„Živá bytosť“
Suspírium: „Teraz však, Hospodin, ty si náš otec, my sme hlina a ty si náš tvorca,
všetci sme dielom tvojej ruky. Nehnevaj sa priveľmi, Hospodin, nespomínaj už
viac vinu. Hľa, pozri, všetci sme tvoj ľud.“ (Iz 64, 7-8) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 302. 1. verš: „Vyvýšený Bože, trónom Ti je nebo…“
Pozdrav: Hospodin povedal Mojžišovi: „Je azda Hospodinova ruka prikrátka?
Teraz uvidíš, či sa moje slovo splní, alebo nie!“ (IVMojž 11,23) Amen.
Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste Židom v 11.
kapitole v prvom až treťom verši takto: „Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a
zdôvodnením toho, čo nevidíme, lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo.
Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo
viditeľné.“(Žid 11,1-3) Amen.
Pieseň: Žalm č. 136. 1-8. 20-23. verše: „Vzdajte Bohu vďaku, česť...“
Vzdych: „A prečo ste takí ustarostení o oblečenie? Pozorujte poľné ľalie, ako
rastú: nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej
svojej sláve neobliekal tak ako hociktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu
na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy
maloverní?“ (Mt 6,28-30) Amen.
Lekcia: Prvá Kniha Mojžišova 2,1-7
Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. Siedmeho dňa Boh
dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v siedmy deň si Boh odpočinul od
všetkého, čo utvoril. Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ten deň
Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Takto sa
udialo stvorenie neba a zeme. Keď Hospodin, Boh, utvoril zem i nebo, ešte
nebol na zemi nijaký poľný ker a nerástla nijaká poľná bylina, lebo Hospodin,
Boh, nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Spodná
voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. Vtedy
Hospodin, Boh, stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych
života. Tak sa stal človek živou bytosťou.
Modlitba:
Ďakujeme Ti, drahý a všemohúci Bože náš skrze Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa,
že Tvoja jednoznačná mienka je život, v ktorom nám daruješ slobodu. Jedine
touto slobodou, darovanou v Kristovi, sa môžeme zreteľne chytiť Tvojej vernosti,
a prosiť Ťa o to, aby Ježišov život bol prameňom a pilierom nášho života.

Vyznávame Ti, že častokrát sme leniví oslovia a prosíme Ťa, živý Kristus, oživ
nás a zapáľ naše srdcia ohňom Svojej lásky prostredníctvom Tvojho Slova
a Ducha Svätého. Vyznávame Ti, že bez Teba sme znetvorení ľudia, ktorí síce
lákajú zvedavcov, ale odpudzujú Tvoju nesmiernu pohotovosť.
Veríme v Teba, náš Stvoriteľ, a vyznávame Ti, že chceme prežiť i dnes Tvoje
osobné prepadnutie, ktoré vôbec nie je nanútenie Tvojej vôle, ale len stotožnený
obraz každého z nás z naničhodným spôsobom života. Velebíme Ťa, že Ty si aj
dnes samé dúfanie, samá prítulnosť a samá vytrvalosť, čo sa týka nás, pričom
vidíš ako sa na nás lepí hriech. Buď pre nás všetkým, milujúci Pán. Buď pre nás,
nezlomnou skalou aj v radosti aj v utrpení. Prosíme, Bože náš, naplň nás i náš
život svojou radostnou zvesťou, evanjeliom života, aby sme sa nepotĺkali
v bahne, a nehľadali iné zaujímavosti sveta, ale otvorene hľadali Tvoju blízkosť.
Príď medzi nás, a usídli sa tam, milostivý Pane, kde je sucho. Buď vlahou pre náš
osobný život. V mene Ježiša Krista, nášho Pána, prosíme, vypočuj našu modlitbu.
Amen.
Pieseň: 303. chválospev 1-8. verše: „V tých miestach blažených...“
Vzdych: „Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli,
nastali nové. To všetko je z Boha.“ (IIK 5,17-18a) Amen.
Text: Prvá kniha Mojžišova 2, 7
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha svätého je zapísané v Prvej knihe Mojžišovej v druhej kapitole v siedmom
verši:
„Vtedy Hospodin, Boh, stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier
dych života.“
Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie
v Pánu Ježišovi!
