12.06.2022
Pieseň: Chválospev č. 512:3: „Toto dieťa uvítaj…”
Suma evanjelia: KRST
Pieseň: Chválospev č. 447: „Zošli na nás, Otče milý...“
Vzdych: „...vyvoleným, ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa
poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v
hojnosti!“ (1Pt 1,2) Amen.
Lekcia: PrvýJánov list 5. kapita 6-12
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre
potešenie našich srdc je zapísané v Prvom liste apoštola Jána v piatej kapitole od
šiesteho po dvanásty verš. Slovo Božie si vypočujte v sede.
„On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus; nielen skrze vodu, ale skrze
vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, lebo Duch je pravda. 7 Traja sú, ktorí svedčia: 8
Duch, voda a krv; a tí traja sú jedno. 9 Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo
je väčšie. Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. 10 Kto verí v Božieho
Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, lebo neuveril
svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom Synovi. 11 A to je svedectvo, že nám Boh dal
večný život a tento život je v jeho Synovi. 12 Kto má Syna, má život; kto nemá
Božieho Syna, nemá život.“
Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu
a v pravde, modlíme sa.
Modlitba:
Pane Bože náš! Ty, ktorý v našich životoch dodnes pôsobíš ako Boh Trojičný –
prosíme, daj nám poznať Tvoju svätú vôľu. Veď naše životy na ceste, ktorá nás
približuje k tomu, aby sme vždy plánovali s Tebou, vždy začínali s Tebou deň a
týždeň. Buď – prosíme – ochrancom a udržiavateľom cirkevného zboru, ktorý v Tvojej
blízkosti hľadá pokoj, ktorý na čas umlčí všetko, čo je bolesťou v našom osobnom
živote, ako aj v našej cirkvi a v každodennom živote prítomné ako dielo zla.
Prosíme, Všemohúci Pane náš, daruj nám útechu, povzbudenie, jednotu a ticho tam,
kde voláme v mene Tvojho Syna, keď často zabúdame na Tvoje sľuby, na Tvoju moc,
na Tvoju veľkosť a na Tvoju milosť. Silou svojho Ducha formuj naše srdcia, aby sme
počúvali iba Teba, Ktorý si nás sem dnes nepriviedol bez príčiny, ale zámerne. Formuj

– prosíme našu myseľ a naše myšlienky tak, aby sme sa pri zložení duchovných
bremien stali silnejšími na duchu, rástli vo viere a boli pripravení na všetko, čo nás
čaká. Vyučuj nás dnes mocou svojho Ducha Svätého. Daruj nám viac viery a lásky,
aby sme dnes len Teba videli, Kto si pôvodcom našej spásy. Pre Ježiša Krista, vypočuj
nás. Amen.
Pieseň: Chválospev č. 314: „Nuž, Bohu ďakujme chválospevmi...”
Vzdych: „Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou
si ma miloval a aby som ja bol v nich.“(Jn17,26) Amen
Biblický text: Prvý list apoštola Jána 5. kapitola 7. verš
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze Ducha
Svätého je zapísané v Prvom liste apoštola Jána v piatej kapitole v siedmom verši
nasledovne:
„Traja sú, ktorí svedčia”
Toľko slov Písma Svätého
Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie v
Pánu Ježišovi!
Náš Boh je ten, Ktorý existuje v troch osobách. Počas sviatkov, ktoré uplynuli,
sme spoznali Trojjedinéno Boha, a to Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého.
Otec práve v Synovi pre Syna je Otec, Syn v Otcovi a pre Otca je Syn. Duch Svätý je
Duch Otca a Syna. Boží Syn, Ježiš Kristus, je Spasiteľ tohto sveta, Ktorý prišiel cez
vodu a krv ako skutočný človek a ako pravdivý Boh a pravý človek trpel za nás.
Cirkev od začiatku zápasí s jediným Bohom v troch osobách. A úžasné je len to,
že to, čo je pre človeka tak často nepochopiteľné, je možné u Boha. Používaním
Najsvätejšej Trojice nechceme zjednodušiť osobu nášho Boha, ale poukázať na Jeho
sebazjavenie, ktoré sa nám dokonale zjavilo.
