23.01.2022
Suspírium: „Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. 2 Vodí ma na zelené pastviny, privádza
ma k tichým vodám. 3 Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. 4 Hoc
by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica
sú mi útechou.

5

Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj

kalich preteká. 6 Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať
sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.” (Ž 23,1-6) Amen.
Pieseň 151: „Pane Bože, žehnaj…”
Pozdrav: Chváľte Hospodina, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia,

2

lebo je nesmierne

jeho milosrdenstvo voči nám a vernosť Hospodina až naveky! Haleluja! (Žalm 117) Amen.
Suma evanjelia je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čitame v Liste apoštola Pavla Rimanom
v prvej kapitole v šesťnástom a v sedemnástom verši nasledovne: „Veď ja sa nehanbím za
evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom
Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané:
Spravodlivý z viery bude žiť.” Amen. (R 1,16-17)
Pieseň: Chválospev č. 389: „Ja s vierou pozerám…”
Vzdych: Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, ospevovať chcem svojho Boha, kým tu
budem. (Ž 104,33) Amen.
Lekcia: Evanjellium podľa Matúša 9,27-34
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre potešenie našich
sŕdc, je zapísané v Evanjelium podľa Matúša v deviatej kapitole do dvadsiateho siedmeho po
tridsiaty štvrtý verš. Slovo Božie so vypočujte v sede.
Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci, ktorí volali: „Zmiluj sa nad nami, Syn
Dávidov!“ 28 Keď vstúpil do domu, slepci pristúpili k nemu a Ježiš sa ich spýtal: „Veríte, že to
môžem urobiť?“ Odpovedali mu: „Áno, Pane.“

29

Nato sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa

vám stane podľa vašej viery.“ 30 Oči sa im otvorili a Ježiš ich prísne varoval: „Dbajte o to, aby
sa to nikto nedozvedel.“ 31 Oni však vyšli a rozniesli chýr o ňom po celom kraji.
32

Keď vychádzali, priviedli k nemu nemého človeka, posadnutého démonom.

33

Po tom, čo

Ježiš vyhnal démona, nemý prehovoril. Zástupy sa čudovali a hovorili: „Niečo také sa v Izraeli

ešte nikdy nestalo!“

34

Farizeji však hovorili: „S pomocou vládcu nad démonmi vyháňa

démonov.“
Modlitba: Milostivý Pane náš! Prosíme, Ty pas svoje ovce v tento deň. Ako dobrý pastier buď
prítomný v našom zbore, aby sme dnes obrátili nielen naše uši k Tvojmu smerovaniu, ale aj
naše srdcia, duše, myšlienky. My sa na Teba pozeráme dnes s vierou, ako sme aj spievali. Naša
viera hľadí na Vykupiteľa, ktorý nás dnes všetkých povzbudzuje k modlitbe a práci.
Ďakujeme, že keď sa na nás dnes pozrieš, vidíš hlbšie od našej hriešnosti a uvidíš našu
duchovnú tvár, na ktorej niekedy sedí šťastie a pokoj..., no sú chvíle, keď nás charakterizuje
bieda, utrpenie, bolesť a strach.
Prosíme, Ty, ktorý okolo nás vidíš všetky ťažkosti, blúdenie, zranenia a slabosť, zmiluj sa nad
nami! Pas nás tak, ako sa patrí. Daj, aby sme Ťa pozorne počúvali. Ty si pripravený použiť
Slovo, ktoré sa zameriava na naše srdcia. Nech sa teraz podstatné oddelí od nepodstatného. Daj,
aby sme venovali pozornosť len tomu, čo si pre nás urobil na kríži, aby sme pred Tebou stáli
ako vykúpení hriešnici poslušnosťou, stojaci v rade učeníkov pripravených učiť sa, a byť
pripravený slúžiť Ti v poslušnosti.
Duch Svätý, prosíme, aby si bol prítomný medzi nami. Pre seba si volíš naše životy, posväcuješ
našu prítomnosť, posielaš nás svojou silou a mocou, vytrvalosť a neprestajnú modlitbu dávaš
na naše pery, aby sme vždy mohli prosiť Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Pre
Ježiša Krista vypočuj naše modlitby. Amen.
Pieseň: Žalm č. 23: Hospodin je môj pastier milujúci
Vzdych: „‚Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním,
ale tučné a silné vyhubím. Budem ich pásť, ako sa patrí.”(Ez 34,16) Amen.
Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 9, 35-38
„35 Ježiš chodil po všetkých okolitých mestách a dedinách. Učil v ich synagógach, hlásal
evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh. 36 Pri pohľade na zástupy
mu ich prišlo ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera.
svojim učeníkom: „Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo.

