
„Pamätaj na to ...“
Suspírium: „Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno! Medzi národmi oznamujte
jeho skutky! Spievajte mu, hrajte mu! Rozprávajte o všetkých jeho divoch! Chváľte sa
jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, čo hľadajú Hospodina!”(IKron 16,8-
10) Amen.  

Pieseň: Žalm č.66. 1. verš: Nuž poďte a v Bohu plesajte, meno Jeho vyvyšujte... 

Pozdrav: 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. (Žalm 145,15-17) Amen. 

Suma zákona: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Knihe proroka Izaiáša
v tridsiatej druhej kapitole od pätnásteho verša po osemnásty verš takto:
„Až bude na nás vyliaty duch z výsosti, z púšte sa stane ovocný sad a ten sad budú
pokladať za les. Na púšti bude prebývať právo, v sade sa usídli spravodlivosť. Pokoj
bude dielom spravodlivosti a jej výsledkom bude mier i bezpečnosť naveky. Môj ľud
bude bývať v pokojných (Iz 32,15-18) Amen.
Prosím, zaujmite si svoje miesta. 

Pieseň: Chválospev č. 312. 1-9. verše: Bohu svojmu klaňať sa chcem každý čas...  
    
Vzdych: K  tebe  sa  utiekam,  Hospodin,  nech  nie  som  nikdy  zahanbený! Svojou
spravodlivosťou ma zachráň a vysloboď! Veď ty si moja nádej, Pane, Hospodin, tebe
dôverujem od mladosti. (Žalm 71, 1-2.5) Amen.
    
Lekcia: Lista apoštola Pavla Rimanom 8. kapitola, 31-39. veršov
Slovo  Božie,  ktoré  dnes  v  Božom  chráme,  na  týchto  bohoslužbách  zaznie  pre
potešenie našich sŕdc, je zapísané v liste apoštola Pavla Rimanom v ôsmej kapitole,
od tridsiateho prvého po tridsiaty deviaty verš nasledovne.
„Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného
Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na
Božích  vyvolených?  Je  to  Boh,  ktorý  ospravedlňuje. Kto  ich  odsúdi?  Je  to  Ježiš
Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a
prihovára  sa  za  nás. Kto  nás  odlúči  od  Kristovej  lásky?  Súženie  alebo  úzkosť,
prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre
teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však
víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že
ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani
mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od
Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.”

Modlitba: 



Nás milujúci nebeský Otče v Pánovi Ježišovi Kristovi! Tvoja dobrota a milosť nás
sprevádzajú po všetky dni nášho života. Ďakujeme Ti za vyplnenie toho prázdneho
priestoru, ktorý  cítime vo svojom vnútri. Ďakujeme Ti, že našu myseľ i každodennú
pozornosť  upriamuješ  na to,čo  je  hore.  Ty  si  nás  skúmal  i  tento  týždeň,  videl  si
všetko, počul si všetko, a nakoniec si vyriešil  všetko, a vieme, že Ty to dokážeš aj v
budúcnosti. Prichádzame s vďačným srdcom, ktoré hovorí: Ďakujem za všetko! Za
radosť a smútok, za slzy a úsmevy, za veselé a plačúce dni.
Ďakujem za Tvoje požehnanie nás, že si požehnal naše rodiny, naše spoločenstvo,
Tvoj ľud, náš národ i národy vôkol nás. Sme vďační za to, že sila Tvojej ruky chránila
naše životy, stál si vždy na pozore, a i dnes cítime silu odpustenia. Vždy si bol, si a
budeš k dispozícii  a veríme,  že si tu stále medzi  nami Tvojím Duchom a Svätým
Slovom. Vrúcne Ťa prosíme, prehovor i dnes, nebuď ticho a daj, aby sme ani my
neboli  hluchí,  ale aby sme vierou skúsili  a presvedčili  sa,  aký si  dobrý  a mocný
Hospodin. Vyznávame Ti, nebojíme sa, Pane, pretože si na našej strane. Naše nohy sa
netrasú, pretože si ich umiestnil na silnú skalu. Zem sa nehýbe pod našimi nohami,
pretože si urobil naše kroky pevnými. Požehnaný Pane náš, učiň tak, aby sme i dnes
Ťa počuli, počuli o ceste pokoja a bohatstva. Buď mohutný v nás a skrze nás. Amen.

