Chválim sa slabosťami
4. pôstna nedeľa 7.3.2021
Piesne: 393,109,95,113,A26
Texty: 2K 9,8-10 / J 6,1-15
Text: Text: Iz 54,7-10
„Opustil som ťa na malý okamih, ale veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V návale hnevu som na
okamih skryl svoju tvár pred tebou, ale večnou milosťou sa nad tebou zľutúvam,“ hovorí tvoj vykupiteľ,
Hospodin. „Pripadá mi to ako za dní Noacha, keď som prisahal, že Noachove vody už nezaplavia zem, tak
teraz prisahám, že sa nebudem na teba hnevať ani ťa nebudem karhať. Aj keby sa vrchy pohli a kopce
kolísali, moja milosť sa nepohne od teba a moja zmluva pokoja sa nezakolíše,“ hovorí Hospodin, ktorý sa
zľutúva nad tebou.
Unavení, opustení, izolovaní. Aj tak je možné vyjadriť to čo momentálne prežívame. Čakáme, že to pominie
a nastanú lepšie časy. Nevieme kedy, aj keď tušíme, že sme na ceste k tomu stavu. Nevieme ako dlho to
bude trvať a zdá sa, že odchod toho čo prišlo s „KORONOU“ nebude tak náhly, ale postupný. A viem, že keď
to pominie čaká nás množstvo práce. Mnohé z toho čo bolo už nebude v takej miere, lebo rozhodnutia
ktoré sa prijali so sebou prinesú zmenu v spoločnosti aj keď nad „KORONOU“ získame kontrolu. Je však
pred nami budúcnosť.
V tom vidím akúsi paralelu k tomu čo prežíval Boží národ za čias proroka Izaiáša – pred niekoľkými tisíckami
rokov. Spoločnosť poznačilo zajatie babylónčanmi no po čase sa vracajú späť do slobody v ktorej túžili žiť.
A na tejto ceste do slobody im znejú slová, ktoré sme počuli. Aj keď sú to slová povzbudenia nie sú len
o povzbudení, ale aj o pripomenutí toho čo bolo.
Opustenosť Pánom
Opustil nás, Boh? Ako to mohol dopustiť? Aj také otázky sa mohli vynárali v mysliach členov Božieho ľudu,
keď do ich krajiny vtrhli babylónčania a zrovnali ich krajinu so zemou a odvliekli časť národa do zajatia.
V otázke prečo je skrytá túžba nájsť vinníka. Kde ho hľadať? Nuž v iných? Aj to je možné a často viditeľné.
Skrze slová prorokov mal však Boží ľud možnosť hľadať dôvody v samom sebe. Hlavne vo chvíľach, keď
počujú o Božom hneve – návale hnevu v ktorom na okamih skryl svoju tvár. Áno Boh sa hnevá, možno sme
na to zabudli. A v tomto je nemenný. Jeho hnev nie je bezdôvodný, neopodstatnený: „Boží hnev sa totiž
zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde“.
Tak tomu bolo aj za čias Noácha. Kde sa prekáža pravde, tam môžeme s istotou očakávať Boží hnev a trest.
V akej podobe? Boh sa človeku vystúpi, a nechá ho ísť vlastnou cestou. Nie málo ľudí vníma „KORONU“ ako
Boží trest. Nepotvrdzujem, ani to nevyvraciam. Každopádne viem, že ak Pán zosiela trest nie je to
s úmyslom zničiť, ale zachrániť – navrátiť k pravde. Izrael sa vracia, je na ceste späť do svojej krajiny. Ak
vnímame, že sa vraciame zbystrime pozornosť, nezabudnime na to čo bolo a byť nemalo, čo sa žiť žilo a žiť
nemalo. Nezavdávajme Bohu vedome priestor k hnevu.
Omilostenie Pánom
„Opustil som ťa na malý okamih“. Izraelci vnímali zajatie ako prejav Božieho hnevu no pravdou je, že Pán ich
neopustil. Aj v tom zajatí bol stále Jeho ľudom, ktorého sa nevzdal. Krátky čas trval nakoniec 50 rokov. Po
tom čase sa mohli vrátiť späť. Čakali dlho na túto podobu Božej milosti. Pre mnohých doslova celý život. No
sám život, jeho trvanie aj keď vonkajšej neslobode bol prejavom Božej milosti, zľutovania a ochrany. Pán dal
vidieť zmenu, no jasne pripomína, že to nie je dielom náhody. On skrze perzského kráľa Kýra, ktorý
prepúšťa Izrael na slobodu pôsobí. Boh takto zostáva verný tomu čo povedal – verný svoje zmluve v ktorej
svoj ľud zachováva a privedie ho k slobode a radosti. Jasne to znie, aby na to nezabudli. Tiež preto, aby
zmenu situácie k lepšiemu nepripísali nikomu inému ako Pánu, ktorý pôsobí cez svoje nástroje - kráľov
okolitých národov. Komu pripíšeme úspech návratu do slobody? Nezabudnime, že je to On ktorý s veľmi
milosrdenstvom k slobode zhromaždí. Nie nezabudol, ani my nezabudnime. V každý okamih môžeme
nechať preniknúť túto zvesť do našich životov. Už teraz na ceste späť môžeme prežívať pokoj a radosť
z Božej milosti a vernosti. „Aj keby sa vrchy pohli a kopce kolísali, moja milosť sa nepohne od teba a moja

zmluva pokoja sa nezakolíše,“ hovorí Hospodin, ktorý sa zľutúva nad tebou“. Oddajme sa tomuto Božiemu
zasľúbeniu o to viac, keď máme pred očami život a dielo Pána Ježiša Krista.
