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Suspírium: „Veď Boh je moja spása, dôverujem mu a nezľaknem sa, lebo moja sila a pieseň 

je Hospodin, Hospodin sa mi stal spásou.“ (Iz 12,2) Amen. 

Pieseň: Žalm č.25:1: „Pozdvihujem dušu svoju...” 

Pozdrav: „Milosť a pokoj od Boha Otca a Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.” (Tít 1,4b) Amen. 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste Židom v dvanastej 

kapitole v druhom verši nasledovne: „Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej 

viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz 

sedí po pravici Božieho trónu.“ (Žid 12,2) Amen. 

Pieseň: Žalm č.25:2-7: „Uč, ma Pane, cestám svojim...” 

Vzdych: „A ešte: Ty, Pane, si na začiatku založil zem a nebesia sú dielom tvojich rúk. Ony sa 

pominú, ale ty zostávaš; a všetci zostarnú ako odev a zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia 

sa. Ty si však ten istý a tvoje roky neprestanú.“ (Žid 1,10-12) Amen. 

Lekcia: Druhá Kniha Mojžišova 15. kapitola, 1-21. verš 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú novinu, je zapísané v Druhej Knihe 

Mojžišovej v pätnástej kapitole v prvých dvadsiatich prvých veršoch. 

„Vtedy zaspieval Mojžiš a Izraeliti Hospodinovi túto pieseň: „Hospodinovi chcem spievať, 

lebo sa veľmi preslávil; koňa i jeho jazdca zmietol do mora. 2 Moja sila a pieseň je Hospodin, 

on sa mi stal spásou. On je môj Boh, velebím ho; Boh môjho otca, chcem ho vyvyšovať. 3 

Hospodin je bojovník; jeho meno je Hospodin. 4 Faraónove bojové vozy aj s vojskom vrhol 

do mora, výkvet jeho vojska zahynul v Trstinovom mori. 5 Prahlbiny ich pokryli, ako kameň 

klesli do hlbín. 6 Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená, tvoja pravica, Hospodin, zničí 

nepriateľa. 7 Velebou svojej slávy ničíš svojich odporcov. Posielaš svoj hnev, čo ich spáli ako 

slamu. 8 Dychom tvojho hnevu navŕšili sa vody, ako hrádza stáli prúdy, uprostred mora stuhli 

priepastné hlbiny. 9 Nepriateľ povedal: Rozbehnem sa, chytím ich, rozdelím korisť, upokojím 

si dušu, vytasím meč, moja ruka sa ich zmocní. 10 Zadul si svojím dychom, zalialo ich more, 

potopili sa ako olovo v mohutných vodách. 11 Kto spomedzi bohov je taký ako ty, Hospodin? 

Kto sa ti vyrovná velebou svätosti? Divotvorca hrozný, hoden všetkej chvály? 12 Vystrel si 

pravicu, zem ich pohltila. 13 Milosťou svojou viedol si tento ľud, ktorý si vykúpil svojou silou 



a sprevádzal mocou k svojmu svätému príbytku. 14 Počuli to národy, chveli sa; Filištíncov 

zachvátila hrôza. 15 Vtedy sa preľakli kniežatá Edómu, vojvodcov Moábu ovládol strach; 

všetkých Kanaánčanov premohlo chvenie. 16 Doľahla na nich hrôza a strach; mocou tvojho 

ramena zmĺkli ako kameň, kým tvoj ľud, Hospodin, neprešiel, kým neprešiel tento ľud, ktorý 

si vykúpil. 17 Privedieš ich a usídliš na vrchu, ktorý vlastníš, kde si si, Hospodin, pripravil 

príbytok, kde si tvoje ruky, Pane, založili svätostánok. 18 Hospodin kraľuje naveky a navždy.“ 

19 Keď totiž faraónove kone s bojovými vozmi a jazdcami vošli do mora, Hospodin ich 

zaplavil vodou; Izraeliti však prešli stredom mora po suchu. 20 Prorokyňa Mirjam, Áronova 

sestra, vzala do ruky bubienok a za ňou šli všetky ženy, tancovali a bubnovali. 21 Mirjam im 

predspevovala: „Spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil! Koňa i jeho jazdca zmietol 

do mora.“  

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

a v pravde, modlíme sa. 

Modlitba:  

Boh silný, Pán pánov! 

