Suspírium: „Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od
Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem.“ (Ž 121,1-2) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 356:4: „A keď skončil ľudský beh...“
Pozdrav: „...milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i Ježiša Krista, Otcovho
Syna, bude s nami v pravde a láske.” (2Jn1,3) Amen.
Suma evanjelia:je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste apoštola Pavla
Kolosanom z tretej kapitoly prvé štyri verše: „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. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v
Bohu. Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve.”(Kol,
3, 1-4) Amen. Prosím zaujmite si svoje miesta.
Pieseň: Chválospev č. 430: „Kristus Pán na nebo vstúpil...“
Vzdych: „Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím a srdce sa vám bude
radovať a vašu radosť vám nikto nevezme.” (Jn 16,22) Amen.
Lekcia: Skutky apoštolov 1,3-11
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre
potešenie našich sŕdc, je zapísané v Knihe Skutkov apoštolov v prvej kapitole od
tretieho po jedenásty verš. Slovo Božie si vypočujte v sede.
„3 Po svojom utrpení sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby
tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije.
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Raz, keď s nimi stoloval, prikázal im: „Z

Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo
mňa počuli:
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Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom

Svätým.“ Keď sa zišli, spýtali sa ho: „Pane, chceš azda v tomto čase obnoviť
kráľovstvo pre Izrael?“
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On im odpovedal: „Nie je vašou vecou poznať časy alebo

chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec.
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Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy

dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až
po kraj zeme.“
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Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal

oblak z dohľadu. 10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali
dvaja muži v bielom rúchu 11 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.“
Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu
a v pravde, modlíme sa.
Modlitba:
Pane Ježišu Kriste, Ktorý si odišiel do neba v sláve a tam si modliac sa za nás u svojho
Otca, prosíme Ťa, pozri sa na nás a posilni nás svojím Duchom, aby sme dnes večer
mohli stáť pred Tebou ako tí, ktorí sú pripravení teraz všetko založiť a vnímať iba
Teba. Daj, aby sme sa zhromaždili okolo Tvojho slova, aby sme venovali pozornosť
tomu, čo hľadáš v našich srdciach, čím si zacielil náš vyvolený život. Bože náš, Ty
vieš, čo sa nám dnes prihodilo. Ty vieš, v kom je i v súčasnosti hnev, bolesť, strach a
neodpustenie. Máme pred Tebou všetky svoje hriechy a chyby, ale prosíme, nehľadaj
na ne, ale na srdce, ktoré je ochotné úprimne priznať svoje slabosti. Prosíme, veď nás
dnes silou svojho Ducha, aby sme Ťa videli ako Pána našich životov, Ktorý si nielen
zomrel a vstal zmrtvých za nás, ale aj odišiel do neba, aby sme mali pripravené miesto
v nebi u Otca.
Ďakujeme Ti, Bože náš, že Tvoje sväté Slovo je vyslovené na toľkých miestach a že sa
teraz zameriavaš na naše životy ako ten, Kto je schopný zložiť naše bremená z pliec,
upokojiť našu dušu a poskytnúť duchovnú prítomnosť a my sme v lepšej pozícii,
pretože každý deň začíname s Tebou a chceme s tebou aj ukončiť.
Ďakujeme, že Ty aj v každodennosti si nám pripravil sviatok, a pripomínaš nám
všetkým, čo sa za nás stalo a čo nás čaká. Prosíme teda o vieru, ktorá sa na Teba môže
pozrieť otvorenými duchovnými očami a vzývať na pomoc Tvoje presväté meno. S
mocou svojho Ducha Svätého buď teraz tu medzi nimi a dovoľ, aby na nás pôsobilo
Tvoje slovo, a formuj nás na spoločenstvo, ktoré Ťa vyzná pred ľuďmi ako zdroj
nepochopiteľnej lásky. Pre nášho Pána, Nanebovstúpeného, prosíme, vypočuj nás.
Amen.
Pieseň: Chválospev č. 428:1-4: „Ó, sväté nebo, blaženosti ríša...“