Prosím, zaujmite si svoje miesta
Pieseň: 532. chválospev 1-3. verše: Ó, Ježišu, Ty stojíš pri zamknutých dverách...

Vzdych: „Vedzte, že Hospodin je Boh, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom
žijeme, hýbeme sa a sme. (Žalm 100,3a; Sk 1,27-28a) Amen.
   
Text: Piata Mojžišova kniha 8. kapitola , 18. verš
Slovo  Božie,  na  základe  ktorého  Vám  zvestujem  radostnú  zvesť  evanjelia  skrze
Ducha  svätého  je  zapísané  v Piatej  knihe  Mojžišovej  v osemnástej  kapitole,
v osemnástom verši takto:
„Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo,
aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami, ako je to
dnes.”
Toľko slov Písma Svätého     

Milí bratia a milé sestry, 
vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie v Pánu Ježišovi!
 „Dám ti  jeden pomaranč, ak mi ukážeš,  kde je Boh." Povedal jeden dobre

situovaný pán malému dievčatku z tretieho sveta,  ktoré malo na sebe kresťanské

tričko s  nápisom: „Poznám Ježiša!“ Nato však malé dievčatko ihneď odpovedalo:

„Dám Ti dva, ak mi ukážeš, kde nie je.“ Späť alebo vpred? Vpred alebo čelom vzad?

S týmto postojom sa  konfrontoval  i  Izrael,  i  kresťania  žijúci  v Ríme,  keď im Boh



pripomenul,  a  medzitým  ich  posunul  vpred,  aby  boli  organickým  a  tvorivým

motorom, vodcom a ochrancom vyvoleného a svätého ľudu. Totiž nie je možné utiecť

pred  Bohom,  utiecť  pred  Ním,  a  napokon sa  celkom vrhnúť  do jeho  otvoreného

náručia, pretože Boh je od nás síce vzdialený, ale iba na moment a prosí nás, aby sme

badali, že i jeho neviditeľný dotyk môže pomôcť všetkým, ktorí vzývajú jeho meno.

Naše čítané Písmo Sväté obsahuje najvýraznejšie sloveso v Starom zákone: Pamätaj

na to! Spomeň si! Premýšľaj o tom, premýšľajte o tom. V poslednú nedeľu v tomto

mesiaci  máme i my možnosť premýšľať.  On nás prinúti  myslieť.  Drahý brat,  milá

sestra! Mysli na to znamená u Boha jasne a zreteľne: čo bolo, čo je a čo bude v tvojom

srdci. Premýšľaj znamená u Boha, objasni, čo je v Tvojom srdci. Myslite na to, nech je

jasné, čo bude vo vašom srdci. Ten, kto si dnes premýšľa o svojom prázdninovom

čase, musí si uvedomiť, že bez Boha by nebolo nič, bol by len ničotou. Bez Boha sa nič

nestalo a nič nestane. Leto 2020 bol pre Teba životný program v Kristovi a s Kristom?

Cítil si prevelikú možnosť s Bohom? Cítil si radosť, poďakovanie slovami a skutkami,

poklonil si sa tajomstvám a veril  si i  v nemožné skrze Krista? Pretože sme museli

veriť  i  nemožnému.  Museli  sme  sa  celkom  oddať  Hospodinovi  i všetko, čo

prežívame. Naše manželstvo bolo zázračne nedotknuté, životy našich detí a vnukov

boli ochránené, naše vdovy a siroty boli vedené Pánom, a všetko nás priviedlo bližšie

k Bohu, a v srdci prekypuje nevysloviteľná vďačnosť Teba i mňa. Lebo Boh vykoná

zázraky pred svojim milovaným ľudom znova a znova. Pretože existujú miesta na

tomto  svete,  ba  dokonca  aj  na  Slovensku,  ktoré  nie  sú  pokryté  príslušným

operátorom  telekomunikácií,  a  predsa  miesta  a  srdcia  nie  sú  a nezostali  bez

modlitby. Možno nebolo vždy možné telefonovať, spojiť sa cez leto, ale vždy bola

príležitosť  sa  modliť.  Čo  je  dnes  v  našom  srdci  smerom  k  Bohu?  Vďačnosť?

