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Suspírium: „4 Do úst mi vkladá novú pieseň, chválospev na nášho Boha. Mnohí to 

uvidia, budú sa báť a dúfať v Hospodina. 5 Blahoslavený muž, ktorý svoju nádej vkladá do 

Hospodina a neobracia sa k nafúkancom ani k tým, čo sa uchyľujú ku klamstvu. 6 Veľa 

divov si vykonal, Hospodin, môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná. 

Chcel by som to hlásať a vyrozprávať, je toho však viac, než sa dá spočítať.“ (Ž 40,4-6) 

Amen. 

Pieseň: Chválospev č. 151: „Pane Bože, žehnaj…“ 

Pozdrav: Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.” (Zjav 22, 21) Amen. 

Suma evanjelia:je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Knihe Zjavenia v 

devätnástej kapitole od siedmeho po deviaty verš takto: „Radujme sa, plesajme a 

vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. 8 Bolo 

jej dovolené obliecť sa do čistého žiariaceho kmentu — lebo tým kmentom sú spravodlivé 

skutky svätých.“ 9 Povedal mi: „Napíš: Blahoslavení sú tí, čo sú povolaní na Baránkovu 

svadobnú hostinu.“ A doložil: „Toto sú pravdivé Božie slová.” (Zj 19,7-9) Amen. 

Pieseň: Chválospev č.321: „Čo môj Boh chce, to sa vždy staň…” 

Vzdych: „Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec 

života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú.“ (Jk 1,12) Amen. 

Lekcia: Jakubor list 1,19-27 

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre potešenie 

našich sŕdc, je zapísané v  Liste apoštola Jakuba v prvej kapitole od devätnásteho po 

dvadsiaty siedmy verš nasledovne. Slovo Božie si vypočujte v sede. 

„19 Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, 

pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. 20 Lebo človek v hneve nekoná, čo je 

spravodlivé pred Bohom. 21 Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti 

prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 22 Buďte uskutočňovateľmi slova, 

nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. 23 Pretože ak je niekto iba poslucháč slova a 

neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. 24 



Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. 25 Kto sa však zahľadí do dokonalého 

zákona slobody a vytrvá nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten 

bude blahoslavený pre svoje skutky. 26 Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si 

nedrží na uzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna. 27 Čistá a nepoškvrnená 

zbožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a chrániť sa 

pred poškvrnou sveta.“ 

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

a v pravde, modlíme sa. 

Modlitba: Všemohúci Otče náš v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

Ďakujeme Ti, že dnes môžeme opäť ako spoločenstvo ďakovať za Tvoju nevyspytateľnú 

pravdu, vernosť a silu. Ďakujeme, že si nad nami vystrel svoju ochrannú ruku, a dnes sa 

môžeme držať Tvojej pravice a prosiť Ťa, aby si nás oslobodil od zla. Teraz – prosíme – 

oddeľ naše myšlienky od všetkého, čo neslúži nášmu duchovnému budovaniu, aby sme Ťa 

mohli počúvať a chceli sme tu byť ako tí, ktorí sú pripravení počuť, dodržať a konať 

Tvoje slovo. Pomôž nám prijímať Tvoje Slovo v tichosti, pretože od toho závisí 

zachovanie našich duší. 

Umiestni dnes pred nás zrkadlo prostredníctvom sily Tvojho Slova, do ktorého sa 

môžeme pozrieť a rozpoznať svoje hriechy, vlastné činy a slová poháňané hnevom v 

uplynulom týždni. Pomôž nám nielen priznať Ti tieto veci, ale aj činiť pokánie a vedieť sa 

zbaviť všetkého a každého, kto je v našich životoch jedovatý. 

Duchu Svätý, príď medzi nás! Prijmi naše pokánie a vyznanie, lebo Ty vieš, čím sa každý 

deň oklameme. Prosime Ťa, aby si z našich sŕdc vytrhol koreň hnevu, nenávisti, závisti, 

túžby po pomste a ohovárania. Stvor v nás čisté srdce, ktoré Ti dnes vie spievať, chce a 

dokáže počúvať iba Teba. 

