
Prísľub pre zvyšok ľudu
Suspírium: „Veď  všetko,  čo  sa  narodilo  z  Boha,  víťazí  nad  svetom.  A  tým
víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten,
kto verí, že Ježiš je Boží Syn (IJn 5,4-5)?” Amen.

Pieseň: Žalm č. 89. 1. verš: „Spievať chcem naveky o Božej milosti...”

Pozdrav: „Bože môj, nakloň svoje ucho a počúvaj. Otvor svoje oči a pozri na naše
zničené mesto, ktoré nesie tvoje meno. Svoje prosby ti nepredkladáme pre svoju
spravodlivosť, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo (Dán 9, 18).“ Amen.   

Suma  evanjelia: je  zapísaná  vo  Svätom  Písme  ako  ju  čítame  v Prvom  liste
apoštola Petra v 2. kapitole od tretieho po piaty verš takto:
„...keď ste už okúsili, že Pán je dobrý. Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý
ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. Aj vy sa dajte zabudovať
ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré
bude prinášať duchovné obety,  príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. (IPt  2,3-5).“
Amen.
Prosím, zaujmite si svoje miesta. 

Pieseň: Chválospev č. 221: „Obráť sa k nám, ó, Pane náš,...“  
    
Vzdych: „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).“
    
Lekcia: Kniha proroka Zachariáša 8. kapitola
Slovo Božie,  ktoré  dnes  v  Božom chráme,  na  týchto  bohoslužbách zaznie  pre
potešenie našich sŕdc, je zapísané v Knihe proroka Zachariáša v ôsmej kapitole
v prvých pätnástich veršoch.
„Potom  mi  zaznelo  slovo  Hospodina  zástupov:  Takto  hovorí  Hospodin
zástupov:  „Veľmi  horlím za Sion,  veľkým hnevom zaň horlím.“  Takto  hovorí
Hospodin: „Vrátim sa na Sion a budem bývať uprostred Jeruzalema. Vtedy sa
Jeruzalem  bude  volať  Verné  mesto  a  vrch  Hospodina  zástupov  Svätý  vrch.“
Takto hovorí Hospodin zástupov: „Ešte budú na uliciach Jeruzalema sedieť starci
a starenky; každý s palicou v ruke pre svoj vysoký vek. A ulice mesta budú plné
chlapcov  a  dievčat  hrajúcich  sa  na  jeho  uliciach.“  Takto  hovorí  Hospodin
zástupov: „Ak je to nemožné v očiach zvyšku tohto ľudu v jeho dňoch, vari to
bude  nemožné  aj  v  mojich  očiach?“  znie  výrok  Hospodina  zástupov.  Takto
hovorí Hospodin zástupov: „Hľa, ja zachránim svoj ľud z krajiny východu a z
krajiny západu slnka. Privediem ho, takže bude bývať v Jeruzaleme. Bude mojím



ľudom  a  ja  budem  jeho  Bohom  v  pravde  a  spravodlivosti.“  Takto  hovorí
Hospodin zástupov: „Nech spevnejú ruky vás, čo v týchto dňoch počúvate tieto
slová z úst prorokov, ktorí boli pri tom, keď sa kládol základ domu Hospodina
zástupov,  aby  sa  postavil  chrám.  Lebo  pred  tými  dňami  nebola  pláca  pre
človeka, nebolo ani žiadne krmivo pre dobytok. Kto odchádzal alebo prichádzal,
nemal pokoj od nepriateľov: obrátil  som všetkých ľudí proti  sebe.  Teraz však
nebudem k zvyškom tohto ľudu taký ako v predchádzajúcich dňoch,“ znie výrok
Hospodina  zástupov.  „Semenom bude  pokoj,  vinič  prinesie  ovocie,  zem vydá
svoju úrodu, nebesá dajú svoju rosu a toto všetko dám do dedičstva zvyšku tohto
ľudu. Ako ste boli kliatbou medzi národmi, dom Júdov a dom Izraelov, tak vás
vyslobodím a budete požehnaním. Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky!“ Lebo
takto hovorí Hospodin zástupov: „Ako som zamýšľal robiť vám zle, keď ma vaši
otcovia hnevali,“ hovorí Hospodin zástupov, „a nezľutoval som sa, tak som si
opäť v týchto dňoch zaumienil robiť dobre Jeruzalemu a Júdovmu domu. Nebojte
sa!“ 
Nech Pán Boh požehná čítanie,  počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich
srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa. 