Treba si to predstaviť ako herca na javisku, ktorý v predstavení hrá viacero rolí a mení
svoje úlohy. Či je jeho vzhľad iný – kto hovorí, kto koná, kto sa hýbe – je ten istý
človek. A zatiaľ čo človek len experimentuje so snahou vysvetliť Svätú Trojicu, na
tom všetkom je úžasné, že sú to ľudské interpretácie človeka, pri ktorých nestačí
rozum. Nestačí analógia, myšlienka, vnímanie, prijímanie alebo odmietanie cirkví a

žiadne vysvetlenie akéhokoľvek druhu, pretože je to oveľa silnejšia vec. Všetky
podoby pokulhávajú, lebo náš Pán je neporovnateľný s ničím. Iba Duch o tom svedčí.
Lebo máme Boha, ktorým je Boh Otec, Syn, Duch Svätý. Členovia Najsvätejšej
Trojice sú vo svojej podstate jedno, no líšia sa svojou prácou a spôsobom konania.
Celý náš život závisí od Boha Trojice, pretože bez Otca zostáva pôvod a udržiavanie
nášho života temným priestorom. Otec je Stvoriteľ a správca. On je Ten, koho láska
priviedla k tomu, aby poslal svojho jednorodeného Syna. Bez Syna neexistuje žiadne
odpustenie, žiadne vykúpenie, žiadna istota spasenia, žiadny druh prejavu lásky, ktorý
možno zažiť iba v Ježišovi Kristovi.
A ja ako zrnko prachu sa môžem čudovať, že ma sám všemohúci Boh tak veľmi
miluje. A keď som pripravený ísť do vody s pohľadom na Ježiša Krista, neponáram sa
do mora problémov, starostí, strát, ťažkostí a ľudských názorov, ale viem, ku KOMU
patrím. Dokážem urobiť kroky s Ježišom, s ktorým v úzkom kontakte nerastie moja
nevera, ale nadovšetko víťazí moja viera v Neho.
A ak teda vieru, tak teda Duch Svätý. Viera je dar milosti od Ducha Svätého. Viera
sama o sebe je akýmsi Božím svedectvom. Duch Svätý vydáva svedectvo o Ježišovi,
pretože Duch je pravda. Bez Ducha Svätého je Boh nepochopiteľný, pretože sa môžem
naučiť toľko, koľko môžem. Poznám všetku existujúcu literatúru na tému Najsvätejšia
Trojica, všetko je málo. Musí byť súčasťou môjho života, riaditeľom a hlavným
požehnaním, Boh Najsvätejšej Trojice, Ktorý dáva svoju milosť a pokoj svojim. Naša
viera ovplyvňuje naše srdcia a celý náš život. Kto zažil lásku Božiu, nemôže
nemilovať. Lebo ten, kto žije v Jeho blízkosti, bude hrať podľa Jeho pravidiel hry, jeho
cieľom bude vždy usilovať sa o jednotu, jeho činy a slová budú živené jeho láskou. A
či už ide o rodinný alebo cirkevný vzťah, je tu poriadok, pokoj, úplná radosť. Len naša
viera nám môže dať duchovnú víziu, v ktorej vidím Jeho a Ich prácu vo svojom živote
spolu i oddelene. Uvedomujem si, že nielen ja som stvorenie Otca, ale aj dieťa prijaté
Ježišom Kristom, toto uvedomenie v nás vykonáva Duch Svätý.
A tak patrím k Nemu. Toto definuje môj každodenný život. Pretože máme nielen
priezvisko označujúce náš pôvod, ale na čele nosíme aj neviditeľnú pečať, ktorá
naznačuje, že Boh je vzývaný v mojom mene v mene Otca, Syna a Ducha Svätého a ja

nemám dôvod sa báť, znepokojovať a klásť zbytočné otázky, pretože On je ten, Ktorý
ma vykúpil z každej moci diabla, som Jeho vlastníctvom, a bez Jeho vôle mi nespadne
ani jeden vlas z hlavy. Ba všetko slúži k mojmu spaseniu, On jediný je zdrojom nášho
večného života a spásy. Lebo dielo zmierenia a vykúpenia Syna a dielo obnovenia a
posväcovania Ducha Svätého sa uskutočnilo ako Otcovo dielo znovutvorenia a
prozreteľnosti. On je náš zdroj. A v Jeho pláne je cieľom večný život.
