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Vzdych: „Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť. „Môj podiel je Hospodin,“ vraví 

moja duša, „preto budem čakať na neho.“ Dobrý je Hospodin voči tým, čo v neho dúfajú, voči 

duši, ktorá ho hľadá. Dobré je v tichosti čakať na Hospodinovu pomoc.” (Náreky 3,22-26) 

Amen 

Čítam Božie Slovo, ktoré je zapísané v Knihe Kazateľa v tretej kapitole, od prvého po 

ôsmy  verš. 

Lekcia: Kazateľ 3,1-8 

„1 Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas: 2 je čas narodiť 

sa a čas zomrieť, čas sadiť a čas vytŕhať zasadené, 3 čas zabíjať a čas liečiť, čas rúcať a 

čas stavať, 4 čas plakať a čas smiať sa, čas žialiť a čas tancovať, 5 čas rozhadzovať 

kamene a čas zbierať kamene, čas objímať a čas zanechať objímanie, 6 čas hľadať a čas 

strácať, čas uschovávať a čas odhadzovať, 7 čas trhať a čas zošívať, čas mlčať a čas 

hovoriť, 8 čas milovať a čas nenávidieť, čas vojny a čas mieru.” 

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

a v pravde, modlíme sa. 

Modlitba: 

Milostivý Pane náš! 

Ďakujeme Ti, že čas máš vo svojich rukách. My sa nemusíme ničoho pridržiavať alebo 

urýchliť, pretože Tvoja vôľa prevláda v každej aj dnešnej minúte. 

Vyznávame pred Tebou, keď sa zamýšľame nad obdobím, ktoré je za nami, že v našich 

mysliach sa mnohokrát vyskytla úzkosť a strach, spochybnili sme nad príčinou a účelom 

Tvojho konania. Prosíme, povedz nám dnes pravdu, aby sme sa vďaka moci Tvojho Slova 

ako Tvoji služobníci obnovili. 

Príď a buď tu medzi nami mocou svojho Ducha, hľadaj a nachádzaj medzery v našich 

srdciach, aby sme neboli zatvrdení a neplánovali si dnes pred Tebou zajtrajšok. Ale s 

otvoreným srdcom sa oddajme tomu, aby sme Ťa mohli počúvať, koho nám chceš dnes 

adresovať, ako chceš posilniť duchovný stav prítomných, aby sme po odchode z Tvojho 

svätého chrámu  mohli posilniť aj tých, ktorí sú zverení nám. 

Prosíme, vymaň nás zo všetkého, čo je v našich životoch špina, hnev, nepokoj a neodpustenie. 

Umy nás Ježišovou krvou, aby sme mohli s láskou odpovedať na lásku, ktorú si nám 

predostrel vo svojom Synovi. 



Pane náš, potrebujeme Ťa, pretože bez Teba celý život na zemi je márna zábava. Chceme byť 

dnes s Tebou, chceme Ťa dnes počuť, chceme s Tebou plánovať. Prosíme Ťa, aby si nás 

požehnal a posilnil dôveru tých, ktorí sú tu. 

Ozvi sa Pane náš, nech čujeme Tvoje slová, lebo Tvoji služobníci počujú Tvoje slovo. 

Vypočuj naše modlitby v mene Pána Ježiša Krista. Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 509.: „Chcem v pokore sa denne vnoriť...“ 

Vzdych: „Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu! Dobroreč 

Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení! ” (Ž 103,1-2) Amen. 

Čítam Božie Slovo, ktoré je zapísane v Knihe Kazateľa v tretej kapitole, v prvom  verši 

a v Liste Židom v štvrtej kapitole v siedmom verši nasledovne. 

 

Biblický text: Kazateľ 3,1 

„Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas.” 

List Židom 4, 7 

„Boh znova určuje iné dnes, keď po toľkom čase hovorí ústami Dávida, ako už bolo 

povedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.” 

