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Suspírium: „…na  prejavy  Hospodinovej  milosti,  že  neprestávajú,  že  sa  nekončia
dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť. „Môj podiel
je  Hospodin,“  vraví  moja  duša,  „preto  budem čakať  na  neho.“”  (Náreky  3,22-24)
Amen.

Pieseň: Chválospev č. 154: „V mene Boha najvyššieho…” 

Pozdrav: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, ktorý
seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle
Boha, nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov. Amen.” (Gal 1,3-5)

Suma evanjelia  :   je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Evanjeliu podľa Jána

v ôsmej  kapitole   v dvanástom  verši  nasledovne:  „Ja  som  svetlo  sveta.  Kto  mňa

nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12) Amen.

Pieseň: Žalm č. 119: 61-64: „Chcem činiť spravodlivosť ochotne...“    

Vzdych: „Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu!
Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení!“ (Ž 103,1-2)

Lekcia: Evanjelium podľa Jána 9,1-12 

 „Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali: „Rabbi,
kto zhrešil, že sa narodil slepý? On, či jeho rodičia?“ Ježiš odpovedal: „Ani on, ani
jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. My
musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň; prichádza noc, keď nik
nemôže pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta.“ Keď to povedal, napľul na
zem,  urobil  zo  sliny  blato,  potrel  mu ním oči a  povedal  mu:  „Choď,  umy sa  v
rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a šiel vidiaci. 8

Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, povedali: „Nie je to ten, čo tu sedával a
žobral?“ Jedni vraveli: „Je to on!“ Druhí hovorili: „Nie je, ale mu je podobný.“ On
sám povedal: „Ja som to!“ 10 Opýtali sa ho teda: „Ako to, že sa ti otvorili oči?“ On
odpovedal: „Človek menom Ježiš  urobil  blato,  potrel  mi oči  a povedal: ‚Choď k
Siloe a umy sa!‘ Šiel som teda, a keď som sa umyl, začal som vidieť.“ Opýtali sa ho:
„Kde je ten človek?“ Odpovedal: „Neviem.“

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a     zachovávanie Jeho slova. V     Duchu  
a     v     pravde, modlíme sa.  



Modlitba: Milostivý Bože Náš skrze Pána Ježiša Krista.

Pred Teba prichádzame s pokáním, pretože veríme, že nie sme schopní konať dobro

sami. Stále potrebujeme silu Tvojej milosti a vernosti,  aby sme si uvedomili, že sú

časti nášho života, kde my sami kráčame naslepo, nepoznáme alebo dokonca umlčíme

Tvoje slovo. Odpusť nám, keď sa nepostavíme pod lupu Tvojho posvätného slova, ale

skôr rozpoznáme hriechy tých, ktorí sú okolo nás.

Prosíme  Ťa,  pomôž  nám,  aby  sme  sa  oslobodili  od  bremien  nášho  každodenného

života a venovali pozornosť iba Slovu, o ktorom veríme, že je schopné posilniť našu

vieru a stavať v našej duši tak, aby sme videli nielen unavené časti našich dní, ale aj

požehnania, ktoré sú drahocenné skúsenosti, keď si v našej bezprostrednej blízkosti.

Takto sa modlíme za pozornosť, ktorá hľadá osobné posolstvo. Modlíme sa za našich

bratov,  ktorí  čítajú  Tvoje  slovo. Modlíme  sa  za  jednotu,  mier,  fyzické  a  duševné

zdravie rodín. Rozširuj nad nami moc Ducha Svätého v rôznych častiach mesta, a aj

keď sme roztrúsení ďaleko od seba, nech nás spájajú naše modlitby tak, aby Pán Ježiš

po celú dobu zostával v centre pozornosti. Prihovor sa k nám, Pane, a žehnaj našej

komunite. Pre Ježiša Krista, prosíme, vypočuj nás. Amen.

