Veľkopiatočné pašiové služby Božie v Považskej Bystrici
Aj tohtoročný Veľký piatok – najväčší sviatok evanjelických kresťanov a zároveň
jediný štátny sviatok, ktorý bol uzákonený na podnet ECAV na Slovensku, sme v CZ
ECAV v Považskej Bystrici mali možnosť opäť zasvätiť s veľkou vážnosťou
a dôstojnosťou. Započúvali sme sa do svätých pašií, ktoré nám predniesli vedúca
dorastu a študentka EBF Monika Kamasová a dvaja konfirmandi.
Mnohopočetné bohoslužobné zhromaždenie privítalo medzi sebou vzácnych hostí:
tradične primátora mesta Doc. Dr. Karola Janasa, vedenie a personál zo SED
Košeca, br. Rastislava Pečeňu z Komenského EBF univerzity Karlovej z Prahy, ako
aj dekana EBF UK v Bratislave Ľubomíra Batku, ktorý v príhovore ako slávnostný
kazateľ na úvod vyjadril potešenie z bohoslužobného zhromaždenia, kde prevládajú
mladšie ročníky, ba i celé rodiny. Vo zvesti Božieho slova na text: Mt. 10 – 38,39 sa
zamýšľal nad Kristovým krížom:

Kristov kríž je miestom, kde si uvedomujem vážnosť vlastného hriechu. Ak Boh Otec dopustí
takéto veci na “zelenom strome”, svojom miláčkovi a Synovi, čo sa bude diať so “suchým
stromom”, hriešnikom a nepriateľom Božím?
Kristov kríž nás učí, aby sme sa nedali klamať zdaním o nás samých: nahý Kristus na kríži
nám ukazuje holú pravdu o nás.
Zároveň nás Kristov potešuje, lebo musíme počítať s tým, že aj jeho nasledovníkom sa povodí
ako jemu samému. Budú znášať prenasledovanie a posmech pre jeho meno.
Byť veriacim a kresťanom nie je slabosťou ale duchovnou silou - lebo nás posilňuje Boží Syn,
ktorý pretrpel i kríž.
Keď sa nám prestáva dariť – keď na nás doľahne kríž – začneme si namýšľať, že Pán
Boh je proti nám – a že to s nami už nemyslí dobre – lebo ak by nás mal rád, tak by
nedopustil takýto kríž na nás. Hnevá sa nás – trestá nás. Ale tu pamätajte na to, že ten
prvý, kto kríž niesol bol PJK – Boží Syn. Šimon Cyrenejský niesol kríž len po Golgotu. Na
Golgote zomrel Ježiš, aby Šimon mohol ísť domov.
Kristov kríž je pre nás aj evanjelium, môžeme sa potešovať a radovať – „Poďte ku mne
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba
moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájde si odpočinutie
duši, lebo moje jarmo je lahodné a moje bremä ľahké.”
Po zvesti Božieho slova nasledovalo prisluhovanie velebnej sviatosti Eucharistie –
svätej Večere Pánovej. Vážnosť službám Božím dodala aj umelecká skladba v podaní
huslistu br. Dobroslava Kortmana. Po službách Božích vzácni hostia navštívili SED
v Košeci, kde v doprovode br. riaditeľa Ing. Marcela Breče si s veľkým záujmom
prezreli zariadenie a oboznámili sa s prevádzkou. Pozdravili službukonajúci
personál, ako aj obyvateľov a napokon pri prestretom stole v bratských rozhovoroch
sme poďakovali za požehnanie Veľkého piatku, ktorý sme mohli spoločne prežiť
a utvrdiť sa vo viere.
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