nie však k vonkajšej hygiene,  ale k čistote vnútornej, na 
ktorú však nestačí mydlo ani dezinfekčné prostriedky. Čistotu srdca nám môže darovať 
jedine Pán Ježiš v krvi Jeho kríža, ktorú On, nevinný, na smrť umučený Baránok Boží, na 
Golgote vylial za všetkých ľudí – aj za každého z nás. 
Práve pôst je čas, keď sa intenzívne pripravujeme sa na sviatky Veľkej noci spovedaním 
a  prijímaním sviatosti Večere Pánovej. Ako evanjelickí kresťania sa v kostole 
zhromažďujeme častejšie aj v pracovnom týždni. Z dôvodu núdzového stavu sú však 
verejné  zhromaždenia zakázané. To, na čo sme zvykli a, priznajme si, čo nám časom aj 
zovšednelo a prestali sme si to vážiť, je odrazu nedostupné a vzácne. Chýbajú nám 
spoločné zhromaždenia v kostole. Nielen starším členom, ale aj mladším. Môj dospelý 
syn mi v tomto týždni povedal, že je to čudné, keď nechodíme v nedeľu do kostola a že 
mu Služby Božie v kostole chýbajú...  
Kritické situácie sú dobré nato, aby nami zatriasli, aby sme duchovne precitli. 
Obmedzenie životného priestoru v dôsledku pandémie má rozšíriť naše duchovné obzory. 
Obmedzený prístup do kostola nás všetkých provokuje k tomu, aby sme opäť objavili 
cenu a hodnotu Božích darov, ktoré pokladáme za samozrejmé a možno sme si ich 
prestali aj vážiť. Máme si priznať, že sme  si Kristovu obeť nie vždy vážili, keď sme 
popri týchto daroch v cirkvi prechádzali len tak bez povšimnutia a záujmu, alebo, keď 
sme ich síce prijímali, no bez úžitku – bez toho, aby sme prinášali ovocie kresťanského 
zmýšľania a skutkov, najmä lásky. 
„Umyte sa, očisťte sa!“ – v pozadí tejto výzvy je kritika náboženskej dvojtvárnosti tých, 
čo na jednej strane horlivo uctievajú Pána Boha, no na druhej strane žijú, akoby Pána 
Boha nebola: dopúšťajú sa bezprávia, násilia, nepomáhajú slabým – v časoch proroka 
takýmito sociálne slabými skupinami, najzraniteľnejšími v spoločnosti boli vdovy a 
siroty... Prorok odhaľuje vinu tých, čo rozdelili svoj život na sviatočný a nesviatočný, 
keď mimo chrámu páchajú všelijaké hriechy, v ich srdci sú zlé nečisté myšlienky a na ich 
perách nečisté slová, no potom vo sviatok sa v chráme postavia pred Pána Boha a Ho 
uctievajú, akoby sa nič nestalo.  



Na Izaiáša o niekoľko storočí nadviazal na Pán Ježiš, keď pod pozlátkom vonkajšej 
rituálnej zbožnosti odhaľoval skrytú nečistotu náboženských autorít, farizejov, ich 
hriešne myšlienky a túžby po ľudskej sláve, ich náboženskú pýchu a samospravodlivosť. 
Nazval ich priamo pokrytcami, keď im povedal: „Pokrytci! Dobre prorokoval o vás 
Izaiáš, hovoriac: Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Darmo ma 
však uctievajú...“ (Mt 15, 7 – 8). Ako u prorokov aj u Ježišových súčasníkov kritika 
náboženskej pretvárky vyvolala nevôľu a odpor tých, ktorí sa ňou cítili najviac dotknutí: 
veľkňazov, farizejov a zákonníkov. Preto, židovská rada, ktorú tvorili práve popredné 
náboženské autority,  vyriekla nad Pánom Ježišom rozsudok smrti, ako si to pripomíname 
práve dnes na Smrtnú nedeľu.  
Bratia a sestry! Tvrdé slová prostredníctvom proroka Izaiáša, ale aj toho najväčšieho 
proroka v dejinách, Syna Božieho a nášho Spasiteľa a Pána Ježiša Krista, sú aktuálne aj 
dnes pre nás a stavajú nás pred otázky: Neuviazli sme vo vonkajšej povrchnej zbožnosti? 
Neskĺzli sme pri uctievaní Pána Boha do zvyku, rituálu, formy, bez priloženia srdca? Je 
moja zbožnosť naozaj vnútorná srdečná? Nie je aj môj všedný život v krikľavom rozpore 
s tým, čo počúvam a vyznávam v chráme? Iste, aj dnes je mnoho dvojtvárnosti, 
neúprimnosti, formalizmu – aj v cirkvi. Keby sme všetci kresťania, čo chodíme do 
kostola, bez ohľadu na to, akej konfesie sme,  žili v rodine, v práci, v každodennom 
živote tak, ako to Pán Boh od nás žiada, či by život v tejto spoločnosti nevyzeral inak, 
lepšie?  
Ak je naša viera v Pána Boha úprimná  a srdečná, potom to spojenie s Ním nemôže 
obmedziť ani zákaz verejne sa zhromažďovať. Z túžby po vnútornej čistote pestujeme 
spoločenstvo s Bohom aj doma, v rodine, na domácej pobožnosti, pri modlitbe, 
prostredníctvom internetu alebo aj v tejto chvíli pri rádiu. Oslavujeme Pána Boha aj za 
múrmi kostola. Nielen vo sviatok, ale aj vo všedné pracovné dni preukazujeme dobro, 
lásku a pomoc tým, ktorí sú na ňu dnes odkázaní. Nie sme bezohľadní k iným a správame 
sa zodpovedne. Čas karantény využívame na rozhovory s blízkymi v spoločnej 
domácnosti. Zatelefonujeme  príbuznému alebo priateľovi, aby sme ho občerstvili 
slovom a podporili.  Všímame si potreby ľudí v našom okolí, najmä seniorov a 
osamelých a hľadáme spôsoby, ako im môžeme pomôcť s rúškom, výberom liekov či s 
nákupom. 
 
Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi!  
V súvislosti s pandémiou viacerí vyslovujú túžbu a nádej, že núdzový stav sa skončí  a 
život bude opäť ako predtým. Ja si však neželám, aby sa naše životy vrátili do starých 
zabehaných koľají.  Modlím sa za to, aby sme z tejto krízy všetci vyšli premenení, s 
novým srdcom, s novým myslením, s novým vnútorným postojom, v ktorom nebude mať 
miesto nijaká faloš a pretvárka, takže ako kresťania budeme vieru v Pána Boha 
dosvedčovať nielen v nedeľu, ale aj vo všedné dni. Tú premenu Pán Boh chce s nami 
začať už dnes. Ako sa otec rozpráva s dieťaťom, Boh nás v tejto chvíli pozýva na 
rozhovor: Poďte len a súďme sa. Ten, ktorý je naším sudcom, je aj naším Otcom a pre 
lásku svojho Syna nás nechce odsúdiť. Ako otec volá k sebe deti, aj on nás volá k sebe, 
aby sme prišli k Nemu a pohovorili sme si s ním. Tak pristúpme k Nemu a roztrhnime si 
v pokání srdcia, nie šaty. Otvorme pred Ním svoje srdcia a vyznajme v Jeho prítomnosti 
naše zlé skutky, nečisté slová a špinavé myšlienky a túžby srdca – našu sebestrednosť, 
sebectvo a pýchu. Osobitne teraz, keď ich nemôžeme zakrývať vonkajšou zbožnosťou – 



nedeľnou návštevou kostola. Nenahovárajme si, že naše srdcia sú čisté. Apoštol Ján píše: 
"Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a 
očistil nás od všetkej neprávosti" (1J 1, 1 – 9). Ak sa budeme kajať srdečne a úprimne, 
splnia sa pri nás slová proroka o zázraku Božieho odpustenia a o novom živote z Božej 
moci: „Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh, ak sú červené ako purpur, 
môžu byť (biele) ako vlna“ (v. 18) Tak pristúp k Nemu. Otvor pred Ním svoje srdce a 
obmytý krvou Baránka Ježiša Krista prijmi zázrak odpustenia z Jeho prebodnutých dlaní.   

Bratia a sestry! Vezmime si k srdcu slová proroka Izaiáša: „Umyte sa, očisťte sa!“ a aj 
slová apoštola Jakuba:  „Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, a 
vy, dvojtvárni, neúprimní (dosl. duševne rozpoltení)... Pokorte sa pred Pánom a povýši 
vás.... A neohovárajte sa navzájom“ (Jk 4, 8 – 10). Amen.  
 
 
Modlitba po kázni: 
Všemohúci a milosrdný Bože, 
ktorý si z lásky k nám poslal na svet svojho Syna ako lekára duše a tela! Pohliadni 
milostivým okom na nás, svoje deti, ktoré sa ku Tebe obracajú v týchto ťažkých časoch. 
Sme takí dezorientovaní, vystrašení, zmietaní obavami o zdravie a životy svojich 
blízkych. Nielen u nás, ale po celej Európe, ba po celom svete u Teba hľadáme silu a 
nádej na liek a uzdravenie. 
Osloboď nás od strachu a pochybností. Vlej do našich sŕdc Tvoj pokoj a nádej, že nech sa 
deje čokoľvek, sme v Tvojich rukách, či žijeme a či umierame. 
Buď silou lekárom a zdravotníkom a všetkým ostatným, ktorí s nasadením svojho 
vlastného zdravia a života pomáhajú iným. 
Daruj múdrosť štátnikom robiť správne a múdre rozhodnutia pri zvládnutí epidémie. 
Prosíme o múdrosť pri hľadaní účinných prostriedkov na zastavenie nákazy. 
Prosíme za premenené srdcia a životy ľudí, aby sme z tejto skúšky vyšli posilnení a 
premenení, naplnení dôverou v Teba, v Tvoje láskavé vedenie a milosrdenstvo. 
Prosíme o Tvoj pokoj pre všetkých pozostalých. 
Neopusť nás v čase skúšky, a vysloboď nás zo zlého,  
lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.  
 
 
 