Modlitba:
Drahý nebesky Otče, milosrdný Spasiteľ skrze Pána Ježiša Krista! Pristúpil si k
nám s láskou a našiel si nás tam, kde sme práve zablúdili. Náš majestát, mocný
Kristus! Dal si za nás svoj život. Uvádzaš nás do blaženej hojnosti, ktorú sme si
nezaslúžili. Oživujúci Duch Svätý! Konáš službu, aj keď sme zlyhali. Položili sme
do  Tvojich  rúk  úlohy,  ktoré  my  sami  nikdy  nebudeme  vedieť  zmeniť:  naše
nevyriešené problémy a naše nesplnené nádeje. Vieme, že uspeješ v tom, čomu
len Ty žehnáš. Len vďaka Tvojmu požehnaniu môžeme použiť náš um na to, aby
sme udržali naše ruky, nohy, jazyk a ústa v činnosti. Dávame Ti vďaky s obdivom
a úžasom a zároveň Ťa prosíme, nech je náš život odrazom Tvojej lásky.
Modlíme sa, aby si svojou tichou prítomnosťou prišiel do nášho hlasného mesta,
aby ten, kto už nemá odvahu požiadať Ťa o silu na úzkej ceste, mohol vzývať
Tvoje  presväté meno.  My vieme,  že Ty povedieš  svojho vyvoleného i napriek
hlukom a spormi až do večnosti! Prosíme, odpusť naše hriechy a uvrhni ich za
seba. Odstráň všetok hnev a láskavo nám pomôž zmeniť to, čo my nevieme, nech
dar  Tvojho pokoja  osvieži  naše úbohé srdcia. Pane,  prosíme ťa,  aby si  otvoril
dvere  našich  sŕdc,  aby  si  nás  Slovom  života  priviedol  k úplnému  videniu
a počutiu. Ponechaj nás stať a spevniť naše ruky, aby sme sa pevne držali Tvojho
čistého slova! Otec, Syn a Duch Svätý, Boh, ktorý prebývaš v nebi, ale si prítomný
všade, vyslyš naše modlitby, buď medzi nami, a požehnaj naše uctievanie. Amen.

Pieseň: Chválospev č. 572:  „Bože náš, najvyšší Pane!...“
Prosím, zaujmite si svoje miesta



Vzdych: „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. Hospodin  je
dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami. Nech ťa chvália,
Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní.  (Ž 145,1-3.9-10).“
Amen.

Textus: Kniha proroka Zachariáša 8,13b
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha  svätého  je  zapísané  v Knihe  proroka  Zachariáša  v  ôsmej  kapitole  v
trinástom verši nasledovne:
„Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky!”

Milí bratia a drahé sestry,  slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu
Ježišovi Kristovi!

Keď sa v tom čase známy poľský klavirista Ignacy Paderewski rozhodol, že sa

bude učiť hrať na klavíri, jeho učiteľovi hudby sa zdalo, že jeho ruky sú pre tento

nástroj  príliš  malé. Keď  sa  známy  taliansky  tenorista  Enrico  Caruso  najskôr

pokúsil dostať do rozhlasu, jeho učiteľ vyhlásil, že jeho hlas je ako vietor pískajúci

oknom. Keď  známy  anglický  štátnik  Benjamin  Disraeli  prvýkrát  prehovoril

v hornej snemovni lordov, poslanci ho vypískali a hlasno sa smiali, keď povedal:

„Teraz si sadnem, ale príde čas, keď o mne ešte budeš počuť.“ V autách Henryho

Forda najprv nedošlo k žiadnemu zvratu. Thomas Alva Edison minul veľa peňazí

na vynález, ktorý sa ukázal byť takmer úplne bezcenný. Albert Einstein prvýkrát

neuspel na prijímacích skúškach na univerzitu.