Posilnenie Pánom
Život ide ďalej. Boží národ čakajú nové výzvy. Mnohé sa zmenilo. Návrat znamená obnovenie toho čo bolo
zničené - chrámu, bohoslužby, zriadenia, životného priestoru. Aj do tých dní ich sprevádzajú slová: „Aj keby
sa vrchy pohli a kopce kolísali, moja milosť sa nepohne od teba a moja zmluva pokoja sa nezakolíše,“ hovorí
Hospodin, ktorý sa zľutúva nad tebou“. Vezmime si k srdcu tieto slová na ceste späť a pre budúcnosť ktorej
ideme v ústrety. Možno tak ako u Izraelcov sa mnohé zdanlivo pevné a nemenné vec pohli aj v tvojom
živote. A mnohé sa ešte len pohnú. Nič nie je natoľko pevné a nestále, aby tým život neotriasol. Alebo skôr
Boh neotriasol? Jedno sa však nepohne: Hospodinova milosť a zmluva pokoja. Viera v to je to čím napĺňa
Božích Duch srdcia milujúcich Krista. Milosť a zmluva pokoja - tým najväčším stelesnením toho je náš
Spasiteľ. Aj keď to čo nás čaká teraz len tušíme, ideme v ústrety budúcnosti s vierou, že v tom bude Boh nás
bude sprevádzať svojou milosťou a pokojom. Skúsenosti, ktoré sú za nami aj spôsob akým Boh v nich konal
nech nás sprevádza na ceste v ústrety budúcnosti. Ideme do nej s Božím zasľúbením jeho prítomnosti
a požehnania. Poďme do nej s odhodlaním dôverovať a poslúchať – s túžbou byť a zápasiť o vernosť Bohu,
ktorý je verný nám.
Bratia a sestry. Do našej unavenosti, opustenosti a izolovanosti opätovne Boh vstupuje svojim slovom – áno
tým zapísaným u proroka Izaiáša starým spred niekoľko tisíc rokov no aj tým večne živým – Pánom Ježišom
Kristom. A ten povedal jasne svojim: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ Amen
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online biblická hodina meet.google.com/pzc-ahdp-arm
vyučovanie náboženstva ZŠ Hradná
online vyučovanie konfirmandov
online pôstne večerné služby Božie – facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo
online dorast https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe
online Detská besiedka meet.google.com/ept-pqtf-qta
online mládež
online služby Božie – facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo

SODB 2021
V dňoch 15.2.-31.3. prebieha sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Vzhľadom k tomu, že sčítanie prebieha
elektronicky ponúkame možnosť pomoci pri tomto sčítaní. Stačí kontaktovať br. farára na tel. čísle 0918
828 329.
POMOC v čase karantény
V týchto dňoch, počas ktorých sme v nútenej izolácii voči vonkajšiemu svetu si uvedomujeme
zodpovednosť za svoje aj zdravie iných. Chceme vám byť pomocou pri zvládaní týchto dní v oblasti telesnej
a duchovnej.
V oblasti telesnej Vám vieme:
- zabezpečiť nákup potravín / prípadne vybrať vám nevyhnutné lieky predpísané lekárom
- prihlásenie na očkovanie vakcínou proti COVID-19
V oblasti duchovnej:
- dodanie nedeľných pobožností do poštových schránok
- telefonický rozhovor
V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 0918 828 329.
K podpore činnosti, ale aj k plneniu záväzkov voči cirkevnému zboru môžete využiť nižšie
uvedené údaje:
IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984
VS : 612100 (cirkevný príspevok (poznámka: meno a priezvisko)
VS : 610100 (milodary)
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky)
Vzhľadom k obmedzeniam súvislosti s pandémiou vás prosíme, aby ste cirkevný príspevok,
ktorý je pre rok 2021 vo výške 10,-Eur na člena uhradili bankovým prevodom. Do poznámky
je potrebné uviesť mená tých, za ktorých je príspevok uhradený a tiež číslo domu.

