To veľké posolstvo
i nám je, Kriste, dané,
ó, daj nám ho čuť dnes
láskavo, požehnane.
Nech slovo Tvoje dá nám moc
mať Teba, drahý, na pomoc,
keď búrka zhrmí, stmie sa noc,
ach, čuj nás Pane,
príď na pomoc! Amen.
Genesis 28:15 Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do
tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil.
Pánu drahé duše!
Evanjelický farár Ladislav Zsámbokréthy, ktorého 100 rokov od jeho úmrtia si pripomíname aj v tomto
roku, napísal konfirmačnú knižku a v nej vysvetľuje, kedy je dieťa ku konfirmácii dobre pripravené:
Dieťa je tak dobre ku konfirmácii pripravené, keď má zrelé chápanie k rozpoznaniu dobrého a zlého, má
známosť učenia Kristovho a živú vieru v trojjediného Boha.
Prianie nás všetkých je, aby ste toto dosiahli. Minulý týždeň ste krásne odpovedali, ale vedomosti nie sú
všetko. Záleží, ako k nim človek pristupuje.
Na jednej škole je krásny nápis, ktorý sa týka učenia.
„Ak sa učíš, aby si nezabudol, zabudneš, ale ak sa učíš, aby si pochopil, tak nezabudneš.“
Teraz je chvíľa, aby ste nielen pochopili ale aj prijali.
Medzi otázkami, ktoré ste preberali bola aj otázka: „Čo je hriech?“ Hriech je všetko, čo je proti Božej vôli,
proti Božím prikázaniam, všetko čo nie je z viery je hriech.
Boh vážne vníma hriech človeka. To ako vážne Boh vníma hriech si mi nedokážeme ani predstaviť?
Dokonca aj také osobnosti viery ako Mojžiš podcenili túto Pánovu horlivosť proti hriechu.
Preto Mojžiš, cez ktorého Pán Boh robil veľké divy v Egypte a viedol Boží ľud 40 rokov cez púšť nesmel
vstúpiť do zeme zasľúbenej.
Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: „Pretože ste vo mňa neverili a neposvätili ste ma v očiach
Izraelcov, nevovediete tento zbor do krajiny, ktorú som im dal.“ Numeri 20:12
Izraelcom dál jasný príkaz o tom, že hriešnik, ktorý neoľutuje svoj hriech a nerobí z neho pokánie, nesmie sa
ukázať v Božom chráme. Numeri 19:20
Boh, ktorý je láska je aj svätý Boh, Boh, ktorý horlí proti akejkoľvek neprávosti a hriechu.
Pekne to aj spievame v jednej nábožnej piesni:
„Boh náš je láska od večnosti, no neuzrieš Ho bez svätosti. Ó, v čarokrásny, nadhviezdny svet bez rúcha
slávy prístupu niet! Boh náš je láska, Boh náš je láska.
Ale hriech nie je maličkosť ani pre nás. Môžeme si nahovárať, že sa dá na to zabudnúť, ale to nepomáha.
Svedomie trápi stále. Aj keď nie tak hlasno, ale predsa.
Jeden anglický obchodník zabil svojho suseda. Po zločine ušiel do cudziny, kde žil 20 rokov. Potom sa vrátil
do Londýna a tu chcel žiť pod iným menom. Hneď prvý deň počul volať na ulici: „Chyťte ho, je to on!“
Nemajúc čisté svedomie, myslel si, že sa to vzťahuje na neho, preto začal utekať. A keďže utekal, bežali po
ňom. Chytili a vyzvali, aby ukradnuté veci vrátil. Pri výsluhu sa priznal, že zlodejom síce nie je. Ale je
vrahom. Zaslúžený trest ho neminul.

Pre Pána Boh hriech človeka nie je maličkosť, ktorú by bolo možné prehliadnuť. Aby nás čistil Boh
obetoval svojho syna, aby sme my mohli byť očistený od nášho hriechu.
Božie slovo hovorí:
1 Ján 3:5 A vy viete, že On sa zjavil, aby sňal hriechy, a v Ňom nieto hriechu.
Efezským 1:7 V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho
milosti.