Toľko slov Písma Svätého 

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

 Každá správa, ktorú dostaneme v každodennom živote, ovplyvňuje náš život. List, 

krátka SMS správa, e-mail alebo len pozdrav od osoby, ktorá je nám blízka, alebo od 

známeho, ktorý hýbe našimi pocitmi a našou mimikou je vzácna, pretože poukazuje na kvalitu 

nášho vzťahu s odosielateľom správy.  

Dnes, 20. júna 2021 v tento určený čas Ti tvoj Boh posiela osobnú správu. Odosiela 

správu, keď sa otvorene pýta na stav nášho srdca. Aké kvalitné srdce nachádza DNES? Srdce 

v interpretácii Starého zákona vždy znamenalo celého človeka. Kvalita môjho srdca ukazuje, 

aký / aká som. Pretože nielen môj postoj, moje pohyby a moje slová môžu vyjadrovať môj 

súčasný stav, ale aj stav môjho srdca. Nie nadarmo sa dočítame vo Svätom Písme, že veselé 

srdce je najlepším liekom. A bolo by zaujímavé urobiť prieskum i v našom cirkevnom zbore, 

že koľkí z nás sú odkázaní na lieky, ktoré berú práve na udržiavanie optimálneho stavu srdca. 

Teraz však hľadáme odpoveď na to, aké je moje a naše srdce, keď som pred Bohom. 



Nechám, aby On zasiahol do môjho života? Dovolím Mu poukázať na to, čo je 

nákazlivé a natrvalo sa k tomu vraciam, pretože sa nemôžem zbaviť zatvrdnutých pocitov, 

vytvrdených vzťahov, zatvrdnutej minulosti a zároveň i prítomnosti. Dnes, keď počujete Jeho 

hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.  

Nesprávajme sa ako starý muž, ktorý navštívi lekára. A zatiaľ čo lekár pri pohľade na 

výsledky krúti hlavou, starec sa pýta, či je veľký problém. Na to lekár odpovie: „Obrovský!“  

„A trvá to až do mojej smrti, pán doktor?“ - pýta sa starec. Lekár odpovedá kladne, kým 

starec mávne rukou: „O mňa sa nebojte!“ Zatvrdené srdce vydrží dlho a dokonca vydrží po 

celý náš život, ale je otázkou, či stojí za to takto žiť, aby sme strácali čas a nedovolili Bohu, 

aby pomáhal so stavom nášho srdca. Jeho slovo počúvame, ale nepočujeme Ho. Prosíme o 

odpustenie, zatiaľ čo nemôžeme prijať odpustenie, prosíme o zmäkčené a tvarovateľné srdce, 

zatiaľ čo skala je mäkšia v porovnaní s tým, čo nosíme vo svojom vnútri.  

Uchopením Jeho Slova dnes dostávame príležitosť nežiť ako obete alebo vrahovia 

iných, ale ako požehnaní ľudia, ktorí dnes a zajtra môžu povedať, že budú skúmať vlastného 

Boha a následne s Ním skúmať stav srdca... Keď počujeme Jeho Slovo, zanecháme všetko, čo 

sa na nás zameriava, aby On nenarazil do zatvorenej brány, ale videl visieť otvorený zámok 

nášho srdca, ktoré sme síce nasadili my, ale sme schopní ho otvoriť pred Bohom s vedomím, 

že to nie je On, kto to potrebuje, ale my, aby sme vyliali svoje srdce pred Ním, aby sme počuli 

Jeho hlas, Jeho odpovede, Jeho vedenie a Jeho požehnanie.  

Zhrňme príbeh zatvrdenia našich sŕdc a v tomto príbehu umožníme Božiemu slovu 

konať svoju prácu. Duch Svätý stále funguje dodnes a aj dnes nezávisle od nás pracuje na 

tom, že ak Ťa dnes priviedol sem, prevezme kontrolu nad tvojím  životom, a hoci nemáš na 

perách žiadne slovo, ON už vie, čo potrebuješ. To, čo je pre mňa bremeno, to nemusím niesť 

po  celý život. On mi nedovolí zostať vo vlastných hriechoch, ale smiem sa dostať k Otcovi v 

Kristovi. Pre tých, ktorí nezatvrdzujú svoje srdcia, keď počujú JEHO HLAS, vzývajú meno 

Pánovo o pomoc, budú mať život, ktorý vo všetkých situáciách nájde pokoj a mier v blízkosti 

Boha. Kde bude skala Slovom, na ktorom je možné postaviť dom. Čo môže byť základom 

rodiny, nášho cirkevného zboru a celej našej cirkvi? A v určený čas môže prísť veterná smršť, 

búrka alebo dážď, ak je náš základ jeden, ak Kristus sedí na tróne našich sŕdc, náš vnútorný 

pokoj je jasná výhra.  

