„Otroctvo ľudí – Sloboda Kristova“
Suspírium: „Ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Moja
duša má smäd po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár (Žalm
42,2-3)?“ Amen.
Začiatočná pieseň: Chválospev č. 512: 1-4. verše: „Prichádzame Ježišu…“
Krst – Letícia Liliková
Pieseň: Chválospev 350: 1-3. verše: „Jak vyvýšený Spasiteľ…“
Vzdych: „[Pavol a Barnabáš] Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali
ich, aby vytrvali vo viere; pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez
mnohé súženia. Keď ta [do Antiochie] prišli a zhromaždili cirkev, oznámili im, čo
všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom (Sk 14,22.27).“ Amen.
Modlitba
Ďakujeme Ti Pane náš v Ježišovi Kristovi, že Ty pevne stojíš, a si zvrchovaným
Hospodinom nás všetkých. Ty určite vieš ako a k čomu sme boli povolaný. Tvoja
dobrota nám prináša radosť. Tvoje rozhodnutie o nás je pravdivé. Kde nachádzame
takého Boha, ktorý nás i v hriechu hľadá a naše previnenia milostivo odpustí? Kto je
taký dobrý ku každému ako Ty? Prosíme Ťa, láskavý nebeský Otče, aby si sa aj dnes
rozpomenul na svoje milosrdenstvo. Daruj nám to presvedčenie Svätý, Svätý, Svätý,
aby sme opustili nami stvorenú záhradu Eden a prijali Tvoje neustále pozvanie.
Drahý náš Spasiteľ, prišli sme do spoločenstva, lebo chceme spoznať pravdu, chceme
milovať pravdu, chceme sa naučiť pravdu, chceme sa pridržať pravde, ktorá sa
zjavila prostredníctvom Tvojho kríža, ktorý je našou kotvou. Prosíme Ťa, vrúcny
Spasiteľ a Vykupiteľ konaj a bráň pravdu kríža v našich životoch, aby sme svojmu
povolaniu boli hodní a otvor dvere viery tam, kde je znak otroctva ľudí. Daruj nám
i dnes živé i dobré slovo, ktoré poteší našu dušu a otvorí dokorán naše vnútro na
velebenie Tvojho mena a služby v Tvojom mene. Príď medzi nás Tvojim Duchom
Svätým, aby naša sebeckosť a závisť sa celkom vytratila a naša viera ožila. Amen.
Biblický text: Prvý list Korinťanom 7,17.21-24
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha svätého je zapísané v Prvom liste apoštola Pavla Korinťanom v siedmej
kapitole v sedemnástom verši, a od dvadsiateho prvého po dvadsiaty štvrtý verš
nasledovne:
„Každý však nech žije tak, ako mu určil Pán, a podľa toho, ako ho povolal Boh. Tak
to prikazujem vo všetkých cirkvách. Bol si povolaný ako otrok? Nech ťa to netrápi!
Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi! Veď v Pánovi povolaný
otrok je v Pánovi slobodný. A podobne: Kto bol povolaný ako slobodný, je Kristov

otrok. Draho ste boli kúpení; nestávajte sa otrokmi ľudí! Bratia, nech každý zostane
pred Bohom v tom, v čom bol povolaný.“
Milí bratia a milé sestry, kajúcne kresťanské zhromaždenie v Pánu Ježišovi!
Neočakávaná odbočka od manželstva, od vdovstva a od samoty je tu. Apoštol sa
orientuje na veľkú tému staroveku: na otroctvo. Kto by z nás nečítal, nepočul
a nepozeral dokumentárny film o Spartakovom povstaní? Kto by z nás neriešil svoje
vlastné otroctvo v tejto spoločnosti, i keď už tá doba dávno pominula. Okovy opadli,
ale my sme ešte stále otrokmi svojho času, svojich financií, vlastných priateľov,
bohatej rodiny a plného hodovania túžob. Apoštol prikazuje, učí a poučuje: „Každý
má zostať a žiť v tom postavení, v ktorom prijal Krista.“ Pavlova odpoveď je jednoznačná:
„Ako určuje Pán. Ako povolal Boh.“ Svojvoľne a ľubovoľne si nikto nemôže zariadiť
svoj život. Pán to určí, Boh ho povolá. Pán sa svojich ujme. Ten, kto bol povolaný ako
otrok, je v Kristovi slobodný od hriechov. Verným otrokom vo Svätom Písme je
práve Jozef žijúci v Egypte. Čo je živým odkazom jeho otroctva? Pravé svedectvo
Písma o jeho živote. Nezávisí kde sa nachádza a čo vykonáva: „Hospodin bol však s
Jozefom, takže sa mu darilo a zostal v dome egyptského pána. Hospodin bol však s Jozefom,
zľutoval sa nad ním a u správcu žalára vzbudil k nemu náklonnosť.“ (IMojž 39,2.21) Aj
Potifárov dom, aj žalár egyptský je posvätenou službou Božieho vyvoleného. Otrok
práve svojím správaním sa, chovaním sa môže naozaj garantovať svoju vieru
v Kristovi. Otrok slobodný v Kristovi. Otrok, ktorý sa stal veriacim, nech sa snaží
zostať otrokom, nech sa netrápi nad tým, čo nevie zmeniť, lebo neriešia to ani svetskí
kompetentní, ale ak to vie zmeniť, tak nech sa o to pokúsi. Drahý brat, milá sestra vo
viere! Uži si slobodu v Kristovi v našej spoločnosti. Použi to, čo si dostal ako dar v
Pánovi. Využi to, čo je od Boha tvoje. Dokáž správnym spôsobom, vernou službou,
plne oddaný Kristovi, a poddaní svojmu pánovi, že si kresťan. I v tomto ponímaní
má pravdu Martin Luther, ktorý vyznieva: „Búrlivé boje sú Božie objatia.“ Človek sa
len takto zdokonaľuje. Boh ťa objíme, Boh ťa podrží, veď v Pánovi si zachránený.
Druhú kategóriu starovekej spoločnosti tvoria slobodní. Vlastnú slobodu má
verne odovzdať Kristovi. Má sa zotročiť, čiže poslúchnuť a načúvať. Povedať len

