Suspírium: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť.
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete
odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.” (Mt11,28-30)
Amen.
Pieseň: Chválospev č. 213:1: „Pán Boh je prítomný...“
Pozdrav: „Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.“ ( Zjav 1,4b) Amen.
Suma evanjelia je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v liste apoštola Pavla Efezanom
v druhej kapitole od dvadsiateho po dvadsiaty druhý verš takto:

„Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš
Kristus. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi; v ňom ste aj vy
spoločne budovaní na Boží príbytok v Duchu.“ (Ef 2, 20-22) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 213:2-6: „Pán Boh je vždy s nami...“
Vzdych: „V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno, veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa
hľadajú.“ (Žalm 9,11) Amen.
Lekcia: Evanjelium podľa Matúša 11,25-30
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre potešenie našich
sŕdc, je zapísané v Evanjelium podľa Matúša v jedenástej kapitole od dvadsiateho piateho po
tridsiaty verš nasledovne:
Nech Pán Boh požehná čítanie a zachovávanie Jeho slova.
V Duchu a v pravde, modlíme sa. Modlitba:
Otec, Syn, Duch Svätý, Svätá Trojica, ktorý konáš a pracuješ pre našu existenciu a náš večný
život až do dnešného dňa, prosíme Ťa, aby si uzrel a videl naše životy, preskúmal nás i dnes a
daj nám vedieť Tvoju vôľu, skutočne tak, ako si nám Ty nariadil.
Vyznávame pred Tebou, že aj tento týždeň nás toľko vecí zastihlo. Ľudia, ich názory, straty a
radosti, ale sme presvedčení, že ak sa považujeme za Tvoje deti, tak všetko sa prehodnotí v
nás, a získava všetko zmysel a núti nás sa modliť za ľudí a situácie vôkol nás.
Preto dnes Ťa prosíme o pokoj našich duší, aby sme boli tu ako, ktorí jedine len Teba chcú
počúvať a vypočuť. Prosíme Ťa, aby Tvoje Slovo bolo živé medzi nami. Prosíme Ťa, aby sa

naše vzťahy urovnali, a aby sme Ti priniesli naše srdcia a skrze Ducha Svätého, ich otvor
dokorán.
Pane náš, ďakujeme, že dnes Ty sám voláš unavených, a prosíme, daj im silu a pokoj, aby tu
strávený čas bol požehnaním pre nás všetkých. Ty, drahý Vykupiteľ náš, spájaj naše rany
silou Slova, utieraj slzy, ktoré prúdia dovnútra i von, a prostredníctvom Tvojho slova upriam
pozornosť na dobrú správu večného života.
Modlíme sa za našu duchovnú prítomnosť, za otvorenie našich očí a uší, aby sme počuli to, čo
si nám dnes osobne pripravil. Vypočuj nás v mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Pieseň: Žalm č. 98: „Spievajte Bohu novú pieseň...“
Vzdych: „Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu
budem ďakovať, svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu.“ (Žalm 42,6) Amen.
Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 11, 27
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze Ducha
svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v jedenástej kapitole v dvadsiatom siedmom
verši nasledovne:
Toľko slov Písma Svätého

„Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec a ani Otca nepozná nikto,
iba Syn a ten, komu to chce Syn zjaviť.“
Slávnostné zhromaždenie, milí bratia a drahé sestry v Ježišovi Kristovi!
Pre mňa je vždy lepšie niečo uzavrieť, než začať. Určite môj názor zdieľajú aj deti,
veď slávnostné ukončenie školského roka je menej bolestivejšie, než začať nový školský rok.
Vždy je lepšie udýchaný dobehnúť, než sa zhlboka nadýchnuť a vykročiť, a pre mňa je vždy
požehnanou situáciou ukončiť cirkevný rok, ako ho začať, najmä ak máme sa za čo
poďakovať nebeskému Otcovi, nášmu Spasiteľovi a Utešiteľovi.
Obozretne sa pozrieť späť na požehnania Vianoc a Turíc, na naše spoločenstvo, ba
dokonca aj na on-line služby Božie, ktoré sme mali na Veľkú noc, pretože „Slovo sa telom
stalo“, život sa stalo skutočnosťou, a Pán nás stále miluje a niet konca prejavov Hospodinovej
milosti. Má pripravené pre nás slovo, boli a sú pripravené dni, keď bola a je skúšaná naša
viera a pripravil i podáva také životné situácie, v ktorých si môžeme zvážiť, ako
predstupujeme pred Jeho tvár.
Aký bol tento cirkevný rok? Ako nás toto obdobie ovplyvnilo, veď sme znova počuli
správy Slova, ktoré sa každý rok vyslovujú a ktoré nás budujú, pretože existujú ľudia, ktorí

