25.04.2021
Suspírium: „Bože, aká vzácna je tvoja milosť! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.
Sýtia sa hojnosťou tvojho domu, napájaš ich z riavy tvojich slastí. Veď u teba je prameň
života. V tvojom svetle uvidíme svetlo. Zachovaj svoju milosť tým, čo ťa poznajú, a
spravodlivosť tým, čo majú úprimné srdce.” (Žalm 36,8-11) Amen.
Pieseň: Žalm č. 84:1-3 : „Ach, aké sú, Bože milé...”
Pozdrav: „Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.“ (Žalm 50,15)
Amen.
Modlitba:
Všemohúci Otče náš skrze Pána Ježiša Krista!
Ďakujeme Ti za ticho Tvojho chrámu. Ďakujeme, že dnes stojíme pred Tvojou tvárou so
zdravým telom a s plnou dušou, ktorá len po Tebe túži. Ďakujeme, že si si nás ponechal a
konečne sme mohli počuť zvonenie nášho zvona. Konečne vidíme našich bratov a naše
sestry. Ako spoločenstvo očakávame, že k nám prehovoríš a posilníš nás dobrou novinou,
ktorá dá život všetkým, ktorí sú ochotní sa pred Tebou skloniť a osláviť Ťa svojimi
životmi. Vyznávame Ti Pane náš, že ako ľuďom hriechu je často veľmi ťažké konať
správne. Sme takí zraniteľní, vraciame sa k svojim ľútostivým hriechom a je ťažké utíšiť
pokušenia. Prosíme Ťa, aby si nám pomohol mocou Tvojho Ducha. „Nauč nás počítať
naše dni, aby sme získali múdre srdce.” (Žalm 90,12) Veď nás silou Tvojho Ducha, aby
sme pred Tebou vyznávali svoje hriechy, aby sme prosili o odpustenie a zároveň
oslavovali život nového človeka.
Modlíme sa za tých, ktorí dnes prichádzajú so svojou vďačnosťou. Ďakujem za
uzdravenia. Ďakujeme za úspešné operácie, za prežité okrúhle výročia a ďakujeme za
skrytú radosť všetkých sŕdc. Buď so všetkými, ktorí čelia rozhodnutiam, ktorí majú pocit,
že to už nemôže byť horšie, a s tými, ktorí prežívajú pozemské peklo kvôli vlastným
stratám, sklamaniam alebo vzťahom. Použi náš dnešný biblický text, aby sme sa dostali
ako žalmista od sklamania až ku dňu vďakyvzdania. Buď prítomný v našom svätostánku
pre Pána Ježiša Krista a požehnaj naše čítanie Svätého Písma. Amen.
Biblický text: Žalm 77, 2.4.15-16. verše

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze Ducha
svätého je zapísané v Knihe Žalmov v sedemdesiatej siedmej kapitole vo vybraných
veršoch nasledovne:
„Úpenlivo volám k Bohu, volám k Bohu a on ma vypočuje. Rozpomínam sa na Boha a
vzdychám, rozjímam a môj duch sa trápi. – Sela – Ty si Boh, ktorý robí divy! Svoju moc
si dal poznať národom. Mocným ramenom si vykúpil svoj ľud, Jákobových a Jozefových
synov.– Sela”
Slávnostné zhromaždenie, drahé sestry a milí bratia v Ježišovi Kristovi!
V Biblii je kniha Žalmov tou kapitolou, ktorá najlepšie popisuje city človeka.
Jeden žalm môže naplniť naše slabosti. Takmer v každej situácii nášho života môžeme
nájsť kapitolu, ktorá ľudskými slovami vyjadruje to, čo by sme pred Bohom často len
ťažko odrecitovali. Špeciálnou pohnútkou je to, že sa môžeme vcítiť do jednotlivých
núdzí žalmistov. Lebo kto by nekvílil k Bohu? Kto by nebol preplakal prebdené noci vo
svojej biede? Medzi našimi vzdychmi: „Bože pomôž mi!“, koľkokrát je odradená naša
duša, pretože nevidíme zmysel a dôvod ďalších krokov. Mnohokrát sa sami vzdáme vecí,
ktorými Boh pred nami otvára brány, ktorými nás zbližuje so Sebou a s našimi bratmi
a sestrami.