Vyvolený  Izrael  podobne  vníma svoju  príležitosť  spomedzi  národov  v období

pôsobenia proroka Zachariáša. Nemá dosť síl znovu vybudovať svoj život, svoj

domov, Boží chrám po veľkom osobnom i národnom bankrote, po babylonskom

zajatí. Stavba  chrámu  sa  začala,  ale  bola  výsledkom  len  vyčerpávajúcich  sa

odrodových prác. Život im sťažovali cudzinci, ktorí sa prisťahovali do Jeruzalema

a lúpežné gangy zúriace  po celej  krajine. Verejná bezpečnosť  bola  hrozná a  v

Jeruzaleme vládli nepokoje. Táto situácia bohužiaľ znemožnila každodenný život.

Stav „ale, bárs“ zničil aj tak ťažko znesiteľný život. Vytváral zdanlivo nemožné



situácie. Spoločnosť oslobodených a odradených sŕdc tvorili ľudia, ktorých Boh

zachránil  a priviedol  naspäť.  Ľudia  uvažujúci  nad  pravdepodobnosťou,  žiaľ,

zlyhali, pretože nemali dostatok kontrolných síl, aby prevzali iniciatívu do boja a

videli šancu na záchranu zajtrajška.

Milý brat a drahá sestra! Dnes zisťujeme, že žijeme za okolností, ktoré sa zdajú

nemožné, ale Boh, pre ktorého nie je nič nemožné, pracuje v zákulisí. Pracuje na

tom, aby zabezpečil, že všetko slúži nášmu dobru a aby sa negatívne veci zmenili.

Boh je po tvojom boku. Ty si Jeho vyvolený a vyvolená. Existuje šanca aj pre teba!

Sme veľmi negatívni a prísni na seba, ak rečníme: „Toto nie je o mne a nie je pre

mňa.  Pochádzam zo zlej  situovanej  rodiny  a  nemám šancu.  Skôr  sa  pozri  na

druhú stranu a  povedz:„  Narodil  som sa  do novej  rodiny,  zakladám si  novú

rodinu. Môj nebeský Otec vládne celému vesmíru a kráľovská krv prúdi práve

cez  môjho  Pána!  “  Ak  vieme,  že  naše  šance  sú  obrovské,  a On  nás  vytrhne

z nebezpečenstva,  cítime  sa  bezpečne  a  očakávame,  že  urobí  veľké  veci.

Nevzdávajme  sa!  Buďme  vytrvalí!  Iba  niekoľko  z  nás  dosahujú  vynikajúce

výsledky  na  prvý  pokus.  Opakované  bankroty  nášho  osobného  života  sú

odtlačkami našich prst na ceste k vzostupu s Bohom. Naše šance sú minimálne,

ale s Bohom maximálne. 

Ak ten vzostup neprichádza, nečudujme sa, že v ťažkých situáciách, máme pocit,

že nemáme žiadnu šancu na prežitie.  Nevidíme žiadne východisko,  neexistuje

„rozumné“ riešenie. Boh zámerne uviedol Izrael do takých situácií, že keď zvráti

vývoj vecí, nech to nepripisuje nikomu inému, iba Jemu samotnému. S Bohom nie

je  nič  nemožné. S  Bohom je  možné všetko. Šanca  je  proti  nám iba  z  jedného

dôvodu,  aby  z  toho  Boh  vyšiel  ako  víťaz.  On chce  ukázať  iba  svoju  dobrotu

Izraelu. Aj prostredníctvom nášho života chce, aby sme zakúsili lásku, vedenie

a uistenie pokoja a útechy. Máme šťastnú budúcnosť pred sebou, ak sa nebojíme

toho,  čo  nás  zastihne. Na  strane  Boha  je  a bude  šťastný  život,  takže  sa  už

nesťažujme,  že  náš  život  je  plný  obrov,  ale  žime  svoj  život  z viery  a vierou



pomoci. Boh môže obrátiť veci sám, a robí to preto, aby dostal Izrael i nás z nášho

ochromeného stavu.