Dnes k Tebe pozdvihujeme svoje srdcia a chceme sa pripojiť k Mojžišovej piesni, spievajúc o 

Tvojej všemohúcnosti. Ďakujeme Ti, že si stále pripravený viesť Tvoj ľud cez najväčšie 

súženia. Priznávame sa Ti, že žiaľ, často zabúdame na to, čo si kedysi vykonal v živote 

Tvojho vyvoleného ľudu. Je veľmi ťažké prijať povzbudenie a príchod vyslobodenia v našom 

osobnom živote, keď za nami stojí armáda, ktorá sa spolieha na svoju silu, a pred nami je 

more, ktoré ohrozuje naše životy. 

Prosíme, priveď nás dnes k poznaniu, že Ty si Pán, Ktorý sa nemení. Ak nám sľúbiš, že nás 

spasíš, a ak budeme poslušne počúvať Tvoje slovo, vyslobodíš nás – a my sa dnes toho 

uchopíme živou vierou. Veď nás, Pane náš, aby sme Ti dnes vyznali našu malú vieru, naše 

pochybnosti, našu slabosť, náš strach a naše obavy zoči-voči sile, ktorá proti nám stojí. Daj 

Tvoju silu Tvojim deťom, aby sme ako vyznanie viery mohli povedať, že silu na všetko 

máme v Kristovi, Ktorý nás posilňuje. 

Ďakujeme Ti za vernosť, ktorou si prekonal smrť a stále vládneš a ovplyvňuješ chod vecí. 

Veríme, že Tvoja vôľa je prítomná aj pre náš vlastný, rodinný a cirkevný život, preto prosíme, 

pomôž nám prijímať a prosiť, aby sa Tvoja vôľa vždy naplnila. Modlíme sa za prítomnosť 

Tvojho Ducha Svätého. Veď nás, aby sme boli nielen čitateľmi a poslucháčmi Tvojho Slova, 

ale aj strážcami jeho čistoty. Aby svet videl, komu patríme, ale predovšetkým my sami by 

sme nikdy nemali zabudnúť na vyslobodenie, ktoré sme už zažili v Tvojej blízkosti. Takto sa 



modlíme za všetkých, ktorých sem dnes viedla cesta. Modlíme sa za manželské páry, za 

rodiny s deťmi, za našich chorých a za mladých. Prosíme, pomôž nám vidieť, aj napriek 

bremenám na našich pleciach a moru ťažkostí, ktoré máme pred sebou, že Ty kraľuješ na 

veky vekov, a pre Krista, ako silný Boh, si pripravený obdarovať nás všetkých Tvojou silou. 

V mene nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, Ťa prosíme, Všemohúci Otče náš, vypočuj našu 

modlitbu. Amen. 

 

Pieseň:Chválospev č. 322: „Kto v nádeji sa k Bohu chýli...“ 

 

Vzdych: „Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, 

k nemu sa utiekam; môj štít, roh mojej spásy a môj hrad. Volám k Hospodinovi, ktorý je 

hoden chvály, budem zachránený pred svojimi nepriateľmi.” (Ž 18,3-4) Amen.  

Biblický text: Druhá Kniha Mojžišova 15. kapitola 18. verš 

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

svätého je zapísané v Druhej Knihe Mojžišovej v pätnastej kapitole v osemnástom verši 

nasledovne:   

„Hospodin kraľuje naveky a navždy.“ 

Toľko slov Písma Svätého 

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

Pred nami je koniec starého života a začiatok nového života. Skončila sa bieda a utrpenie 

vyvoleného ľudu. Koniec otroctva a volanie o pomoc k Pánovi. Sťažnosti, útlak a smútok sa 

skončili, pretože Pán, Ktorý sľúbil vyslobodenie, svoj sľub splnil. 

Sme po prechode cez Červené more, Boží ľud už prešiel po súši cez Trstinové more. A teraz 

je čas na poďakovanie. Na začiatku nového života stojí nová pieseň. Pred nami je Mojžišova 

pieseň vďakyvzdania. Táto pieseň poukazuje na to, čo sa stalo, a oživuje situácie, v ktorých 

ľudia mohli zažiť silu a vyslobodenie svojho Boha. To vedie Mojžiša k tomu, aby oslavoval a 

vyvyšoval Pána. 

Drahí bratia a milé sestry! Tí, ktorí už prežili vyslobodenie svojho Hospodina, dokážu spievať 

hlasom viery a vidieť Pána v celej Jeho veľkosti, oslavovať Jeho moc a zároveň Ho chváliť a 

radovať sa pred Ním hovoriac, že Pán kraľuje naveky a navždy. 

