Jedno požehnanie pre všetkých
Suspírium: „Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými
stvoreniami. Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia
tvoji verní. Nech hovoria o tvojom slávnom kraľovaní, nech rozprávajú o tvojej
moci, aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere
tvojho kráľovstva.” Amen. (Žalm 145, 9-12)
Pieseň: Chválospev č. 174: Príď, ó, Kráľu večnosti,….
Vzdych: „Nikto nie je ako ty, Hospodin, ty si veľký, veľká je moc tvojho mena. A
my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta.“ (Jer 10,6; IJn
4,14) Amen.
Modlitba:
Drahý Pane, milujúci Ježiš Kristus!
Ďakujeme Ti za vierovyznanie, veď pôvodcom a završovateľom našej viery si
práve Ty. Ďakujeme Ti, Pane, že si vymeral obdobie našej služby a znásobíš silu
našej viery pri plnení našich povinností. Prosíme v tomto adventnom čase,
Všemohúci Bože, obohať našu dnešnú cirkev odvážnym vyznaním Tvojich
vyvolených. Preveľký Spasiteľ, daj aby srdcia našich mladých, tak horeli ako
srdcia učeníkov z Emaus, ku ktorým si sa priblížil Ty sám, a šiel si s nimi. Nauč
nás všetkých dnes niesť vážnosť Tvojho úradu i nášho vyznania a stať sa pred
Tebou i pred ľuďmi zodpovednými kresťanmi. Prichádzame pred Tvoju tvár ako
kráľ Dávid, odvahou a vyznaním našich hriechov. Musíme Ti povedať
jednoducho a otvorene, že sme zhrešili proti Tebe samému, ale pre plnosť
Kristovej obete nás prijmi takých, akí sme. Ponúkame Ti našu službu, a prosíme,
láskavo vypočuj našu úpenlivú prosbu, a konaj tak, aby všetko, čo tu medzi
múrmi kostola zaznie, mohla byť požehnaná skutočnosť medzi hradbami nášho
mesta. Daj, aby sme Tvoje presväté meno neoslavovali len medzi týmito štyrmi
stenami, ale potvrdili s vierou a s nádejou na celom svete. Žehnáme Tvojmu
svätému menu, ak všetko dobre dopadne. Žehnáme Tvojmu svätému menu i v
utrpení. Žehnáme Tvojmu svätému menu v krajine, ktorú oplývaš mliekom
a medom, ale i na púšti. Zošli svojho Ducha Svätého, aby spečatil náš život i našu
službu. Pre Krista, vypočuj nás, milujúci Nebeský Otec. Amen.
Biblický text: Štvrtá Kniha Mojžišova 6, 22-27
„Hospodin povedal Mojžišovi: „Povedz Áronovi a jeho synom: Izraelitov
budete požehnávať týmito slovami: ‚Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa
ochráni! Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý!
Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!‘ Takto nech
kladú na Izraelitov moje meno a ja ich požehnám.“

Milí bratia a drahé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie
v Pánu Ježišovi!
Božie požehnanie je vždy a pre každého pripravené. Je to také ustanovenie v
Starom zákone od Boha k Áronovým synom, ktoré nesie na sebe znaky
praktickosti. Jednoducho musí sa to realizovať. Boh Izraela chce, aby jeho ľud,
keď sa s ním stretne, bol vo všetkých oblastiach života vysporiadaný s čistotou
a so svätosťou. Vyjadrením a zosobnením toho je práve Áronovské požehnanie,
ktoré bolo počuť z úst kňazov pri každej bohoslužbe a prúdilo k ľudu Božiemu
takou silou, že v ich srdciach muselo byť jasné to, čo prorok Ezechiel vyslovil:
„Hospodin je tam! “(Ez 48 , 35) Toto požehnanie má šesť dôležitých prvkov, ktoré
je určené na šesť dní života, a všetkým, i Vám, mladí vierozvestcovia, sa ujde
z toho, práve to, čo najviac potrebujete.
Drahá Lotty! Prvá časť tohto požehnania znie: „Nech ťa Hospodin požehná a
nech ťa ochráni!” Boh sa v živote človeka objavuje preto, aby rozdával to, čo len
On vlastní. Svojim požehnaním zaplavuje naše životy a pozlacuje to, čo skrze
človeka vďaka jeho slov, činom a zameškaním často tak bledne a sivie. Podľa
evanjelia slávy požehnaného Boha, ktoré mi bolo zverené (ITim 1,11) Ti zvestujem, že
Pán lásky nás požehnáva z viacerých strán. Jeho požehnanie i Teba sprevádza,
pretože si dostala všetku podporu, čo si potrebovala. Kresťanské korene sú
hlboko vryté v Tvojom srdci. Telesne si rástla pred rodinou, ale duchovne si
vyrástla pred očami tých, ktorí Ťa vyučovali práve v nedeľnej škole. I zápis do
kresťanskej školy napomohol k tomu, že Tvoja viera je skutočne zrelá. Božie
požehnanie Ťa sprevádza. Jeho prítomnosť je očividná v Tvojom živote.