Sám Duch Boží svedčil pri krste aj na kríži, v smrti a potom aj vzkriesení. Je to Duch
Boži, Ktorý svedčí po nanebovstúpení: Duch Boží pôsobí aj dnes, a tak sa môžu rodiť
cirkvi, ľudia, ktorí dospeli k viere, ktorí sa odvracajú od života, ktorý sa Bohu nepáči,
a prijímajú život, ktorý nám dal milujúci Otec skrze Syna.
Duch pôsobí v srdci človeka dodnes. Formuje dušu človeka. Len On môže zlomiť
zatvrdnuté srdce človeka, On dáva vieru, nádej a pokoj. A zmena, ktorá nie je
zameraná na tento márnotratný svet a ľudí, ktorí sú v ňom zatrpknutí, ale má na
pamäti, čo bolo a patrí medzi prísľuby Boha. Veriaci, ktorý dnes žije, z toho žije, je
oživený a ako vrstvy cibule všetko opadne... všetko, čo duchovne ochromuje náš život:
jedovatí ľudia, kritika, mnohoraká negatívna energia. Opadne štipľavý pohľad a
toxický jazyk. A jeden z nich sa stáva dôležitým. Menovite Syn Boži. Syn, Ktorého
poslal Otec a Ktorý prisľúbil Ducha Svätého a Ktorý sa k nám dnes prihovára, je stále
živý, vedie nás, aby sme zdvihli hlavu, pretože máme Svätú Trojicu, Ktorý za nás
doteraz konal a neopustí nás, pretože sme jeho deti a On je náš Spasiteľ, ktorý dnes
odpovie v modlitbe s plnou dôverou vo svedectvo Ducha. Amen.
Modlitba:
Starostlivý Otče náš! Kristus, Spasiteľ náš! Duch pravdy! Jediný, večný Boh!
Ďakujeme, že si podal svedectvo o SEBE ako pravdu. Ďakujeme, že si raz otvoril naše
srdcia k Tvojim sľubom a nenechal si nás v temnote, ale denne zvyšuješ i našu dôveru
a vieru v nás. Ďakujeme, že pre Krista si vzal duchovné bremeno našich problémov,
našich chorôb, našej osamelosti a našich strát, a že si nás oslovil v tomto živote, a Ty,
ktorí nás podporuješ si s nami každý deň až do konca sveta. Prosíme, pomôž nám vždy
čítať a počúvať Tvoje slovo s otvoreným srdcom. Ty, mocou Tvojho Ducha, spaľuj z
nás všetko, čo je dielom klamstva, neprávosti a zla, a pomáhaj len Tvojmu slovu, aby
bolo dôležité, ovplyvňovalo, budovalo a viedlo nás. Ďakujem Ti, Otče, že si vytvoril

tento krásny svet, odpusť, že my ľudia len kazíme to, čoho sa dotkneme. Ďakujeme Ti
za Tvoju milosť, že stále môžeme žiť už tu vo večnosti. Ďakujem Ti, Ježišu, za Tvoju
poslušnosť, že môžem skrze Teba prosiť o odpustenie. Odvráť, prosím, naše srdcia od
našich idolov, aby sme žili a slúžili len Tebe. Prosíme, príď Duchu Svätý! Príď do
našich sŕdc! Poď pracovať do našich životov! Príď formovať naše rodiny! Príď,
rozdúchaj Ducha jednoty v našom kostole. Príď do nášho kostola, aby stále viac ľudí
spoznávalo jedinú cestu a život v Kristovi. Takto sa modlíme za naše cirkevné
stretnutia, za naše bohoslužby, za pokrstené dieťa a jeho rodinu, za uzdravených a
liečených bratov a sestry. Zostaň s nami so svojou láskou a milosťou. Modlíme sa v
mene Pána Ježiša Krista, v spoločenstve Ducha Svätého na slávu Boha Otca. 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: „Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha
nech je s vami všetkými!“ (2Kor13,13) Amen.
Pieseň: Žalm č. 111: „Sláviť budem Najvyššieho...”