Pieseň: Chválospev č. 280: „Ó, Bože prosím, pozri sa na mňa...“

Vzdych:  „Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je
útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť? Keď sa ku mne priblížili zlosynovia,
aby ma zhltli, vtedy sa moji utláčatelia a nepriatelia potkli a padli. Aj keby sa proti
mne postavil  vojenský tábor,  nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla
vojna, stále budem dúfať..“ (Ž 27,1-3)

Biblický text: Evanjelium podľa Jána 9, 3:

 „Ježiš odpovedal: „Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa

na ňom zjavili Božie skutky.” 

Toľko slov Písma Svätého

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

Existuje niekoľko biblických uzdravovacích príbehov, ktoré by tak podrobne

opísali uzdravenie a vieru človeka prostredníctvom 41 veršov. Tento uzdravený muž



prešiel dlhou cestou veď ho opustili rodičia, ktorí boli iba nástrojom v rukách Židov,

aby  konečne  chytili  Ježiša.  Ale  Jeho  nezaujíma  vylúčenie  zo  synagógy,  ak  to

znamená, že prijme do srdca Syna človeka, ktorý s ním hovorí, pred ktorým sa skláňal,

aby sa poďakoval za všetko, lebo sa na ňom zjavili Božie skutky. A preto verí v Ježiša,

ktorý mu nielen obnovil telesné videnie, ale obdaril ho vierou v Seba samého, ktorá

ignoruje všetky vonkajšie vplyvy, všetky rodinné väzby, pretože sám prežíva božský

zázrak tým, Kto dovŕšil Jeho život.

Ježišovi učeníci a súčasné židovstvo verili, že choroba a telesné postihnutie sú

výsledkom hriechu. V tomto verši je ich hlavnou otázkou to, kto sa dopustil hriechu:

rodičia alebo dieťa. Učeníci čakali na odpoveď, či rodičia urobili také vážne veci, že to

bolo potrestané v ich dieťati, alebo že to dieťa bolo počaté v hriechu, alebo dokonca

Boh vopred vedel, že chlapec bude hrešiť, a radšej ho  potrestal vopred.

Ježiša  odpoveď  sa  však  nezakladá  na  ľudskom  myslení. Pretože  sa  dôraz

nekladie na príčinu choroby, ale na jej zmysel a účel. A to preto, aby sa prejavili Božie

skutky. Pretože On je Ten, ktorý vzal na seba hriech nás všetkých. Slepota, nemota,

hluchota a ochrnutie nás všetkých bola zvalená na NEHO.

Nakoniec to, že učeníci hľadajú odpovede na základe vlastných názorov, slepí

stále zostávajú slepí, ale to nie je stredobodom pozornosti. Ako keby Ježiš odpovedal:

Už  sa  nepozeraj  späť,  ale  konečne  sa  teš. Pretože  ak  sa  utopíme  v  prehnanom

vysvetľovaní minulosti, je pred nami uzavretá zdravá budúcnosť.

A hoci by sme mohli brať Ježišovo učenie vážne, bola by som rada. Keby sme

mohli napredovať v očakávaní Jeho zasľúbenia pre nás, tešiť sa, čakať a pracovať na

tom, aby sa zjavili Božie skutky!

Ak my sami si podobne prefiltrujeme svoje vlastné fyzické choroby,  – ktoré

často spôsobujú, že Boh nás zastaví a prinúti rozmýšľať, – potom  môžeme byť vďační

za to, že Boh prežíva s nami ťažké obdobie. Je predsa ľahké prísť pred Jeho tvár, že sa

nám nič neprihodilo, dobre sa nám vodí, a neboli sem zaťažení žiadnym bremenom.

Ale aj to je znakom Jeho vernosti, keď Ježiš smeruje do našich výšín a hĺbok, sme

konfrontovaní  s  diagnózou,  a  namiesto  hľadania  príčin  môžeme  požiadať  o  Boží

zámer. Čo s tým chce Boh robiť, čomu nás chce naučiť, od čoho náš chce šetriť alebo

kam má s nami namierené. 



Na celý život by sme mali hľadieť cielene, nie z nejakého dôvodu uznávajúc, že

žijem, aby som čo najviac spoznal Boha, lebo Jeho skutky sa môžu prejaviť aj na mne.