Druhé veľké dejstvo: stvárnenie človeka. Obrovská scéna a mohutný
zostup Boha, aby znova vyjadril svoje presvedčenie, a aby nás spolu so žalmistom
uistil: „Vedzte, že Hospodin je Boh, on nás utvoril, patríme mu, sme jeho ľud,
ovce jeho pastviny.“ (Žalm 100, 3)
Po prvé, stvárnený a sformovaný človek nie je to, čo Boh myslí pod živou
bytosťou. Formát človeka je neživý formát: „Prach zo zeme.“ Formát človeka je
len skelet. Formát človeka je len kostra, ktorou treba hýbať. Stvárnenie človeka
znamená viac. Boh totiž nie je len hrnčiar, ktorý drží hlinu v ruke a vyrába

nádoby. (viď. Jer 18,3-6) Boh formuje telo človeka síce z hliny zeme, ale daruje mu
dych života. On nás privádza k životu. Samotný stvoriteľský akt, ktorý je
darovaný Duchom Božím. Živý a mocný Boh a jeho láskavý úmysel milosti už
v prvotnej vzorke vyviera na povrch. Človek, ktorý je úzko spätý so zemou,
a človek, ktorý je úzko spätý s Bohom, je jednoliaty celok. Biblický názov pre
Boha: „Boh je Duch...“ (viď. Jn 4,24) a jeho neustály pohyb smerom k človeku.
Stvorenie všetkého vyjadruje Božie „už aj...“ Ako náhle Boh koná, všetko sa
prebúdza k životu. On nás oživuje. Boh spestruje našu pochmúrnu každodennosť
svojím životom. Boh nás zveľaďuje. Drahí bratia, milé sestry! Nikdy nezabúdajme
na to, Kto je darcom života. Pamätaj, chrániť život je naším osobným posolstvom
až do posledného dychu a výdychu každého z nás, lebo nepochádza od nás
a z nás. Človek je vzatý zo zeme, ale len darom od Boha a z Boha je živou
bytosťou. Stopa nášho pôvodu. Spätosť so zemou a spätosť s nebesami je druhou
zásadnou myšlienkou biblického textu. Bieda a veľkosť človeka už v prvom kole
sa odráža. Neživý prach a živá duša. Boh je najväčší humanista, veď z humusu
chce vytvoriť to, čo bude aj v jeho očiach ľudsky si počínať. Bude vytvárať vzťahy.
Nebude osamelý. Nebude rozlišovať a odlišovať. Obstojí vo všetkých vzťahov.
Prekoná bariéry. Vykoná potrebné zmeny. Jeho ľudská dôstojnosť sa preukáže
vždy a všade. Bude spontánny, radostný a slobodný. Na to všetko nás Boh
vytvoril. Aby sme boli optimistami Jeho viditeľného sveta. Kresťan je
Bohabojným optimistom. Kresťan sa síce odrazí od zeme, ale jeho cieľom je nebo.
Kresťan jednoznačne vyjadruje: „Ja sám nič, ale s Ním, ktorý je jediným Bohom
celého stvorenstva, všetko prekonám.“ (viď. IK 15,10) Kresťan so svojimi
úmyslami podčiarkuje: „Ja sám bezvládny, ale s Ním, ktorý je Bohom zástupov,
nápomocný.“ (viď. Jn 21,17) Kresťan svojimi skutkami zdôrazňuje: „Ja sám
ničomník a neveriaci, ale s Ním, ktorý vládne svetu, učeník a vyznávač Jeho
svätého mena.“ (viď. Jn 20,24-29) Kresťan so svojimi výrokmi dookola opakuje to
isté: „Ja sám len malý chlapec, ale s Ním premôžem aj Goliáša.“ (viď. ISam 17)

Milý brat a drahá sestra! Len živá duša vie, kto je jeho skutočným Bohom
a Otcom v Ježišovi Kristovi. Môj Boh a Náš Otec je láskyplná osobnosť, ktorá Teba
i mňa chce pretvoriť. Chce ťa vidieť v novom šate. Chce ti vziať Tvoju biedu
a chce, aby si bol Jeho novým stvorením. Chce ti vrátiť v Kristovi, tú veľkosť,
ktorá sa preukázala na Golgotskom kríži láskou, kde Jeho jednorodený Syn pre
Teba a pre mňa „nemal podobu ani krásu, aby sme na Neho hľadeli.“ (viď. Iz
53,2) Chce ti vrátiť v Kristovi tú mieru nádeje a viery, ktorú vyobrazil našou
biedou na prvý Veľký piatok náš Pán, a „nemal ani výzor, aby sme po ňom
túžili.“ (viď. Iz 53,2) Chce ti vrátiť v Kristovi pokoj, ktorý stavia mosty tam, kde sa
všetko zrútilo a ubezpečiť ťa o tom, že kde sa končia Tvoje hranice a medze, tam
je nový začiatok s Ním. On prelomí naše múry, ktorými sme sa zabarikádovali.
