12.po Trojici – 8.9.2019
Pozri sa do zrkadla
1. Oslovenie: Milí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi! Znovu je tu svätý deň, v ktorom máme možnosť
počúvať Božie slovo. Ono nás aj dnes chce povzbudiť do nových dní, aby sme videli a poznávali Božiu
milosť a lásku. Budeme pokračovať vo výklade Jakubovho listu a dnes sa zameriame na to, ako sa vidíme my
sami, ako by nás mohli vidieť ľudia a ako nás vidí Boh. Začneme bohoslužby v mene Trojjediného Boha
prvou piesňou.
2. Pieseň č. 383
3. Modlitba: Skloňme sa a takto sa spolu pomodlime: Chválime Ťa, Otče a Pane neba i zeme, lebo
chválospev je milý a ľúbezný. Otvor nám pery, nech naše ústa Tvoju chválu zvestujú. Často sme hluchí voči
Tvojmu slovu a keďže ho nepočúvame srdcom, nie sme ani schopní hlásať jeho pravdu. Ty si nám však
v Ježišovi Kristovi poslal Spasiteľa, ktorý hluchým dáva sluch a nemým reč. V Tvojom Synovi teda
poznávam pravdu, ktorá zvíťazí nad každým zlom v nás aj mimo nás a ktorá nás navždy vyslobodí z otroctva
hriechu. Daj nám svojho Ducha, aby sme už dnes ušami i srdcom počuli Tvoj hlas a kráčali tak, vďaka Tvojej
milosti, v ústrety životu večnému. Amen.
4. Čítaný text: Dnešný čítaný text je z prorockého textu Ezechiela z 2 a 3 kapitoly (2:8-3:3): „Ty však,
človeče, počúvaj, čo ti hovorím: nebuď vzdorovitý, ako dom vzdoru! Otvor ústa a zjedz, čo ti dávam. A keď
som sa pozrel, ajhľa, vystrela sa ku mne ruka a v nej bol knižný zvitok. Rozvinul ho predo mnou. Bol
popísaný na prednej a zadnej strane a mal nadpis: nárek, vzdych a beda. Riekol mi: človeče, zjedz všetko, čo
vidíš! Zjedz tento zvitok a choď! Hovor domu Izraela! Nato som otvoril ústa a on mi dal zjesť ten zvitok
a riekol mi: človeče, nakŕm si telo a naplň si vnútro týmto zvitkom, ktorý ti dávam. Keď som ho zjedol, bol
v mojich ústach sladký ako med“. Amen. Slovo nášho Boha zostáva naveky.
5. Pieseň č. 443
6. Čítaný text: Evanjeliový text zapísal Lukáš v 10 kapitole (30-37): „Ježiš riekol: išiel jeden človek
z Jeruzalema dolu do Jericha a padol lotrom do rúk. Tí ho ozbíjali, doráňali, zanechali polomŕtveho a odišli.
Náhodou išiel touto cestou kňaz a keď ho videl, obišiel ho. Podobne i levíta, keď prišiel na to miesto a videl
ho, obišiel ho. Prišiel však k nemu pocestný Samaritán, a vidiac ho, zľutoval sa nad ním, pristúpil k nemu,
obviazal mu rany, nalial do nich oleja a vína a vyložil ho na svoje hoviadko, zaniesol do hostinca a opatroval
ho. Potom na druhý deň vybral 2 denáre, dal hostinskému a povedal: opatruj ho, a ak by si viac na neho
vynaložil, zaplatím ti, až sa vrátim. Čo sa ti teda zdá: kto z tých troch bol blížny tomu, ktorý padol lotrom do
rúk? A on odpovedal: ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš mu povedal: choď a rob podobne“. Amen.
Slovo nášho Boha zostáva naveky.
7. Pieseň č. 201
8. Kázeň: Skloňme sa a pomodlime slovami 119 žalmu: „Čiň dobre svojmu sluhovi, aby som žil
a zachovával Tvoje slovo. Otvor mi oči, aby som videl zázraky Tvojho zákona. Príchodzí som na zemi,
príkazy svoje neskrývaj predo mnou. Tvoje svedectvá sú mojou rozkošou, ony sú mojimi radcami“. Amen.
