Ekumenické modlitby za ukončenie vojny a mier na Ukrajine.
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Suspírium: „Večer, v ten istý prvý deň po sobote, keď boli učeníci zo strachu pred
Židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj
vám!“ Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli
Pána.” (Jn 20,19-20) Amen.
Biblický text: Kniha Žalmov 46.kapitola 2. a 10-12.verš:
„Boh je naše útočisko a sila, osvedčená pomoc v súženiach. ...zastavuje vojny až po
končiny zeme, zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni. Prestaňte!
Uznajte, že ja som Boh! Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi.
Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad.— Sela —

Slávnostné kresťanské zhromaždenie,
milí bratia a drahé sestry v Ježišovi Kristovi!
Dnešný človek sa nevie stíšiť. Podľa Ježiša Krista je veľmi ustarostený
o zajtrajšok (viď. Mt 6,25-34). Neuvedomuje si, KTO mu v skutočnosti chýba.
Pohŕda s NEVIDITEĽNÝM. Absentuje práve spoločenstvo s Hospodinom. Nevie
sa zaradiť do zástupu, ktorý chváli jedine Hospodina, a práve preto radšej osamelo
„po všetky dni svojho márneho života” (Kaz 9,9) v ruke drží luk, kopiju a sedí na
bojovom voze vo svojom obrnení. Je zabarikádovaný vlastnými myšlienkami.
Nakoniec už vedie vojnu sám proti sebe, veď už ani nevie, kto komu je
nepriateľom.
Žalmista v chóre spieva o pevnom základe zeme a ľudských sŕdc: o Bohu
Jákobovom. Pán im chýba. V chóre vedia, Boh je Pán, ale Hospodin chce byť a žiť
v prepojení práve s ľudom. Žalmista vyznáva, je v našom záujme uznávať Boha.
Boh je Bohom aj bez ľudského uznania. Boh je Hospodinom zástupov aj bez nás.
On svojho jednorodeného syna dal za nás, pre nás a namiesto nás, aby sme sa na
tejto zemi stali tu a „teraz blízkymi v Ježišovi Kristovi skrze Kristovu krv.“ (Ef 2,13)
Nikto iný nás tak neprichýli ako „Boh lásky a pokoja.“ (IIK 13,13) Naším pokojom
je Kristus. On každému, kto verí v NEHO, daroval odpustenie hriechov a život

večný. On nás učí modliť sa: „vy sa teda modlite takto: Otče náš...“ (Mt 6,9)
Modlitba je znakom stíšenia a v Knihe Žalmov je obrovská paleta možností. Dnes
Vám prinášam skrze Ducha Svätého 46. žalm, v ktorom je určený Boží poriadok,
ktorý badajú len bohabojní a blahoslavení. Boží poriadok, ktorý znie takto: Boh je
taká ochrana a sila, že tí, čo sa zverili jedine JEMU, sa neboja, aj keď sa proti nim
sprisahá celý svet a všetko, čo je pre nich vzácne a sväté, sa zdá byť zničené.
V pokojných a vyrovnaných časoch je pre človeka ľahké pozerať sa na svet veselo.
Ale keď je život vo veľkom nebezpečenstve, je jasné, že iba človek spojený s Bohom
sa nezľakne a nebude pochybovať. Prvá mienka Božieho slova skrze Ducha
Svätého je pravé spojenectvo s Hospodinom. O tom vyspevujú Korachovci. Pieseň
pre vysoký hlas volá po Najvyššom, po Najštedrejšom, po Najláskavejšom, lebo je
obdobie súženia. Naša pomoc, naša sila, naše útočisko, a už sme v tomto
spojenectve od hlavy až po pätu. On je Náš. Náš, naša, naše v súvislosti s Pánom
zástupov. Je to aj náš každodenný živý výrok, alebo ostáva len umelou okrasou
našich životov Boh, Hospodin zástupov? Spojenectvá, vojenské ťaženia, výroky
veľkých a mohutných, obrovské chcenie, chamtivosť a dychtivosť nikoho
neposúvajú vpred. Jediným riešením je spoliehať sa na Boha, Ktorý je útočiskom
a silou v súžení. Pravý spojenec, u Ktorého je život drahší ako hocičo. On nezabíja
a nevraždí, ale oživuje. Drahí bratia a milé sestry! Potrebujeme osvedčenú pomoc
v čase neistoty. Potrebujeme osvedčeného Veriteľa, Ktorý sa nikdy nezariadil na
tento svet, ale tak ho miloval, že bol ochotný sa priblížiť, stať sa najbližším,
najmilším a slúžiť nám všetkým v osobe Ježiša Krista. Na JEHO OSOBU, „naňho
zložme všetky naše starosti, lebo On sa o nás postará.“ (viď. IPt 5,6)
Čo je starosť, presnejšie súženie? Opis súženia je jednoduchý opis žalmistu: Hučia
a penia sa vody zeme, vrchy sa trasú, vzduje more, a pre človeka ostáva vzdych:
— Sela — Človek chodí v neistote. Človek sa trasie. Ľud klesá na duchu. Národy a
kmene sa búria. Ale… Božia moc a pomoc je pevným bodom tých, ktorí chodia vo
viere. Pevný bod. Aj Izrael to zakúsil. Aj duchovný Izrael, cirkev Kristova to taktiež