Vzdych: „Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvitať na nádvoriach nášho
Boha.” (Ž 92,14) Amen.
Biblický text: Evanjelium podľa Jána 14,27-28a
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze Ducha
Svätého je zapísané v Evanjelie podľa Jána v štrnástej kapitole v dvadsiatom siedmom
a v dvadsiatom ôsmom verši takto:
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet
dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká. Počuli ste, že som vám povedal:
‚Odídem a prídem k vám.”
Toľko slov Písma Svätého
Milí bratia a milé sestry, slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu Ježišovi!
Na včerajšej hodine náboženskej výchovy som sa opýtala detí, ak by boli
medzi učeníkmi a pred ich očami by vzostúpil Ježiš hore, čo by sa ho spýtali a ako by
reagovali na nanebovstúpenie. Na to jedno dievčatko povedalo, že by sa Ježiša
opýtala: „Kedy sa vrátiš?“ Iný by ho požiadal, aby zanechal nejakú spomienku, aby si
HO vždy pamätal, kým sa nevráti. A bolo pre mňa prekvapujúce počuť aj otázku
tretieho dieťaťa: „Prečo náš opúšťaš, azda sme boli až takí zlí, že nás tu zase nechávaš
na pospas vlastnému osudu?“
Dnešný sviatok prerušil náš obvyklý týždenný poriadok, raz do roka si môžeme
pripomenúť, že Ježiš sa síce vzdialil od zeme, ale prebýva v našich srdciach, lebo
každému, kto sa vydal na cestu viery, dnes náš Kristus ponúka zmenu smeru. Pretože
záleží na tom, ako žijeme svoj každodenný život. Nezaškodí občas sa zastaviť, aby
sme ocenili cestu, ktorá je za nami a pomaly sa posunuli vpred, aby sme sa sami seba
spýtali, je smer, ktorým sa v mojom živote uberám, tým správnym smerom?
Teraz, drahý brat a milá sestra, prosím ťa, neplánuj, teraz sa nestaraj o to, čo budeš
robiť, keď sa odtiaľto vrátiš domov, alebo čo ťa čaká tento víkend alebo tento veľmi
rušný mesiac, ale počúvaj Božie slovo, nechaj ho, aby hľadalo tvoje srdce, a vzalo od
teba všetko, čo je zbytočné, čo nie je pre tvoje dobro, za čo si ešte neoslovil svojho
jediného Prostredníka a skutočne nenašiel v Ňom pokoj.

Lebo Ježiš sľubuje, že nám zanechá pokoj, dá nám pokoj, ale nedáva ho tak, ako ho
dáva svet. Svet predsa ponúka relax ako prostriedok na uvoľnenie nepokojov. Možno
na určitý čas nás upokojí, ale to nemá nič spoločné s pokojom, o ktorom toto slovo
hovorí na tomto mieste. A ktoby nechcel žiť v pokoji. V pokoji si sadnúť za stôl na
úrovni rodiny. Hovoriť a porozprávať sa v pokoji a robiť si svoje. Počúvať Božie
Slovo v pokoji.
V tomto biblickom verši je nanebovstúpenie a jediný zdroj pre ľudí žijúcich v druhom
advente, pre veriacich v Kristovi, v ktorom počujeme: „Odídem a znova prídem
k Vám.“
Pretože nie je jedno, ako žijeme v našom určenom čase, nemusíme sa zaoberať len
tým, že si tu pekne vyzdobíme život, pretože čas, ktorý máme, je aj ako schnutá tráva
a zvädnutý kvietok. Na druhej strane, ak venujeme pozornosť Božím zasľúbeniam,
vieme, že život človeka nemožno vtesnať medzi dva dátumy, pretože večný život je už
pre nás pripravený.
Lebo náš život netrvá na tejto zemi večne, raz sa skončí a všetko, čo sme nahromadili,
ostane pozadu, ale otázka je, čo zanecháme ďalšej generácii ako rodič, starý rodič, brat
v Kristovi. Môžeme im ukázať zdroj nášho pokoja? Či poznáme Pána, Ktorý bol
mŕtvy, vstal z mŕtvych a pre nás vystúpil hore, lebo nie je to všetko, čo svet dáva. Nie
je to všetko, čo vidím. „Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale uškodí
svojmu životu? Alebo čo dá človek na výmenu za svoj život?” (Mt 16,26) Prečo je
skľúčená moja duša, prečo sa znepokojuje? Moja duša sa búri, moje city bojujú v
mojom srdci, zatiaľ čo strácam čas odkladaním rozhodovania sa vo viere a v obratení
sa k Bohu.
Napriek tomu, že na niekoľkých miestach Svätého Písma sú náznaky, že po vzostupe
nahor bude nasledovať návrat.
A ak mám byť úprimná, toto je pre mňa najväčší zdroj pokoja. Viem a je mi
zasľúbené, že Ježiš sa vráti, aby súdil živých i mŕtvych. A my všetci môžeme stáť pred
Ním, či už veríme, alebo považujeme svedectvo o ňom za márne, ako tí, ktorí dostanú
svoju odmenu. Kým mnohým veciam hovoríme, že to je nespravodlivé a mnohé veci
nám berú pokoj, Boh vie, čo robí, prečo takmer denne skúša našu vieru a naše vzťahy.

