
Suspírium: Naša pomoc nech príde od Hospodina, ktorý je Otec, Syn a Duch Svätý,

dokonalá Svätá Trojica, jeden večný a pravý Boh. Amen. 

STOJACA PIESEŇ: 150:1 : Chváľte najmocnejšieho…

HLAVNÁ PIESEŇ:     262:1-6 :  Ó, Trojica Svätá večná…

 Modlitba:
     Všemohúci Bože, Otče náš v Ježišovi Kristovi! Ďakujeme Ti za Tvoju lásku, ktorá

nás  udržiava  v cirkevnom spoločenstve.  Sme Ti  vďační  za  to,  že  spása v Ježišovi

Kristovi je úžasným darom pre každého človeka. V pokore pred Tebou priznávame,

že  sme  hriešni,  často  hrešíme  proti  Tvojej  Svätej  vôli.  Odpusť  nám  to  všetko

a prosíme Ťa, aby si nás pre Kristove zásluhy všetkých obdaroval spásou. Prosíme Ťa

aj o dary Tvojho Svätého Ducha. Príď doprostred nás, vstúp do nášho života a veď

nás cestou pravdy. Pre zásluhy nášho Spasiteľa Ťa o to všetko prosíme. Amen.

Biblický text kázne Božieho Slova sa nachádza v 8. kapitole knihy Skutkov apoštolov

od verša 26. po verš 37. nasledovne:

26.  Pánov anjel  prehovoril k Filipovi:  Vstaň a choď na juh, na cestu,  ktorá vedie

z Jeruzalema do Gazy.  Tá cesta je  pustá.  27.  Filip  teda vstal  a šiel  a hľa,  uvidel

Etiópčana,  eunucha,  veľmoža,  správcu  všetkých  pokladov  kandaky,  čo  je  titul

etiópskej  kráľovnej.  Putoval  do  Jeruzalema,  aby  sa  poklonil  Bohu.  28.  Teraz  sa

vracal na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. 29. Tu povedal Duch Filipovi: Choď

a pripoj  sa  k tomu  vozu!  30.  Keď  Filip  pribehol,  počul,  že  číta  proroka  Izaiáša,

i spýtal sa: Rozumieš tomu, čo čítaš? 31. Eunuch odpovedal: Ako by som mohol, keď

mi to nikto nevysvetlí? I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. 32. Stať

Písma, ktorú čítal, bola: Viedli Ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred

tým, kto ho sttrihá, ani On neotvoril ústa. 33. Ponížili Ho a súd Mu bol odopretý.

Kto bude hovoriť o Jeho potomstve? Veď Jeho život na zemi je skončený. 34. Eunuch

povedal Filipovi:  Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe, alebo o niekom inom?

35. Vtedy Filip začal hovoriť a počnúc týmto miestom Písma ohlasoval mu Ježiša.

36. Ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal eunuch: Pozri, voda! Čo



prekáža,  aby  som  sa  dal  pokrstiť?  37.  Rozkázal  zastaviť  voz  a obaja,  Filip  aj

eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil.

            Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

      Som veľmi vďačný za príležitosť, že môžem slúžiť na dnešnej bohoslužbe. Možno

sú  v Cirkevnom  zbore  takí,  ktorí  vedia,  že  aj  v mojom  osobnom  živote  zohral

Bratislavský cirkevný zbor dôležitú úlohu. Tu som sa dostal k viere.  Som vďačný

Bohu  za  to,  že  členovia  Bratislavského  cirkevného  zboru  ma  s láskou  prijali  do

svojich  domácností.  Som  vďačný  za  spoločenstvo  viery  a za  priateľstvo,  ktoré

pretrváva do dnešných dní. Ďakujem aj za to, že som pána biskupa Eugena Mikóa

mohol poznať osobne, mohol som počúvať jeho kázne a moja viera sa mohla budovať

na mládežníckych biblických hodinách. 

     Milý Cirkevný zbor! Keď som dostal prosbu o túto kázeň, skúsil som si v sebe

obnoviť  zmýšľanie  zmýšľanie  a vieru  pána  biskupa  Eugena  Mikóa.  Vždy  ma

oslovoval prečítaný text,  lebo si myslím, že je veľmi blízky jeho prežívaniu viery.

Biblický text hovorí o tom, že (podľa dnešného slovníka) minister financií  ďalekej

africkej krajiny cestuje domov z Jeruzalema. Do izraelskej krajiny išiel preto, aby sa

poklonil  Bohu.  Jeden  pohan,  jeden  vedome ochromený človek,  ktorý  mohol  mať

veľmi  málo  spoločného  so  židovským  prežívaním  viery,  cestoval  zo  vzdialenej

krajiny do Jeruzalema,  aby mohol  byť  v blízkosti  chrámu.  Nejakým spôsobom sa

dostal k jednej  časti  Starého Zákona a cestou domov ju čítal.  Čítal,  ale nerozumel.

