
„Koho mám v nebi?“
Suspírium:  „Moja  duša  má  smäd po  Bohu,  po  živom Bohu.  Kedy  pôjdem  a
uzriem Božiu tvár?Slzy mi bývajú chlebom dňom i nocou, keď sa ma každý deň
pýtajú: „Kde je tvoj Boh?“ (Žalm 42,3-4) Amen.

Začiatočná pieseň: Chválospev č. 204.: „Oslávený Kriste náš…“

Vzdych: „Ten,  čo  zostúpil,  je  ten  istý,  čo  aj  vystúpil  nad všetky  nebesia,  aby
všetko naplnil.A on ustanovil  jedných za apoštolov,  iných zasa za prorokov a
iných  za  zvestovateľov  evanjelia,  iných  ustanovil  za  pastierov  a  učiteľov,aby
pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela.“  (Ef 4,9-12)
Amen.

Modlitba
Verný Stvoriteľ, milosrdný Otče náš nebeský!
Toľko ľudí na tejto zemi nenachádza svoje miesto. Necíti sa dobre tam, kde práve
je,  pracuje  a slúži.  Máme iné predstavy o živote ako jeho okolie.  Veľa ľudí by
chcelo  niečo  celkom  iné,  ale  nenachádza  cestu.  Nevedia,  ako  to  dosiahnuť.
Nevedia, ktorým smerom sa majú uberať. 
Milosrdný Veľkňaz, drahý Kristus! Nevieme sa Ti odvďačiť za Tvoju službu, že
Tvojím učeníkom si dal príklad, aby na základe Tvojej lásky, štedrosti a dobroty
kráčali  na tejto zemi.  Ďakujeme, že na tejto zemi nie sme bez cieľa a Tvoj cieľ
s nami je jasný. Ty vieš, že v tejto sviatok máme mnoho otázok ohľadom neba.
Sme neistí a znechutení zo života na tejto zemi. Nebo je pre nás veľmi príťažlivé,
ale nepoznané. Ty jediný si nás zbavil satana, pokušenia, zatratenia a pekla. Dnes
chceme počuť vrelý dôkaz toho, kde si a čo činíš. Vidíš našu hriešnosť. Všetko sa
na nás lepí. Daruj nám Ducha svätej viery, aby naše pochybnosti o nebi a o zemi
zmizli. Hore nad oblaky máme svoj domov. Do neba si nás predišiel, aby si nám
pripravil miesto. Nauč nás, že z neba prúdi lásky zdroj a nech pre svet nežijeme,
lebo žiť s Tebou je našou výsadou. Pomôž nám vidieť všetko podľa Tvojich slov
a zasľúbení. V Tvojom spásonosnom diele sa chceme spoznať a vidieť sa. Sláva
buď v nebeskom kruhu Otcovi, Synovi, Duchu! Slávu presvätej Trojici vzdávajte,
hriešnici! Amen. 

Biblický text: Kniha Žalmov 73. kapitola
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha  svätého  je  zapísané  v Knihe  Žalmov  v sedemdesiatej  tretej  kapitole  vo
vybraných veršoch nasledovne: 
„Asáfov žalm. Aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce! No moje
nohy takmer odbočili kroky sa mi skoro skĺzli. Závidel so totiž pyšným, keď som
videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Hovoria: Ako sa to dozvie Boh? Pozná to



Najvyšší?“ Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Len
keď som vošiel do Božej svätyne, pochopil som, ako skončia. Koho mám v nebi?
Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu.“ Mňa však Božia blízkosť
blaží.  V Pánovi,  Hospodinovi,  mám  útočisko,  preto  ohlasujem  všetky  tvoje
skutky. (Žalm 73,1-3.11.16-17.25.28 )

Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie
v Pánu Ježišovi!