Boh totiž považuje Izrael i nás za tímových hráčov. Naša rodina, náš cirkevný

zbor, náš národ s Bohom tvorí jeden tím. Vyhrať môžete iba vtedy, ak ste ochotní

prijať  silné  a  slabé  stránky  každého hráča,  vrátane  seba!  Nie  sme dokonalí  a

našou úlohou nie je všetkých „opravovať a napraviť“. Tímy nemusia nevyhnutne

vyhrať preto, lebo majú najlepších hráčov, ale preto, lebo vedia spolupracovať.

Byť silný znamená spolupracovať s Bohom, s najsilnejším a najmohutnejším! Keď

Boh k nám prehovorí: Buďte silní, vyjadruje tým: Stavajte na svoje silné stránky a

minimalizujte svoje slabosti! Naučte sa prijímať realitu, pretože Boží chrám musí

byť aj tak postavený. Môžeme sa roky sťažovať, spôsobovať zlomeniny, čakať na

nápravu, a blázniť sa, že sme počas duchovných bojov získali odreniny, ale ľudia

sa nikdy nezmenia. V čom sme dobrí, v čom je dobrá Tvoja manželka, v čom sú

dobré vaše deti, v čom sú dobrí vaši rodičia, v čom sú dobrí tí, ktorí žijú vedľa

vás, to slúži na osoh každému. Pretože moc, ktorú Boh predstavuje, znamená, že

On hľadá človeka, na ktorého sa môžete spoľahnúť. Aj ty, zmeň svoje očakávania

a budeš šťastnejší.

Rodina,  širší  okruh  rodiny  je  ako  akciový  trh,  pre  ktorý  sú  charakteristické

vrcholy a minimá. Počkaj ešte chvíľu, pretože Boh prichádza. Pán milosti je na

dosah,  veď  On  navštívil  Izrael  a  postavil  druhý  a  dokonca  i  tretí  chrám

v Jeruzaleme, v ktorom Jeho meno vzývali. Nechaj Boha zapracovať a veci i šance

sa obrátia. Pre všetkých je pripravená budúcnosť s Bohom. Drahí bratia a milé

sestry! Nestrachujme sa, nemajme obavy, neprepadajme panike, nebojme sa, ale

buďme  silní,  lebo  Pán  je  a bude  s  nami. Byť  odhodlaný  /odhodlaná

spolupracovať s Bohom lásky, je Jeho cieľ!

Tvoj život drahý brat, bez uistenia nebeskej lásky bude iba povinnosťou,

ktorá Ťa prinúti konať. Tvoj život, drahá sestra bez uistenia nebeskej lásky bude

iba zodpovednosťou, ktorá vás núti zostať bezohľadnými. Tvoj život, drahý brat,



bez nebeskej lásky je len nezmyselná spravodlivosť, ktorá Ťa robí bezcitným. Tvoj

život, drahá sestra bez nebeskej lásky je len láskavosť, ktorá Ťa robí pokryteckým.

Náš život bez Božej lásky je iba múdrosť, ktorá nás nadúva. Náš život bez Božej

lásky je iba systém, ktorý nás robí malicherným. Náš život bez Pánovej lásky je

iba nezmyselná úcta, ktorá vás robí povýšeným. Náš život bez Pánovej vernosti je

iba nezmyselným prínosom, vďaka ktorému sme skúpi. Náš život bez Pánovej

vernosti je iba nezmyselná viera, ktorá z nás robí fanatika. Náš život bez Pánovej

vernosti  je  len  múdrosť,  ktorá  nás  robí  vynikajúcimi.  Náš  život  bez  Pánovej

vernosti  je  nezmyselná  pravda,  ktorá  z  nás  robí  samých  seba.  Náš  život  bez

Pánovej  slávy  je  nezmyselná  horlivosť,  ktorá  nás  robí  sebeckými.  Život  bez

Pánovej  lásky,  vernosti  a  slávy  je  život  bez  Boha.  Vyberieme  si  tento

sebaľútostivý, nepravdepodobný život, z ktorého nás nikto nemôže vyzdvihnúť,

alebo naučíme sa slová žalmistu, ktorý prežil opakované pády vo svojom živote:

„Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahna a blata. Nohy mi postavil na skalu a spevňuje

moje kroky.” (Ž 40,3)

Boží  zajtrajšok  je  zabezpečený s  Ježišom Kristom.  Písmo Sväté  popisuje

Boží plán a zámer so svetom a ukazuje večné šťastie veriacich v Krista. Biblia je

mapa  pre  cestujúcich  s Kristom.  Biblia  je  kompas  pre  nasledovníkov  Majstra.