Zúfalstvo? Bojazlivosť? Odrádzanie?

Stojíme pred Bohom. Pred naším osobným Spasiteľom a Pánom, pre Ktorého nič nie

je nemožné. Cítiš, preciťuješ chaos vo svojom živote? Všetko je zmenené a prevrátené

hore nohami? Tvoja záhrada už nie je záhrada Eden? Vidíš okolo seba zmätok? Srdce

človeka milujúceho Boha sa na nič nepýta, ba dokonca dáva vďaku, pretože vie, že



Boh má silu nadovšetko. V časoch prenasledovania dostal Eliáš najväčšiu províziu:

„Čaká ťa dlhá cesta!“ Pavol sa vo väzení poďakoval za svoje slabosti, lebo ony sa stali

znakom jeho skutočnej sily.

Boh  je  silnejší  ako  naše  srdcia.  Nemá  čo  povedať!  On  v Synovi  všetko  dokázal,

a preto  vždy vysvetľuje  tu  istú  a možno,  že  pre  Teba  i  starú  tému.  My sa  vždy

považujeme za silných. I prvý pár, Adam a Eva, sa považovali za silných, ale nemal

silu povedať pravdu Bohu. Uznať svoje činy. Kain sa cítil silný, keď zdvihol ruku na

svojho brata, Ábelovi, ale stal sa putujúcim človekom a túžil po smrti. Koľkokrát si si

myslel, drahý brat,  že si silný?  Koľkokrát si si myslela, milá sestra, že si mocná?

Myslel si, že dokážeš vyriešiť všetko. Môžeš robiť čokoľvek. Stojíš na vrchole každej

situácie.  Zvládneš  to.  Poznáš  všetko  a  si  o  krok  pred  všetkými?  A  výsledok?

Postupne  si  stratil  každého  svojím nepokojom,  svojou nedôstojnosťou,  neustálym

sťažovaním  sa.  Cítil  si  zaostalosť.  Chcel  si  zostať  konkurencieschopným.  „Sme

pozadu,  vedľa  nás  bzučí  civilizácia.”  To  je  to,  čo  vyvolení  ľudia  stále  počuli  i

kresťania  žijúci  v  Ríme.  Počuli  to  králi,  vodcovia  a  veľkňazi  vyvoleného ľudu,  a

zabudli na svojho Boha. Ako ubehol náš letný čas? Mysliac, pamätajúc na Pána? Boh

sa  pýta  na  náš  vzťah  s  Ním.  Na  klady  a zápory  nášho  leta  2020.  Nič  nové  pod

Slnkom.  Úspechy  privlastňujeme,  negatíva  zvalíme  na  mocnosť.  Náš  univerzitný

titul, požehnanie manželstva, požehnanie detí, krsty, svadby sú našou zásluhou. Čo

sme schopní vykonať i dychtivo? Ako dlho trvá naša každodenná práca bez záujmu?

Ako ďaleko pôjdeme pri budovaní našich vzťahov bez intelektu a múdrosti Božej?

Ako dlho sme bez vytrvalosti ochotní tolerovať, trpieť a čakať na riešenie od Boha?

Čo  by  sme  dokázali  urobiť  bez  sily,  ktorá  sa  každý  deň  obnovuje  v nás

prostredníctvom Krista? Priznajme si, že bez Boha by sme boli neúčinní. On sa držal

svojho slova. Dodržiaval svoje sľuby. Držal sa svojich činov. Držal sa svojej vernosti.

Držal sa svojej lásky. Držal sa svojho neoblomného výroku milosti a milosrdenstva.

