
Suspírium: „Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov! Moja duša sa umára túžbou po

nádvoriach Hospodina; moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu.” (Žalm 84,2.3) Amen

Spievajme v tento adventný čas chválospev č. stosedemdesiatšesť, ktorý sa začína takto:

Pieseň: Chválospev č. 176.: Spasiteľu, Kriste náš, radostne ťa vítame…

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 Evanjeliu podľa Jána v prvej

kapitole v prvých štyroch veršoch nasledovne: Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha

a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo

nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Amen

Prosím, zaujmite si svoje miesta.

Spievajme chválospev č. tristošesťdesiattri, ktorý sa začína takto:

Pieseň: 363:1-5: „Aká je úžasná veľkosť tvojej múdrosti...“

Vzdych: Keď bol Izrael mladý, miloval som ho, z Egypta som povolal svojho syna. Ako som

ich volal, tak sa vzďaľovali odo mňa, baalom prinášali obety a modlám pálili kadidlo. Sám

som  učil  chodiť  Efrajima,  brával  som  ich  na  svoje  ramená,  no  nepoznali,  že  som  ich

uzdravoval. Povrazmi ľudskosti som ich ťahal, lanami lásky, bol som pre nich ako ten, čo im

nadľahčuje jarmo nad čeľuste, skláňal som sa k nemu a dával som mu jesť. (Oz 11,1-4) Amen

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre potešenie našich

sŕdc  v tomto  adventnom  období,  je  zapísané  v Knihe  Žalmov  v stotridsiatej  kapitole

nasledovne.

Slovo Božie si vypočujte v     sede.  

Lekcia: Kniha Žalmov 130

Pútnická pieseň. Z hlbín volám k tebe, Hospodin. Pane, počuj môj hlas; kiež tvoje ucho

pozorne  vypočuje  hlas  môjho  vzdychania. Ak si  budeš,  Hospodin,  v  pamäti  uchovávať

neprávosti,  Pane,  kto obstojí? Ty však máš moc odpúšťať,  aby cítili  bázeň pred tebou.

Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Moja duša čaká na Pána viac ako

strážcovia  na  ráno,  viac  ako  strážcovia  na  ráno. Izrael,  čakaj  na  Hospodina,  lebo  od



Hospodina  je  milosť  a  od  neho  je  plné  vykúpenie. On  vykúpi  Izrael  zo  všetkých  jeho

neprávostí.

Nech  Pán  Boh  požehná  čítanie,  počúvanie  a     zachovávanie  Jeho  slova.  V     Duchu  

a     v     pravde, modlíme sa.  

Modlitba: Všemohúci Pane, Bože náš! Prijmi od nás naše úprimné prosby a vďačnosť, keď

skláňame hlavy a  otvárame svoje  srdcia  a  čakáme na  tvoje  posilnenie  a  podpornú lásku.

Prinášame Ti radosti tohto týždňa, ktoré sme prijali z Tvojej štedrosti, Všemohúci náš, ale

dávame Ti vďaky aj za naše ťažšie dni. Ďakujeme Ti za to, že si nám dal vytrvalosť, že si nás

upokojil svojím slovom a že si viedol náš život tak, aby sme tu dnes mohli byť a posvätiť

nedeľu.

Pane, dnes Ti dôverujeme a odovzdávame Ti všetko, aby si rástol v nás. Daruj nám

slovo upokojenia, vnútorného pokoja, ktorý z Teba vyviera. Daj nám víziu Tvojej vôle, keď je

ťažké  formulovať naše konečné rozhodnutia.  Prosíme Ťa,  aby si  nám odpustil  všetko,  čo

mnohokrát  konáme  proti  Tebe,  a  konáme  i  proti  tým,  ktorí  žijú  vedľa  nás. Pomôž  nám

prekonať naše slabosti,  aby nás zlo nemohlo použiť proti ničomu, veď my sa pridržujeme

Teba ako jediného Pána v našom živote. Odpusť nám, keď naše vyznania neodrážajú naše