Milí bratia a drahé sestry! Pozerajme sa dnes celkom na dno a uvidíme svoj osobné
životy! Nepočúvajme Božie slovo ako cudzinci, ale opustime všetko, čo nás v poslednom
čase ochromilo. Nemyslime na to, čo nás dnes ešte čaká, ale predstúpme pred Boha telom
i dušou, pretože On je pripravený s nami komunikovať. On je pripravený využiť tento čas
na naplnenie našich sŕdc s novými myšlienkami, aby naše odradenie, strach a neustále
starosti, ktoré už vrcholia a napínajú nás, skutočne dosiahli deň vďakyvzdania. Jeho
víťazstvo dokáže produkovať radostné srdce u všetkých tých, ktorí sú pripravení zdvihnúť
svoje odradené hlavy a sú pripravení venovať pozornosť nie vlastnému prostrediu, zlým
správam, nahromadeným účtom, viacvýznamovým názorom alebo kritike, ale na to, čo
vypočujú z riadkov Ducha sily, lásky a rozvahy.
Náš hlad po Božom slove veľmi ovplyvňuje našu budúcnosť, preto by sme nemali
zanechať Jeho čítanie, počúvanie a zachovávanie. Veľkým problémom je, keď má niekto
hluché uši a nechce počuť Božie slovo. Veľkým problémom je, keď niekomu stíchnu ústa

a nedokáže vštepiť svoje slová tam, kde je to veľmi potrebné. Veľkým problémom je, keď
niekto oslepne a nevidí, čo pre neho Boh dokonal prostredníctvom Krista.
A tu, zatiaľ čo žalmista volá, bdie po pozornosti. Pretože aké dobré je, keď sa nám
niekto venuje. Keď sa nás vypytuje na našu vlastnú existenciu. Nezaujímajú nás vedľajšie
vety, ale tie súvetia, ktoré obsahujú to, ako sa v skutočnosti cítime. Je tu niekto, komu na
nás záleží? Existuje chvíľa, keď nemusíme riešiť problémy iných, ale v našich vzťahoch
je vzájomná pozornosť? Pretože nemá zmysel jednostranná starostlivosť. Nemá zmysel
kvílenie a skľúčenie, a pritom omeškať Božie posolstvo, keď sa pred nami v našom
chráme znovu otvorí bohatá zásobáreň Jeho sľubov.
Žalmista priznáva, že vytrvá v modlitbe a neprestajne sa modlí. Aj keď nevidí zmysel
svojho nariekania a nie je utešený, nevzdáva sa. Je v ňom vytrvalosť dosahovať výsledky,
veď jeho Boh sa obráti k osudu povolaného. Svoju kontempláciu, skľúčenosť a strach
premieňa na radosť. Milí bratia a drahé sestry! Vyberte si dnes aspoň jedno z vlastných
odradení, a vytvorte z nich rebrík a myslite na to, že je čas vyliezť z krabice pochybností a
neistôt smerom k slobode danej vierou a odvahou.
Musíme vedieť, že keď kráčame vo viere, Boh môže použiť náš pád. On je
schopný viesť k úspechu. Ale nemôžeme skutočne spoznať Ježiša alebo to, čo pre nás
môže urobiť, kým s ním neprekonáme búrku. Preto plánuje na našej ceste poklesy a
búrky. Len si predstavte: čo keby naša viera nebola podrobená skúške a posilňovaná,
zatiaľ čo sme si znovu a znovu dôverovali s vedomím, že nemáme dôvod znepokojovať sa
ničím, čo sme už pred jeho tvár predniesli vo forme modlitby.
