
Dar otvoreného srdca
Suspírium: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a Pána Ježiša Krista (IIK 1, 2)
Amen.
 
Začiatočná pieseň: Chválospev č. 319. 1-5. verše: „Len na Boha spolieham sa...“

Vzdych: Haleluja! Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má
veľkú záľubu.” (Žalm 112,1)

Modlitba:
Bože náš, dobrotivý Otče náš v Ježišovi Kristovi!
Je tak dobré vedieť, že v Tvojej prítomnosti  zakaždým prežívame Tvoje požehnania.
Nájdeš  nás  a  upokojíš  náš  život  Tvojimi  prúdmi  milosti.  Vieme však,  že napriek
všetkému nesmieme byť prítomní na tomto svete iba pre Teba a pre vlastnú vieru.
Toľkokrát si myslíme, že najdôležitejšia je iba naša viera a náš život! Mnohokrát sa aj
my modlíme iba slovami farizeja:  „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia:
vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo ako tento mýtnik.” (Lk 18, 11) Zmiluj sa
nad nami a nad naším kresťanstvom v jednej osobe! Daj nám otvorené oči, aby sme
videli tých, ktorí sú ďaleko. Daruj nám neobyčajný sluch, aby sme bolestivé vzdychy
ostatných počuli. Ukáž nám, Pane, ako ich môžeme pozvať, osloviť, aby boli živými
kameňmi Tvojho duchovného chrámu. Pomôž nám pochopiť,  že chceš,  aby všetci
ľudia činili pokánie a žili s Tebou. Príď a uč nás pokore, vychovávaj nás pre večný
život.  Daruj  nám vernosť  v  živej  viere,  slobodu  v Tvojej  pravde,  aby  naša  láska
mohla byť vždy svedectvom jednoty. Nech je naša služba spojená s Tebou a v Tebe!
Prosíme v Kristovi, buď i teraz prítomný a požehnaj nás! Amen.

Biblický text:  Druhý list apoštola Pavla 5, 14-15,  6, 11-13
„Veď  nás  ženie  Kristova  láska,  nás,  čo  sme  pochopili,  že  ak  jeden  zomrel  za
všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac
sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. […]Korinťania, otvorene sme k
vám hovorili svojimi ústami a naše srdce sa rozšírilo pre vás. Nie ste stiesnení v
nás, ale vo svojom vnútri ste stiesnení. Ako k deťom hovorím: Odvďačte sa a aj vy
otvorte doširoka svoje srdcia!

Kresťanské spoločenstvo oslavujúci Boží deň, milí bratia a drahé sestry v Pánu
Ježišovi Kristovi!

Ernst  von  Bodelschwingh  bojoval  pri  Lipsku  vo  veku  18  rokov  v  bitke

národov. Počas prenasledovania unikajúcej sa francúzskej armády dostal 21. októbra

1813 ťažký zásah do pľúc. Celé týždne ležal s vážnym zranením, vysokou horúčkou

v jednom z  domov svojich  priateľov  a  jeho  verný  sluha  sa  od jeho  lôžka  vôbec

nevzdialil. Staral sa o neho vo dne v noci. Táto obetavá služba mu zachránila život.



Pretože sa mu neľahko hovorilo, jeho pomocník spal pri jeho nohách a s úprimným

srdcom  mu  odvetil:  „Poručíku,  prosím  Vás,  kopnite  do  mňa,  keby  ste  niečo

potrebovali.“  Sluha  bol  viac  nocí  kopaný,  ale  okamžite  sa  zobudil  a  pomáhal

zranenému. Potom, čo jeho matka našla svoje dieťa, ktorého hľadala, mala obrovskú

radosť  a  nedokázala  vernému  sluhovi  dostatočne  sa  poďakovať  za  to,  že  počas

ťažkých  týždňov  spal  pri  nohách  jeho  chorého  syna,  a jeho  láskavosť:  „prosím,

nakopni ma“ zachránila život druhému.

Apoštol Pavol bol na tom podobne ako tento sluha. Cirkev žijúca v Korinte to

veľmi dlho nevedela, ale čo je horšie, nechcela prijať službu apoštola Pavla. Všade,

kde sa stretol s cirkevným zborom, nakopli doňho, a on s plačom komunikuje všetko,

čo ho naozaj bolí. S plačom, ale kráčajúc v Kristovi opisuje to, čo vykonal pre tento

Boží chrám. Teraz už dokončuje svoju obrannú reč! Kristov služobník svedčí o tom,

že bol pokorný! Tento vzťah má veľmi hlboký odkaz, ktorý existuje medzi cirkvou a

apoštolom Pavlom! Prečo apoštol Pavol vykonáva túto ťažkú  a namáhavú službu?