A tento hlas nie je hlasom, ktorý šepká vnútorne, alebo len niektorým do uší, ale je pripravený 

zaspievať Pánovi pieseň pred celým spoločenstvom spolu s deťmi Izraela. Tento Pán je 



statočný bojovník, Ktorý bojuje za svojich. Pre ktorých nie je dôležité množstvo a kvalita 

koní, jazdcov a vozov. Veď čítame, že ich všetkých hodil do mora a všetci bojovníci sa utopili 

v Červenom mori. 

Takmer znovu prežívame celý proces vyslobodenia. Pred nami sú prirovnania, ktoré len ešte 

viac zdôrazňujú vlastnosti silného Boha. Ako kameň klesli do hlbín, ako hrádza stáli prúdy, - 

to všetko sú prirovnania, ktoré ukazujú, že nepriatelia Božieho ľudu, ktorí sú zároveň aj 

Božími nepriateľmi, si nedokážu zariadiť život podľa vlastnej predstavy, pričom šliape, 

poškvrňuje a vykorisťuje Boží ľud. Pretože udalostí vždy mení Pán a je len Jeho milosťou, ak 

je na stránkach nášho života dvojbodka a je tam pokračovanie. 

Hlavnou myšlienkou nepriateľa bolo: „Budem ich prenasledovať, dosiahnem!-...rozdelím 

korisť, pomstím sa im.“ Z toho tiež vidíme, že napriek tomu, že majú proti Božiemu ľudu zlé 

plány, udalosti riadi spravodlivý a mocný Boh. 

A koľko sily, útechy a povzbudenia to môže darovať i nám. Len tak sme schopní vyriecť to, 

čo kedysi odznelo na perách Jozefa: „Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na 

dobro, takže učinil...“ (IMojž 50, 20) 

Jedna rana od Boha a koniec všetkých zlých plánov a úmyslov. Žiadny iný boh nemá takú 

schopnosť a moc. On je Ten, Ktorý kraľuje naveky a navždy. 

Z dlhšej prečítanej biblickej state vieme, že okolo Izraela bol svet, kde uctievali rôznych 

bohov. Pán Svojou prítomnosťou ukázal, že neexistuje žiadny iný prístupný Boh. Nikto sa mu 

nevyrovná. Tento Boh, náš Hospodin ukončuje pyšné a sebaspravodlivé správanie nepriateľa. 

Mojžiš nakoniec zobrazuje Pána v podobe Pastiera, Ktorý pásol svoje stádo a viedol ho 

svojou SILU na sväté pastviny. Dokonca aj tí, ktorí sú súčasťou Božej spásy, sú v úžase nad 

majestátnosťou Boha. Božia svätosť a vznešenosť, Jeho zázračná milosť sú pre človeka často 

nepochopiteľné. 

Okolité pohanské národy dostanú, čo si zaslúžia. Obyvatelia Filištínska sa zvíjajú v 

bolestiach. Význam skrútení je pohybovať sa trhavo, zvyčajne nekontrolovaným spôsobom. 

Obyvatelia Edomu sú zmätení. 

Drahí bratia a milé sestry! Na našom predošlom pôsobisku v Rožňave sa mi podarilo 

navštíviť uzavreté oddelenie psychiatrické, kde boli ľudia, ktorí boli zmätení, v hlbokej 

depresii a žili v hrôze. O návštevu ma požiadal príbuzný jedného z pacientov. Už to, že 

takmer na každom kroku môjho života sledovala kamera, bolo desivé, ale vopred ma 

pripravili, aby som sa nebála, keby sa niečo stalo, všetko by videli. Ani som sa neodvážila 

pomyslieť na to, čo by to „niečo“ mohlo byť. Nejasné a zmätené pohľady, niektorí sa 

okamžite odvrátili, ani nehľadali kontakt. Bolo tam úplne všetko: od hryzenia nechtov až po 



ľudí, ktorí vydávali zvuky, až to skoro bolelo.“ Také niečo existuje, že sa človek dokáže až 

tak pomiatnúť? 

Nepriateľské kniežatá boli potrestané zmätkom. Moáb žili v hrôze a všetci obyvatelia 

Kanaánu boli zúfalí. To sú tie vnútorné nepokoje, po ktorých sa človek stáva vlastným 

nepriateľom a žije si tak svoj zatrpknutý a nepokojný život. Na nepriateľa padá strašný strach. 