Drahá sestra! Božou hlavnou činnosťou je spása. Božie najcennejšie je to, čo Ježiš

svojou  smrťou,  zmŕtvychvstaním  a  nanebovstúpením  a následne  vyliatím  svojho

Ducha Svätého na zemi uskutočnil všetko. 

Je nám to jasné? Je nám táto Božia vec zjavná? Záchrana?! Odpustenie?! Úplné

zmierenie s Ním?! Obnova z milosti?! Sú pre nás tieto Božie skutky zrejmé? Je ich

možné vidieť,  spoznávať v rôznych situáciách a  zároveň niesť  bremeno,  uprostred

tisícich starostí a ťažkostí každodenného života? Ak vidíte biedu, utrpenie, smútok,

strach zo svojho života, že aj vo vás majú byť zjavné Božie skutky, to znamená ukázať

Bohu a svetu ako žije vykúpený človek a nesie svoje bremená. Boh pracuje teraz vo

vás a na vás! Aké oslobodzujúce a šťastné je teda sa pozerať na celý tento svet, na

súčasné utrpenie sveta, na boj, ktorý koná Boh, Boh na niečom v nás pracuje, a ak len

sú nateraz znaky sotva viditeľné, raz Jeho skutky sa ukážu navždy. Príde čas,  keď

môžem poďakovať aj za to,  čo mi predtým ublížilo,  pretože sa ukázalo, že to boli

bolestné a nezmyselné veci, ktoré ale boli prostriedkami, pomocou ktorých Boh slúžil,

prostredníctvom ktorých sa odhaľovali Božie veľké veci! Na tohto slepca žiari Božia

sláva. Neexistuje nezmyselný, len nepochopený život. Bez ohľadu na to, ako hlboko

sme sklesli, Ježiš je schopný nám prostredníctvom i tohto biblického verša ukázať, že

Božie skutky sa prejavia v našich životoch. Účel ľudského života nie je sám o sebe, ale

Boh v ňom pracuje, ako chce, skrze Neho a na ňom vytvára jazvy. Formuje ma v

oblasti trpezlivosti, v oblasti získania pokoja, aby sa moje duchovné oči mohli otvoriť

prostredníctvom príbehu slepého človeka. Uznanie  Ježiša  ako zdroja  uzdravenia  je

nevyhnutné, pretože očistenie prichádza iba od Neho.

Darmo konáme dobré skutky, sľuby, zachovávame zákony, chodíme sa očistiť k

jazeru Siloam, treba prijať Ježiša, ktorý nás očistí od všetkej špiny. Pre nevidiaceho

bolo  posielanie  k jazeru  Siloe  skúškou  viery. V  Jánovom liste  čítame:  Krv  Ježiša

Krista,  jeho Syna,  nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme,  že v nás nie je

hriech,  klameme samých  seba  a  nie  je  v  nás  pravdy.  „Ale  ak  vyznávame  svoje

hriechy,  on je  verný a spravodlivý:  Odpustí  nám hriechy a očistí  nás  od všetkej

neprávosti.“ (1Jn  1,7-9)  Tento  slepec  uveril  Ježišovi,  išiel,  umyl  sa  a  po  návrate



uvidel.  Ježiš  nás  aj  dnes  posiela  a  pripravuje  nás  všetkých,  ponúka  za  nás  svoju

skutočnú preliatu krv, volá nás očistiť sa, aby sme boli citlivejší na Jeho Slovo. Byť

schopný rozhliadnuť sa okolo seba vo svojich rodinách, na našich pracoviskách a v

našej cirkvi. Kto je ten, kto potrebuje Božie konanie, ktorý ešte stále nevidí dôsledky a

príčiny, je vyčerpaný z toho, že sa rozpadne pod ťarchou vlastných hriechov, Božie

veci  sú  pre  Neho  neviditeľné,  ktoré  by  aj  Jeho  nabádali  na  chválu  a slávu

Najsvätejšieho. Verím, že dnes tí,  ktorí čítajú Božie slovo, prišli k Pánovi v duchu

s cieľom,  aby  sa  Božie  skutky  prejavili  aj  v ich  živote.  Môžeme  sa  úprimne  s

otvoreným srdcom modliť, spoznávať sa v Slove alebo jednoducho stáť pred Bohom

ako tí,  ktorí  prinášajú svoju vďačnosť za tento deň a prinavrátia svoje životy pred

živého Krista.

