24.01.2021
Suspírium: „Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho
svätom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté; ten, kto sa neobracia k
márnosti, ani falošne neprisahá. Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a
ospravedlnenie od Boha svojej spásy.” (Žalm 24,3-5) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 326: 1. verš: „Ty môj Otče dobrotivý…”
Pozdrav: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, ktorý
seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa
vôle Boha, nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov. Amen.” (Gal 1,3-5)
Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Prvom liste apoštola
Jána v piatej kapitole od desiateho po dvanásty verš nasledovne:
„Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho
klamárom, lebo neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom Synovi. A to je
svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna,
má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.“ (1Jn5,10-12) Amen.
Pieseň: Chválospev 326: 2-5 verše: Ako kvietok uvädnutý....
Vzdych: „Ježiš im odpovedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne,
nebude hladovať a kto verí vo mňa, nebude smädný. Nikdy.“ (Jn 6,35)
Lekcia: Kniha Žalmov 23,1-6
„Dávidov žalm. Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené
pastviny, privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi
cestami pre svoje meno. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého.
Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred
mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Áno, dobrota a
milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do
Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.”
Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu
a v pravde, modlíme sa.

Modlitba: Všemohúci Pane, Bože náš!
Spolu so žalmistom vyznávame, že si náš jediný Pastier, ktorý nás stále vedie k
tichým vodám a je pripravený osviežiť našu dušu silou Svätého Písma, utešovať
naše telá, očistiť našu myseľ a formovať svojou prítomnosťou prítomnosť našich
sŕdc dnes pri Jeho nohách.
Veríme, že neotvárame Písmo sami od seba, ale Ty si ten, kto vedieš naše dni, aby
pred Tebou mohli zísť tí, ktorí majú duchovné bremená, radosti a skúšky. Ty vidíš
naše dni a naše duchovné boje. Vieš všetko, čo sa nám stalo za posledné dni, preto
Ťa prosíme, aby si nám daroval svoju dobrotu a lásku. Buď dnes s nami, Hospodine
náš, a vezmi náš život do svojich rúk a dotkni sa týchto častí, kde potrebujeme
uzdravenie, útechu, povzbudenie a pokoj, ktorý presahuje všetok ľudský um.
Prosíme Ťa, nášho Boha, aby si k nám prehovoril, aby si nás viedol cestou, ktorá
vedie k životu, aby nás odpojil od všetkého a od všetkých, ktorí odvracajú náš
pohľad od cieľa. Prosíme Ťa, aby si nás očistil Tvojím Duchom Svätým, aby sme
mohli pred Tebou vyznať naše hriechy a opomenutia a žiť z milosti, aby sme
zakúsili Tvoju každodennú dobrotu, aby nás formovala individuálne a pomohol
prijať Tvoju svätú vôľu vo všetkých okolnostiach života.
Modlíme sa teda za posilnenie viery našej cirkvi. Modlíme sa za jednotu rodín.
Modlíme sa za útechu našich smútiacich. Prosíme v mene nášho Pána, aby si
požehnal a posvätil naše spoločenstvo pre Pána Ježiša Krista. Amen.
Pieseň: 23. žalm: Hospodin je môj pastier milujúci...
Vzdych: „Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma
poslal..“(Jn 6,44a)
Biblický text: Žalm 23,6
„Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať
sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.”
Toľko slov Písma Svätého
Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie
v Pánu Ježišovi!
„Po všetky dni“ ... Kiež by sme vedeli, koľko času toto obdobie obnáša. Sme si
vedomí začiatku a dokonca ho každý rok oslavujeme, ale čo sa stane potom? Kedy
som a kedy budem bývať v Pánovom dome? Dom Hospodinov stojí a možno by

sme si nikdy nepomysleli, že niekedy dôjde k tomu, že pre nás zostane zatvorený
ako budova. Ak si premietneme svoje životy, môžeme pozorovať, že najdôležitejšie
udalosti sa odohrali práve v Hospodinovom dome. Krst – konfirmácia – sobáš.