hovoria naspamäť veľmi známe biblické state, ale existujú kresťania, ktorí otvoreným srdcom
vedia povedať, čo Boh pre nás konal, a ako koná dodnes. Duch Svätý nám i dnes pripomína,
že nemal by byť nikdy stredobodom slávenia zvyk a obyčaj, ale predovšetkým náš osobný
vzťah s Pánom.
Pretože ak je to neosobné, zostávajú pre nás iba opakujúce sa biblické príbehy, až kým
sa neuvidíme v kruhu Boha Najsvätejšej Trojice a sme pripravení / pripravené prijať, že Boh
Otec pre nás a namiesto nás všetko vykonal. Jeho Syn sa narodil a umrel na kríži osobne pre
moje hriechy a môžem sa považovať za vykúpeného hriešnika. Ja nemusím brúsiť svoje
myšlienky, činy a slová. Všetko, čo som už raz vyznal s úprimným srdcom pred Otcom a pre
Krista je odpustené. V slzách a neľahkých situáciách som požiadal o odpustenie, keď i vedľa
mňa žijúci človek i ja sám som nemohol odpustiť, ale od Otca som prijal láskavú štedrosť,
keď ma pozval do svojho príbytku a moje uši nezostali hluché počujúc zvony a moje srdce
nezostalo nezodpovedané za všetko, čo ho postihlo a napĺňa, pretože tu a teraz sa môže
dotknúť týchto oblastí života a vzťahov práve On, v ktorých iba On môže doslova pomôcť, i
keď nerozumiem, čo so mnou a s nami chce vykonať.
Pretože On je prítomný tam, kde vyznám, že je to nemožné, a je prítomný i tam, kde sa
zdá, že všetká nádej je stratená. Je prítomný tam, kde si zlyhal / zlyhala. Je prítomný tam, kde
spolu s ostatnými chceme len zabudnúť na to, prečo sme kedysi začali nasledovať Krista,
ktorý dnes zveruje i nám úlohy a vyzýva k poslušnosti. On chce, aby sme sa celkom
nepopálili so svojím hnevom, so svojím sklamaním a v beznádeji, ale mocou Ducha Svätého
sme si uvedomili, že v nedeľu Najsvätejšej Trojice, čo je potrebné doplniť, aby náš príbeh
s Ním bol kompletný, lebo čo sme my práve napísali, a ku ktorému pridali aj iní, v pozadí
všetkého by sme mali vždy vidieť nášho Boha, ktorý, aj keď mlčí, neznamená to, že sa s nami
nezaoberá, iba nám dá čas na prehodnotenie a vyhodnotenie vzťahu s Ním a Jeho celkové
spoznanie.
Naše poznanie je však nejasné a neúplné, pretože samotný Boh v svojej jednote je
nepochopiteľným tajomstvom, kde iba vedomosti, vôľa a konečný účel Otca, Syna a Ducha
Svätého možno považovať za dokonalé a spoľahlivé.
Ježiš počas svojho pozemského života veľa hovoril o tom, že bol poslaný Otcom.
Vykonal viaceré vyhlásenia o Otcovi. Vieme od Neho, že náš Otec sa stará o svet, ktorý
stvoril, a nemáme dôvod sa obávať, pretože pokiaľ je všetko v Jeho rukách, je a bude to
bezpečné. Cítime, že ak sám Syn mohol prosiť o Otcovu vôľu, aby sa uskutočnila skôr, ako
trpel na kríži, môžeme sa ešte viac spoľahnúť my v strede týchto skutočností, ktoré my
považujeme za zlé a dobré. Boh milosti totiž vždy rozdeľuje pre každého tak karty, aby nás