38

37

Vtedy povedal

Proste preto Pána žatvy, aby

poslal robotníkov na svoju žatvu.”
Slávnostné kresťanské zhromaždenie, drahé sestry a milí bratia v Ježišovi Kristovi!
Je pre mňa obrovským príkladom, že Ježiš je stále na cestách. Nikde sa nedočítame o
tom, že by sedel v pohodlnom kresle a čakal, kým k nemu niekto príde, ale aj dnes sme počuli,

že obišiel mestá a dediny. Pri prechádzke krajinou sa nielen rozhliadal, ale videl a počul aj hlas
tých, ktorí volali o pomoc.
Počul volanie o pomoc. Videl slepých, ktorí takto prichádzajú k Ježišovi: "Zmiluj sa nad
nami, Syn Dávidov!" Za osobami slepcov bola živá viera. Videl bolesť matky a otca, ktorí
stratili vlastné dieťa. Videl dvanásťročné utrpenie, úsilie a stratu sily ženy, ktorú nakoniec
podporila jej viera. V colníkovi Matúšovi videl svojho učeníka, ktorého už neviedol zvuk
cvendžiacich peňazí, ale Ježišovo povolanie: „Nasleduj ma!“ Videl nečistotu malomocných a
utrpenie vyhnancov, ktorí klesli na duchu. Videl ich a bol pripravený sa ich dotknúť, pripravený
sa k nim priblížiť, osloviť ich a dať im nový život skrze viery.
A dnes je to On, kto vidí teba a mňa, drahý brat a milá sestra! Vidí, čím si dnes prechádzal, vidí
cestu, ktorú máš za sebou,. Vidí Tvoju bolesť, biedu, Tvoje prehry, Tvoje choroby, Tvoje
vnútorné a vonkajšie boje. A ak dokážeš ísť pred Jeho tvár a prosiť vo viere, môžeš rátať so
zaväzujúcou láskou a uzdravením svojho dobrého pastiera. Môžete sa ho dotknúť a môže Vás
dotknúť, pretože na vašej viere veľmi záleží. Vaša viera v Ježišovi Kristovi, ktorá vás sem dnes
priviedla, je oživujúca. Je to vaša viera, ktorá vám pomohla prekonať ťažšie etapy vášho života.
Tvoja viera, ktorá dokáže aj hory prenášať. Viera, ktorá čaká a prosí o prítomnosť Jeho Pána.
Drahí bratia a milé sestry! Ježišovo pôsobenie malo dva dôležité prvky: ohlasovanie Božieho
kráľovstva a uzdravovanie chorých. Toto zdedia učeníci, ktorí ho nasledujú ako poverenie. Je
to Ježiš, ktorý ich v ďalšej fáze poveruje vlastných kázaním evanjelia. A v jeho skutku ho vedie
to, že keď sa pozerá na trápenie a pád ľudí, potešuje ich. Dobrý pastier vie, čo jeho ovečky
potrebujú, a v tomto prípade môže pomôcť iba Pán. Ježiš nabáda učeníkov, aby prosili Pána
žatvy, aby poslal robotníkov, ktorí sú ochotní a oddaní žiť vo forme, ktorá má slúžiť Pánovi a
zároveň kázať spásonosné evanjelium iným. Ale keď sa ľudské zdroje míňajú stabilným
tempom, ľudskej pomoci je málo, aj keď robíte všetko pre svojich blížnych. Iba Pán úrody
môže začať novú vec a tvoriť nové v utrpenej a padlej situácii.
Účelom Ježišovho nariadenia a ustanovenia je, aby učeníci zodpovedným spôsobom sa
premenili na nového človeka a navzájom sa dopĺňali. Robotníci dostali úlohu. Je málo, aby
Pánom poverení, duchovní slúžili len v cirkevnom zbore. Je málo, aby na službách Božích sa
podieľal sám iba kurátor s hŕstkou presbyterov. Spoločenstvo potrebuje veľa nehodných,
oficiálnych i neoficiálnych sluhov.
Žatva je podľa Starého zákona skôr symbolom súdneho dňa, tu sa v tomto verši stáva symbolom
zhromažďovania Božieho ľudu ešte pred Božím súdom. Znamená to aj záchranu pred súdom.