Človek  v každej  dobe  sa  musí  poučiť.  Samotný  začiatok  žalmu  je

nezodpovedanou otázkou pre Jeho vyvolených: aký dobrý je Boh k Izraelu. Tento

žalm obsahuje mnoho otázok, ale iba jednu odpoveď. Pozrime sa na tieto otázky

a hľadajme tú pravú odpoveď,ktorú našiel aj žalmista Asáf. 

V prvom  rade  sa  žalmista  zahľadí  do  sveta  a nechá  sa  viesť  prúdmi,

ktorého obklopujú. Všíma si skutky ľudí, pozerá sa na životy pyšných, hľadí do

vnútorných sfér magnátov, vidí neohromné možnosti a má zaujímavé postrehy.

Skúma životy tých, ktorí sa nezaujímajú o nebeskú sféru. Je citeľné, že vábi a láka

ho tento nedotknuteľný svet, ale zrazu sa preberie. Jeho otázky, ktoré sú zámerne

vložené do úst  neprajníkov Božích,  sú  kľúčom všetkého:  „Pozná to  Najvyšší?

„Ako sa to dozvie Boh?“ Odbočiť a skĺznuť je aj dnes ľahké. Aj pre kresťana. Ten,

kto  uveril  v Ježišovi  Kristovi,  jedným  zahľadením  sa  môže  dostať  na  druhú

stranu. Obrovské varovanie je v tomto žalme. Svet i dnes uznáva tento sviatok.

Svet vie o Najvyššom. Svet pozoruje  Boha, ale na Jeho činy a správanie sa len

vypytuje. Ako? Kto? Nezaujíma ho Božia mienka. Zem pohŕda Najvyšším. Zem

nechce vedieť o konaní Boha. To badáme aj my. Zem je i dnes plná klzkých miest

a ciest. Zem je i dnes plná človeka bez rozumu. Zem je i dnes plná tých, ktorým

záhuba je prívetivejšia ako vojsť do Božej svätyne. Zem a jeho končiny. Zem a na

nej  prítomné  Božie  svätyne.  Zem  a jej  hrozby.  Zem  a jej  „výsostné“  konania.

Najvyšší, Boh všetko vedel a vie o našej zemi. On tak miloval a miluje tento svet,

a v ňom nielen Izrael, ale všetkých nás, že ponúkol a ponúka zmierenie v Ježišovi



Kristovi.  Žijeme  v čase  milosti.  Zveruje  pyšným  smrteľníkom,  povýšeneckým

úbožiakom, dychtivo sa napájajúcim synom pokoj a slobodu nebies. Ťažké je to

pochopiť, že nebesá sa otvorili dokorán celej zemi. Ťažké je to pochopiť, že Koho

máme  v nebi.  Ťažké  je  to  pochopiť,  že  Kto  k nám  klesol  z výsosti,  zo  slávy,

z výšin blahobytu a pokoja, aby zariadil naše životy. Ťažké je to pochopiť. Dnes

v prvom rade si musíme vyjasniť súvislosť medzi nebom a zemou, a to sa dá len

v Božej svätyni. „Kto vchádza a vychádza z Božej svätyne“, vie aká je súvislosť

medzi nebom a zemou. Človeku je to neprekonateľná vzdialenosť, ale pre Boha,

pre Najvyššieho je to voľba naveky, zámer prijímania do slávy, a ponuka pravice.

Tu, pred Božou tvárou sa človek uistí, Koho má v nebi. Kde totiž nie je Boh, tam

je záhuba, smrť a celý život vyjde navnivoč.  Tam, kde je Boh, je silné zázemie

viery, život, a to nie hocijaký, ale večný. V deň nanebovstúpenia Pána, drahý brat

a milá sestra, Božie slovo sa Ťa osobne pýta: Koho máš v nebi? Žalmista myslel na

Boha, na Najvyššieho. Žalmista vo svätyni Božej myslel na Stvoriteľa neba i zeme.