Modlite sa dnes, aby sme so žalmistom mohli povedať, že „Ty si Boh, ktorý robíš
divy“ a dal si spoznať svoju vlastnú silu svojmu ľudu. Náš Boh je pripravený konať
zázraky aj dnes. Náš Pán je pripravený verbovať ľudí na jedno miesto, kde a medzi
ktorými môžeme Jeho zázraky zažiť na vlastnej koži. A hoci je význam slova zázrak
a údiv pre nás nepochopiteľný, je to práve tento svet, kde sa tieto zázraky dejú. Je to
práve toto mesto. Je to práve reformovaný cirkevný zbor v Bratislave, ak prijmem už
svoju existenciu a považujem ju za zázrak. Ak žasnem nad realitou Slova: „Stačí ti moja
milosť, lebo moja sila je dokonaná v slabosti.“ (IIK 12,9) Pán totiž stále ukazuje svoju
moc svojmu ľudu a svoju moc ukazuje nielen synom Jákobovým a Jozefovým, ale
všetkým tým synom a dcéram Nebeského Otca pre Krista, ktorí „očakávajú Hospodina,
dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a

nevyčerpajú sa“ (Iz 40,31), lebo Pán je ich sila. Vedia, čoho je schopný Pán, ktorý ako
„dobrý pastier“ (Jn 10) vedie svoje stádo, a „neodníma od nás svojho svätého Ducha“ (Ž
51,13), ale bude nás živiť a utíši moria našich životov, kým „len v Bohu sa naša duša
upokojí, lebo len od Neho je jeho spása.“ (Ž 62,2)
Nech nám náš Boh pomôže, aby sme na Neho neustále volali s vedomím, že nad nami
bdie, sme stredobodom Jeho pozornosti, ak v strede nášho života je zázrak, ktorý pre nás
vykonal Kristus, keď predstúpil ako Kňaz zmierenia, a vykonal obetu na golgotskom
kríži, aby nás naučil žiť, milovať, odpúšťať a cítiť, aby sme vyjadrili vďačnosť našich sŕdc
pred Bohom dnes a za každých okolností. Amen.
Modlitba Ďakujem Ti, Pane, keď nás vedieš od skľúčenosti až ku vďakyvzdaniu a
mnohokrát nám otváraš slepé oči, že nemáme dôvod sa obávať ničoho, ak sme už sklonili
hlavy k modlitbe a prosili o Tvoje vedenie a požehnanie. Odpusť nám, že sme pred Tebou
tak často maloverní a ťažko uveríme Tebe a našim blízkym.
Odpusť nám, keď vidíme iba vlastné úsilie, naše ťažkosti, naše straty, náš smútok a naše
obavy a vzdycháme kvôli nim. Prosíme Ťa, aby si zvýšil našu dôveru, posilnil nášho
ducha, obnovil náš modlitebný život, aby sme mohli predostrieť Ti životy všetkých, ktorí
sú nám zverení do dočasnej opatery. Vkladáme do Tvojich rúk tu prítomných bratov
a sestier, naše spoločenstvo, naše mesto a všetkých blízkych, ale aj tých, ktorí Ťa
popierajú.
Prosím, Bože náš, využi čas skúšok na to, aby si sa dostal bližšie k nám. Modlíme sa za
našich smútiacich. Modlíme sa za štrnásť rodín, ktorí tento rok sprevádzali svojich
blízkych a rozlúčili sa s nimi. Dopraj im iného Tešiteľa ako je tento svet, podpor svojich
blížnych silou. Modlíme sa za tých, ktorí sa chystajú na operáciu, a za tých, ktorí sa liečia.
Prosíme Ťa, posilni pracovníkov v zdravotníctve.
Voláme o Tvoju pomoc, aby si aj tento rok požehnal naše bohoslužby a biblické hodiny a
dal našej komunite rastúcu vieru. Obdaruj Duchom Svätým a darom viery všetkých, ktorí
nevedia, koho treba vzývať o skutočnú pomoc a padnúť pod ťarchou hriechov. Prosíme,
vypočuj naše modlitby v mene 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: „Hospodin je moja sila a môj štít. Moje srdce mu dôveruje. Dostalo sa mi
pomoci a srdce mi zaplesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou. Hospodin je sila svojho
ľudu a útočisko spásy jeho pomazaného. Spas ľud svoj! Požehnaj svoje dedičstvo! Buď
mu pastierom naveky!“( Žalm 28,7-9)
Pieseň: Chválospev 247 „Bože, vylej požehnanie...“