Stávajú sa tichými kameňmi, už nehovoria proti Bohu ani proti vyvolenému ľudu. A na konci 

putovania ľudí čaká zasľúbené miesto, ktoré je na Božom vrchu, na svätom mieste, ktoré 

Pánova ruka spevnila. Kiež by sme dnes mohli spievať s Mojžišom: „Hospodin kraľuje 

naveky a navždy.“ Stačí nám to? Potrebujeme viac? 

Dnes si pripomeňme vlaatné životné situácie, keď sme po suchej zemi pochodovali stredom 

mora. Keď sme pocítili prítomnosť a moc nášho Boha, zažili sme to ako zázrak. Keď boli 

ľudia okolo nás doslova zmätení vlastnou skazenosťou, za našim chrbtom sa odohrávali 

nepriateľské šachové postupy. Vie Pán, čo pre nás urobil? A my vieme, aké veľké spasenie 

vykonal skrze nášho Ježiša na kríži? Keď nás nenechal utopiť sa v hriechoch, ale Jeho kríž 

padol do našich životov a otvorene povedal, že ja som cesta. Môžeme pokračovať v našej 

ceste s Ním a skrze Neho. S Ním a skrze Neho môžeme aj my dosiahnuť svoj cieľ. S Ním a 

skrze Neho z našich úst neodchádza len malilinké vďakyvzdanie, pretože vieme, za čo 

môžeme ďakovať nášmu Bohu, keď nás vyslobodil, keď prežívame požehnané dni svojho 

života, keď máme niekoho, kto nás podrží nad vodou, keď cítim Božiu lásku a môžeme sa 

ňou živiť, a nechcem to, aby človek žijúci vedľa nás nezostal hladný po pravde a pokoji, ktorý 

môže darovať len večne vládnuci Pán. 

Nakonci v nasledujúcich veršoch sa nachádza výzva pre všetkých: „Spievajte Hospodinovi, 

lebo sa veľmi preslávil! Koňa i jeho jazdca zmietol do mora.“ Bubon a tanec tu neoslavuje 

ľudí ako v knihe Samuelovej, ale chvália Pánovu moc a víťazstvo. 

Spievajme Pánovi celým svojím životom, všetkými našimi myšlienkami, slovami a činmi! A 

čokoľvek nás v nasledujúcich dňoch čaká, môžeme jednotlivo, ale i ako rodina a aj ako 

cirkevný zbor vyrieknúť: „Hospodin kraľuje naveky a navždy.“ Amen. 

Modlitba:  

Hospodine náš, sme Ti vďační, že si nielen Pán, Ktorý len prehovoril, ale že si bol pripravený 

za nás aj konať. Ďakujem Ti, že si nás svojou mocou očistil od hriechov, aby sme dnes mohli 

s radosťou prijať Tvoje Slovo. 

Ty, ktorý sedíš na kráľovskom tróne, večný Pane, prosíme Ťa, aby si bol s Tvojou 

spravodlivosťou prítomný medzi nami v každom čase. Pomôž nám, aby nám svetlo Tvojho 

Slova posvietilo predovšetkým naše vlastné životy, v ktorých oblastiach nášho života sa 



potrebujeme očistiť. Osloboď nás, Pane, od tých myšlienok, ktoré vsádzajú pochybnosti, 

starosti alebo strach nielen do našich hláv, ale aj do našich sŕdc. Osloboď nás silou Tvojho 

Ducha Svätého od všetkého, čo nás môže od Teba oddeliť. 

Veríme, že Ty si vždy víťazný Pán, drahý Kristus, a neprehral si ani na kríži a dodnes 

kraľuješ, sedíš po pravici Otca. Veríme, že môžeš byť iba jediným víťazom v našej komunite. 

Takto Ťa prosíme, aby si zničil dielo zla tam, kde sú prítomné obvinenia, kde je prítomná 

závisť a myšlienka nadradenosti. Prosíme Ťa, aby si viedol naše rodiny, náš cirkevný zbor a 

našu cirkev Tvojím Slovom, aby sme videli, že bez Teba nemôžeme napredovať na ceste 

spásy. 

Modlime sa za tých pár ľudí, ktorí sú tu pre dobro mnohých. Modlíme sa za unavených, za 

našich chorých, za naše vdovy a siroty. Buď strážnym pastierom pre Tvoje stádo žijúce v 

Bratislave. V mene Ježiša Krista prosíme, vypočuj našu modlitbu. 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: „Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. Keď budeš 

prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, 

nepopáliš sa a plameň ťa nespáli.“ (Iz 43,1b-2) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 456: „Stádočko malé nezúfaj...“ 

 

 

 