Človek stojí pred Božou tvárou a nikdy neodíde od Pánovho stola sám alebo so
svojimi rodičmi, krstnými rodičmi, krajanmi alebo manželmi, ale sprevádza ho sám
Všemohúci Boh, ktorého dobrota a láska nás sprevádzajú každý deň nášho života,
ak nezabudneme na to, kde sme začali a na Koho sa môžeme spoľahnúť za každých
okolností. Je to Pán, ktorý s nami dáva pochopiť, že život, ktorý dostávame, je
jednorazový dar od Neho a spôsob, akým žijeme, je náš dar práve Bohu.
A zatiaľ čo my ľudia reagujeme na to, čo vidíme a počujeme hnevom,
neodpustením, vzdorom, odporom a sklamaním, náš hlavný Spoločník sľubuje, že
Jeho dobrota a láska budú s nami každý deň. Aké veľké svedectvo je pre Dávida v
tomto žalme, že skutočne práve Božia dobrota a láska sprevádza po všetky dni jeho
života. Ja viem, že On dáva a berie, ale viem, že Jeho dobrota a láska ma
sprevádza, umožňuje situácie, keď môžem spoznať pravú tvár ľudí, ale Jeho
dobrota je doprevádzaná láskou.
Priala by som si, aby sme tento biblický verš všetci vpísali do svojich sŕdc, aby
nám vždy slúžil ako sprievodca, aby sme vedeli, že kdekoľvek ideme, všetko, čo
potrebujeme a ako žijeme, sprevádza dobrota a láska Pána. Pretože je to Pánova
dobrota, že ešte stále žijeme na tejto zemi, pretože Jeho milosrdenstvo nikdy
nekončí. My sme oživení každé ráno. Každé ráno sa preukazuje Jeho vernosť. Tá
dobrota je veľká a mohutná pre všetkých, ktorí ho oslovujú ako Pána života a smrti,
ktorí vedia, kto kráča pred nimi a kto ich sprevádza každý deň. Kto je ten, kto ich
obklopuje milosťou a nielenže nechá prežiť deň, ale je každý deň po ich boku.
Milí bratia a drahé sestry! Stojí za to hrať s čistými kartami, pretože
nedlhujeme ľuďom vysvetlenia, ale v hre je požehnanie nášho života. Môžeš sa,
môj drahý brat, živiť touto dobrotou a láskou? Dokážeš žiť so Spoločníkom nebies,
drahá sestra? Spoločník, ktorý vidí, kam máš namierené, ale ak to nebude podľa
Jeho, nebude na tvojej ceste požehnanie. Obsluha, ktorá vie, kto a ako žiješ pod
jednou strechou s Ním a s inými. Ak to nie je podľa Boha, potom nemôžeš hľadať,

nachádzať požehnanie vo svojej rodine a vo svojich vzťahoch. Spoločník, ktorý
pozná naše myšlienky, zámery a skutky. .... Ale ak z toho všetkého vynecháme
nášho Boha a nebudeme venovať pozornosť Jeho vôli a potlačíme hlas, o ktorom
vieme, že by nás vzal správnym smerom, budeme vždy nespokojní so svojím
životom. Drahý brat! Vždy chceš viac napriek tomu, že na konci každého dňa
vykročíš z tohto sveta, tak ako si vošiel: s prázdnymi rukami a vreckami? Budeme
mať všetko, ale nemôžeme oceniť hodnotu ničoho, ak sme neprijali požehnanie ako
Božiu dobrotu a lásku.
Dobrota a láska. Tieto dve veci by mali stačiť na dnes a na každý deň.
Pretože týmto spôsobom môžeme žasnúť nad malými pôžitkami a požehnaniami,
ktoré sa nachádzali v týždni mimo Pánovho domu, pretože existujú aj vtedy, keď
my dookola melieme len o vlastných bolestiach a ťažkostiach.
