Nové obnovené stvorenie
Suspírium: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.“ (R
1,7) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 208: „Vo svätodušné sviatky…“
Pozdrav: „To je Hospodinovo slovo Zerubbábelovi: ‚Nie silou ani mocou, ale
mojím duchom!‘ znie výrok Hospodina zástupov.“ (Zak 4,6) Amen.
Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v prvom liste
apoštola Pavla Korinťanom v 12. kapitole v trinástom a v štrnástom verši
nasledovne:
„Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno telo, či Židia alebo
Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom. Lebo
telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Amen.“ (IK 12, 13-14a)
Prosím, zaujmite si svoje miesta.
Pieseň: Chválospev č. 445. 1-3. verše: „Duchu Svätý, príď, naplň nás...“
Vzdych: „Ty vo svojom nebeskom sídle vypočuj a odpusť! [...]Veď jedine ty
poznáš srdce všetkých ľudských synov.“ (IKr 8,39) Amen.
Lekcia: Skutky apoštolov 2,1-13
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre
potešenie našich sŕdc, je zapísané v Knihe skutkov apoštolov v druhej kapitole
v prvých trinástich veršoch nasledovne.
Nech Pán Boh požehná čítanie a zachovávanie Jeho slova.
V Duchu a v pravde, modlíme sa. Modlitba:
Buď požehnaný Duch Svätý, ktorý si naplnil celý dom v Jeruzaleme, a všetkých si
pripravil prehovoriť a konať na slávu nášho Otca. Sme vďační Pane náš v mene
Ježiša Krista, že tieto sviatky môžeme stráviť v Tvojom chráme spolu s Tebou. Tu
sedíme, a vyznávame Ti, že nepociťujeme nebeskú silu, lebo sme slabí a
bezmocní. Tu sedíme, a vyznávame Ti, že nepociťujeme dar spoločenstva, ale
samotu ducha. Pomôž nám, aby sme sa zotavili pri Tvojom slove a naše nemožné
životy sa obnovili aj pri zovretých pästiach a zatvorených srdciach. Pre Teba,
drahý Kristus, nič nie je nemožné, zostaň s Nami prostredníctvom Ducha
Svätého, pristupuj k nám osobne, a svojou dobrotou zapracuj v našom vnútri, aby
sme badali svoje skutočné postavenie a povolanie. Z Teba pramení radosť a
pokoj, pomôž nám i vtedy, keď sme zarmútení a podráždení. Z Teba pramení
milosť, pomôž nám i vtedy, keď sme zaneprázdnení a zavlečení len svojimi

myšlienkami. Z Teba pramení život, pomôž nám i vtedy, keď nežijeme nezištne
pre Teba, ale len odmelieme svoje hodiny. Odpusť nám, že naša jednota je
neviditeľná a nezavrhni nás. Vrúcne Ťa prosíme, zošli Svojho Ducha, aby sme sa
rozpomenuli na všetko, čo si nás naučil, drahý Kristus. Zostaň s nami a zabezpeč
naše životy Spasiteľ náš, tak aby sme sa nestrachovali, ale podali svedectvo, Kto si
v našom živote. Amen.
Pieseň: 447. chválospev 1-3. verše: „Zošli na nás, Otče milý...“
Prosím, zaujmite si svoje miesta.
Vzdych: „Nebojte sa, netraste sa! Vari som vám to už predtým nezvestoval a
neoznámil? Vy ste mi svedkami. Či jestvuje Boh okrem mňa? Niet nijakej skaly, o
nijakej neviem.“ (Iz 44,8)
Text: Kniha Žalmov 104, 30
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha svätého je zapísané v Knihe Žalmov v sto štvrtej kapitole v tridsiatom
verši takto:
„Keď svojho ducha posielaš, sú stvorené, tak obnovuješ povrch zeme.“
Toľko slov Písma Svätého
Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie
v Pánu Ježišovi!
Noví a novší, pekní a krajší, tí, ktorí sú silnejší, tí, ktorí sú odvážnejší, tí,
ktorí nielen vedia o zmene, ale ju aj zažijú a prežijú. Nebeská novota totiž nie je
móda, ale Božia sila. Je to ako vietor. Je to ako hukot. Je to ako oheň. Mocnejšia,
mohutnejšia, láskyplnejšia a slobodnejšia. Moc, ktorá nosí Božie meno. Moc, ktorá
vytvára a spevňuje vzťahy. Moc, ktorá určuje a rysuje budúcnosť. Moc, ktorá vie,
kam patríme. Moc, ktorej odovzdáme všetko, čo ozaj vlastníme: našu bojazlivosť,
našu ustarostenosť a našu minulosť. Duch Svätý. Na začiatku našich bohoslužieb
sa zamyslime nad tým, či správne chápeme Jeho a skrze Neho vlastné posolstvo.
Duch Svätý totiž nie je len moc a sila, ale Boh. Nemôžeme Ho ani nepodceniť, ani
Ho vyvyšovať. Každé stvorenie len Duchom Božím pochopí, aký zámer má s Ním
Boh Otec, Jeho Stvoriteľ. Drahí bratia, milé sestry! Nie sme na tejto zemi preto,
aby sme pracovali pre Boha, ale aby sme slúžili svojmu spoločenstvu spolu s

