Pôstna večiereň
19.3.2020
1. Pieseň 96
2. MODLITBA: Milosrdný a večný Bože náš, ďakujeme Ti úprimne, že si
svojho milého Syna vydal utrpeniu pre naše dobro. Prosíme Ťa, daj nám
v tomto tichom pôstnom čase spasiteľne rozjímať o tomto utrpení, pokoriť
sa pred Tebou v pravom pokání a tešiť sa Tvojmu zmilovaniu. Učiň to pre
svojho milého Syna Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, večne
požehnaného. Amen
3. Čítaný text: Vypočujme si Božie slovo, ktoré je napísané v Liste
Rímskym 3. kapitole takto:
„Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon
i proroci, a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo
niet rozdielu: Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlnení
bývajú zdarma z Jeho milosti, skrze vykúpenie v Kristu Ježiši, ktorého Boh dal
ako prostriedok zmierenia skrze vieru v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju
spravodlivosť prehliadnutím hriechov, páchaných predtým, v čase Božej
zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol
spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. Amen
Slovo nášho Boha zostáva naveky.
4. Pieseň 100
5. Kázeň
1.kniha Mojžišova 9, 12 – 16
„Boh ďalej riekol: Toto bude znamením zmluvy, ktorú pre všetky budúce
pokolenia robím medzi sebou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi, čo sú
pri vás: svoju dúhu kladiem na oblaky; i bude znamením zmluvy medzi mnou
a medzi zemou. Keď nakopím oblaky nad zemou a ukáže sa dúha na oblakoch,
rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a medzi vami i medzi všetkými
živými tvormi zo všetkého tela; a vody sa už nestanú potopou, aby zničili každé
telo. Keď bude dúha na oblakoch, pozriem sa na ňu, aby som sa rozpomenul na
večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým tvorom zo všetkého tela,
ktoré je na zemi.“ Amen
Drahí bratia a sestry! Neraz zostaneme stáť v nemom úžase pri pohľade na veci
okolo nás. Akým nádherným výtvorom sú kvety vytvorené silným mrazom na
skle. Padajúce, jemne tvarované snehové vločky. Pavučina dokonale utkaná
medzi steblami trávy. Alebo pestrofarebná dúha. O dúhe a jej význame mali
ľudia od dávna rozličné predstavy. Biblia ju dáva do spojitosti s potopou za čias
Nóacha. Pripomína zmluvu, Boží záväzok, že pre hriech už nebude ničiť, trestať
stvorenie. Práve farby dúhy poukazujú na milosť pre všetkých nás.

Pán Boh nám dáva pestrú ponuku. Rozličné formy, ako sa dať zachrániť
pred ničiacimi vlnami hriechu. V cirkvi používame rozličné formy na oslovenie,
povzbudenie viery u všetkých generácií. Od detskej besiedky, cez konfirmačné
sústredenia, tábory, služby Božie, biblické hodiny, vyučovanie náboženstva,
misijné programy. Formy môžu byť rozličné, ale jedno ich spája – cez ne sa
prináša Božia milosť. Pripomínajú novú zmluvu, ktorú Pán Boh ponúka. Sedem
dúhových farieb z Golgoty žiari ako znamenie Novej zmluvy. Sedem
posledných Ježišových slov z kríža, hovorí výraznou rečou o tejto zmluve. Pre
ňu Pán Boh odpúšťa, prijíma, umožňuje nový začiatok. Môžeme slobodne žiť,
pracovať, slúžiť. V tej farbe, ktorú nám Pán Boh vybral.
Dúha nám pripomína Božiu lásku a zasľúbenie, tiež zmluvu s Nóachom. Pán
Boh už nikdy nezničí celú zem potopou. Napriek tomu prichádzajú pre nás, ľudí,
rôzne skúšky, Božie varovanie či zastavenie, prichádzajú prírodné katastrofy, ale
aj choroby či smrť. Toto všetko je dôsledok nášho ľudského hriechu, dôsledok
odlúčenia od Pána Boha. Je zbytočné pýtať sa: prečo? Skôr je potrebné
premýšľať nad tým, čo mi chce týmto Pán Boh povedať? Čo je v mojom živote
zlé, čoho sa mám zbaviť, čo mám opustiť, v čom sa mám zmeniť k lepšiemu,
ktoré Božie prikázanie vedome porušujem atď.
Teraz máme pocit, akoby prišla na našu zem „potopa vírusu“ a ničí ľudstvo.
Vzbudzuje strach, ľudia podliehajú chorobe, ktorá sa šíri závratným tempom.
Rovnako ako vody potopy, ktoré zaplavili celú zem. Vďaka Pánu Bohu za to, že
my, veriaci, si nemusíme zúfať, ale môžeme a máme dúfať. A samozrejme
dôverovať. Pretože Pán Boh nám dal „koráb“ či archu. Dal nám svojho jediného
Syna, Pána Ježiša. On je tou jedinou záchranou pred všetkým zlom. On je našou
jedinou istotou, našou „loďou záchrany“ aj pred tým najväčším
nebezpečenstvom, aj pred tou najhlbšou vodou či najnebezpečnejším vírusom.
On nás chce zachrániť pre večný život. Dovoľme Mu, aby bol naším
Kapitánom, aby riadil loď nášho života. Nech smeruje k večnosti, do prístavu
Božieho kráľovstva. To ostatné naokolo sú len vody potopy. Ale keď budeme
s naším Pánom, nemusíme sa ničoho báť. Amen
6. MODLITBA:
Pane Ježiši Kriste, vzdávame Ti vďaku za to, že si pre nás získal záchranu
a spasenie. Tvoj kríž je pre nás záchranou a istotou v tomto svete hriechu. Tak,
ako dúha je symbolom zmluvy, že už viac nebude potopa, tak aj Tvoj kríž je pre
nás zárukou večného života. K Tvojmu krížu prichádzame aj v tomto pôstnom
čase a prosíme, aby si posilnil našu vieru a dôveru v Teba. Amen Otče náš...
7. POŽEHNANIE:
Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech chráni a zachováva srdcia
i mysle vaše, v Kristu Ježiši Pánovi našom, na veky požehnanom Amen
8. PIESEŇ 441

