
Suspírium: „Blahoslavený je, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je

v ňom napísané. Lebo určený čas je blízko!” (Zjav 1:3)

Pieseň: Žalm č. 62:1: „Vždy len mlčky očakáva...“

Pozdrav: „Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.“ ( Zjav 1,4b)

Suma  evanjelia: „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)

Pieseň: Chválospev č. 322:1-4 „Kto v nádeji sa k Bohu chýli...“ 

Vzdych: „V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno, veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa

hľadajú.“ (Žalm 9,11)

Lekcia: Kniha Žalmov 145,1-21

„Dávidov chválospev. Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ, dobrorečiť tvojmu menu
na večné veky. Deň čo deň ti  budem dobrorečiť,  chváliť tvoje meno na večné veky.
Veľký je Hospodin, hoden každej chvály,  jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Pokolenie
pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky.  Úchvatnú slávu tvojej veleby a
tvoje zázračné diela chcem ospevovať. Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov,
ja  chcem  rozprávať  o  tvojich  veľkých  činoch.   Budú  šíriť  pamiatku  tvojej  veľkej
dobroty  a  plesať  nad  tvojou  spravodlivosťou. Hospodin  je  milostivý  a  milosrdný,
zhovievavý a láskyplný.  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.
Tvoje  kráľovstvo  pretrvá  všetky  veky,  tvoja  vláda  všetky  pokolenia.  Hospodin
podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených.   Na teba sa upierajú oči
všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas.  Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo
žije.   Hospodin je  spravodlivý vo všetkom, čo  koná,  a  milostivý vo všetkých svojich
skutkoch. Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
Plní želanie tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im. Hospodin
chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí. Moje ústa budú chváliť
Hospodina, a všetko tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu na večné veky.”

Modlitba:
Spoločne  so  žalmistom Ťa yvyšujeme a  chválime,  Pane,  a  sme Ti  vďační,  že  patríme  k
pokoleniu, ktoré stále hovorí o Tvojich skutkoch, žije silou Tvojich skutkov a ktoré je i dnes
pripravené prísť s dôverou a vyliať svoje srdce pred Tebou a očakávať vedenie a požehnanie
len prostredníctvom Teba. 



Pane náš, ďakujeme Ti za sviatky, ktoré sú za nami, za to, že si nás hľadal a stále nás hľadáš a
že si pripravený s nami hovoriť. Vyznávame pred Tebou, že mnohokrát nerozumieme, prečo
nás tak veľmi miluješ,  pretože aj počas tohto týždňa nás odtrhli od Teba naše myšlienky,
slová,  skutky  a  opomenutia.  Prosíme  Ťa,  aby  si  nás  dnes  posilnil  mocou  svojho  Ducha
Svätého, aby sme úprimne oľutovali svoje hriechy, a prijali Tvoje odpustenie. Vieme, že Ty
vládneš nad našimi hriechmi, a pomocou Tvojej moci sa môžeme zbaviť všetkého, čo môže
do našich vzťahov priniesť hanbu, výčitky alebo slzy.
Vyznávame pred Tebou, že aj tento týždeň bolo toľko pokušení, toľko životných situácií, keď
sme sa museli rohodovať, a toľko pocitov, ktoré v nás stále kolovali. Musíme sa obzrieť späť,
ale veríme, že Ty prehovoríš. Ty si schopní formovať naše myšlienky a srdcia, aby Tvoje
slovo bolo vypočuté z našej strany, a ako zrkadlo si môžeme predstaviť všetko, čo si pre nás
i dnes pripravil. Prosíme, Ty posilňuj našu dôveru v Tebe, aby sme nepočúvali hlasy a názory
ľudí, ale iba Tvoje.
Prosíme Ťa, Bože náš, udeľ nám svoj pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Daruj nám Tvoje
posolstvo.  Nájdi nás, drahý Ježiš,  tam, kde sa práve nachádzame,  poukáž na naše boľavé
body, a veď nás k pokániu. Daj nám svoju nepochopiteľnú milosť k životu, ktorá nachádza
zmysel  iba v Tebe a prostredníctvom Teba.  Modlíme sa za tých,  ktorí  si  rozpamätajú  na
svojich stratených blízkych, za tých, ktorí nesú bremeno a za všetkých, ktorí  i  dnes veria
v Teba a čakajú na Tvoje požehnanie. Príď medzi nás skrze Ducha Svätého a posväť naše
spoločenstvo. Amen. 