životy  a  nemôžeme  sa  Ti  úplne  zveriť  Je  ťažké  pre  nás  prijať  Tvoju  lásku,  Tvoju

prozreteľnosť a Tvoje požehnanie. Preto Ti teraz s úplnou dôverou a ubezpečením prinášame

naše životy, našu vieru, naše duše, naše fyzické a duchovné ťažkosti, naše vzťahy v našich

rodinách,  naše bremená,  ktoré takmer trápia  náš každodenný život. Dodaj,  Pane,  aby táto

hodina mohla byť od Teba pokojnou hodinou, v ktorej môžeme znovu a znovu rozpoznať, že

máme nebeského Otca,  ktorý očakáva svoje deti  s  otvorenou náručou a ktorý je  schopný

udeliť časný i večný pokoj a plný život. Rozširuj nad nami i v nás moc Ducha Svätého, ktorou

Ti môžeme dať všetko v našich myšlienkach, špinu našich sŕdc, aby si v nás jediný vládol a

očisťoval naše vnútro. V Tvojom Synovi, v Jeho pokore a službe, vypočuj nás, keď k Tebe

takto úprímne voláme. Amen.

Spievajme chválospev č. tristošesťdesiatštyri, ktorý sa začína takto:

Pieseň: Chválospev č. 364: Bože, keď si predstavíme veľkosť Tvojej milosti. 

Vzdych:  „Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja spása. Len on je moja

skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem príliš otrasený.“(Žalm 62,2.3)



Biblický text:  Heb 4,12.13.

Slovo Božie na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia, je napísané v liste

Židom  štvrtej kapitole, v dvanástom a trinástom verši nasledovne:

„Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po

oddelenie  duše  od ducha a kĺbov  od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly  srdca. A nieto

tvorstva, ktoré by bolo preň neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho,

ktorému sa budeme zodpovedať.” 

Toľko slov Písma Svätého

Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce adventné kresťanské zhromaždenie

v Pánu Ježišovi!

Keď v Biblii čítame slovo „Veď“, je vždy dobré vopred si vyhľadať dôvod, prečo boli

tieto slová napísané. V 4. kapitole v 11. verši Listu Židom čítame: „Usilujme sa teda vojsť do

toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti.” (11). 

Slovo Božie nám ponúka taký druh odpočinku, ktorý neustále potrebujeme i žiadame

v modlitbách  od  Boha.  Bolo  by  dobré  naučiť  sa  vojsť  do  tohto  odpočinku,  ktorý  často

hľadáme,  ale  v sebe nenachádzame.  My žijeme v nepokojnom, v nervóznom a v napätom

svete a mnohí z nás zabúdajú, že aj naša nedeľa je dňom odpočinku, keď by sme sa mali

zastaviť,  počúvať  na  Boha,  hľadať  Jeho pokoj,  ktorý môže darovať  iba  On. Do Božieho

pokoja môžeme vojsť tak, že sa na chvíľu zastavíme bez zlého svedomia a budeme ticho. V

tichu a len v tomto tichu sa teším na Boží pokoj, ktorý môže preniknúť až po koreň môjho

srdca. Čo preniká mojou mysľou a dušou cez moje kĺby od špiku? Toto je stav, keď moja

duša už nie  je  zaťažená výčitkami,  obvinením, tieňom minulosti,  odporom a zatvrdnutým

srdcom.

Aké požehnanie môže byť v živote veriaceho a v dôsledku nášho vzťahu s Bohom, ak

dokážeme zostať pokojní aj uprostred určitých udalostí. Keď sa v rodine stane tragédia, keď

všetci  zutekajú,  každý je uponáhľaný, ale existuje niekto,  kto dokáže zostať pokojný. A z

pokoja toho jedného a jediného sa môžu nasýtiť aj ostatní, pretože mnohokrát sme schopní

odovzdať naše pocity, hnev alebo pokoj tým, ktorí žijú vedľa nás. Preto je dôležité, aby sme

my, milí bratia a drahé sestry, neboli náladoví, keď zatvoríme kľučku našich domovov za

sebou, alebo sa objavíme v kruhu rodiny, priateľov, v menšej či väčšej komunite. Načo sa

napája a z čoho čerpá naša nálada, presnejšie chvíľková nálada?

