„Ožiť“
Suspírium: „Vrúcne ťa milujem, Hospodin, moja sila! Hospodin je moja skala,
moja pevnosť a môj vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam; môj
štít, roh mojej spásy a môj hrad (Žalm 18,2-3).“ Amen.
Pieseň: Žalm č. 119. 1. verš: „Blahoslavení, ľudia čistých ciest…“
Pozdrav: „Dobré je chváliť Hospodina, ospevovať tvoje meno, Najvyšší; hneď
zrána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci (Žam 92,2-3).“ Amen.
Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste apoštola
Pavla Efezanom v 4. kapitole v druhom až v štvrtom verši takto:
„...so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske.
Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden
Duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania (Ef 4,2-4).“ Amen.
Pieseň: Chválospev č. 302. 1-4. verše: „Vyvýšený Bože, trónom Ti je nebo...“
Vzdych: „Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať, aby si pochopil, čo je
Pánova vôľa (Žalm 32,8a; Ef 5,17b).“ Amen.
Lekcia: Prvá Kniha Mojžišova 45, 1-15.24a
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre
potešenie našich sŕdc, je zapísané v Prvej knihe Mojžišovej v štyridsiatej piatej
kapitole v prvých pätnástich veršoch a v dvadsiatom štvrtom verši:
Modlitba:
Drahý Ježiš Kristus, náš Pane!
Ďakujeme, že tento prvý deň v týždni sme prítomní v Tvojom chráme. Buď
velebený a chválený nebeský Otče náš, aby i tento čas všetko posvätilo modlitba
a Tvoje živé slovo. Veď keď Božie slovo je v nás, nachádzame i v cudzine Tvoju
cestu, v centre diania našich krívd Tvoju pravdu, v našej neistote Tvoje bezpečie,
v našej službe Tvoju silu i v našom utrpení Tvoje potešenie. Vieme, že my sme
Tvojim vlastníctvom, lebo Tvoja milosť pretrváva naveky. Vrúcne Ti
odovzdávame naše srdce, lebo hlbšie od Tvojej dlane nemôžeme spadnúť. Ty,
svetlo sveta, nebeská žiara, sám nás uisťuješ, že nás podržíš nad vodou. Prosíme
Ťa všemohúci Bože v mene Ježiša, obklop nás Duchom svojim, aby sme zostali
prostredníctvom Jeho sily, lásky a rozvahy v Tvojom mocnom mene a vedeli
podať obrovské svedectvo o Tvojom bohatom čine pri Tebe ukotvenom živote.
Drahý Spasiteľ náš, formuj nás a priprav k nám svoju cestu skrze utrpenia
a zmŕtvychvstania Tvojho Syna. Daruj nám možnosť i dnes prehovoriť a večne

zachovávať Tvoje slová, ktoré sú duchom a životom. Požehnaný Boh podľa
evanjelia slávy, zver nám i dnes službu slova, požehnaj naše spoločenstvo, aby
sme cítili, že Ty si náš pastier, a preto nám nič nechýba. Amen.
Pieseň: 80. žalm 1-3.10-11. veršov: „Ó, Bože, pastier Izraela...“
Vzdych: „Posiela na zem svoju reč, rýchlo sa šíri jeho slovo. Ale Božie slovo nie je
spútané (Žalm 147,15; IITim 2,9).“ Amen.
Text: Prvá Kniha Mojžišova 45, 25-28a
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha svätého je zapísané v Prvej Knihe Mojžišovej v štyridsiatej piatej kapitole
od dvadsiateho piateho po dvadsiaty ôsmy verš nasledovne:
„Odišli teda z Egypta a prišli do Kanaánu k svojmu otcovi Jákobovi. Oznámili
mu: „Jozef ešte žije, ba vládne celému Egyptu.“ Otcovho srdca sa to však
nedotklo, lebo neveril. Vyrozprávali mu všetko, čo im povedal Jozef. Keď však
Jákob uvidel vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, vtedy mu ožil duch. Nato
Izrael zvolal: „Stačí, že môj syn Jozef žije!“
Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie
v Pánu Ježišovi!
