
Hovoriť alebo prehovoriť?
Suspírium: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám
dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý
a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je
príjemné a bremeno ľahké (Mt11,28-30).” Amen.

Pieseň: Chválospev č. 213:1-6: „Pán Boh je prítomný...“

Pozdrav: „Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.“ ( Zjav
1,4b) Amen.

Modlitba:
Pane náš!
Ďakujeme Ti, že si nám zabezpečil aj pre náš život všetko a že si nám nedovolil
a nedovolíš prežiť obdobie odlúčenia sa od bratov a sestier ako duchovný smäd.
Ďakujeme za nástroje, ktoré umožňujú Tvojmu Slovu prehovoriť a Tvojej ceste
v nás sa utvrdiť.
Prosíme Ťa, aby sme i dnes čítali  živé slovo, aby si otvoril  tiché miestnosti,
ktoré sú pripravené prijať všetko o Tebe a s Tebou, aby si otvoril srdcia, ktoré sa
dnes  obracajú  len  na  Teba,  a  čakajú  na  dôkladné  vyšetrenie,  po  ktorom sa
môžeme zbaviť našich zbytočných myšlienok, našich duchovných záťaží a správ
o súčasnej situácii nášho vnútra. Priznávame sa Ti, že sa na nás počas týždňa
toho  toľko  nalepilo,  urobili  sme  toľko  vecí,  keď  sme  Ťa  na  tomto  svete
nezastupovali ako verní učeníci. Preto Ťa s úprimným pokáním prosíme, aby si
odpustil naše hriechy za službu Tvoj Syna. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť v tom,
že si nás kedykoľvek prijal ako hriešnikov.
Prosíme, požehnaj Duchom Svätým naše vnútorné spoločenstvo, ktoré, aj keď je
roztrúsené na rôznych častiach nášho mesta i mimo mesta, ale v duchu prosí o
miesto, kde žije, o členov nášho cirkevného zboru, ktorým záleží na naplnení
každej  duše a  hľadaní  príležitosti  byť len v Tvojej  blízkosti.  Modlíme sa za
členov našej cirkvi, aby si nám dal silu, pokoj a vieru, ktorá je v každej chvíli
dostatočná na posilnenie a prehĺbenie nášho vzťahu s Tebou. Vyslyš nás pre
svojho syna, nášho Pána. Amen.

Textus: List apoštola Pavla Korinťanom 1,12-14 
„Toto je naša chvála: svedectvo nášho svedomia, že sme na svete a o to viac
medzi  vami  žili  v  úprimnosti  a  čistote,  ktoré  sú  od  Boha,  nie  v  telesnej
múdrosti, ale v Božej milosti. Veď vám nepíšeme nič iné, iba to, čo čítate alebo
už poznáte. Dúfam však, že nás až do konca budete poznávať,  ako ste už sčasti
spoznali, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša.”



Milí bratia a drahé sestry v Ježišovi Kristovi!

Aby sme niekoho lepšie spoznali, musíme s ním tráviť čas. Potrebujeme

poznať jeho názor a postoj k veciam, na základe ktorého môžeme spoznať aj

jeho hodnoty a posúdiť i  jeho dôveryhodnosť.  Pretože v mnohých prípadoch

nestačí počuť, čo hovorí ten dotyčný, musíte sa tiež pozrieť na to, kto to hovorí.

Apoštol Pavol trávil viac času s Korinťanmi, a tak tvrdí, že ich pozná, vie, čo

pred nimi káže, ba čo viac, Komu patrí jeho chvála a sláva. Lebo sa nechváli

ľudskou múdrosťou pred ľuďmi, ale kladie pred nich svätosť a čistotu Božiu.

Sviatosť, ktorá posväcuje tých, ktorí k nej prichádzajú dodnes, aby sa im mohla

zjaviť nepochopiteľná čistota, keď počujú Slovo, čítajú Slovo alebo len žijú a

cítia svätosť Slova. Pretože toto Slovo je to, čo je opísané a čo čítame i dodnes.

Slovo, ktoré hoci sa nemení, ale je pripravené zmeniť ľudské životy a potlačiť

ľudskú múdrosť a uvažovanie, aby sme už viac nežili len pre seba, ale aby v nás

žil Kristus, ktorý je pripravený posvätiť život toho, kto číta, a ktorého myseľ

otvára Boh Duch Svätý a porozumie Božiemu slovu. Nie bezdôvodne nám jedno

učenie o reformácii zostalo práve o Svätom Písme, pretože keď človeka prijíma

milosť Božia, dostáva Písmo ako prostriedok na to, aby Boh prehovoril a viedol

život, ktorý nie je založený na ľudskej múdrosti, ale na Božej milosti, ktorá učí

chodiť po svete a žiť z milosti. 

Pavol je vždy pripravený vydať svedectvo, aby hovoril o Kristovi, Ktorý

siahol do jeho života a Ktorého moc a autorita s Ním prehovorí, zatiaľ čo my

čítame jeho listy, aby sme videli sami seba, keď naše svedomie je zvrátené, ale

je pripravené svedčiť, hovoriť pravdu, vyznať svätosť a odovzdať sa čistote.

Pretože on o ničom inom nepíše a Korinťanom nenecháva nič iné ako to,

čo si doteraz prečítali s porozumením, a dôveruje úplnému porozumeniu. Verí,

že nebudú existovať nejasnosti,  ani nepochopiteľné časti,  pretože keď nadíde

plnosť času, bude jasný i ľudský um, ktorý môže milovať Boha. Ani Ježišovo

veľké prikázanie lásky nevyžaduje časti nášho života, ale celé naše srdce, celú

našu dušu, celú našu myseľ a našu plnú silu. A aj keď teraz čiastočne chápeme



zmysel  Božích  vecí  a zdola  vidíme  farby  koberca  nebies,  v deň  Pána  Ježiša

Krista môžeme vidieť zhora vlastné kŕče a nepokoj, ktoré poskytujú ucelený

obraz nielen o zmysle nášho života, ale aj o veľkosti Božej svätosti. 