Žalmista myslel na Oživovateľa a Udržiavateľa chodu sveta. Žalmista myslel na

dobrotivého Otca. O to viac máme v nebi, my, kresťania. Novozákonný ľud dnes

musí  svedčiť  o tom, že my sme nasledovníci  Veľkňaza, Ježiša Krista.  My dnes

oslavujeme  Kráľa,  nášho  Spasiteľa,  Majstra  znovuzrodenia,  ktorý  našu  nádej

svojím nanebovstúpením rozšíril o všetko. On sedí po pravici Otca nebeského,

ktorý sa skrze krv Ježiša Krista stál naším Otcom. My už nepotrebujeme viac.

Naším  prostredníkom  je  Kristus  Pán.  Otče  náš,  ktorý  si  v nebesiach...  Ježiš,

Spasiteľ  náš,  ktorý  si  v nebesiach  a sedíš  po  pravici  Boha  Otca  Všemohúceho

prihliadni na nás. My vieme, koho máme v nebi a nepotrebujeme nikoho iného,

kto  by  nám pomohol,  ukázal  tento  zhýralý  svet,  poukázal  na  naše  nezbedné

slová, činy a neduhy. Zem a nebo je plná iba Jeho milosti. On sa na nás nedíva z

výšok, ale koľkokrát nás navštívil. On na nás nehľadí z diaľky, ale koľkokrát nám

pomohol.  On sa na nás neustále pozerá. On nás neustále dvíha a posilňuje  vo



viere, v láske a v nádeji. On nás spasil, On nás vyslobodil z každej moci diabla,

On za nás zomrel na kríži, vstal z mŕtvych. On, Koho máme v nebi. 

Božia  požiadavka  je  žiť  s Ním.  Smieš  žiť  pre  Krista,  drahý  brat  a milá

sestra. Keď si s Ježišom. Keď si pri Ježišovi. Keď stojíš po boku Ježiša. Keď si

v Jeho blízkosti, vtedy si uvedomuješ, kto si. Jedine v JEHO osobe badáš seba. To

je jasný cieľ Najvyššieho. Neustála potreba človeka: Byť s Ním. Mať večný vzťah,

nepretržitú spojitosť s Pánom. Byť s Ním tu na zemi, a aj v Jeho príbytku, kde je aj

nám pripravené miesto. On nás predišiel, aby sme mali to, o čo stále sa usilujeme

na tejto zemi. Mať zázemie. Mať útulný domov. Mať prístrešok nad hlavou. Mať

a vlastniť. Na tejto zemi niet inej záľuby, ako žiť v Pánovej prítomnosti. Na tejto

zemi i v nebi niet konkrétneho cieľa, ako byť s Ním. Na zemi sa bojíme o to, aby

sme  nestratili  svojich  blízkych.  Tí  najbližší  musia  stáť  po  našom  boku.  –

vravievame si. Pravý zmysel a večná istota života je Pánova prítomnosť. Kto je

v Ňom, nestratí sa. Kto je v Ňom, pozná najvyššiu hodnotu života. Kto je v Ňom,

má  svoju  ozajstnú  záľubu.  Kto  je  v Ňom,  má  pevné  zakotvenie  a účasť  na

večnosti. Kto je v Ňom? Kto prebýva v Ňom? Jedinečné a jediné riešenie je byť

v Pánovej  blízkosti,  to  je  cieľom  nanebovstúpenia  Pána  Ježiša.  Vážiť  si  Jeho

blízkosť.  Ctiť  si  Jeho  prítomnosť.  Žalmista  nechce  ísť  tou  cestou,  aby  stratil

blízkosť Božiu. On chce svedčiť aj iným o tom, že Pánova blízkosť je záchrana aj

pre nich. Svoju záchranu nachádzať v Bohu je jediná možnosť života. Tu a teraz.