Prajem si, aby naša vízia bola vylepšená Duchom Svätým, aby sme pri striedaní

svetla a tmy vedeli,  že sme deťmi svetla,  ktoré sú ochotné vyznať svoje hriechy a

držať sa milosti Božej, pričom si uvedomujú, že v ich životoch pracuje Všemohúci

Boh a požehná všetky ich kroky. Amen.

Modlitba: 
Sme Ti  vďační,  Pane,  za  Tvoje  dnešné  Slovo. Prosíme Ťa o  víziu,  ktorá  si  môže

všimnúť  Tvoju  vôľu,  žiť  ako  Tvoje  poslušné  deti  a  slúžiť  len  Tebe.  Daruj  nám

generácie, ktoré vedia, čo je to povolanie, aby chodili vo viere, prosili v modlitbách o

prebudenie a uznávali  v Ježišovi Krista,  ktorý dal  Svoj  život  za odpustenie našich

hriechov. Modlíme sa, aby sme v čase pokušenia sami dokázali obstáť pred zlom, s

vedomím, že s Tebou na našej strane dokážeme prekonať všetko. Modlíme sa za tých,

ktorí kráčajú v hlbinách, využi ich choroby, straty a duchovné utrpenia v mene nášho

Pána, aby prejavili pozornosť Tvojej veci, aby vedeli, že pomocou Tvojej svätej ruky

počas skúšok ich posilňuješ vo viere.

Modlíme  sa  za  trpezlivosť,  pokoj  a  požehnanie  v  našich  rodinách  a v  zboroch.

Modlíme sa za duchovne slepých, aby si Ty bol ten, kto otvorí ich oči. Priveď ich do

takých životných situácií, v ktorých zažijú Tvoju blízkosť a uznajú, že nielen si bol,

stvoril tento svet, a daroval pre nás svojho Syna, ale Ty si stále Pán, ktorý s Duchom

Svätým je prítomný všade, pracuje, ako a kde chce, a otvára oči, ktoré Ty chceš.



Takto sa modlíme za veriacich aj neveriacich, ďakujeme za uzdravenia, ale modlíme

sa aj za chorých tohto sveta. Pane náš ako Lekár uzdravuj tento svet. Zachráň našich

starších,  obyvateľov našich domovov sociálnych služieb. Modlíme sa za deti  a  ich

učiteľov, ktorí študujú dištančnou formou. Vždy im dávaj dostatok sily, trpezlivosti a

pokoja na to, aby si všetko osvojili.  Modlíme sa za letný semester študentov univerzít

a vysokých škôl, všetkých, ktorých čakajú a chystajú na štátne skúšky. Pane, podporuj

vlastné  deti. Daj  im  múdrosť,  aby  mohli  čas,  ktorý  od  Tebe  dostanú,  využiť

zmysluplne.

Modlíme sa za silu Tvojho upokojujúceho Ducha Svätého, keď pred Teba  prinášame

bratov a  sestier,  ktorí  budú nasledujúci  týždeň sprevádzať svojich blízkych na ich

poslednej ceste. Posilni členov rodiny, ktorí tu zostali. Utešuj ich, nechaj im prijať

Tvoju svätú vôľu. Zostaň prosím s nami po zvyšok tohto dňa, požehnaj naše dni, ktoré

nás čakajú. V mene Ježiša Krista, prosíme, 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.“ (1Jn 1,9) Amen.

Pieseň: Chválospev č. 289: „Bože! V tme reč Tvoja skvelá je nám jasným lúčom 
svetla...“