Budeme sa spolu zamýšľať nad slovami apoštola Jakuba, ktoré nachádzame napísané v 1.kapitole, vo
veršoch 22-25 takto: „Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba. Lebo
ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá prirodzenú tvár.
Videl sa, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie
ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní“. Amen.
Každý z nás má doma zrkadlo a aspoň raz cez deň sa do neho pozrie. Chceme zistiť, ako vyzeráme. Je to
dôležité najmä vtedy, keď človek ide do spoločnosti. Musí byť pripravený tak, aby sa ho nikto nezľakol. Jedna
žena prišla ráno do práce a keďže zaspala, tak sa veľmi ponáhľala. Kolegyňa jej hovorí: krásne si sa obliekla, ale čo tie medvedíkové
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papuče. Žena odvetila: tie som si v zrkadle nevšimla. Zrkadlo je skvelý prostriedok na správne videnie seba, ale
musíme pri ňom spĺňať základné podmienky: musí byť dostatočne veľké, aby sme si videli aj na nohy / musí
byť nepoškodené, aby sme videli skutočnosť / musíme vnímať, čo nám ukazuje, lebo ono nám síce môže
hovoriť: si krásna, ale my počujeme: si hrozná alebo naopak.
Božie slovo je takýmto zrkadlom pre nás. V ňom sa môžeme spoznávať a vidieť reálne. Len sa musíme
z času na čas upokojiť, stíšiť, prestať stále vykrikovať svoje názory o sebe alebo prestať počúvať, čo si o nás
myslia druhí. Iba vtedy, keď necháme Božie slovo ukázať nám náš skutočný obraz, dokážeme svoj život
regulovať. Je dôležité však pripustiť, že to, čo vidím v Božom slove je o mne, som to ja, je to môj reálny
obraz a neklamať sa tým, že sme lepší, že nie sme až takí zlí.
Nestačí sa však reálne vidieť, ak vzápätí zabudneme, akí naozaj sme. Je to nanič, ak po tom, čo sme počuli
v Božom slove o nás, znovu dáme na pohľad iných ľudí alebo svojho srdca a vykrikujeme buď, že my nie
sme až takí hriešni alebo že sme hriešni oveľa viac.
Preto je popri pohľade do zrkadla Božieho slova, popri pamätaní si, ako skutočne vyzeráme, dôležité začať
na regulácii, zmene svojho života, pracovať. Preto Jakub hovorí o poslucháčoch a o konateľoch Božích
právd. Poslucháč je človek, ktorý počúva, vníma Božie slovo, ale pri tom aj zostáva. Je to ako pacient,
ktorému lekár správne stanoví diagnózu, nasadí mu liečbu, dá všetko potrebné pre uzdravenie, ale on si ten
liek nevezme. Všetko je zbytočné, ak lieky nemôžu účinkovať, pretože im pacient nedá priestor a možnosť.
Božie slovo by nás zmenilo, tvarovalo, ale nemôže, lebo hneď ako si ho prečítame, zabúdame, čo sme tam
čítali a tak slovo nemá možnosť pôsobiť v nás zmenu k lepšiemu.
Možno si spomeniete na podobenstvo, ktoré povedal Pán Ježiš o rozsievačovi a štvorakej pôde. Jakub akoby
ho zopakoval a parafrázoval. Ľudia teda rozdielne reagujú na slovo a je na nás, či sa v tom nájdeme, či si
pripustíme, že to sme my a či s Božou pomocou náš postoj k Biblii zmeníme:
- niekto hovorí o Bohu toľko, že nestíha počúvať, čo Boh v skutočnosti hovorí: táto „deformácia“ hrozí
najmä kňazom, ale neobchádza ani laikov. Do tejto skupiny patria tí, ktorí sa Božím slovom veľa zaoberajú,
zvestujú ho, používajú vtedy, keď radia svojim blížnym, ale tomu slovu nedovoľujú prenikať do ich srdca
a postojov. Keď človek stále niečo rozpráva, nemá čas počúvať a to sú presne títo ľudia. Majú toľko
vlastných myšlienok a slov, hoci aj o Pánovi Ježišovi, že nemajú čas a priestor počúvať, čo im On osobne
hovorí.