prebral k vedomiu, že nestojí za to zaoberať sa vecami, ktoré nás neupokojili, pretože On vie,
ako a prečo koná práve tak, a v tomto vedomí už pri pohľade na nebo môžeme byť vďační iba
za jedno slovo alebo jednu vetu od Neho, pretože to bolo presne to, čo si potrebujeme
uvedomiť, že nemusíte bojovať proti svojmu malému životu a nie sme to my, ktorí plánujeme
svoje rodiny, nevyberáme si z chorôb, neobjednávame si svojich rodinných príslušníkov,
spolupracovníkov, susedov, ale náš Boh už vie, keď sa topíte vo svojich otázkach, ako nás
zachráni a ochráni.
On má svoj zachraňujúci plán pre náš život, pretože ukazuje prijatie v Kristovi a usmieva sa
na nás a úsmev zostáva vždy zakrivenou čiarou, ktorá dokáže všetko narovnať dodnes.
Drahý brat, milá sestra! Čo sa prekrútilo v Tvojom živote? Kde a v ktorom okamihu sa
zmenili Tvoje sviatky? Prečo skĺzla Tvoja viera na duchu práve na Vianoce, na Veľkú noc
a na Turice? Jeden člen cirkevného zboru nedávno vyjadril, prečo sa nezúčastňuje
bohoslužieb. On už necíti, že Boh sa k Nemu prihovára a niečo by s Ním spoznával. Áno, je
to jednoduchšie. Dobre, neprehovoril raz, dvakrát, ba dokonca už mesiac znamená to, že i ja
dokončím navštevovať miesto Jeho vyhľadávania? Možno On už ukončil navždy svoj vzťah
so mnou. My ľudia bohužiaľ takto rozmýšľame. Máme také vlastnosti, ak s nami niekto
nehovorí deň alebo dva, prestaneme komunikovať s druhým, ale Syn človeka sľúbil niečo,
oveľa konkrétnejšie: „On zostane s nami až do konca sveta.“ Ale potom my o čom to
rozprávame? Duch Svätý stále pôsobí. Dodnes činí svoju službu. Stále veje, kam chce, a
dokonca aj dnes dokáže vychovať synov z neživých kameňov.
Prinesme pred Pána života a smrti svoje skamenené interiéry a prestaňme si myslieť,
že Boh nás vyhodil zo svojej milosti alebo nás nemiluje alebo miluje toho druhého lepšie.
Prinesme svoju únavu a napätie a nakoniec mu povedzme, čo potrebujeme, nakoniec mu
predostrime, Kto je pre nás Bohom jednoty, ktorý sa stále pozerá i dnes na nás a je ochotný sa
k nám predstaviť, ak chceme.
Modlime sa dnes, aby sa naše životy prepojili s Ním, a potom môžeme dať bodku za
takým životom, v ktorom sme pre Neho zanechali všetko, lebo sme vyznali všetko, čo je
hriech, opomenutie a horkosť. Naše horké vody sa stali sladkými a v našich komunitách
pôsobí Duch Svätý, zatiaľ čo Otec sa o nás i Jeho Syn znova a vždy postará. Amen.
Modlitba:
Často je pre nás nepochopiteľné, ako jednotne a kooperatívne je možné slúžiť pre lepšie a pre
požehnanejšie, drahý nebeský Otče náš v mene Ježiša Krista. Ďakujeme Ti, Bože náš, že si
nám preukázal, že v Ježišovi Kristovi si vždy pripravený priblížiť sa k nám Svojou
prozreteľnosťou. Prosíme Ťa, aby sa otvorili naše pery vďačnosti, keď si uvedomíme, koľko

si nám daroval. Ďakujeme Ti za znaky Tvojej štedrosti, že sme dnes ráno mohli vstať, mať čo
prijať ako potravu. Chceme sa Ti poďakovať sa našu prácu alebo za náš zaslúžený dôchodok.
Ďakujeme, že máme podporných členov rodiny, ktorí sú tu blízko nás, ale ďakujeme aj za
našich nepriateľov, pretože oni nás taktiež formujú a ukazujú naše originálne tváre, ktoré
v jednom okamihu lichotia, a v druhom uštipnú toho druhého ako hady.
Ďakujeme Ti, Bože náš, že sme prijatí v Tvojom Synovi, v našom Vykupiteľovi, že si nám
vyšliapal cestu pre nás skrze Kristovho kríža a že môžeme mať večný život, ktorý dostávame
zadarmo a milosťou skrze viery. Dnes Ťa prosíme o rast a posilnenie našej viery, prosíme Ťa,
aby si nás neopustil v našom súčasnom rozpoložení, aby si zvyšoval našu dôveru a silu v
Krista, aby Tvoja milosť nám mohla postačiť na to, aby sme Ti zverili všetky slabosti.
Ďakujem Ti, Bože náš, za službu Ducha Svätého, ktorú možno cítiť a prežívať i dodnes, lebo
keď sa nás dotkne, vieme, že Tvoje dlane sú v našich ranách, a Tvoje požehnanie je v nás a na
nás.
Prosíme, zošli na nás Tvojho Ducha, aby Ťa čoraz viac ľudí uznávalo ako najvyššie
povzbudenie a útechu. Prinášame Ti životy našich bratov a sestier, ich službu v cirkvi.
Prinášame Ti chorých, unavených, bratov žijúcich v Domove dôchodcov.
Modlíme sa za svojich blízkych, ktorí žijú bezprostredne pri nás, ale aj za všetkých tých, ktorí
sú od nás vzdialení a žijú za hranicami našej krajiny. Prosíme Ťa Pane, aby si sa staral o
všetkých tých, ktorí sú pre nás dôležití, a zostal s nami, ako si to nám prisľúbil. Vypočuj nás,
v mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Modlitba Pánova
Ofera: „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného
darcu miluje Boh.“ (IIK 9,7)
Požehnanie: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista v spoločenstve
Ducha Svätého. Amen.
Pieseň Chválospev č. 251: „Otče, ráč nás požehnávať...“