A požehnanie samého Boha si zdieľala aj počas náuky katechizmu. Tvojím
ovocím boli biblické príbehy, state z Biblie, a vlastné otázky si častokrát
zodpovedala už poznanými biblickými príbehmi. Boh ťa požehnal čistou vierou,
v ktorej Tvoje úprimné srdce, sila Tvojej duše a realita života, ťa preberá deň čo
deň k novému životu. Úprimne ďakujem Pánovi, že sa nenecháš odradiť. Stojíš

tu, vyznávaš i hovoríš ostatným: „Božie požehnanie ma sprevádza odmalička, On
ma držal za ruku a dnes môžem stáť pred Jeho tvárou a odpovedať na všetky
Jeho požehnania celým životom: „Ďakujem Ti, Pane.“ Milá Lotty! Každý z nás
počuje toto požehnanie, ale prijať ho s poslušnosťou vie len ten, kto v skutočnosti
vie, Kto ho požehnáva. Dnes, my všetci máme len jedno želanie: „Nech ťa ochráni
Ten, ktorý ťa doteraz požehnal.“ Viem, že si zodpovedná v škole i doma. Viem, že
svoje úlohy si svedomito splníš. Ale viem aj to, že ochranu každý potrebuje, i ty.
O tejto nebeskej ochrane si buď istá. Boh Hospodin bude bojovať za Teba, Ty sa
len upokoj“ (IIMojž 14,14) a zver sa mu tak oddane, ako o tom vydávaš
každodenne svedectvo. Počuj a počúvaj vždy to najúžasnejšie Božie slovo,
duchovnú cestu, ktorá Ťa sprevádza v každom okamihu, a všade, bez ohľadu na
Tvoj duchovný stav. Podľa ľudských meradiel, Tvoj život má pred sebou ešte
veľa. Nevieš, čo skrýva. Nevieš, kam Ťa vedie. Všetci sme bezbranní, na tomto
svete nás nikto nechráni. Vyznaj to, čo od Neho každý potrebujeme, uistenie
o ochrane. Ochrana našej duše nech je prvoradá. Ty sa postaraj o seba tak, že
„Naňho zložíš všetky svoje starosti, lebo On sa o Teba stará.” (IPt 5,7)
Drahý Adrián! Nezbedný a hravý, a pritom vynikáš vo všetkom, ale hlavne
svojím úsmevom. Ak sa postavíš a usmeješ sa, Ty si veliacim orgánom našej malej
skupinky. Tvoje srdce je naklonené k všetkému. Vidím v Tebe obrovskú snahu,
ale i vôľu o zmenu. Badať na Tebe, že máš veľké plány. Pritom si veľa vecí už
zakúsil. Oveľa viac máš za sebou duchovne ako rovesníci v Tvojom veku. Je toho
veľa, čo si vytrpel, a vieš, ako treba žiť drahocenný život, preto Ťa chcem uistiť
spolu s mojím verným Pánom, ako si to aj Ty počul z Áronovského požehnania:
„Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! Bez Božej
tváre, bez Božieho pohľadu, Jeho úsmevu nebude nič jasné v nás a okolo nás.
Nech Ťa ohreje každý deň nebeské svetlo, aby si sa stal svetlom sveta a soľou
zeme a osvietil ostatných. Jasne vidieť všetko s Bohom, drahý Adrián, s Ním,
ktorý je sám svetlom, to je ozajstné rozjasnenie! Úsmev na celý život. Nielen

badať veci okolo nás, ale i uvidieť, môžeme len s tvárou Božou, ktorá nám
rozjasní všetko. Nezabudni: „Tieň je tieň, ale svetlo je svetlo.“ Nech Ťa Pán obdarí
svojím svetlom a svojou jasnosťou, a ukáže kde patríš v skutočnosti, čo môžeš
dosiahnuť spolu s Ním. Jeho vedenie nech Ťa preberie z detského šantenia
a uvedie do dospelosti viery. Jeho jas je potrebný i pre Teba, aby si bol i Ty
skutočným svetlom pre iných. Ako? Tak ako to dosiahol silne veriaci Thomas
Alva Edison. On svoj vynález predostrel svetu práve dňa 24. decembra 1879, na
Štedrý večer, vo svojej vile v parku Menlo. Jeho žiarovka obdarila svetlom celý
svet. Aj keď historici spomínajú okrem neho ešte dvadsaťtri vynálezcov, ktorí
mali niečo spoločné so zdokonaľovaním žiarovky, Edisonovou hlavnou zásluhou
bolo to, že dokázal nájsť správny materiál na výrobu žiarovky, a potom
dosiahnuť dostatočne vysoké vákuum proti odolnosti žiarenia. Jeho teória bola
efektívna. On rozjasnil mysle ľudí, práve v ten deň, keď treba badať oveľa väčšie
svetlo, lebo Ježišov život bol svetlom ľudí. (Jn 1,4). V Tvojom srdci, v Tvojej mysli
a v Tvojej duši nech zapracuje náš Pán svojou jasnosťou, aby si Ty z celého srdca,
z celej mysle a z celej duše vedel dnes podať svedectvo o tom, kto Ťa skutočne
zachránil. Pre zásluhy Kristove Ti patrí milosť. Z milosti vie žiť len ten, kto vie, že
bol zachránený. Pocítil to na vlastnej duši a na vlastnom tele. Ty si zachránený
práve Bohom. Bohom jasnosti, Bohom svetla, lebo v Ňom niet žiadnej tmy. Táto
pasáž požehnania je o Božej milosti. O tom, že Boh Ti daroval a daruje i dnes
všetko. Kto sa nad Tebou zľutoval, i nad Tvojim životom, to je práve Boh, ktorý
rozjasnil svoju tvár nad Tebou. Vždy je a bude za čo sa poďakovať. Drahý Adrián!