- niekto počúva Božie slovo, ale hneď aj zabúda na neho, pretože má kopec starostí, problémov
a krížov: tu z času na čas patríme všetci. Sú však ľudia, ktorí nemajú čas ani počúvať Božie slovo. Majú veľa
práce doma, chodia do zamestnania, chcú sa vyspať, treba im variť, potrebujú si život užiť... – jednoducho
podľa nich existuje veľa dôvodov, prečo nečítať a nepočúvať Božie slovo. Do tejto skupiny patria aj tí, ktorí
počúvajú Božie slovo, čítajú si Písmo, ale ako náhle príde do ich života nejaký impulz zabúdajú na to, čo
čítali a počuli. Diabol s obľubou využíva zlo v živote človeka, aby si nepamätal, čo mu Boh hovorí. Mnoho
ťažkostí nám prerastá cez hlavu natoľko, že máme zapchaté uši a srdce a nemôžeme tak počuť Boží hlas.
Krik našich problémov prekričí aj hlas Božieho slova. A tak si pamätáme, čo nás trápi, ale nie to, kto nás
môže trápenia zbaviť.
- sú tu však aj ľudia, ktorí počúvajú Božie slovo, poslúchajú ho a na základe neho aj konajú: sem
patria tí, ktorí svoj obraz z Biblii naozaj vidia. Ktorí počúvajú s otvoreným srdcom a dokážu si priznať: toto
je o mne, toto Boh hovorí mne, na toto upozorňuje práve mňa. Sú to ľudia, ktorí nezabúdajú, čo ich Pán Boh
učí, čo im pripomína, ale snažia sa prečítané slovo hneď transformovať do skutkov lásky a osobnej premeny.
Dovolia Ježišovi prehovoriť k nim, premeniť ich srdce, aby napokon – sami – ovplyvnení, mohli
ovplyvňovať aj iných a privádzať ich k Božiemu Synovi. To nie sú ľudia bez chyby, práve naopak: z Božieho
slova dobre poznajú svoje nedostatky, ale snažia sa ich, s pomocou Ducha svätého, zanechať a stávať sa
lepšími práve tým, že slovo Božie poslúchajú a uplatňujú v bežnom živote.
Zaujímavá je ďalšia Jakubova formulácia. My by sme povedali, že ten, kto číta a počúva Božie slovo,
zachováva Božie príkazy a snaží sa žiť lepším životom, že ten sa stáva neslobodným, stáva sa otrokom tohto
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Božieho zákona. Jakub však hovorí: práve ten, kto si číta Bibliu, kto počúva Boží hlas a akceptuje Božie
slovo, práve ten, kto ho rešpektuje a zachováva, práve ten získava skutočnú slobodu. Tá sa teda získava
poslušnosťou voči Pánu Bohu (aj keď my si myslíme, že práve ten, kto je poslušný, je neslobodný. Pán Boh
má však iný názor aj normy). „Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, ktorí zákon počúvajú, ale tí budú
ospravedlnení, ktorí ho plnia“ (Rím 2:13).
Zákon Mojžišov, zákon príkazov, sa tak stáva zákonom slobody, pretože ho človek plní nie z nutnosti
a povinnosti, ale z lásky, úcty a vďačnosti voči Pánu Bohu. Preto tento zákon slobody pôsobí v tomto svete
milosrdenstvo a láskavý postoj veriaceho človeka. Jednoducho: plnením zákona sa stávame slobodnými
ku konaniu dobra a lásky v tomto svete. Zároveň si tým pripomíname, že aj voči nám je Pán Boh
milosrdný, láskavý, zhovievavý a odpúšťajúci. Nie je to Boh – despota, ktorý len striehne na naše hriechy,
chyby a nedostatky, aby nás za ne potrestal alebo zahubil. Zákon slobody je nám, ľuďom, daný Bohom, ktorý
je slobodný ku konaniu milosrdenstva a my sa tak stávame slobodnými ku konaniu milosrdenstvo voči iným.
A to všetko má na svedomí zákon, ktorého dodržiavanie nás motivuje k láske, z lásky.
Jakub teda prenesene hovorí: ten, kto sa videl v Božom milosrdenstve, kto aspoň trochu chápe, že Boh je
milosrdný, je ovplyvnený tak, že začne byť tiež milosrdný. Kto len tak z pleca na plece prehodí informáciu,
že Boh je milosrdný, hneď ako vyjde medzí ľudí, zabudne na to a tak ani on a ani jeho okolie nebude
ovplyvnené týmto Božím milosrdenstvom (podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi Matúš 18:23-35).