Správa o živote Jozefa a o jeho panovaní v Egypte otca Jákoba veľmi
nenadchne. Počuje túto radostnú správu, ale jeho srdce ostáva chladné. Jeho
vnútra sa nedotkne táto novina. Táto zvesť vskutku znie ako neuveriteľná a on už
neverí vlastným synom. Synovia už dávno stratili jeho dôveru. Prečo? Je to
jednoduché. Tí, ktorí mu sprostredkujú túto dobrú novinu, mu už raz poslali
Jozefove hodvábne šaty namočeného do krvi capa. (viď. IMojž 37,31) Pred viac
ako dvadsiatimi rokmi on už videl na vlastné oči to, čo ani jeden otec by nechcel
a nemal zažiť. On už prijal to najhoršie, zamuroval do svojho srdca smútok.
Prežíval muky. On si už oči vyplakal nad rúchom svojho syna. On vie, čo je to
strata. On vie, čo je to zármutok a spôsobili mu presne jeho synovia. Jeho srdce
ostalo chladné od toho dňa, keď vyslovil: „v smútku zostúpim za synom do
podsvetia“ (IMojž 37,35) a tým sa radšej vzdialil od toho, čo je živá nádej. Bolesť
mu ešte stále ležala na srdci. Bolo mu ťažko a takéto bremeno nosil so sebou.

Prvá mienka Božieho slova je práve Jákobova chladnosť. Ukrutná bolesť,
ktorá nevie a nechce precítiť to, čo počuje. Jákob si nechce pripustiť dobrú novinu,
lebo podľa neho to je šialenstvo. Chladné ruky a chladné nohy mávame od
ukrutného počasia alebo od nefunkčného krvného obehu, ale kto má chladné
srdce, nič si nepripúšťa ani od Najvyššieho, a ani od najmenšieho. Otec zatvorený
do svojho zármutku, zožieraný so svojimi pochybnosťami, neuveril. Ten, kto
dostal toľko prísľubov z nebies, neverí a pritom „viera je z počutia.“ (R 10,17)
Synovia a otcovia, ich vzťahy boli a sú zlomené, a to čo raz spadlo na zem a sa
zlomilo, to sa nedá poskladať. Život človeka nie sú puzzle.
Milí otcovia, drahí synovia! Milé mamičky, drahé dcéry! Ako by ste
charakterizovali Vaše vzťahy v rodine? Chladnosť alebo láskavosť? Obrat v týchto
vzťahoch môže vykonať len Ten, ktorý vykonal aj zmierenie bratov. Bratia už
vedia, čo je to skutočné odpustenie a Jozef vie, čo je to Božie vedenie. Bratia už
vyjadrili svoje presvedčenie: „naša vina“ a Jozef svoje zakotvenie: „To Boh.“
Jákob však má ešte pred sebou túto cestu. Bratia sa zmierili, lebo Boh pokoja im
udelil pokoj. Jozef prostredníctvom Božieho vedenia zistil skutočný stav svojich
bratov, ktorý si zo srdca pripustili vinu spáchanú na Jozefovi, a Jozef to zavŕšil
tým, že Boh je všetko vo všetkom. Teraz však prichádza na rad otec Jákob. Ten,
ktorý už raz uveril, že Jozef zomrel. Jeho srdce musí patrične privinúť milostivý
a láskavý Pán, ktorý „obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom.“ Obrat
vo vzťahoch vykoná Pán. Obrat vykoná Najvyšší. Obrat vykoná Boh útechy.
Obrat vykoná Boh trpezlivosti. Jákob viac ako dvadsať rokov čaká na tento obrat.
On vo svojom živote už viackrát počul Božie odpustenie a uistenie, viackrát sa bál
zoči-voči postaviť svojim niekdajším rodinným príslušníkom, ale nikdy necítil
takú chladnosť, takú neveru ako v tomto prípade. Všetko má za sebou, ale to ho
ešte neminie. Jákob sa musí znova naučiť, že „tvorcom a staviteľom je Boh.“ (Žid
11,10) Boh milosti, lásky. Pán rady a pokoja. Veľký a mocný, ktorý nielen našu
chladnosť prekoná svojou teplou vrúcnosťou, ale i naše vzťahy urovná.

Druhý odkaz živého slova je práve to. Od koho očakávaš vyrovnania si
účtov a urovnania si vzťahov? Od koho očakávaš obrat? Čakáš na príchod toho
druhého? Čakáš, aby na Tvoje dvere zaklopal ten pravý? Tým dotyčným je tvoj
syn, tvoj otec, tvoj brat, tvoja mamička, tvoja sestra, tvoja dcéra? Čakáš správne?