Akési zhromaždenie pre spásu. Z toho tiež vidíme, že milosť Pána žatvy ešte stále nie je
vyčerpaná.
Drahí bratia a milé sestry! Misijný výbor nášho cirkevného zboru sa tento týždeň zišiel, aby s
Božou pomocou naplánoval rok 2022. Ak to Pán žatvy dovolí, Božie Slovo povolá všetkých
blízkych k dobrému pastierovi do bezpečia, lásky, duchovného rastu a posilňovania viery, ktorí
sú hladní a smädní. Tí, ktorí potrebujú uzdravujúcu silu Božieho Slova, žijú tu okolo nás. Sám
môžeš byť robotníkom, drahý brat. A je tu dostatok pracovného priestoru. Na duchovnom
pracovnom trhu nikdy nie je nezamestnanosť. A hoci nie sú ideálne podmienky, On posiela
svojich učeníkov a povzbudzuje ich, aby požiadali Pána žatvy, aby poslal robotníkov. Hospodin
posiela svojich ako ovce medzi vlkov.
Modlime sa za vytrvalých a schopných pracovníkov a vykonávajme verne prácu, ktorú nám
zanechal náš Spasiteľ. Pán Ťa dnes ráno zobudil, aby Ti povedal, aby si Ho nasledoval. Urob
to, čo vykonával On. Žime pred ľuďmi to, čo sme sa naučili od Ježiša, a to bude požehnaním a
ovocím. Lebo Ty si zástupcom Krista na mieste, kde žiješ, kde pracuješ a kde miluješ. Nabáda
aj členov dnešných cirkevných zborov, aby dôverovali slovu, aby hlásali slovo na svojom
území, aby uzdravovali chorých, objímali padlých, zhromažďovali stratených. A je pre mňa
veľkým požehnaním, keď sú mená a dátumy narodenia v zozname voličov a osobné návštevy
späté so životným príbehom a vlastným krédom.
Nech nás nájde dobrý pastier, aby sme o ňom svedčili nielen slovami, ale aj skutkami, prosiac
Pána žatvy, aby nám dal silu svojho Ducha Svätého, aby našiel naše pracovisko, ľudí, pre
ktorých už pripravil spasenie neobyčajným spôsobom skrze Pána Ježiša Krista. Treba hľadať
stratených, lebo v bratislavskom kostole je cenný každý. Musíte ísť a nie sedieť a čakať. Z
Ježišovho výroku vidíme, že zber a žatvu sa už začali.
Ak zanedbáme misijnú službu, zriekneme sa aj Ježišovho zjavenia a jeho moc nebude živá a
účinná v živote dnešných cirkví. Nesmieme dovoliť, aby v cirkvi vládla ľudská sila, ale vždy
musíme mať na pamäti, že sila Ježiša je v cirkvi prítomná a pôsobí v nej neviditeľne. Aj dnes
nám Slovo chce pomôcť žiť našu vieru nie v našej malej zóne pohodlia, ale odvážiť sa otvoriť
tým, ktorí sú plní cirkevnej kritiky, ktorí sa v rozčarovaní a úplnej ľahostajnosti odvrátili od
našich cirkevných denominácií.
Ale ak si myslíme, že sami sme a je nás málo, ustavične sa modlime k Pánovi. Boh má moc
vytvoriť nový začiatok a udeliť ho spolupracovníkom, s ktorými sa môžeme posúvať vpred a
nepohybovať sa na jednom mieste, pričom sa nazývame Božími pracovníkmi. Prosme Boha
Ducha Svätého, aby si v našom zbore vybral pracovníkov, ktorí sú pripravení ísť a slúžiť v
mene Pánovom. Amen.

Modlitba:
Milostivý Pane náš!
Ďakujeme, že dnes povzbudzuješ našu komunitu k modlitbe. Preto si dnes dovoľujeme osloviť
a poprosiť Ťa ako Pána žatvy, aby si vyslali robotníkov a zároveň nás formoval ako na
vytrvalých robotníkov, ktorí sa nevzdajú. Podporuj a pomáhaj zo všetkých strán silou Tvojho
Ducha Svätého, keď vidíme prekážky,... keď čelíme trápeným a upadnutým situáciám, videli
sme ich ako úlohu. Dnes Ti zverujeme údaje zo sčítania ľudu. Pane náš ďakujeme za všetky
duše, ktoré k Tebe priznali svoju príslušnosť, ale prosíme aj za neveriacu časť tejto krajiny. Za
tých, ktorí váhajú. Vidíme, že je prítomná žatva, a dnes sa modlíme za našich robotníkov.
Prosíme, zmiluj sa nad týmto svetom, aby stále viac a viac ľudí spoznávalo Tvoju bezhraničnú
lásku, prejavenú naším Spasiteľom, Ktorý sa nevyhýbal utrpeniu a chorým ľuďom, ale hľadal
spoločenstvo s nimi. Veríme, že bez modlitby je všetko naše úsilie zbytočné. Preto sa na nás
dnes prosím pozri, a vypočuj i naše modlitby adresované Tebe v našej vnútornej komôrke a
nech je Tvoje vôľa pre naše osobné životy, ako aj naše rodiny, našu cirkev, našu krajinu a náš
svet každodenne zjavená. Pre Pána Ježiša Krista, vypočuj naše modlitby. 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: Nech milosť nášho Otca, láska Syna človeka a sila Ducha Svätého posilňujú nás
posilňujú vo viere a v modlitbe a nech zostávajú s nami všetkými v láske a v prívetivosti. Amen.
Pieseň Chválospev č.354: Ježiš je Pánom nad svetmi..”