Drahí bratia a milé sestry! Boh chce, aby sme dnes všetci vošli do tohto duchovného

pokoja  bez  strachu  a  starostí. Hovorí  nám,  ako  to  môžeme  urobiť. Pretože  výsledkom



neustálych obáv je, že stratíme to vlastné a budeme žiť sústredení na svoj zajtrajšok. Naša

základňa uložená u Boha je šokujúca: „Lebo Božie slovo je živé a účinné.“ Pán má všetkým

čo povedať, a ak čakáme na Jeho správu s otvoreným srdcom, môže nás viesť k životu a

uskutočniť slovo, ktoré čítame ako základ. Slovo, ktoré prijímame v čase našej tichej hodiny.

Slovo,  ktoré zdobí  steny našich domovov. Ak dokážem nazerať  na Božie slovo so živou

vierou a  nádejou,  práve prostredníctvom nich na mňa Všemohúci  Boh pôsobí tak,  že ma

podporuje na ceste k Nemu.

Prostredníctvom  udalostí,  ktoré  sú  súčasťou  našich  životov,  môžeme  badať,  že

Neviditeľné vstupuje do viditeľného sveta, keď sa na našich perách zrodí krátka veta: „Bože,

pomôž nám! Je schopný účinne zapôsobiť v správny čas prostredníctvom ťažkostí, ale tento

okamih sa nemeria na základe mojej vôli, ale Boh vie, komu sa chce v živote venovať, ako

dlho mu to bude trvá, kým silou mocou nepokľakne na kolená a uvedomí si, že potrebuje Boží

dvojsečný  meč.  Potrebuje  Jeho  Slovo,  ktoré  posilňuje  myseľ  a  dušu  pri  posudzovaní

myšlienok srdca, očisťuje a formuje sa na podobu Toho, ktorý je schopný mnohokrát vyznať

svoju vlastnú neveru a zúčtovať všetko, čo ho postihlo. A ten, kto nechá toto slovo pôsobiť

ďalej vo svojom živote a konať tak, aby už nebol iba čitateľom alebo komentátorom týchto

slov,  ale  aj  prežíval  vo  svojom  vnútri  pravdu,  môže  si  odpočinúť.  Pretože  je  krásne

a úctyhodné vedieť všetky biblické verše naspamäť, ale keď moje srdce nespočíva na Božích

zasľúbeniach  a  nie  som schopný -  schopná žiť  tak,  ako ma Boh žiada,  všetko  vychádza

nazmar. Ale ak z času na čas skutočne prijmem Božie slovo, vtedy pocítim, ako krásne Pán

zapracuje svojím láskyplným životom vo mne, keď sa nečakane objaví Jeho pomoc, ktorú

hľadám. Keď si počas riešení vlastných problémov uvedomím, že som iba stvorenie, ktoré

potrebuje svojho Stvoriteľa. Veď to, čo skrývame pred Bohom, to nie je skryté pred Ním. Čo

je prítomné ako úzkosť v našom živote, čo nás i teraz zamestnáva v tomto okamihu, čo nás

ťaží a je neustále ťarchou a čo nás robí takým zatrpknutým, to môže zmeniť iba jeho pokoj

a odpočinok. V ňom sa utíšime. 

Božie slovo to dnes ponúka, nemôžeme zo seba striasť Jeho slovo, nemôžeme sa mu

vyhnúť, nemôžeme sa hrať, že to nie je pre nás, veď sme tu prítomní, a keď sa dostane do

našich  sŕdc,  vstúpi  do  nášho  sveta  pocitov  a myšlienok,  začne  bolieť,  čo  je  hriech,  už

zapôsobilo. Pretože Božie slovo má nad nami moc, a to v takej forme, že toho chcem viac a že

Ježiš, ktorý sa stal telom, takto môže vstúpiť do našich životov. Nemôžem pred ním utiecť,

pretože to, čo v človeku začne, to aj dokončí.

Môžem sa stať Jeho nástrojom, ktorý môže budovať jeho spoločenstvo. Môžem byť

užitočné svetlo v našom cirkevnom zbore, v konkrétnej rodine, kam ma Boh umiestnil. Tak



po mnohých rokoch hnevu môže dôjsť k odpusteniu a nepozerám sa na to, kto mi ublížil, ale

chcem žiť v pokoji so svojimi blížnymi, nemám už predsudky a trpkosť, ale prijímam druhého

človeka  v  Kristovi  ako  brata  a  sestru. Pretože  tak  krásne  recitujeme  spoločne  modlitbu

Otčenáš ku koncu našej bohoslužby, vzývame Boha, nášho Otca, ale akosi je pre nás ťažké žiť

vedľa seba ako brat a sestre, mnohokrát dokonca čeliť pokrvným bratom a sestrám a úplne to

naruší náš pokoj.