zakúsila. Božia štedrosť a plnosť požehnaní bola, je a bude prítomná v živote
Božieho ľudu.
Dôvera v Boha je dar aj pre zatvrdnutú dušu, veď veriaci človek dokáže odolať
búrkam duchovnom sviežosťou. Aj keď vonku zúri hrozivý hnev, zdroje radosti
prúdia vo vnútri jemne. Aj počas ťažkých búrok a tmy existuje istota, že príde úsvit,
keď sa opäť zjaví sila a milosť Božia, a v tejto istote sa veriaci už vopred raduje. To
je viera. „Krajina, ktorú sme prešli a preskúmali, je krajina mimoriadne dobrá.
[…]Je to krajina oplývajúca mliekom a medom“ (IVMojž 14,7.8b) i napriek tomu,
že Ukrajina oplývajúca hnevom a trestom, je i pre nás vzdychom, modlitebnou
témou, všetko sa točí okolo krajiny, ktorá prežíva desivú históriu v novodobých
dejinách Európy. Ukrajina potrebuje naše biblické SELA. Ukrajina, krajina
oplývajúca medom a mliekom, obilnica Európy, potrebuje naše SELA. Kijev ako
Jeruzalem, Bohom potešené mesto, potrebuje naše SELA. Modliť sa, vzdychať,
plakať, pozerať sa srdcom na veci sveta, ale neoddať sa svetu, ba vierou byť
zabudovaný do hradu Najvyššieho, prepevného. To je našou úlohou.
Je to tvrdá lekcia i pre nás, či naše jemné SELA nás posúva vpred. Je to tvrdá lekcia
i pre nás, aby sme vedeli povedať áno nedotknuteľnému a neviditeľnému, ale
citeľnému Božiemu majestátu. Ukrajina: „HOSPODIN zástupov je s nami.“
Krajina, Jeruzalem, vody, more, vrchy: „HOSPODIN zástupov je s nami.“ „...dajú
mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami.“ (Mt 1,23) Evanjelium znie
nielen pre obdobie súženia, ale na a pre celý život. Veľká poučka i pre náš národ:
„Vždy by som mal žiť v spoločenstve so svojím Bohom.“ – to je pravda Písma
Svätého. Vždy a navždy s Hospodinom zástupov, ktorý jednostranne garantuje
všetko. Boh svojím prútom a svojou palicou nás utešuje. (viď. Ž 23) I toto dnešné
ekumenické stretnutie je o vyjadrení Písma: „PRESTAŇTE!“ to, čo ste z vlastnej
ľudskej iniciatívy začali. Šťastní ľudia, ktorí nečakajú na údel a úder Boží, ale vedia,
že Boh stokrát, tisíckrát nekonečnými spôsobmi volá, hlása evanjelium života:
PRESTAŇTE! Jemnými náznakmi hovorí vždy dookola to isté: „Musíte sa znova

narodiť!“ (Jn 3,7) „Boh je láska“ (IJn 4,8) a „...láska je v tom, že nie my sme milovali
Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše
hriechy.” (IJ 4,10) Kristus je „Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža
pokoja” (Iz 9,5b) a volá na nás: PRESTAŇTE!” Duch Svätý je zvrchovaný Tešiteľ
(Jn 16,7), Duch pravdy (Jn 16,13), Ktorý „ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť
a súd.” (Jn 16,8) Je lepšie si to vypočuť a prijať: „Kto má uši, nech počúva.“ (Mt 13,9)
Ten, kto sa pred Ním pokorí,... Ten, kto ochotne príjme JEHO službu..., Ten, kto iba
JEHO, svojho Boha „celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou
mysľou” (Mt 22,37) miluje, dobre vie, čo je jeho vierovyznaním i v čase súženia
pred celým spoločenstvom: „Hospodin zástupov je s nami.“ Vždy a navždy to
reční, a neprestajne sa modlí (ITes 5,16-18) za to, „aby Boh bol všetko vo všetkom.“
(IK 15,28) Amen.
Modlitba:
Pane náš, ďakujeme Ti, že tento svet potrebuje naše osobné Sela, a my potrebujeme
Teba, aby sme sa neoddali svetu a jeho zbraniam, ale slúžili Tebe, pevný hrad. Ty
si Jákobovi prisľúbil veľa a daroval dosť. Bol si pri ňom, ochraňoval si Izrael. Príď
a potešuj duše na Ukrajine i ukrajincov po celom svete, aby vedeli, že krajina,
mesto, národ môže žiť a byť v Tvojom útočisku. Ty si sa už osvedčil ako pravý
spojenec a neustála pomoc. Prosíme o silu nebeskú pre Ukrajinu, pre tento svet,
i pre nás všetkých, aby počuli Tvoje zastavujúce „prestaňte!“ v mene Pána Ježiša
Krista. Drahý Kristus, Ty si Emanuel, Ty si s nami, zostaň a zotrvaj pri každom,
ktorého osobné SELA je úprimné a zjavné pre ubolený svet. Amen.
Požehnanie: „Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte sa,
rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. […] Milosť
Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami
všetkými!” (IIK 13,11.13) Amen.