Takto dnes pred Teba kladieme celý náš život, každodenné strasti, starosti, radosti, otázky 

a rozhodnutia, aby si nám prišiel na pomoc. Pomôž nám, aby sme sa neodlúčili od Teba, 

Ktorý máš pripravený plán pre životy nás všetkých. Pre Pána Ježiša Krista Ťa prosíme, 

vypočuj našu modlitbu. Amen.  

 

Pieseň: Chválospev č. 474: „Hrad prepevný je Pán Boh náš,...“ 

Vzdych: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4,13) Amen. 



Biblický text: Jakobov list 1,19.20. 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze Ducha 

Svätého je zapísané v Liste apoštola Jakuba v prvej kapitole v devätnástom a dvadsiatom 

verši takto:   

„19 Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, 

pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. 20 Lebo človek v hneve nekoná, čo je 

spravodlivé pred Bohom.”  

Toľko slov Písma Svätého 

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

" Vedzte...", učenik je vždy pripravený učiť sa. Človek, ktorý číta a počúva Slovo Božie, 

sa učí zakaždým, keď sa mu otvorí bohatá zásobáreň Božích zasľúbení. Prostredníctvom 

Jakubovho listu sú oslovení nazývaní ako „moji milovaní bratia“ a je im predložený 

učebný materiál, ktorý stojí za to opakovať znova a znova, aby sa hlboko vryl do mysle 

každého učeníka, aby každý mohol slúžiť Pánovi celým srdcom a celou dušou.  

Ale dnes je otázkou, či ako poslucháč Slova môžem byť aj ja jeho zachovávateľom? Táto 

kapitola takmer veta po vete obsahuje učenia, ktoré v prvom rade vyživujú náš život a 

učia nás, ako sa môžeme duchovne budovať. Pretože nestačí začať naše bohoslužby pred 

čítaním Slova slovami: „Čítam Slovo Božie pre posilnenie našej viery“, ale musíme byť 

schopní žiť v každodennom živote tak, aby stav mojej duše a sila mojej viery boli 

naplnené a znovu naplnené Pánom a Jeho Slovom. 

„Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do 

hnevu....“ Počuješ môj milovaný brat? Počuješ, čo Slovo žiada? Dostali sme dve uši a 

jedny ústa. Vieme využiť dvojnásobný čas na počutie? Dokážeme stráviť to, čo je 

namierené do našich uší, tak, aby ústa reagovali bez hnevu? 

"Hnev človeka neslúži spravodlivosti Božej." Hnev môže zmraziť komunikáciu a roztrhať 

vzťahy, čím samozvaného veriaceho pripraví o radosť a duševné zdravie. Pretože v 

mnohých prípadoch je škoda vysvetľovať a ospravedlňovať hnev. Problémy s hnevom má 

podľa odborníkov každý druhý človek. Ale Pán sa s ľudským hnevom vysporiada skôr 

ako s akýmikoľvek výskumami a dokonca učí a dáva návod, ako sa s ním vysporiadať. 



Hnev nie je kľúčom k riešeniu našich problémov. Hnev sa stáva skutočným hriechom, 

keď sa človek chráni, keď vzniká zo sebeckých dôvodov. 

 „Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom. 27 Nedávajte miesto 

diablovi.” (Ef 4,26-27) učí apoštol Pavol.  Dielo diabla podporujú tí, ktorí sa nechajú 

nakaziť hnevom a hnev sa stáva hriechom, pretože my sami sme posunuli hranicu.  

Len sa zamyslime nad rozhovormi, ktoré sme viedli, kde rečník, poháňaný vlastným 

hnevom, na nás vrhal to, čo nepatrilo nám. Skôr, spomeňme si na tie rozhovory, v ktorých 

som hovoril ja sám a o tom, čo bolo poháňané hnevom. Šťastný človek je ten, kto na 

takéto situácie nemyslí a prežil svoj život tak, že pre neho nebolo charakteristické, aby 

mal za radcu hnev. 