Ním. Duchovní, kurátori, presbyteri, cirkevníci neslúžia pre Boha, ale slúžia
súdržne s Ním. Kto nepozná svojho Stvoriteľa a Oživovateľa, žije v chaose. Nad
jeho životom sa nevznáša Boží Duch, ale len pekne a pomaly ubúda a stratí sa.
Boh sa rozhodol, aby to spasenie, ktoré v Ježišovi bolo dokonané, nevyšlo
nazmar, tak posiela svojho Ducha. Milá sestra, drahý brat! Svätý Duch Ťa vedie.
Svätý Duch Ti sprostredkuje nové cesty. Skutočný Stvoriteľ a Oživovateľ, náš Pán
nenechá bez svojej pomoci vlastných a vyvolených. Skutočné stvorenie vie, že
Duch Svätý je prítomný v jeho osobnom živote ako nebeský posol. Duch Svätý
ako spojenec neba a zeme. Duch Svätý ako zveľaďovateľ. Keď Boh koná, človek
nemôže byť slepý, hluchý a nemý. Peter predstúpi, hoci sa bál. Peter prehovorí,
hoci sa triasol. Peter dostáva slová nebies, aby uveril Izrael, ale i do Jeruzalema
prichádzajúci bohabojní. Vyznajme v tieto sviatky i my,sme závislí na svojom
Tvorcovi. On všetko tvorí nové a to čo vykonal aj na prvé Svätodušné sviatky, to
sa nás osobne týka. Prichádza ako vietor, ako hukot a ako oheň. Viditeľné a pre
nás známe javy, ale že je to Duch Svätý, Božia moc a sila to si ťažko pripustíme.
Sú to príklady oživenia. Áno, ale, že by sme boli s Ním aj my oživení? Tomu už
nevieme uveriť. Tomu vôbec neprikladáme veľký význam. Prečo? Stvoriteľ sa
rozhodol, Boh je pevne rozhodnutý i dnes: Zosiela svojho Ducha. Potešuje.
Utešuje. A žalmista vyznáva: Sú stvorené. Sú živé. Sú vyslobodené. Nie udusená
ako Anna so svojím žiaľom, ale uradostená a oživená Božím darom, ktoré zveruje
už len Jemu (IS 2,1) Nie zaprášený v mysli ako kráľ Chizkíja, ktorého zastihla
choroba, ale oživený a uradostený, keď počuje možnosť návratu. (IIK 20) Nie
vyhladnutý ako Lazar pri bráne boháča, ale nasýtený, nakŕmený a potešený
v Abrahámovom lone. (Lk 16,19-31) Jedine On ručí za život a ako On určí, tak
nikto nevie. Sú stvorené. Sú pretvorené. Sú oživené. To nie je len výrok žalmistu,
ale skutočnosť. Je to obnova povrchu zeme. Jej celej tvárnosti. Obnova nielen na
chvíľu. Obnova nielen na moment, ale obnova navždy. Obnova Božia
prostredníctvom Ducha Svätého je možnosť spolu alebo sami. Boh obnovuje to,