Držal sa zázraku, z ktorého každý deň prišla sila i cez nás. Milujúci nebeský Otec

vykonal všetko tak, ako povedal.



Vyskúšali  to  aj  povolaní  ľudia,  i  kresťania  žijúci  v Ríme,  a aj  my sme si  to

vyskúšali,  duchovný Izrael žijúci v Bratislave, mohli sme počítať so všetkou silou,

ktorú Boh dal. Viera presúva hory ešte aj dnes. Muž viery má silu. Sila a požehnanie

sa prejavujú v živote toho, kto verí. Blahoslavený muž, ktorého silou je Pán, Božia

moc sa znásobuje.  Božia moc sa potvrdzuje.  Božia moc sa prijíma. Božia moc ma

ohýba a navštevuje. Božia moc ma nastavuje. Bola i bude obnovená Božia moc. Božia

moc je zapečatená. Božia moc posväcuje.  Božia moc ma upokojuje.  Božia moc ma

uzdravuje. Božia moc všetko upravuje.

Ako je to dnes?  Je to tak i dnes? Takto to bolo v lete v roku 2020? Nič nás

neodlúčilo od Kristovej lásky? Svedectvo slova nás v tom potvrdzuje.  Je to tak aj

dnes. Život každého z nás, kto verí, je i dnes v rukách Božích. Nič nie je ukončené

a nič nemá začiatok, pretože viera začína tam, kde človek odovzdáva všetko Bohu.

Všetko:  smrť  i  život,  hĺbky  i  výšky,  prítomné  i  budúce  veci. Pre  kresťanov,

Kristových  nasledovníkov,  nielenže  niečo  zo  života  kvapká,  ale  majú  všetko.

Kompletný program plný života, žiadne odlúčenie, ale spojenie. Pamätaj a mysli! Na

dobré veci sa oplatí čakať. Tri slová, ktoré môžete povedať každému, aby Váš pokoj

prekypujúci vo vás, smerom von, i smerom hore bol vierovyznaním:  Ak je Boh za

nás, kto je proti nám? Koho sa mám báť? Pred kým sa mám triasť? Hospodin je moje

svetlo i moja sila. Amen.  

Modlitba 
„Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili,
budú aj viac žiadať.“ (Lk 12,48b)

„Usilovne však zachovávajte prikázanie a zákon,  ktorý vám nariadil  Hospodinov
služobník Mojžiš, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha, chodili po jeho cestách,
zachovávali jeho prikázanie a slúžili mu celým srdcom a celou dušou.“(Joz 22,5)

 „Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti, aby
ste boli  schopní rozoznávať,  čo je podstatné,  a aby ste boli  čistí  a  bez úhony pre
Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti,  ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu
slávu a chválu.“ (Fil 1,9-11)



 „V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa...“ (Ž 81,8a)

„Tu  prišiel  k  nemu  malomocný  a  na  kolenách  ho  prosil:  „Ak  chceš,  môžeš  ma
očistiť.“ Ježiš sa nad ním zľutoval, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem,
buď čistý!“  Jeho malomocenstvo hneď zmizlo a bol očistený.“ (Mk 1,40-42)

„Ale nech prúdi  ako voda právo a spravodlivosť ako nevysychajúci  potok!“ (Ám
5,24)

„Ale, ako viete, hoci sme predtým mnoho vytrpeli a boli pohanení vo Filipách, našli
sme  odvahu vo  svojom Bohu ohlasovať  vám uprostred  mnohých  zápasov  Božie
evanjelium.“ (1Tes 2,2)

 „S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.“(Iz12,3)

 „Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný, nech príde
ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody
budú tiecť z jeho vnútra.“ (Jn 7,37-38)

Modlitba Pánova

Ofera: „Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.“ (Lk 12, 34)

Požehnanie: „Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť.
Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať.“ (Ž 103,8) Amen.

Oznamy  

Pieseň 565. chválospev č. 1- 3. verše: Ó, vezmi ruky moje, veď ma sám...