Ale Slovo na inom mieste píše, že pred Bohom niet spravodlivého človeka.  „Ich hrdlo je 

otvorený hrob, svojimi jazykmi podvádzali, hadí jed majú na perách. Ich ústa sú plné 

kliatby a horkosti. (R 3,13-14)  

Môžeme zahodiť všetku nečistotu počúvaním Božieho Slova? Dokážeme zasiať posledné 

zvyšky zla? Ako počúvame Božie Slovo? Ak spoznáme vplyv hnevu v jednej oblasti 

nášho života, ako sa s ním vysporiadame? Mojím nástrojom je Slovo Božie, alebo 

nechávam svoju dušu ďalej kúpať sa v kúpeli hnevu, zatiaľ čo moje telo degraduje a 

pohlcuje moju myseľ, môj pokoj a berie hnev, ktorým je srdce preplnené a ústa mám 

naplnené iba týmto. 

 „Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby 

počúvajúcim prinášalo milosť. 30 Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať 

nosíte na deň vykúpenia. 31 Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so 

všetkou zlobou. 32 A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám 

Boh odpustil v Kristovi.” (Ef 4:29-32) a v tichosti prijímajte zasiate slovo”  

Len počúvame alebo sme pripravení aj prijať? Slovo nikdy nie je adresované len druhému 

človeku, ale aj mne. „Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.“(Mt 5, 5) Drahí 

dedičia! Kráčajte v pokore! Už si nemusíme dokazovať vlastnú pravdu. Sme pripravení 

pokorne stáť pred Pánom a vyznať svoje hriechy? Môžeme pokorne prijať Slovo, ktoré 

nám bolo vštepené? Potrebujeme vôbec dennú dávku Slova, ktoré nám bolo adresované? 

Slovo vštepené do vás môže zachovať vaše duše.“- zasiate slovo, ktoré má moc spasiť 

vaše duše. 



Verím, že sme tu a žijeme so Slovom, pretože náš duchovný stav je dôležitý pre nás 

všetkých. Pretože veľa vecí infikuje a otrávi dušu človeka v priebehu dňa a v prítomnosti 

Pána môže byť duša očistená, posilnená, pozdvihnutá a schopná vidieť všetko, čo je okolo 

nej. 

 Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. " Buďme k 

sebe úprimní. Zameriavame sa na problém v nás samých a nie v druhom. Aj dnes je 

najjasnejším zrkadlom samotné Božie Slovo. Nezabudnime, čo sme v ňom videli. 

Spomeňme si na tie Slová a kázne, po ktorých sme chceli zmeniť náš postoj k veciam a 

ľuďom. Nezáleží na tom, ako trávime povolený čas? Prichádzame a odchádzame a na 

všetko zabúdame, alebo prichádzame a odchádzame pripravení si spomenúť. 

Sme pripravení poslúchať Boha, nie hnev? Počúvanie a uskutočňovanie Slova je 

prepojený proces. Jeho čin skutočne robí šťastným toho, kto nie je zábudlivým 

poslucháčom, keď sa pozerá na dokonalý zákon slobody. 

Ale zbožnosť, ktorá neprináša užitočné ovocie v každodennom živote, nie je len falošná 

zbožnosť, ale aj sebaklam. Klamať sám seba je horšie ako klamať iných. Takáto zbožnosť 

je zbytočná. Pretože neskrotný jazyk a hnev nielenže spôsobujú obrovské škody tým, ktorí 

si myslia, že sú dobrí, ale nakazia aj svoje okolie. Takto chradnú vzťahy „dobrého 

človeka“, bohužiaľ aj jeho blízkych, všetkého, čoho sa dotkne jazykom a hnevom. 