V Božej svätyni vyjadrime svoje pevné presvedčenie, v čom máme na zemi väčšiu

záľubu  ako  Božia  prítomnosť.  V tento  sviatok  vyjadrime  to,  čo  najviac

potrebujeme.  V tento sviatok,  sa  zahľaďme na svoju spásu,  a nekráťme si  svoj

drahocenný čas hľadaním pozemských záľub, ale vlastnime to, za čo tak draho

a jednomyseľne s Otcovou vôľou bojoval náš Spasiteľ, Ježiš Kristus. On za nás,

pre nás a namiesto nás konal. My za Jeho službu velebme i dnes Jeho presväté

meno  a ohlasujme  všetky  skutky  Božie.  Vyznajme  pred  svetom,  Koho  máme

v nebi.  Opakujme  obsah  Kristovej  služby  pred  svetom.  Ohlasujme  skutky



Najvyššieho, ktorého pôvod a zázemie veľmi dobre poznáme. Ospevujme večnú

slávu  Najsvätejšieho,  ktorý  sa  nám  zjaví  vo  svätyni,  prehovorí  k nám,

a ubezpečuje o tom, že kde je On, tam budeme aj my. Amen. 

Modlitba:
„Po  týchto  slovách  sa  pred  ich  očami  vzniesol  hore,  až  im  ho  vzal  oblak  z
dohľadu.  A kým uprene hľadeli  k nebu,  ako odchádza,  zrazu pri  nich zastali
dvaja muži v bielom rúchu a povedali:  „Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do
neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli
odchádzať do neba.“ (Sk 1,9-11)

„Keď im to Pán Ježiš povedal, bol vzatý do neba a zasadol po Božej pravici. Oni
sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slovo potvrdzoval znameniami,
ktoré ich sprevádzali.“ (Mk16,19-20)

„Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus
sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.“ (Kol 3,1-2)

„Dávidov žalm. Výrok Hospodina môjmu Pánovi:  „Seď po mojej  pravici,  kým
nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“ (Žalm110,1)

„Hľa, v tom čase sa porátam so všetkými, čo ťa utláčali, zachránim chromých a
rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno po celej
zemi.“ (Sof 3,19)

„A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ (Jn 12,32)

Modlitba Pánova

Ofera:„Veď viete,  že  od  Pána dostanete  za  odmenu dedičstvo.  Slúžte  Pánovi,
Kristovi!“ (Kol 3,24) 

Požehnanie:„Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej
večnej  slávy,  vás  po  krátkom utrpení  zdokonalí,  utvrdí,  upevní  a  postaví  na
pevný základ. Jemu moc na veky vekov. Amen.“(IPt4,10-11)

Záverečná pieseň: Chválospev č. 432: „Sláva Bohu na nebi...“



Lothar Zenetti
Čo robí Ježiš z nášho života? 

Vieš, čo môže urobiť Ježiš z Tvojho života?
Otvára Ti oči a Ty vidíš, čo iný nezrie.
Vieš, čo môže urobiť Ježiš z Tvojho života?
Otvára Ti uši a Ty chápeš, čo Ti hovorí.
Vieš, čo môže urobiť Ježiš z Tvojho života?
Otvorí Ti pery a Ty vyslovíš, čo nik nevypovie.
Vieš, čo môže urobiť Ježiš z Tvojho života?
Otvára Ti ruky a Ty daruješ, čo On Ti dal.
Vieš, čo môže urobiť Ježiš z Tvojho života?
Dáva Ti budúcnosť a Ty vstaneš zo svojho hrobu.

On mi dal život
Prosil som o silu, ale On ma urobil slabým, 
aby som sa naučil skromnosti a pokore.
Prosil som Ho o pomoc, 
aby som mohol vykonať veľké činy, 
ale On ma urobil malomyseľným,
aby som uskutočnil dobré činy.
Urobil ma chudobným, 
aby som sa stal múdrym.
Prosil som Ho o všetky veci, 
aby som mohol užívať života.
On mi dal život, 
aby som mohol všetky veci užívať.
Nedostal som od Neho nič, 
za čo som prosil – ale dostal som všetko,
 čo mi bolo pre dobro.
Moja modlitba bola vypočutá 
proti mne samému. 
Medzi všetkými ľuďmi 
som požehnaným človekom.
(Modlitba neznámeho vojaka z doby americkej občianskej vojny)