Biblia je meč Ducha pre bojovníkov Ježiša. Biblia je vlajka pre všetkých veriacich.

Biblia nám odhaľuje brány raja, otvára nebo a zatvára brány pekelné. Prečítaj si

pozorne Božie  Slovo,  milý  brat.  Čítaj  si  Sväté Písmo s  modlitbou,  milá  sestra,

pretože v ňom nájdeš život. V ňom nájdete zdroj božského bohatstva, prúd čistej

radosti. Naučte sa tieto biblické verše z knihy Zachariáša naspamäť a vždy budete

vedieť, že Božie požehnanie vás sprevádza, nech už ste kdekoľvek. Nebojte sa,

buďte  silní,  lebo  Pán  bojuje  za  vás,  drahí  Bratislavčania,  a ukáže  Vám,  že

vytrvalosťou a múdrosťou bude váš život posvätený. Hľa, môj drahý brat,  list

živého Boha, je ti adresovaný týmto bohatým posolstvom: Neboj sa, aby si mal

zajtrajšok. Práve prostredníctvom tohto listu rastie chrám živého Boha v nás a



skrze nás, nech sme kdekoľvek požehnaním. Nevzdávajme sa a bojujme aj popri

prvom neúspechu, pretože máme všetko po boku i pred sebou, veď máme JEHO.

Vpred, stále len vpred s Ním, Kto bol, je a zostane naším Utešovateľom. Amen.

Modlitba: 

„…že bude žiť naveky a že nikdy neuzrie hrob (Ž 49,10).”

„On je Skala, jeho dielo je dokonalé, všetky jeho cesty sú správne. Boh je verný,
bez neprávosti, spravodlivý a priamy (VMojž 32,4).”

„Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám: Boh je svetlo a nieto v
ňom nijakej tmy (IJn 1,5).”

„Hospodin, tvoj Boh, hojne požehná každé dielo tvojich rúk, plod tvojho života,
plod tvojho dobytka a plodiny tvojej pôdy pre tvoje blaho. Hospodin sa bude z
teba znova radovať, ako sa radoval z tvojich otcov (VMojž 30,9).”

„Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči (Fil 2,13).”

„Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil (1Mojž 28,15b).”

„Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho,  ktorý si  nás zamiloval (R
8,37).”

„Nenapodobňujte ich teda! Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte
(Mt 6,8).”

Modlitba Pánova

Ofera:  „Ľud sa radoval z ich milodarov, lebo z celého srdca ochotne obetovali
Hospodinovi. (IKron 29,9a).“

Požehnanie: „On im však povedal: „Ja som to, nebojte sa!“ (Jn 6,20).“ Amen.

Záverečná pieseň: Chválospev č. 559: „Vpred, bratia, poďme len vpred!“



MIROSLAV PRIECEL 

NAŠIEL SI ?

Človek kráča šírim svetom,
a hľadá, šťastie hľadá...
Či je azda niekde niekto,

kto vie, čo jeho duša rada.

Hľadá v knihách u Shakespeara,
kde by dušu svoju sklonil.
Bola často slabá chvíľa,
spolu s časom slzy ronil.

Možno každý ten svoj Eden
v záhrade si vo snách tvorí.
Avšak mnohý, mnohý nevie,

kto mu podá pohár vody.

Ja už kráčam svojou cestou.
Nezatajím - Ježiš je to!

On je presne cestou presnou,
v búrkach, zimou, a či letom.

On je cestou v život večný,
večnej lásky večný prídel.

Vypočuj Ty v kľude reč mi,
by si Nádej v Ňom Ty videl.

Skús osloviť srdcom Syna!
On Ti rád hneď pomôže.
Aj keď vyjde naša vina,

čo reže sa do kože.

On vyhral boj s hriechom Tvojím,
schytil ho za pačesy.

Priniesol tak život svojim,
Spasiteľa našiel si ?...