Tam a vtedy Boh určuje iné dnes, On si vybral deň, aby sa rozhodol pre každého, kto 

počuje tieto slová. Vtedy a tam, i tu a teraz určil deň pre „DNES“ - ako hovorí Slovo v liste 

Židom, aby sa nás v tento deň osobne opýtal: Dnes, keď počujete Jeho slovo, nezatvrdzujte 

svoje srdce. Nehovorme, „zmeníme sa od zajtra“, ale pretože Boh určil tento deň ako 



„DNES“, hovor a ozvi sa: Dnes obmäkčím svoje srdce pred Pánom a oddám sa Pánovi. 

Nehovor, že od zajtra žiješ iný život, ale povedz, tu a teraz, dnes je ten okamih, kedy to 

urobím. Nehovor, že v budúcnosti sa poddám Kristovi, poddám sa mu od dnešného dňa, 

vzývam Ho od dnešného dňa, hľadám Ho ešte dnes, vidím Ho na skale a hovorím: dosť bolo 

hriechu, dosť bolo obety, dosť bolo prenasledovania a stačí mi krv Ježiša Krista, viac 

nepotrebujem. Ja už nechcem zmeniť tento svet, ale môžem sa na tomto svete zmeniť ja. Dnes 

je príležitosť a milosť, môžem predstúpiť pred Boha v modlitbe s obmäkčeným srdcom, 

zariadiť s ním to, čo potrebujem, poďakovať Mu za jeho obetu a prijať to s vedomím, že 

potom budem mať moc vo všetkom v Kristovi, ktorý ma posilní, ktorý ma povedie v modlitbe 

a ktorý sa stane prameňom môjho pokoja dnes a po celý čas môjho života.  

Modlime sa za to, aby v našom každodennom živote boli také biblické dnešky, aby 

sme boli pripravení počuť Božie posolstvo, aby sme sa mohli radovať z týchto posolstiev pri 

ich postupovaní, ale aj keď poukazujú na naše hriechy, aby sme s milosťou volali o pomoc 

Pána, kým trvá možnosť prijatia zadosťučinenia v mene Ježišovom. Amen.  

Modlitba:  

Sme pred Tebou, Pane, dnes tak, v akom stave je naše srdce. Vieš, koľkokrát a ako sme proti 

Tebe bojovali, pretože zatvrdnutý stav nám vyhovuje, pretože bez ohľadu na to, koľkokrát 

príbeh tohto zatvrdnutého života zrolujeme, prežívame všetko, čo nám nedovolí ísť ďalej. 

Cítime tŕne, ktoré v nás spôsobili také hlboké bodnutia, že takmer nevidíme cestu a šancu na 

uzdravenie. 

Vyznávame Ti, že nechceme zostať v tomto stave, ale prosíme Ťa o pomoc pri príprave cesty, 

po ktorej sa musíme vydať, aby z klamstiev mohla byť pravda, z nenávisti a z nepokojov 

pokoj. Modlíme sa za seba, za svoje rodiny, za naše manželstvá, vzťahy medzi rodičmi a 

deťmi, za našich smútiacich a za naše kresťanské zhromaždenia. 

 Modlíme sa za skúšajúcich a za prípravu študentov na štátne skúšky, a za všetkých, ktorí 

stoja pred rozhodnutiami pri výbere školy. Pre obetu Ježiša Krista, prosíme, 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: „Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné 

srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa.” (Ez 36,26) Amen. 

Pieseň: Chválospev č.  253: „Buď že so mnou...“ 