Boží ľud vďačí za svoj pokoj tomu, že Boh sa zmieril s nami v Kristovi. Slovo, ktoré

sa pre nás stalo telom, a Slovo, ktoré stále môže prehovoriť a nazvať nás všetkých živými a

aktívnymi, koná tak, že môžeme prijať pre zásluhy Ježiša všetko. On bol pre mňa narodený,

ukrižovaný a usmrcovaný. On je výkupným za našu krízu. A ak Ho hľadáme aj uprostred

našich nepokojov, daruje nám úplný pokoj. Nech sa tak stane aj  v našich životoch, poďte,

modlime sa. Amen.

Modlitba:  Všemohúci  Otec  náš  skrze  Pána  Ježiša  Krista!  Prosíme  s  pokorným  srdcom,

nevzdávaj  sa nás,  keď nám odchádza trpezlivosť. Daj  nám znovu a znovu rozpoznávať a

konať  podľa  Tvojej  vôle  vo  všetkých  oblastiach  nášho  života. Priblíž  nás  k  sebe  svojou

večnou láskou, svojím nekonečným milosrdenstvom, pretože sme od Tvojej blízkosti veľmi

ďaleko. 

Daj nám svojim Slovom jasne najavo, Pane, kde je potrebné obnoviť náš život. Poďme v

pravom a hlbokom zmysle slova myšlienkovo a oddane ľuďmi reformácie podľa Tvojho slova

a prispôsobení Tvojmu slovu. Dovoľ nám, aby sme Ťa predstavili iným, drahý Ježiš Kristus.

Ukáž nám cestu k mnohým, aby sme kráčali s radosťou za Tebou.

Prinášame pred Teba všetky naše nepokoje a sváry, aby si mohol byť Ty, kto zvyšuje

našu vieru horčičného semienka, veď i keď vyznávame, že si náš Pán, neodvážime sa všetko

zveriť Tebe s úplnou istotou. Veď nás úprimne prosíme, aby sme mohli prijať Tvoju posvätnú

vôľu. Veď nás pri formulovaní našich modlitieb. Pomôž nám najprv s prepletenými rukami

najprv modliť a potom od Teba očakávať ochranu, posilnenie, rast viery a vnútorné uistenie.

Teraz Ti prinášame životy všetkých našich tu prítomných bratov a sestier . Prosíme, venuj im

svoju milosť a lásku, aby čoraz viac ľudí spoznalo, že iba Ty môžeš mať v Sebe potrebný

pokoj. V duchu  Ti  vedieme  našich  chorých,  pacientov  na  nemocničných  lôžkach,

a v domovoch sociálnych služieb, tých, ktorí sa chystajú na operáciu alebo čakajú na lekárske

výsledky. Pane náš, využi aj naše telesné utrpenie, aby sme Ťa priblížili každému, aby si nám

pomohol  prijať  Tvoju  svätú  vôľu,  a  to  aj  v  situáciách,  keď  na  to  nemáme  dostatok  síl.

Modlíme sa za všedné dni, ktoré prichádzajú. Daj nám možnosť hľadať v adventnom období

príležitosti odovzdania bremien do Tvojich rúk, veď s Tebou je a bude všetko jednoduchšie.



Požehnaj  a  posväcuj  zvyšok  nášho  aktívneho  odpočinku,  aby  sme  s  obnovenou  silou  a

zmiereným srdcom mohli pracovať, milovať a slúžiť Ti hodným Tvojej slávy. V mene a v

láske Tvojho Syna, 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: „A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v

Kristovi Ježišovi“ (Fil 4,7)

OZNAMY

Pieseň: Chválospev č. 362: Bože v sľuboch svojich prepevný...

Na záver našich služieb Božích spievajme chválospev č. tristoštyridsaťdva, ktorý sa začína 

takto: 