Kristus je nám vzácny, pretože on nám priniesol odpustenie hriechov.
Dobre to znázorňuje aj jedno umelecké dielo.
Umelec z dreva spravil skupinu postáv, predstavujúcich Ježiša a skupinu učeníkov. Práca bola tak dôvtipne
spravená, že každá figúrka sa dala osobitne vybrať. Kto by však to isté spravil s Ježišom, ktorý bol uprostred
celá skupina by padla, z učeníkov by neostal stáť ani jeden. Je to výstižné znázornenie myšlienky, že aj my
s Kristom stojíme a padáme.
Len On dokáže nás očistiť, ospravedlniť, posvätiť a zachovať až do konca.
Nech je pre Vás takým povzbudením k vyznaniu hriechov aj Malgašské príslovie:
Hriech, ktorý oľutuješ, je otcom cností, ale cnosť, ktorou sa chváliš, je matkou hriechu.
Božie slovo hovorí:
1 Ján 1:8 Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda.
1 Ján 1:9 Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil
nás od všetkej neprávosti.
Toto si uvedomil aj Jákob.
Slová Pána Boha: „Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa
späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil.“ Genesis 28:15
Pán Boh mu tie slová povedal na úteku.
Z rodiny bol Jákob? Starý otec prežil úžasné veci s Pánom Bohom, otec bol rovnako verný Pánu Bohu
a čakali by sme, že syn bude ešte zbožnejší. A predsa nestalo sa tak. Viera sa nededí ani po rodičoch, ani po
starých rodičoch. Každý sa pre ňu musí rozhodnúť sám.
Jákob nebol to bitkár, nebol to človek, ktorý by vyhľadával spory a predsa v jeho živote nastal moment,
kedy vážne zlyhal.
Jákob oklamal brata, otca, bol podvodníkom. Po to zlom čo spravil rozhodne sa pre útek pred bratom, pred
vlastnou vinou.
Práve vtedy, keď bol na dne a mohlo zdať, že sa vzdá aj viery v Pána Boha, vtedy sa skláňa k nemu
Hospodin a dáva mu zasľúbenie.
Boh mu pripomína, že všetci žijeme z Božej milosti.
Žijeme z odpustenia, ktoré tak veľmi potrebujeme. Potrebujeme odpustenie pre seba, potrebujeme Božie
odpustenie, aby sme mali síl aj my odpúšťať. Aj ostatní musia vedieť, že je tu Boh, ktorý odpúšťa a ukazuje
tým aj inú cestu ako cestu pomsty a nenávisti.
To všetko chce Vám dať Boh vo Večeri Pánovej.
Večera Pánova za Vás pre Vás je ustanovená na odpustenie hriechov. Teraz ju budete aj prijímať.
To čo prijmete vo Večeri Pánovej je pre váš úžitok. Za Vás, pre Vás na vaše spasenie.
Pán Ježiš Kristus sa nám dáva vo Večeri Pánovej. Vo Večeri Pánovej prijímame telo Pána, ktorí vstal
a nezomiera. A dáva nám uistenie, že tak ako On vstal, aj my budeme žiť.

Táto chvíľa je vzácna aj pre Vás drahí rodičia a starí rodičia, vraciate sa v spomienkach na tú chvíľu, kedy
sta vy ste pred oltárom a sľubovali vernosť Pánovi Ježišovi Kristovi.
Po prví krát prijímali Svätú večeru Pánovu.
Mnohé sa od tej chvíle zmenilo. Ale nezmenil sa Pán, Pán ktorý sa obetoval na kríži sa zasľúbil lásku
a vernosť, nezmenil sa Pán, ktorý vždy kajúcim odpúšťal, trestami napomínal nekajúcich hriešnikov volal
k sebe. Tento Pán sa nezmenil.
Zo strany Pánovej sa nič nezmenilo. Nezmenil sa Pán, ktorý Vás verne previedol aj cez ťažké udalosti
Vášho života, o ktorých ste ani netušili, že prídu.
V tohto Pána chcete aj, aby aj vaše deti verili a vyznávali ho ako svojho Pána a Spasiteľa.
Kiež Pán vyslyší vašu modlitbu. Amen