Buď pokorný v srdci, buď umiernený v duši, buď odvážny pred Bohom a potom
Tvoj celý život, vnútorný i vonkajší, bude prekypovať Jeho láskou a milosťou.
Mať jasno v našom živote, budeme mať len v spoznanej milosti v Ježišovi
Kristovi.
Milý Matej Daniel! Pohľad prezradí veľa o osobe. Mnohokrát rozličnými
spôsobmi vieme vyjadriť svoje postoje a názory. I mimikou tváre. Tvárime sa, že

istú osobu nevidíme, ale náš zrak hľadí len na ňu. Tvárime sa, že nás nezaujímajú
Jeho slová, ale pritom, všetko vypočujeme a chceme vedieť viac o dotyčnej osobe
i o jeho myslení. Naša tvár prezrádza všetko. Lásku i odpor. Milosť i nenávisť.
Drahý Matej! Si ctižiadostivý typ človeka v dobrom slova zmysle. Tvoje otázky,
ktoré si každú hodinu položil, boli o živote a pre Teba sú i dnes veľmi dôležité.
Na každú otázku si očakával odpoveď. Bolo badať tvoje otvorené srdce, ale
i požiadavky na život. Aj toto áronovské požehnanie obsahuje jednu obrovskú
požiadavku: „Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!‘
Veľa otázok budeš mať ešte v živote, a veľakrát budeš bojovať za svoju pravdu,
ako hlavný hrdina Ladislava Nádaši Jégého, Adam Šangala, ktorý ako 24-ročný
vysoký a urastený mladík, celý život bol utečencom, pretože spravodlivosť ho
prenasledovala. Nie je to však historická postava, ale skutočný hornooravský
človek so svojim túžbami, myšlienkami a najmä úprimnou dušou, ktorý sa
opováži ľuďom, – hlavne šľachte – povedať nie, ale pred Bohom je otvorený. Ak
Hospodin obráti svoju tvár k Tebe, budeš poznať na každú otázku odpoveď a
hlavne na tú jedinečnú a prvú v Heidelberskom Katechizme: Čo je tvojím
potešením v živote i pri smrti? Práve preto ťa fascinuje aj minulosť, história
ľudstva, hlavne tie state z histórie, na ktorú nestačí odpovedať slovami: áno, alebo
nie. Potrebuješ jasné súvetia do svojho vlastného života. Ak však dnes otvorene a
jasne povieš Bohu áno, On obráti svoju tvár k Tebe, a svojou odpoveďou Ti udelí
pokoj. Boh ti pripravil to, čo v skutočnosti potrebuješ. Si bojový a bojovný typ. Si
ten, kto za pravdu horí. Dnes určite dostanete všetci traja vytúžené darčeky, ale
Hospodin pre každého z nás pripravil to, čo nás upokojuje. Dáva to, čo len On má
a to je liek na náš život. Daruje to tým, ktorí to štedrosťou prijímajú. Aj Teba, milý
Matej, chce obdariť svojím pokojom, lebo si Ťa veľmi váži a cení tvoju snahu ako
si cenil aj snahu prvého učeníka, Petra. Pre židovského človeka to bol najväčší
Boží dar: žiť v Božom pokoji. Cieľ i spása. Šalóm znamenalo všetko pre Boží ľud.