Prečo beriete na seba všetku zodpovednosť aj so slzami? Na toto odpovedá hneď na

začiatku:  Pretože  ho  ženie  Kristova  láska.  Úzkosť,  o ktorej  Pavol  píše,  doslova

znamená: nemať inú možnosť. Pavol vyznieva: Nezostáva mi nič iné, len z celej svojej

bytosti odpovedať na Kristovu lásku a povedať:  „Bože, ďakujem ti,  a to aj v tých

najväčších slzách!“ Keď slúžime Kristovi, keď hovoríme o Božej láske druhým, keď

prichádzame  každý  týždeň  do  kostola,  aby  sme  sa  mu  klaňali,  nerobíme  to  s

nevôľou, ale s vďačnosťou! S vďačným srdcom, pretože naozaj nemáme na výber.

Bratia a sestry, prvá mienka Božieho slova je presne to: Muž, ktorého Ježiš premenil,

ktorý zažil, že Kristus zomrel a vstal z mŕtvych za jeho hriechy, nemá inú možnosť!

Ježišova služba riadi jeho život! Dotvára jeho každodenný život! Apoštol Pavol žil

pre Toho, ktorý za neho zomrel a vstal z mŕtvych!

Nemohol robiť nič iné, iba kázať a konať Slovo Božie! Toľko bojoval za tento

chrám! Ty a ja tiež nemáme na výber! Hlásme evanjelium v slzách, v bolestiach a v

ťažkostiach!  Vziať  na  seba  Krista!  Hnaciu  silu  poznáme.  Je  ním  Kristova  láska.

Prebrať  jarmo  manželstva,  brať  na  seba  často  krivé  obvinenia,  vziať  do  náručia



vlastné nepochopiteľné dieťa, starať sa o rodiča, ktorý sa stal opäť dieťaťom, prevziať

často nezmyselného,  na prvý pohľad ťažkopádneho a tvrdohlavého šéfa - to všetko

pre Krista a hlavne s Kristom! Aké ťažké, koľko sily, koľko milosti a koľko múdrosti

musí prechádzať srdcom kresťana v takých časoch! 

Čo robí apoštol Pavol, ako sa približuje ku Korinťanom? Nemá vlastný plán,

nechce ich zraziť trikom, nehľadá slová, robí niečo veľmi zvláštne! Hrá s čestnými,

otvorenými a čistými kartami!  Pretože človek viery vie a je presvedčený,  doslova

posadnutý  Kristovou  láskou  a  nemá  ťažkosti!  Kresťan  musí  byť  vo  všetkých

prípadoch čestný, ale čo je najdôležitejšie, keď dôjde k falošnému obvineniu, nemusí

sa  obhajovať.  Bratia  a sestry!  Nemusíte  tkať  plány  ako  pavúky,  nemusíte  vrátiť

požičaný chlieb,  musíte byť úprimní v Kristovi!  Cez Krista musíte byť otvorení a

čestní! Príkladom apoštola Pavla, otvorte dokorán svoje srdce, otvorte všetko: ústa,

uši, a srdcia pre nich, pre Korinťanov! Aké jednoduché slová, a predsa také hlboké!

Čestnosť,  otvorenosť,  a  to  nezraňujúc  a  nehnevajúc  sa,  ale  jemne!  Kráčať

s Kristom  znamená  učiť  sa  otvorenosti!  Manžel  proti  manželke,  manželka  proti

manželovi bez otvorenosti! Koľko problémov je v manželstve práve preto, že sme

ticho.  Mlčíme o svojich problémoch!  S našimi deťmi nenachádzame spoločný tón,

starí rodičia už takmer nechýbajú, pretože nám prekáža ich staromódne myslenie. Je

nedostatok  zdravej  úprimnosti  nielen  v  našich  každodenných,  ale  aj  v  našich

kresťanských vzťahoch. Koľko otvorenosti je prítomné, v tom čo nazývaš životom?

Aké  otvorené  je  tvoje  srdce.  Koľko  je  tam  miesta?  Ako  obstojíte  so  zdravou

poctivosťou?  Úprimnosti  sa  treba  učiť  v  našich  vzťahoch,  dokonca  aj  v  našich

kresťanských vzťahoch! Musíme sa učiť,  musíme prosiť Ducha Pánovho, aby sme

boli navzájom úprimní! V rodine, v širšej rodine, v kostole, na našom pracovisku,

všade, kam nás Pán zavedie! 