Slovo Božie, jeho čítanie, pamätanie si a realizácia v živote nie je o tom, že si teraz začneme zapisovať počet
dobrých skutkov. Je to o celkovom pohľade na život. Je to o tom, že dáme celý svoj život pod vládu Božieho
slova, že si ho budeme čítať, počúvať ho, vnímať, pamätať na neho a necháme sa ovplyvniť týmto Božím
slovom natoľko, že celý život bude vyznievať ako chvála nášho Pána. Že už nebudeme premýšľať nad tým,
že teraz v túto chvíľu sme milosrdní, ale že budeme žiť ako Boží služobníci prirodzene a bez plánovania.
Zahľaďme sa teda do Božieho zákona slobody, pamätajme na neho a realizujme ho. Buďme pripravení
priznať si, že toto slovo hovorí reálne práve o nás, nebojme sa svoje hriechy vyznať a s Božou pomocou ich
opustime. Kiež je Pánovo slovo našim spoločníkom na cestách života tak, aby sme vydávali svedectvo o tom,
aký Pán Boh je tým, že my sa Mu budeme podobať. Amen.
Spolu sa takto pomodlime: Nebeský Pane, ďakujeme Ti, že nie si nemý a sebecký, ale že sa skláňaš k nám,
prehováraš svojim slovom a obmývaš svojim Duchom naše sebecké a hriešne srdcia. Ďakujeme Ti, že
smieme počúvať Tvoje slová, ktoré korigujú náš život a ktoré dokážu z ničoho vytvoriť niečo a zmeniť púšť
na kvetinovú záhradu. Prepáč nám, že niekedy Tvoje slovo ignorujeme a keď ho máme počúvať či čítať si
ho, vyhovárame sa na mnohé veci. Odpusť nám, že aj ho počúvame, ale nepripúšťame si ho k srdcu, myslíme
si, že v ňom nehovoríš o nás alebo rýchlo zabudneme, čo sme počuli a čítali. Prepáč nám, že nie sme schopní
Tvoje slovo realizovať. Prosíme o dar Božieho Ducha: nech nás On sám vedie k čítaniu, počúvaniu Tvojho
hlasu, k premene, ktorú pôsobíš v nás a ku konaniu skutkov, ktoré by pozitívne ovplyvnili nás, ale aj našich
blížnych. Do Tvojich rúk dávame tých, ktorí Tvoje slovo počúvajú, aj tých, ktorí ho zvestujú a vyprosujeme
pre nás Tvoju milosť, aby sme boli nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba, ale činiteľmi Tvojho slova
teraz i naveky. Amen. Otče náš...
Oznamy: Pondelok Gočovo: 19:00 modlitebné spoločenstvo
Utorok Vlachovo: 18:00 biblická hodina 19:00 spevokol
Streda Vlachovo: 15:00 náboženstvo MŠ
Štvrtok Gočovo: 10:00 náboženstvo MŠ Vlachovo 13:00 náboženstvo ZŠ Gočovo 18:00 biblická hodina
19:00 spevokol
Nedeľa 9:30 Vlachovo 11:00 Gočovo bohoslužby 13. nedeľa po svätej Trojici 14:00 Divadielka pre deti
Sestra farárka vás srdečne pozdravuje z Konfivíkendovky Gemerského seniorátu z Veľkého Slavkova
Požehnanie: Ježiš Kristus Ten istý včera, dnes i naveky. Skrze Neho prinášajme Bohu obeť chvály, teda
ovocie pier, vyznávajúcich Jeho meno. A On sám bude s nami teraz i naveky. Amen.
9. Pieseň č. 447
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10.Ukončenie: Božie slovo je tu pre nás ako zrkadlo, aby sme sa v ňom videli. Musíme sa však do neho
započúvať tak, aby sme sa ním nechali transformovať na Božích svedkov a konateľov tohto slova. Kiežby
sme menení Písmom, Ježišom Kristom, posilnení Duchom, žili život hodný Božích detí. Pán Boh nech nám
v tom pomáha. Bohoslužby sa skončili. Podajme si ruky. Rozíďme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme
nášmu nebeskému Pánovi. Amen.
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