Ak tieto dve slová žijú v tvojom srdci, môžeš urobiť všetko pre to, aby si
pamätal jasný cieľ života. Koho zaujíma, kto prichádza sprava aj zľava... Koho
zaujíma, kto útočí na moju tvár... Koho zaujíma, kto bodá do môjho chrbta, keď ma
sprevádza dobrota a láska Hospodina, ktorého môžem vzývať ako osobného
pastiera. On je ten, kto ťa vodí na zelené pastviny a vedie k tichým vodám. Ale toto
sa nestačí naučiť, treba to aj použiť. Môže to byť rýchla duchovná príprava na
dnešok a na ďalší okamih sme tam, kde sme boli. Ale zatiaľ čo si vyvolení Starého
zákona vždy pamätali cestu, na ktorej ich sprevádzal Hospodin, musíme si tiež
vážiť všetko, čo je za nami, a vidieť v tom Božiu dobrotu a lásku, ktorú pre nás
urobil v Jeho mene.
A kvôli Jeho menu, pre meno Ježiša, môžeme ešte lepšie a silnejšie cítiť
Jeho dobrotu a lásku, ktorá sa k nám dostáva, nachádza nás a vynáša na povrch to,
čo je častokrát v zajatí, čo nám nedovolí kráčať vpred, s čím strácame náš pokoj a
nedovolí našim dušiam pretrpieť večnú smrť, ale vytvára večný život pre všetkých,
ktorí sa neboja ani v temnom údolí, pretože vedia, ako Ježiš premohol smrť, že
pozemský prach tých, ktorí s Ním žijú celú cestu, aj keď sa zrúti, Božia dobrota a
láska ich bude sprevádzať všetkých. Ďakujme, že Pánova milosť je stála a veľká, v

ktorej sa preukazuje Jeho dobrota a láska všetkým, ktorí žijú každý deň v Jeho
blízkosti. Žiť v blízkosti Pána. Amen.
Modlitba:
Ďakujeme Ti, Bože, že aj dnes môžeme prinášať svoje radosti, vďačnosť, smútok,
choroby, obavy a starosti, ale Ty vpíšeš svoje slovo do srdca nás všetkých a uistíš
nás, že Tvoja láska a dobrota budú sprevádzať naše životy. Lipneme dnes na tejto
láske a dobrote a veríme, že Tvoja láska môže uzdraviť všetky srdcia a odrážať
pocity v každom smere, ktoré môžu byť skutočne našim darom pre Teba, pretože
nielen naše nedele, ale každý deň vkladáme do Tvojich svätých rúk, lebo jedine Ty
vieš, čo chceš robiť s našimi životmi, s našimi rodinami, s našimi vzťahmi, s našimi
školami, s naším mestom a týmto svetom.
Ďakujeme, Pane, že si v náš prospech zariadil udalosti, ktoré sa nás dotýkajú.
Prosíme teda o všetkých, ktorí v tomto období čelia skúškam. Modlíme sa za
polročné výsledky žiakov a zároveň za skúškové obdobia študentov. V tejto
mimoriadnej situácii daruj trpezlivosť učiteľom a študentom a daj múdrosť, silu a
pokoj všetkým, ktorí od Teba žiadajú a očakávajú podporu.
Ďakujeme Ti Pane, že ešte máš nejaké slovo pre nás a dovoľ nám, aby sme mohli
využiť a žiť všetko, čo si nám kedysi vložil do sŕdc. Modlíme sa za útechu našich
smútiacich bratov a sestier. Prosíme, aby si pomohol prijať Tvoju vôľu všetkým,
ktorí tento týždeň stáli pri rakve svojich najbližších. Prosíme, dopraj im živú nádej
a uistenie. Svojou dobrotou a láskou zotri im slzy z očí.
Modlíme sa za vlastných v krajine i mimo nej. Prosíme, zachovaj ich a staraj sa o
nich. Zostaň prosím s nami svojou láskou a dobrotou, aby sme mohli byť vďační za
všetko, čo v našom živote dovolíš. Pre Pána Ježiša Krista, prosíme, vypočuj nás.
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: „…na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia
dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť.“ (Náreky
3, 22.23) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 253: „Buďže so mnou Pane...“