On ucelí všetko, čo sa jednoducho rozsypalo. On zocelí to, čo je biedne krehké,
aby sme sa naučili, že moje stvárnenie a jeho stvárnenie sa prelína práve v
Kristovi. Naša bieda i naša veľkosť bola stvárnená práve na Veľký piatok. Náš
Pán dobre vie, že každý z nás je obmedzený. Práve preto vzal do rúk to, a vzal na
ruky to, čo vytvoril. Nechce našu skazu a našu záhubu. Zariadil všetko, aby sa už
začal v skutočnosti náš osobný príbeh, aby sa dialo medzi Bohom a človekom už
niečo, aby On mohol prehovoriť a človek mohol odpovedať.
Človek je a bude úplný len s Bohom. Človek je a bude ucelený len so svojím
nebeským Otcom. Bez Boha každý človek je len prach. Drahý kresťan žijúci na
tomto svete! Zostaneš netvorom vlastnej biedy alebo zotrváš pri Bohu ako jeho
živá bytosť a Kristov úd, člen Jeho spoločenstva? On sa otvorene pýta ako na
začiatku knihy proroka Malachiáša: „Ak som teda otec, kde je úcta voči mne? Ak
som pán, kde je bázeň predo mnou?“ (Mal 1,6) V Bohu je pripravená možnosť
aktívneho bytia, on je a zostáva s nami: „Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s
nami.“ (Mt 1,23) Jedine v Ňom badáme všemohúcu moc, ale aj celkové poníženie
pre človeka. Láskyplná a aktívne činná bytosť, ktorá prekonala všetko. Čo sa
dnes deje s naším svetom? Vie niekto vyrozumieť tomu? Všetko sa rúti dole

vodou, ale naše Bohom uistenie je vždy platné, lebo Boh stojí a vždy bude stáť na
strane života: „Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh,
posilním ťa a určite ti pomôžem.“ (Iz 41,10) Amen.
Modlitba:
„Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha
synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče.“ (R 8,15)
„Teraz sa srdcom a celou bytosťou zamerajte na hľadanie Hospodina, svojho
Boha.“ (IIKron 22,19)
„Všetko, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej sily, lebo niet práce ani
uvažovania, ani poznania a múdrosti v podsvetí, do ktorého ideš.“ (Kaz 9,10)
„Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať Duchom. Slúžte Pánovi.“ (R
12,11)
„Aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce!“ (Žalm 73,1)
„Milovaní, ak nás srdce neobviňuje, máme istotu v Bohu a o čokoľvek prosíme,
dostaneme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa mu páči.“
(IJn 3,21-22)
Modlitba Pánova
Ofera: „Nech je zvelebené jeho slávne meno naveky a nech jeho sláva naplní celú
zem! Amen, amen.“ (Žalm 72,19)
Požehnanie: „Nech je nám Boh milostivý a žehná nás, nech medzi nami zažiari
jeho tvár! Nech tvoju cestu a tvoju spásu poznajú na zemi všetky národy! Nech ťa
velebia, Bože, národy, nech ťa velebia všetci ľudia! Zem vydala svoju úrodu, Boh
nás žehná, náš Boh. Boh nás požehnáva. Nech sa ho boja všetky končiny zeme!“
Amen. (Žalm 67,1-4.8)
Pieseň 304. chválospev 1-4. verše: „Bože Otče náš!...“