Pánovi áno. Konať len Jeho inštrukcie. Zakotviť loď v Jeho zátoke. Nasledovať len
Jeho šľapaje. Slobodný Kristov otrok. Iná možnosť a iná forma služby pre Pána.
Vedieť sa stať menším. Tešiť sa z vedenia. Velebiť Hospodina za to, že ma povolal
a ukázal mi vzácnejšiu cestu ako bola moja sloboda, ktorá častokrát bola len vlastnou
pýchou, mojou nadradenosťou a vyvýšením sa nad ostatnými. Ten, ktorý vlastne
mal súkromnú slobodu, stratil ju, lebo odovzdal sa celkom Pánovi.
Otrok či slobodný človek? Zotročený či slobodný? Ktorá a aká zmena napomáha
vlastnému povstaniu? Tá, ktorá častokrát bojuje proti sebe v tomto drsnom svete. Tá,
ktorá sa vie pozrieť i vyššie a badať Ježišov kríž nad vlastným. Tá, ktorá vie bojovať
v dave Kristovom pre vieru, lásku a nádej. Pavol poukazuje na to, že v pôvodnom
prostredí treba predostrieť nové srdce v Kristovi. V starom prostredí treba ukázať to
nové, za čo Kristus, náš Pán draho zaplatil. Jednoznačne zmena povolania
nenapomáha k novému životu. Od vlastnej zmeny budeš lepším kresťanom? Zmena
povolania, zmena pôsobiska prospeje Tvojej viere? Jediná zmena nám prospeje, a to
zmena skrze Ježiša Krista. Obrovské výkupné zaplatil Kristus na kríži. Táto drahá
zmena má pozmeniť náš um, našu myseľ, naše konanie, naše reči. Jediná zmena nám
prospeje: Božie obrovské výkupné. Zmena v Kristovi nám prospeje. Zmena bydliska,
zmena povolania, zmena pôsobiska, zmena mena je len vonkajšia zmena alebo
vnútorná zmena v Kristovi, je pretvorenie úplne všetkého. Zmeniť všetko, totiž vie
jedine Boh. A to aj vykonal. Zaplatil, čo bolo potrebné, a to draho.
V starom prostredí ukázať ako si sa zmenil. Na čí obraz si pretvorený? Na obraz ľudí,
alebo zotrváš v Pánovi? Pavol nežiada od kresťanov v Korinte, aby zmenili svoje
pôsobenie, svoje povolanie, ale to, aby to konali v súlade z Božím zákonom. Tak, ako
sa to patrí. Ani Ján Krstiteľ na brehu Jordánu nehlásal iné jednotlivým vrstvám
izraelskej spoločnosti. Jednotlivé vrstvy spoločnosti: zástupy, mýtnici a vojaci sa ho
pýtali: „Čo teda máme robiť?“ On im rad za radom odpovedal: „Kto má dvoje šiat,
nech sa rozdelí s tým, čo nemá, a kto má dosť jedla, nech urobí podobne.“ On im
odpovedal: „Nevymáhajte viac, ako vám nariadili.“ Tým povedal: „Nikoho
netrýznite ani nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom!“ (Lk 3,10-14)

Tak, ako sa patrí v Pánovi, to je a to bude zásada pre všetky cirkvi, nielen pre Korint.
Každodenná prax kresťanov je, že „ako sa patrí pred Pánom.“ Kresťanská prax
častokrát znamená nestať sa otrokmi ľudí, ale Krista. Dbať na Božie vedenie
a poukázať na svoje miesto, ktoré je nám darované zhora, lebo nič nie je
samozrejmosťou. Pamätaj, drahý brat, že si draho bol kúpení Kristovou láskou, preto
buď verný až do smrti tak, ako ti to určil Pán. Pamätaj, drahá sestra, že si bola draho
kúpená, preto veleb celou svojou duša Pána, lebo On vzhliadne na poníženosť svojej
služobnice podľa toho, ako ťa povolal sám Boh pokoja. Amen.
Modlitba:
„Filip našiel Natanaela a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v
Zákone i Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ Nato mu povedal Natanael: „Z
Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré?“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš (Jn 1,4546)!”
„Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a
pravda vás vyslobodí (Jn 8,31-32).”
„Preto milujte pravdu a pokoj (Zach 8,19b)!”
„Uveril som, preto hovorím: „Bol som veľmi pokorený (Žalm 116,10).”
„Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života,
ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú (Jk 1,12).”
„Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na
vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho
predivného svetla. Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud; prv ste boli bez
milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli (1Pt 2,9-10).“
Modlitba Pánova
Ofera: „Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami
národov (Žalm 98,2).“
Požehnanie: „Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Ježiša
Krista; on odstránil smrť a svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a
neporušiteľnosť (IITim 1,10).“ Amen.
Záverečná pieseň: Chválospev č. 354: „Ježiš je Pánom nad svetmi…“