Pieseň: Chválospev č.504:1,2  „Beriem, ako žiadaš, kríž svoj...“

Vzdych: „Prečo si  skľúčená,  moja duša,  prečo sa znepokojuješ? Čakaj  na Boha,  ešte mu

budem ďakovať, svojmu Spasiteľovi, svojmu Bohu..“(Žalm 42,6)

Biblický text: Príslovia 22,19

„Dnes ťa poúčam, áno teba, aby si sa spoliehal na Hospodina..“

Slávnostné zhromaždenie, milí bratia a drahé sestry v Ježišovi Kristovi!

Rozkazovacie vety Biblie nás vždy varujú a zachraňujúcim spôsobom povzbudzujú,

pretože Boh vie, aký je človek krehký a skorumpovaný. Krúti sa doľava a doprava a je pre

neho ťažké dostať sa na priamu cestu. Bojí sa vecí, ktoré nemôže nijako ovplyvniť, pretože ak

má Boh s ním osobný plán, aj tak vykoná svoju vôľu. Milí bratia a drahé sestry! Bojíme sa

zajtrajška, často dokonca aj ďalšej hodiny, zatiaľ čo strácame čas, ktorý nám Boh venuje,

ale v skutočnosti tento čas v našom živote vôbec nepatrí Bohu. Nie sme pripravení sa učiť od

Otca,  ktorý má dôkladne pripravený recept na náš život,  ktorý bol pôvodne Ním vybraný

a povolaný. My vidíme iba nedostatky okolo seba, ale kresťaň zakorenený v Kristovej láske

môže prežiť každý deň ako zázrak s vedomím, že to nebolo ponuknuté všetkým.



„Dnes ťa poúčam, áno teba, aby si sa spoliehal na Hospodina..“– takto hovorí Pán.

Sme pripravení sa učiť? Sme pripravení byť pred  Bohom tak, ako mladí a neskúsení študenti

vo svojich školských laviciach a čakať na to, čo bude obsahom Jeho náuky? Čo nám môže

ponunknúť, Kráľ kráľov a Pán pánov? 

Lebo ten, kto je schopný navždy zostať študentom pred Bohom, uzavrie každý týždeň

s dobrými známkami. Ten, kto nehovorí, že už vie všetko a Božie slovo mu nemôže povedať

nič nové, dostane také načúvanie a videnie, že nevidí svojho Otca ako vychovávateľa, ale ako

Boha, ktorý sa o neho stará a ktorý mu daruje o mnoho viac a toľkými spôsobmi, že si to

nevie, ani predstaviť. Večným študetom Božím je ten, kto sa odovzdá Jemu a zo vzťahhov

vchádza do vzťahu s Ním,  v ktorom nielen profituje, ale naozaj precíti, že má bližšie ako k

ostatným. Tento osobný vzťah zvyšuje dôveru v Pánovi.  Autorom 145. žalmu je ten,  kto

skutočne chápe, čo znamená dôverovať Bohu, a prejavom úplnej dôvery je, keď žasne nad

Jeho veľkosťou, nad Jeho skutkami, nad Jeho milosťou a nad Jeho milosrdenstvom.

Milí bratia, drahé sestry! Majte dôveru v Pána, pretože dnes Mu môžeme veriť. Toľko

ľudí sa zahráva s dôverou druhých. Toľko ľudí sa uzatvárá do svojej ulity po strate dôvery.