Počúvanie Slova sa môže stať bohoslužbou, ak sme pripravení prispôsobiť sa Slovu. A my 

sa pozeráme do toho istého zrkadla tak, že sa nám zjaví nielen náš starý človek, ale od 

zrkadla odchádza nový človek, ktorý je pripravený vpustiť Božiu lásku do svojho srdca a 

dovoliť Duchu Svätému pôsobiť na  a v neho. Len Pán ťa môže oslobodiť od hriechu. 

Si šťastný, môj drahý brat, ak Pán už vytrhol všetky korene hnevu z tvojho srdca. Ak 

nepolievate svoj temperament, svoje sťažnosti a svoj hnev ako kvietok. 

Pretože len v tomto tvojom stave môžeš mať skutočne správnu bohoslužbu. A toto 

uctievanie sa neobmedzuje len na budovu kostola, ale bohoslužbou môže byť celý váš 

život. 

 " Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v 

ich súžení a chrániť sa pred poškvrnou sveta." 

A návštevou musíme v prvom rade povedať, že vidíme ich potreby. Láska nezbiera, ale 

dáva. Dáva tým, ktorí to potrebujú. Len silou Božieho Slova sa môžeme chrániť pred 



svetom, ktorého hnev, nenávisť, závisť, túžba po pomste, ohováranie a všetko, čo môže 

druhému človeku ublížiť, je každodenné. 

Čo sme sa dnes naučili, drahí bratia a milé sestry? Pozreli sme sa do zrkadla, ktoré pred 

nami držalo Božie Slovo? Sme tu, pozeráme, počujeme a odchádzame. Boh aj dnes hovorí 

k svojmu ľudu. Nech požehná svoje Slovo, aby sme naozaj v tichosti mohli prijať slovo, 

ktoré nám bolo vštepené, ktoré môže zachovať našu dušu, a tak môže byť celý náš život 

uctievaním zasväteným Pánovi. Amen.  

Modlitba:   

Milostivý Pane náš! 

Vyznávame Ti, že je veľkým zdrojom v našich životoch vidieť a cítiť, že cestou viery 

nemusíme kráčať sami, ale že nám dávaš spoločníkov, rodinných príslušníkov, známych, 

členov biblickej hodiny a členov zboru, s ktorými môžeme ďakovať Pánovi a Spasiteľovi 

za všetko, čo a ako konáš v našich životoch na dennej báze. 

Prosíme Ťa, použi pôdu našich sŕdc ako pôdu, ktorú treba obrábať, aby sa v nás 

zakorenilo všetko, čo sme počuli a niesli so sebou ako živé posolstvo z Tvojho domu, aby 

sa dnes odstránili všetky nepotrebné veci. Silou Tvojho Ducha a Tvojho živého a 

účinného Slova prinesie svoje ovocie, ktorým môžeme nasýtiť iných. 

Pomôž nám, aby sme sa mohli posilňovať a povzbudzovať Tvojím svätým Slovom, 

oslobodzujúcou silou Tvojho Syna a milosťou, ktorú držíš a riadiš celú zem. 

Modlíme sa za chorých sveta, za silu a trpezlivosť tých, ktorí sa starajú o rodinných 

príslušníkov, za pokoj v rodinách, za jednotu našej cirkvi a za letné tábory. 

 

Prinášame Ti bratov a sestry na nemocničných lôžkach. Pane, ochraňuj ich životy a 

uzdrav všetkých, ktorí majú v srdci lásku k Tebe. Prosíme, daj nám pokoj a mier v našich 

srdciach. 

Daj nám, prosím, dar dôvery v Teba, aby sme vždy mohli stáť vo viere. Pomôž nám, aby 

sme si Ťa ctili nielen ústami, Pane, ale aj srdcom. Pre Pána Ježiša Krista, 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: „Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám 

hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. (1Jn1,9) Amen. 

Pieseň: Chválospev č. 253 „Buďže so mnou, Pane, buď so mnou vždy...“ 