čo sa pokazilo. Podľa svojej vôle prichádza tam, čomu môže podať novú tvár.
Niečo nové. Vzhľad toho všetkého pretvorí. Vonkajšok, ale aj vnútro zmení.
Zmena sa netýka len výzoru, ale aj obsahu života. Boh sa totiž vždy chce vrátiť
k prvopočiatočnému stavu. Stavu, ako o tom čítame v Prvej Knihe Mojžisovej:
„Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré.“ (IMojž 1,31) Stavu, o ktorom
píše apoštol Pavol, v prvom liste Korintským: „Preto ak je niekto v Kristovi, je

novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha.“ (IIK
5,17-18a) Boha prostredníctvom Ducha Svätého zaujíma tvoj „veľmi dobrý“ stav.
Ten počiatočný stav. Boha zaujíma stav, v ktorom nie si len spokojný Ty, ale aj
On. Drahý brat, milá sestra! Si spokojný / si spokojná so svojím vnútrom? Páči sa
podľa Teba Pánovi, Tvoj vonkajší a vnútorný stav? Tvoj skelet je na všetko
pripravený s Bohom, ktorý zosiela svojho Ducha? Môže konať Duch Svätý
prostredníctvom svojej moci a sily podľa svojej vôle v Tvojom živote? Môže
prehovoriť prostredníctvom Teba i tam, kde nehľadajú Boha? Môže konať
prostredníctvom Teba i tam, kde niet miesta pre Neho? Totiž Duch Svätý nielen
Ťa obnoví, ale zapojí Ťa do obnovy. Využije Ťa pre Svoj zámer. Využije Ťa pre
dielo spásy iných. Svojou službou Ťa využije. Nechce, aby si sa páčil len sám
sebe, ale chce, aby si konal pre skutočné životy. Budeš sa chváliť tým, čo máš
v srdci, a nie so svojím zovňajškom. Budeš sa chváliť v Kristovi, a nie bez Neho.
Budeš sa pýšiť menom Kristovým, ktorého netreba obhajovať, len vyrieknuť
o Ňom osobné svedectvo. Budeš sa pýšiť po boku Spasiteľa, alebo budeš sa
vysmievať svedectvám iných? A to „budeš“ je skrze Ducha Svätého. A to „budeš“
je dar nebies pre tvoju záchranu a následne pre tvoju zachraňovaciu činnosť
v živote tvojich známych a neznámych. A to „budeš“ je tvoja budúcnosť. Ako sa
stala budúcnosťou apoštola Petra, Filipa, Pavla, spolubrata Barnabáša, mladého a
neskúseného Timoteja a Titusa, ba dokonca aj láskyplného Jána. Čím a kým
budeš skrze Ducha svätého? Obnovou, darom, bratom, a sestrou, alebo len
obyčajným ďalej čakajúcim na rázcestí svojho života, ktorý sa ani nechce a ani sa

nevie rozhodnúť. Zotrváš po boku Ježiša s Jeho zasľúbením a evanjelium života
Ťa prebudí k činnosti, alebo povieš: „Ďakujem nie, z takéhoto života si
neprosím!“ Budeš alebo zostaneš? Budeš alebo premrháš svoju možnosť?
Žalmista nielen pozná možnosť, ale vie aj O Tvorcovi: „Keď svojho ducha
posielaš, sú stvorené, tak obnovuješ povrch zeme.“ Ty osobne chceš vedieť?
Nezabúdaj, dar Ducha Svätého nie je iba možnosťou, ale skutočnosťou pre tých,
ktorí uverili. Amen.
Modlitba:
„Anna sa takto modlila: „Srdce mi plesá v Hospodinovi...“ (ISam 2,1a)
„Nevideli ste ho, a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a
radujete sa nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery —
spásu duší.“ (IPt 1,8-9)
„Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc.“
(Žalm 34,6)
„Stojte teda! Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte
si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja.“ (Ef 6,14-15)
„Aké veľké sú jeho znamenia a aké mocné sú jeho zázraky! Jeho kráľovstvo je
večným kráľovstvom a jeho vláda trvá z pokolenia na pokolenie.“ (Dan 3,33)
„A tak keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovávajme si milosť a
pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. Veď náš Boh je
stravujúci oheň.“ (Žid 12, 28-29)
„Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Veď každý, kto
prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí.“ (Mt 7,7-8)
Modlitba Pánova
Ofera: „Ucti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody.“ (Prís 3,9)
Požehnanie: „Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal
Ducha ako závdavok (IIK 5,5).“ Amen.

OZNAMY
Pieseň: Chválospev č. 548. 5-6. verš: „Len Tvoja múdrosť mi tu môže pomocou
byť...“