Toľko ľudí si radšej vybuduje opevnený múr okolo seba, len aby sa nemusel zdôveriť iným a

pomaly  dôvera  vymizne.  Dôvera  chýba  vo  vzťahoch  rodič-dieťa.  Dôvera  chýba  v

manželských vzťahoch, Dôvera chýba v priateľských vzťahoch a medzi súrodencami. Len sa

pozrime na seba a vôkol seba a bude úprimní.   

Komu dôveruješ drahý brat a drahá sestra? Keby si mal / a pomenovať osobu alebo

viaceré osoby, na ktoré by si sa mohol / mohla s dôverou vo svojom živote obrátiť, kto by to

bol / boli? Poďakuj sa Bohu za tých ľudí, ktorí Ťa nesklamali, a poďakuj sa im za to, že stoja

na Tvojej strane a cítiš ich podporu, ale nikdy nezabudni, že neexistuje hĺbka, v ktorej by Ťa

Boh nevnímal, a neexistuje ani hluk, v ktorom by nepočul Tvoje volanie. Drahí bratia a milé

sestry! Majte dôveru v Pánovi.  Pretože dôvera v Boha hory prenáša bez ohľadu na smer,

ktorým sa uberáme, bez ohľadu na naše aktuálne ťažkosti. Ak vieme, že On nás určite podrží

a zachytí i vyrovná to, čo sme my sami pokryvili, máme dôveru v Pánovi. Dôvera v Boha

daruje skutočný život. Viera je ubezpečenie. Prestaňme sa snažiť vyriešiť všetko my sami,

nech je Boh skutočne Bohom v našom živote.

Pretože so sebavedomím nejdeme ďaleko a dokonca aj na inom mieste nás Písmo vyzýva, aby

sme  sa  nespoliehali  na  svoju  vlastnú  myseľ:  „Dôveruj  celým  srdcom  Hospodinovi  a

nespoliehaj  sa  na svoj  rozum.” (Pr3,5) Sebavedomie  a sebaistota  nepostačujú.  Ak našim

hlavným zdrojom nie je Boh, ktorý je omnoho väčší ako my, potom je všetko márne.  Svojou

vlastnou múdrosťou sa nedostanem ďaleko,  nedokážem naplniť  svoju vlastnú mieru viery



a môžem doslovne recitovať sväté Písmo, ba dokonca aj citovať prikázania, slová dôvery sú

pre  mňa bezcenné,  ak nemám dôveru  vo svojom srdci,  ktorá  prenikne  do každodennosti,

skrátka do všetkého. Kniha Prísloví je ako príručka na a pre celý život. Boh chce dosiahnuť to

isté ako zdravý rodič, ktorý nás vychováva na celý život a každou vetou formuje našu myseľ

a naše srdcia, aby sme obstáli v každodennom živote.

Naša dôvera v Boha prinesie ovocie. Už teraz je to zisk, keď zaobchádzame s ťažkosťami,

chorobami, stratami odlišne ako tento svet, zažívame náš smútok inak ako svet, vstupujeme

na naše pracovisko inak ako naši kolegovia a radujeme sa zo všetkého, čo môžeme zažiť a

prežiť ako Božie požehnanie.

„Dnes mňa poúčaj, Pane, áno mňa, aby som sa spoliehal len na Teba.“ Tebe, drahý brat a milá

sestra, je ponuknuté Božie poučenie, aby Tvoje vnútro sa nezrútilo do priepasti problémov, o

ktorom si myslíš, že je neprekonateľná. Tebe, drahý brat a milá sestra, ktorý máš pocit, že iba

zázrak  môže  pomôcť  Tvojmu  zdraviu  alebo  lekárskym  výsledkom  jednému  z  Tvojich

rodinných príslušníkov. Vám, skôr narodení, ktorí ste vďační za to, že ste i dnes dostali toľko

fyzickej a duchovnej sily, že svoje oči môžete pozdvihnúť k nebesiam, pretože je veľa toho,

čo len s Ním môžete zariadiť, a Váš stav i dnes dovoľuje, aj napriek ťažkostiam očakávať

Toho, ktorý je prítomný všade a oživuje Vás prostredníctvom Svojho slova. 