Človeka, ktorého ženie Kristova láska, musí povedať zreteľne: Počúvajte, tu je

problém! Apoštol Pavol hovorí Korinťanom: Pozor, nie sme to my, kto žijeme v zajatí

obrovských šeliem, ale vy! Vidíte len v nás nedostatok, ale ste to vy, ktorých neženie

Kristova láska.  Ste  v  núdzi  kvôli  svojmu vlastnému stavu!  Apoštol  Pavol  otvoril



svoje srdce. Apoštol Pavol povedal cirkvi žijúcej v Korinte, kde sa všetko zamotalo.

Kde je spleť a kde je problém! Bol čestný, lebo prišiel s čistým srdcom! Otvoril svoje

srdce! Nevytvára zdanie. Koľkokrát si sami seba vážime? Všetko v sebe a vôkol seba

len deprimujeme vlastným postojom: „Bude to dobré,  nech to malé zlé pominie!“

Nehovoríme,  bojíme  sa  povedať  pravdu  a pritom  prežívame  nedostatky!  Bratia

a sestry!  Tam,  kde nezapôsobí  Kristova láska,  je   iba  bolesť  a prevyšovanie  sa!  S

otvoreným srdcom a s hnacou Kristovou láskou je dobré slúžiť si navzájom v cirkvi!

Je dobré slúžiť si navzájom v malých komunitách! Je dobré zastaviť sa a povedať

čestne s čistým srdcom! 

Pretože ak sa tak nestane, budeme žiť ako v starej rozprávke! Táto rozprávka

bola o otcovi a synovi, ktorí išli po ceste a kráčali popri vlastnom oslovi. Krátko nato

stretli muža, ktorý im povedal, že sú hlúpi, veď majú osla, prečo si na neho nesadnú.

Otec a syn teda skočili na chrbte vlastného osla. Nedostali sa ďaleko, keď im iný muž

vyčítal, že obaja sedia na jedno oslovi. Tvrdil,  že sú pre zviera príliš ťažkí a je to

neľudské. Chlapec teda zostúpil. Neuplynulo veľa času, tretí cestovateľ poznamenal,

ako sa otec  nestaral  o  ostatných,  pretože  cestoval  na somárovi  a jeho syn chodil.

Vymenili si teda miesta. Čoskoro stretli iného muža, ktorý chlapcovi vyčítal, že je

nevzdelaný, veď jeho otec je už pristarý na chôdzu. Keď ich videli naposledy, boli

dvaja,  ktorí  niesli  somára  na  vlastnom chrbte.  Áno,  aj  takto  môže  vypadať  naša

otvorenosť bez hnacej  sily Kristovej.  Diktát,  kritika, ale nie Kristova láska. Príkaz

a výčitka a nie úprimnosť v Kristovi! Pretože bez Kristovej lásky ten druhý pritvrdí,

vlastné  dieťa  unaví,  manželku  a  manžela  takmer  znepokojí  a  nemôže  sa  na  nič

sústrediť,  zamestnanec  bude  ticho  a neprehovorí.  To  nie  je  čestnosť,  ale  urážka!

Apoštol Pavol hovorí s otvoreným a nie zatvrdnutým srdcom. 

Prečo to všetko robíš? Prečo čakáš odpoveď na vlastné slzy?  Pretože je pre

Neho  mimoriadne  dôležité,  byť  k sebe  a  iným úprimný?  Apoštol  Pavol  očakáva

úprimné srdce, otvorené srdce, srdce plné Korinťanov! Teší sa na to, aby sa zblížili, a

čaká  na  Kristovu  lásku!  Bratia  a sestry!  Pavol  má  dobré  úmysly.  Teší  sa  na  dar

otvoreného srdca maloletých detí vo viere žijúcich v Korinte! Čaká na objatie, čaká na



to, kým otvorí svoje srdce dokorán celý Korint! Apoštol Pavol prichádza s úmyslom

zmierenia. Je DOBRÉ skúmať dnes, keď sa zbližujeme, aký je náš vnútorný úmysel?

Prečo  si  a  prečo  chceš  byť  úprimný  /  úprimná?  Pretože  vidíš  nedostatky  toho

druhého,  alebo vidíš rezervy Kristovej  lásky? Čo ťa vedie? Kresťanské zmierenie?