Je  to  Božia  milosť,  že  Pavol  dokázal  kráčať  svetom.  Pretože  ten,  kto

pracuje s Božím Slovom, nemôže nečinne zostať pri tom, ale slúži vo svete, za

ktorý položil Kristus svoj vlastný život. A apoštol Pavol chodí nielen po svete,

ale stará sa aj o tých, pred ktorými už predtým prehovoril Slovom Božím, a ktorí

už niečomu porozumeli, lebo v Nich začína pôsobiť to učenie, a koná z milosti

práve Boh útechy.

A keď prehovoríme, Boh nás usvedčí. Podporuje v tom, čo a ako hovoriť.

Úprimnosť apoštola Pavla dáva priestor na to, aby bolo možné hovoriť Slovo

a prehovoriť o Slove. Pavla povolal Pán a tiež mu dáva silu, aby plnil úlohu,

ktorá mu bola zverená. Poukazuje na svoje spoločné skúsenosti  so zborom a

sľubuje im, že budú všetkému lepšie rozumieť. 

Nech je i dnešné uctievanie  Pána príležitosťou požiadať o plnú myseľ,

ktorá je vždy otvorená Božiemu slovu. Aby sme nielen čítali, ale aj rozumeli

tomu, čo čítame. A hoci často hovoríme, že počúvam len na svoje vlastné srdce

a myseľ - v súvislosti  s Božím slovom, môj drahý brat a milá sestra, môžete

počúvať svoje srdce, zatiaľ čo vaša myseľ podporuje všetko, pretože naša myseľ

má veľký vplyv na naše činy a slová. Naše činy a slová budú totiž súdené. A

súd,  ktorý  ospravedlní  túto  pravdu,  príde  v  deň  Pána  Ježiša,  keď  jedinou

povolenou chválou bude hlásenie evanjelia celým srdcom, ktorú robíme v službe

Pánovi. Ako všetky vrstvy cibule môžeme od seba oddeliť, tak môže byť všetko

odstránené aj zo života človeka, ktorý stojí každodenne pred Bohom, ktorého

nezaujíma ani dnes náš vonkajší vzhľad, nie je zvedavý na naše veľké slová, ale

na to, čo nás vedie počas našich svedectiev. 

Modlime sa dnes,  aby keď prinášame svoje hriechy pred Pána,  vrstvy,

ktoré prevyšujú našu úprimnosť, padli pred Pána, aby sme mohli s apoštolom

Pavlom vyznať, že našim svedkom je Boh, ktorý vie všetko o nás, pred Ktorým



stojíme,  ako tí,  ktorí  sú  pripravení  vyznať a  oľutovať svoje  hriechy a  prijať

nepochopiteľnú milosť, ktorá daruje odpustenie hriechov a vzkriesenie tela až

v deň nášho Pána Ježiša Krista na večný život. Amen.

Modlitba: 
Ďakujeme  Ti,  Pane,  že  si  nás  nenechal  v pomýlenosti,  aby  sme  zabudli  na
príchod tvojho dňa, kedy budú súdení živí a mŕtvi, a keď budeme pred Tebou
stáť, už nebudeme musieť nič hovoriť, lebo Ty vieš o nás všetko i teraz. Preto
Ťa prosíme, aby si nás zachoval na tento deň. Aby sme mohli dovtedy osobne
naraziť na vlastné zakopnutia, vstať a začať odznova a zároveň poprosiť o Tvoju
prítomnosť v našom každodennom živote.
Vzývame Tvoje meno i dnes a prosíme Ťa, očisti nás silou Ducha Svätého, aby
sme rozpoznali, čo je potrebné opustiť, čo je v našom živote ako opakujúci sa
prítomný hriech, aby to, čo pred Teba zložíme a vyznáme, neprijali za svojho
znova a znova, ale s úprimnou vierou prijali Tvoju vôľu, že existuje odpustenie
hriechov, vyslobodenie z nich a existuje milosť, ktorá volá k životu a pomáha
mu žiť.
Ďakujeme za listy Pavlove, ktoré nás vedú v našich zboroch, v rodinách a vo
vzťahoch.  Ďakujeme,  že  si  dnes  medzi  nami  prehovoril  svojím  Slovom,
a prosíme Ťa,  aby si  v našom živote  konal  požehnané dielo prostredníctvom
Toho, čo sme i dnes počuli.
Tak  sa  modlíme  za  všetkých  našich  bratov  a  sestier,  modlíme  sa  za  našich
blízkych  i vzdialených.  Modlíme  sa  za  našich  nepriateľov.  Prinášame
v modlitbách tých, ktorí sú v nemocnici. A nakoniec sa modlíme za seba, aby
som pri príprave na sviatosť mohol úprimne činiť pokánie a pozerať sa iba na
Tvoj kríž a mať na pamäti  len Tvoju obetu za celý svet. Daj nám novú myseľ
a nové srdce, ktoré našu dušu povedie k večnému životu. Prosíme, vypočuj nás
pre pokoru Ježiša Krista. Amen.

Modlitba Pánova

Ofera: „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia,
lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (IIK 9,7) 

Požehnanie:  „V  teba  dúfajú  tí,  čo  poznajú  tvoje  meno,  veď  ty,  Hospodin,
neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.“ (Žalm 9,11) Amen.

Pieseň: Chválospev č. 225:1-7.: „Chválospevy spievajte...“