Modlime  sa  dnes,  aby  naša  dôvera  každým  dňom  bola  silnejšia.  Nech  je  pre  nás  viera

v Pánovi  to,  čo  nikdy  nestratíme.  Nech  dôvera  v život  nahradí  našu  úzkosť  a náš  strach

nachádzajúcim pokojom v Kristovi, s ktorým môžeme ustavične hľadieť na Boha a čakať na

plody dôvery a zažiť, že všetci, ktorí milujú Boha, majú všetko vo svoj prospech.

Učme sa spolu dnes od nášho Učiteľa a Vychovávateľa, nielen veriť, nielen modliť sa v Jeho

mene,  ale aj  dôverovať v  Ňom, aby sme ako jednotlivci,  ako rodina a ako zhromaždenie

vyjadrili celým svojím životom svoje presvedčenie: „Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo

on sa o vás stará.“ (1Pt 5,7)  Amen.

Modlitba: 

Ďakujeme Ti, Pane za to, že si nás podržal, ako svoj vlastný plod na kríži, a Ty nám i dnes
daruješ  dostatok sily  a  pokoja k nášmu individuálnemu noseniu kríža.  Vyznávame Ti,  že
Tvoja  milosť  nám skutočne  stačí,  a  toľkokrát  cítime  pri  svojej  slabosti  Tvoju  silu,  ktorá
dosiahne svoj cieľ, pretože dôverujeme iba Tebe.
Ďakujeme  Ti,  že  si  nás  i  dnes  naučil  dôležitosti  Tvojej  osoby,  a prosíme  Ťa  o  všetky

príležitosti pred televizorom a rozhlasom, keď počujeme, pozeráme, alebo čítame bohoslužby,

v ktorých nám o Tebe svedčia a posilňujú našu dôveru v Tebe.



Drahý Kristus! Pre rast a posilňovanie našej viery úpenlivo prosíme, lebo vieme, že Ty nám
vynahradíš  všetko,  čo sme pre Teba stratili.  Zostaň po našom boku, aby sme šli  rovno a
poznali účel a význam našich životov.
Modlíme  sa  za  všetkých,  ktorí  dnes  čitajú  bohoslužby.  Poznáš  nás  všetkých,  takže  dnes
vyskúšaj  naše  srdcia  a  obnov  naše  vnútro.  Neodnímaj  nás  od  svojej  tváre,  aj  keď  si  to
zaslúžime mnohokrát, ale daruj nám Seba, aby sme boli chrámom Ducha Svätého, a celý svoj
život  zasvätili  len Tvojmu uctievaniu.  Prosíme,  verný a večný Hospodine náš,  upevní náš
vzťah s Tebou natoľko, aby sme žili len pre Tvoju slávu.
Modlíme sa za pokoj rodiny. Modlíme sa za našich zarmútených, za našich chorých, za naše
siroty a za vdovy, za všetkých, ktorí potrebujú budovať dôveru s Tebou, aby sme mohli byť
Tvojimi deťmi, ktoré sú pripravené sa učiť len od Teba a sú pripravené počúvať len Teba.
Modlime sa za maturantov a za skušaných, aby si zvýšil ich dôveru v Teba i v tejto neistote.
V mene Pána Ježiša Krista, prosíme, buď a zostaň našim milujúcim pastierom a vypočuj naše
modlitby. 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: „Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará.” (Žalm

37,5)

Pieseň Chválospev č. 587:1-4 „Blažený je dom, kde Ty si hosť, Kriste...“  