Boží pokoj môže byť cenným kúskom i Tvojej skladačky, ktorú my všetci

nazývame život. Nebeský pokoj pre nás nie je zdanlivý pokoj. Nie je to mier
sveta, ale Kristov pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. (Fil 4,7) Nevysloviteľná
potreba každého z nás, ale vnútorne len to povzbudzuje a utvrdzuje, že smiem žiť
pre Krista. Len tento pokoj nás robí vnútorne pevným a silným. Berie slabosť
a dáva silu vďaka bohatému Božiemu daru, ktorý ohlasuje všade to, čo je naozaj
potrebné: „pokoj ľuďom dobrej vôle, ktorých On naozaj miluje.“ (Lk 2,14)
Áronovské požehnanie odznelo, krásne slová a krásne myšlienky o živote, ale
Boh chce toto požehnanie nielen sprostredkovať v našich životoch, ale i zažiť
s nami. Toto požehnanie predpokladá životný proces a kontinuitu, pretože
nestačí ho počuť len raz, alebo dvakrát, treba ho celý život počúvať a treba ho žiť
s Hospodinom. Veď v tomto požehnaní sa Božie meno vyslovuje trikrát a
pripomína nám, že všetko, čo Pán dosahuje, je Jeho služba. Naša minulosť,
prítomnosť a budúcnosť je v jeho rukách. Musí neustále znieť v našom srdci jeho
meno: Hospodin, ako hlas zvona nášho kostola zaznie a volá nás do chrámu
Božieho. Božie požehnanie je nebeský čin, nie séria prázdnych slov, nikdy na to
nezabúdajme, a preto Jeho požehnanie dobre ukryme do našich sŕdc a vryme do
našej mysle, veď „každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od
Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.“ (Jk 1,17) Amen.
Modlitba:
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi Tvoje požehnanie. (Žalm 3,9)
Ďakujeme, že nakoniec Tvoja milosť zvíťazí. Drahý Spasiteľ náš, modlíme sa, aby
si umiestnil svet a životy všetkých nás pred tvár nášho Nebeského Otca. Požehnaj
svojou milosťou, Loretu Kimlikovú a celú jej rodinu, aby zbadala Božie zázraky
a dobrodenia vo svojom živote, ktoré boli, sú a aj budú vzácne znamenia Tvojho
požehnania. Otče náš, buď Jej najvyšším šťastím. Ty vieš a Ty vidíš, po čom túži,
daruj jej teplo Tvojej lásky a neoblomnú chuť do nového života. Modlíme sa za
dar ochrany a zachovania v Tvojom mene. Prosíme, maj jej srdce a myseľ
neustále pri sebe vo viere, v láske a v nádeji, buď jej záchrancom i strážnym
ochrancom celej rodiny Kimlikovej. Rozjasni svoju tvár i nad rodinou Kokošovou,
aby ich životné rozhľady sa zväčšovali s Tebou. Prosíme o Tvoju dobrotu v živote
Adriana Jána, tvojho milovaného učeníka, aby mohol šťastne tráviť život a zdieľať
s Tebou všetky svoje potreby. Zmiluj sa, prosíme, nad ním a jeho drahou rodinou,

aby sa ich duše v Teba potešili, a hľadali najväčšiu radosť v Tvojom slove, ktorým
sa môžu osviežiť práve pod Tvojím krížom, Kriste a Ty im ukážeš otvorenú
nebeskú bránu. Modlíme sa za Mateja Daniela Lančariča, aby si obrátil Svoju tvár
k nemu. Si dobrým pastierom všetkých nás, ktorý nesieš nielen naše bremená, ale
aj pochybnosti. Prosíme, nos Jeho osobu, Jeho dušu vo vlastných rukách a udržuj
ho v čistote a v láske. Si lekár všetkých nás, postaraj sa o rodinu Lančaričovú, aby
boli služobníkmi Tvojho pokoja. Pošli našich mladých vierozvestcov do tohto
sveta, aby sa všade orientovali s Tvojím osobným pokojom a požehnaním.
Uchovaj náš cirkevný zbor v bratskej láske a súdržnosti, aby sme všetci mohli
žehnať Teba, ktorý nás požehnáš a sprevádzaš po všetky dni nášho života. Buď
požehnaný za Tvoje hojné a radostné posolstvo. Buď velebený, že Tvoja bohatá
dobrota sa dostane aj k nám. Tvoja tvár obnovuje všetko, v Tvojom pohľade sa
topí a pretvára všetko. Nauč každého človeka, aby sa odvážne pozrel do hĺbky
Tvojho živého slova i vlastného života, aby urobili veľký krok smerom k novému
životu. V mene Pána Ježiša Krista, vypočuj nás. Amen.
Modlitba Pánova
Ofera: „Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách
má Boh záľubu. (Žid 13,16).“
Požehnanie: „‚Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni! Nech Hospodin
rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý! Nech Hospodin obráti svoju
tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!”Amen. (IVMojž 6, 24-26)
Pieseň: Chválospev č. 439:1-3: „Duchu Svätý, príď, už príď...“