Láska, ktorá aj Teba zmierila s Pánom! Prosme o dar otvoreného srdca! Buďme si

úprimní predovšetkým sami sebe, kto sme a čo chceme. Buďme úprimní k vlastnému

Majstrovi, ktorý nám vystrojil ľahké bremeno. Buďme úprimní k ostatným láskou,

ktorou nás miloval Kristus. Dajme možnosť Kristovi, nech nám otvorí srdce. Je to dar

otvoreného  srdca!  Aké  požehnanie  a  aká  milosť!  Dokorán  vystreté  srdce!  Pavol

prezradil tejto cirkvi všetko. S vďačnosťou sa na začiatku svojich listov postavil na

čelo tejto cirkvi, zaspieval im o Božej láske, zveril im nádhernú hymnu vzkriesenia,

aby sa nestratili,  a  o  problémoch hovoril  ako aj  jeho listy svedčia:  jeho ústa  boli

otvorené a jeho srdce bolo pred nimi úplne otvorené! Môžeme sa tak rozvinúť vo

svojej cirkvi, môžeme sa tak otvoriť vo svojich spoločenstvách, môžeme tak hovoriť o

svojich problémoch, starostiach, našich skúsenostiach získaných v slzách ako apoštol

Pavol?  Pavol  nebojuje  proti  ním,  ale  s  ním,  nesladí  ich,  neskrášľuje  nič,  ale  je

úprimný! Buďme teda úprimní vo svojich modlitbách k Pánovi, buďme úprimní voči

svojim  rodinným  príslušníkom,  buďme  úprimní  v  manželstve,  vo  vzťahoch  i

kresťanských, v priateľstve,  na pracovisku, v spoločenstve, v zbore, aby sa všetky

naše veci  mohli  konať v láske s otvoreným srdcom a žiť  z  darov Ducha Svätého.

Amen.



Modlitba:
Drahý nebeský Otče v Ježišovi Kristovi!
Častokrát  sa stretávame s  tým, že sme od Teba prosili  silu,  ale Ty si  nás oslabil!
Poprosili sme o všetko, s čím sme si mohli náš život užiť, ale z toho, čo sme prosili,
sme nič nezískali, lebo sme dostali všetko, čo bolo pre nás dobré a potrebné. Pane
náš, pred Tebou dnes sa červenajú naše líca, že nás miluješ natoľko, že neopúšťaš
svoj ľud, aby Tvoja milosť prúdila deň čo deň, aj keď tu, v tomto spoločenstve, v
našej rodine alebo dokonca kdekoľvek sa musíme zastaviť len v slzách. Ďakujeme za
príklad apoštola Pavla a za vytrvalosť jeho služby. Ďakujeme, že si ho použil na to,
aby si sa zjavil v Jeho živote s Tvojou hnacou láskou! Sláva Ti buď za to! Pane, príď aj
do našich životov, ukáž sa nám a ukáž nám, že kresťanský človek nemá inú možnosť,
ako  žiť  vďakyvzdaním  pre  Tvoju  lásku!  Tvoja  láska  nás  neodradí,  naše  slová
nevyblednú,  v  našich  životoch  sa  neobjaví  znak  úzkosti,  ale  Tvojej  úprimnosti.
Ďakujeme, že i v ťažkosti môžeme vyjadriť s Tvojou láskou otvorene s čistým srdcom
všetko.  Daj,  aby  sme  sa  neskrývali  za  vlastné  chyby   za  chyby  iných,  aby  sme
nezakrývali ťažkosti druhých, aby sme neboli spolupáchateľmi nenávisti, ale aby nás
mohla viesť Tvoja dojatá milosť, sila Tvojho Ducha. Prosíme dotkni sa nás, prehovor
a konaj v našich životoch! Odpusť naše previnenia. Daruj nám otvorené a pokorné
srdce. Formuj ľudské srdcia tak, aby boli požehnané a plné vďakyvzdania za vlastné
život a za všetko. Prosíme za svojich starších, osamelých, bezdomovcov. Prosíme za
vlastné deti, za matky a za otcov našich kresťanských rodín. Modlíme sa za rodiny
spolustarších nášho cirkevného  zboru,  prosíme o  náš  cirkevný zbor.  Pomôž nám
otvoriť naše srdcia a objímajúcu náruč v smere každého. Pre Ježiša Krista zostaň s
nami a buď naším verným pastierom. Amen.

Modlitba Pánova

Ofera: „Ucti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody.“ (Prís 3,9) 

Požehnanie: „Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, rovnako
zmýšľajte, nažívajte v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Milosť Pána Ježiša
Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými (IIKor 13,
11.13) Amen. 

Záverečná pieseň: Chválospev č. 537. 1.-3. verš: „Poď k Ježišovi, poď, ešte dnes...“