A kým plánujeme, varuje nás, že človeče nie ty si stvoril tento svet, ale ja. A Tvoje dni
sú v mojich rukách.
Človeče, preto nie si uzavretý v beznádejnom svete, ale ty si ten, kto dokáže pochopiť
slobodu a pokoj v Kristovi. Je to pre vás. Božie slovo nám každodenne otvára všetko,
aby sme Ho poznali a poznali podľa Jeho slova i seba samých. Navyše, aby si sa našiel
pred Bohom, že si Jeho jedinečné dieťa a On ťa pozdvihne na miesto, kde je Kristus v
prítomnosti Otca. Pán ťa miluje a ty si teraz v centre pozornosti, tvoja viera, tvoj život
a tvoje srdce. Ďakujme dnes za to, že máme obhajcu a prímluvcu v nebi. A nikto z nás
nemusí vysvetľovať, ako veľa to v dnešnom svete znamená: mať známosť,
sprostredkovateľa na úrade, v nemocnici alebo na polícii, veď všetko zvládne oveľa
skôr a má oveľa väčšie výhody.
A napadlo nás niekedy, že máme prímluvcu u Boha? Existuje NIEKTO, Kto sa
prihovorí za nás, Ktorý tvrdí, že poznáme a vzývame Jeho meno, oslovujeme Ho v
modlitbách a dodnes sa za nás prihovára k Bohu, aby nás uchránil od zlého, kým sa
nevráti v ten deň.
Modlime sa dnes, aby sme zostali verní až do posledného dychu nášho života, bez
ohľadu na skúšky, nepokoje a i napriek nespravodlivosti okolo nás, aby sme mohli
neustále prosiť o zasľúbený pokoj, ktorý Boh prisľúbil tým, ktorí Ho hľadajú a milujú.
Modlime sa za našich konfirmandov, aby všetko, čo sa naučili, nevyšlo nazmar, aby
sme pri Kristovom návrate obstáli ako spoločenstvo, ktoré pozná svojho Spasiteľa a
verí vo všetko, čo im prisľúbil. Nech sa tak stane. Amen.

Modlitba:
Otče náš, Ktorý skutočne prebývaš v nebi, prosíme, zhliadni na nás a zmiluj sa nad
nami. Odpusť nám, že na takých veciach a miestach lipneme, kde a v čom Ťa
nenachádzame. Všetko sa dostáva do popredia, len Ty nie a aj keď cítime Tvoj
nedostatok, veľakrát nehľadáme a nevieme sa utíšiť a stíšiť, počúvať Ťa, aká je Tvoja
vôľa s našimi životmi.
Preto Ťa teraz prosíme, aby si posilnil našu vieru. Prosíme, daj nám dostatok nádeje,
aby sme mohli prijať radostnú zvesť o Kristovi, ktorá obsahuje aj to, že pre nás odišiel
do neba, aby z Neho mohol vzísť náš pokoj, aby sme mali plnohodnotný život.

Ďakujeme Ti za svetlo Tvojho slova, že toľkokrát skutočne osvecuješ opotrebované a
tmavé časti nášho života, modlíme sa za obviazanie našich rán a za náš pokoj. Naučíš
nás modliť sa, aby sme padli pred Teba a odvážili sa modliť za Tvoje požehnanie.
Modlíme sa za našich konfirmandov a za ich nedeľné svedectvá. Prosím, daj dostatok
múdrosti tým, ktorí Ťa o to žiadajú. Osvieť, – prosíme –, našu myseľ, aby sme v pravý
čas hovorili dobre, aby Tvoje slovo vždy zanechalo stopu v našich životoch. Formuj
nás, aby sme verili nielen ústami, ale aj úprimným srdcom.
Ďakujeme za výsledky maturitných skúšok. Vyprosujeme Tvoje požehnanie pre
skúšky za našich študentov a pre zvládnutie štátnych skúšok Tvojím pokojom.
Modlime sa za pokoj, mier a vytrvalosť tunajších rodín v tomto období. Dovoľ, aby
sme Ti predostreli aj nepokojné a búrlivé oblasti tohto sveta, aby si Ty, Ktorý máš
všetku moc, formoval tento stvorený svet podľa Svojej vôle. Prosíme, zostaň naším
dobrým pastierom. Vypočuj našu prosbu pre svojho svätého Syna, nášho Pána. 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 sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa!“
(Jn14,1) Amen.

Pieseň:Chválospev č. 428:5-6: „Žehnáme Ti a modlíme sa večne...“