Vedel,  cítil,  že  je  v spojení  s nejakou dôležitou skutočnosťou,  cítil,  že  ho oslovilo

niečo z výsosti, ale nevedel, čo to presne je. Presnejšie povediac? Nevedel, kto je Ten,

ktorý  sa  ho  dotkol.  Život  tohto  človeka  bol  pripravený  na  stretnutie  s Kristom.

A v osobe Filipa Pán Boh aj poslal toho, kto pochopil aj naplnil zvesť Božieho Slova.

Bod  splynutia  sa  uskutočnil  prostredníctvom  osobného  stretnutia.  Srdce  tohto

človeka zasiahla Božia láska, pochopil posolstvo kresťanskej viery. Zvesť, prečítaná

a pochopená z Božieho Slova, zmenila jeho život. Vo svojom krste vydal svedectvo

o Kristovej vykupiteľskej láske. 



     Milí bratia a milé sestry! Viera, zakorenená v Krista, sa takto buduje a takto koná.

Biblia, Božie Slovo, sa takto stáva pochopiteľným aj pre nás samotných. Všetko je to

práca Ducha Svätého. Pán biskup Eugen Mikó vytrvalo vykonával službu ako Filip

v našom  dnešnom  biblickom  príbehu.  Asi  nie  som  sám,  keď  sa  spomínajúc

domnievam, že počúvanie jeho kázní znamenalo pre cirkevný zbor vážnu výzvu.

Všetci  sme  vedeli,  cítili  a prežívali,  že  kázeň  hovorila  o najdôležitejších  otázkach

ľudského  života.  O možnosti  toho predivného  stretnutia,  že  Boh,  ktorý sa  skláňa

k zemi, hľadá a nachádza človeka, aby ho obdaroval spásou. 

       Milí bratia a milé sestry! Keď si spomíname na službu pána biskupa Eugena

Mikóa a ďakujeme za ňu, natíska sa nám otázka, nakoľko je náš život pripravený na

prijatie Božieho Slova. Nakoľko dovolíme Pánu Bohu, aby dosiahol náš život, aby ho

zmenil  a spasil?  Lebo  toto  je  skutočnou  otázkou  ľudského  života.  Túto  možnosť

hlásal  pán  biskup  s  obrovskou  vášňou.  O tejto  možnosti  vydáva  svedectvo

kresťanské  spoločenstvo  v každom  cirkevnom  zbore.  Naša  služba  je  zaťažená  aj

ľudskou  krehkosťou,  to  si  musíme  s pokorou  uvedomiť.  Ale  aj  napriek  našim

hriechom je drahý poklad, ktorý sme dostali od Pána, medzi nami, s nami a v nás.

Tento poklad si  musíme strážiť tak, aby sme ho deň čo deň odovzdávali,a tak dá

Kristus vzrastať spoločenstvu veriacich. 

      Milí bratia a milé sestry! Je na nás, akú odpoveď dáme na zvestované Božie Slovo.

Otvorme  svoj  život  a ako  to  vyznáva  jedna  z našich  piesní:  „Jednu  prosbu  mi

nemôžeš odoprieť, že Ťa s nádejou môžem nosiť vo svojom srdci.“ 

      Nech spočinie Božie požehnanie na poslucháčoch i zvestovateľoch Božieho Slova

tu v Bratislavskom cirkevnom zbore a všade tam, kde pôsobí milosť. Amen.

Modlime sa!

     Náš milosrdný Otče! Sme Ti vďační za tú lásku, ktorou nás obklopuješ. Ďakujeme

Ti za to, že Tvoje Slovo oživuje každého z nás. Sme Ti vďační aj za životy ľudí, ktorí

zotrvávali vo viere, i za to, že v každej dobe si povolávaš služobníkov a posilňuješ

ich. Sme len krehkí ľudia, ktorí nemajú žiadne zásluhy pred Tvojou Svätou tvárou,

ale s nádejou hľadíme do výšin neba, aby si nás požehnal a posvätil. Prosíme Ťa, daj,



aby sme sa stretli  s Tebou, keď sa dotkneš nášho srdca a budeme môcť prijať dar

Ducha Svätého. Ďakujeme Ti za tých, ktorí nás predchádzali vo viere, a ktorých si

použil na to, aby sa radostná zvesť dostala aj k nám. Prosíme Ťa za našich blížnych.

Nech  Tvoje  požehnanie  sprevádza  náš  život,  buď  Ochrancom  a Pastierom

Cirkevného zboru. Ochraňuj svoju Cirkev a daj jej vzrast vo viere a v láske. Modlíme

sa za chorých, za tých, ktorí sú v ťažkej životnej situácii, za smútiacich. Daj im silu

a nádej. Nech je s nami Tvoja ochraňujúca ruka! O všetko to prosíme v mene Pána

Ježiša Krista. Amen. 

Ofera: „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného

darcu miluje Boh.“ (IIK 9,7) 

Požehnanie: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista v spoločenstve

Ducha Svätého. Amen.

Záverečná pieseň: 314:3 : „Oslavujme Boha Otca...“