Očakávaš to podľa Božieho plánu? Očakávaš pomoc z nebies alebo ešte väčšiu
hádku? Potrebuješ rozuzlenie svojich vzťahov alebo ešte jeden duchovný uzol na
tvoj povraz do života, s ktorým ti Tvoje srdce zostáva ďalej na severnom póle?
Drahý brat, milá sestra! Ježiš, náš Pán sa ti osobne prihovára: „Hľa, stojím
pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a
budem jesť s ním a on so mnou.“ (Zjav 3,20) Počuješ Jeho silný hlas, ktorý patrí
každému učeníkovi, ktorého rybárska loď uviazla na mori s búrkou: „Vzmužte
sa! Ja som to! Nebojte sa!“ (Mt 14,27)
Odrazu na Jákoba zapôsobí to, čo Jozef, jeho milovaný syn poslal. Pohľad
na Jozefove vozy ho nielen poteší, ale aj preberie k životu. Ožije. Je tu pravý
dôkaz, že jeho syn žije. Stratený syn prostredníctvom zmierených bratov našiel
jeho, zomrel a vstal zmŕtvych. On žije. Tento obrovský jasot vyháňa urputnú
bolesť srdca a chladnú búrku vnútra, ktoré v ňom hrali veľkú rolu viac ako
dvadsať rokov. On si pripustil k srdci to, čo tak ťažko znášal a od čoho sa nevedel
ani na centimeter vzdialiť. Zrazu nastáva zmena. Opak toho, čo bolo na začiatku
slovom chladnosť tak hlboko zaryté a skutočné v jeho živote. Jozefove vozy sú
dary, ktoré pripravil Boh. Jozefove vozy sú dary, ktoré ho zoberú tam, kde sa
nachádza práve jeho syn. On žije. To je tá radostná správa aj pre nás, drahý bratia
a sestry. V tejto dobrej novine je skrytý i náš skutočný, živý a duchovný obrat. To,
čo zvestovali anjeli prvým učeníkom pri Ježišovom hrobe nás preberie k životu:
„On žije!“ (Lk 24,23) Každý učeník musí prejsť touto skúškou: od smrti až
k životu. Skúška smrti a života musí byť prítomná v našom živote, lebo bez toho
umrieme. Skúška viery je práve skúška života a smrti. Našej vnútornej smrti
a Ježišovho skutočného života. Kto nás preberie k životu? Kto nás obnoví? Kto

nám daruje miesto vo svojom kráľovstve? Len Pán života a smrti. Len On.
Uverme tomu, čo Peter skrze Ducha Svätého hlásal v Jeruzaleme pri
Šalamúnovom stĺporadí: „Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba, Boh našich
otcov oslávil svojho Služobníka, Ježiša (Sk 3,13).“ On sa rozhodol, aj my sa
rozhodnime. Táto sláva je pripravená i pre nás a môže byť naša ešte dnes. Amen.
Modlitba:
„Nádherné a velebné je jeho dielo, jeho spravodlivosť bude trvať navždy (Ez
16,60-62).“
„Pán poznal tých, čo sú jeho a „Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto
vyslovuje Pánovo meno (IITim 2,19).“
„Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v
ktorom niet premeny ani tieňa zmeny (Jk 1,17).“
„Lebo ako zem vyháňa svoje rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť svojmu semenu,
tak Pán, Hospodin, dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi (Iz
61,11).“
„A ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, čo šíria pokoj (Jk 3,18).“
„Spoznáš, že ja som Hospodin, tvoj spasiteľ, tvoj vykupiteľ, Jákobov Mocný (Iz
60,16b).“
„Kto nás odlúči od Kristovej lásky? (R 8,35a).“
„Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás
chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli (IIK 8,9).“
Modlitba Pánova
Ofera: „Nikto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému.“ (IK 10,24)
Požehnanie: „Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať
podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca
nášho Pána Ježiša Krista (R 15, 5-6).“
Pieseň: Chválospev č. 458: 1-4. verše: „Bratia, sestry, poďme spolu v srdci Pána
spočinúť...“

