
„Moja hodina“
Suspírium: „Hovorím Hospodinovi:  „Ty si  môj  Pán!  Bez teba niet  šťastia  pre
mňa.“ Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej
pravici je večná blaženosť.“ (Žalm 16,2.11) Amen. 

Pieseň:  Chválospev  č.  314:  1.  verš:  „Nuž,  Bohu  ďakujme  chválospevmi
vrúcnymi...“

Pozdrav: Ježiš  hovorí:  „Duch  oživuje,  telo  nič  neosoží!  Slová,  ktoré  som vám
povedal, sú Duch a život.“ (Jn 6,63) Amen.   

Suma  zákona: je  zapísaná  vo  Svätom  Písme  ako  ju  čítame  v Piatej  Knihe
Mojžišovej v 32. kapitole v štyridsiatom šiestom a v štyridsiatom siedmom verši
takto: 
„Vezmite si k srdcu všetky tieto slová, ktoré vám dnes dávam na svedectvo a prikazujte
svojim synom, aby zachovávali a uskutočňovali všetky slová tohto zákona. Pre vás to nie
je prázdna reč, ale to je váš život a týmto slovom budete dlho žiť v krajine, do ktorej sa
uberáte, aby ste ju zaujali, keď prejdete cez Jordán.“ (VMojž 32,46-47) Amen.
Prosím, zaujmite si svoje miesta. 

Pieseň: Chválospev č. 314. 2-3. verše: „Prosme Pána...“  
    
Vzdych: „Pokoj bratom a láska s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. (Ef
6,23)“ Amen.
    
Lekcia: Evanjelium podľa Jána 2. kapitola, 1-12. veršov:
Slovo Božie,  ktoré  dnes  v  Božom chráme,  na  týchto  bohoslužbách zaznie  pre
potešenie  našich  sŕdc,  je  zapísané  v Evanjeliu  podľa  Jána  v druhej  kapitole,
v prvých dvanástich veršoch nasledovne.
„Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka.  Na
svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi
jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena?
Ešte neprišla moja hodina.“ Nato jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte
všetko, čo vám povie!“ Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo šesť
kamenných  nádob  na  vodu,  každá  na  dve  či  tri  miery.  Ježiš  povedal
obsluhujúcim: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im
povedal:  „Teraz  načrite  a  zaneste  starejšiemu!“  A  oni  zaniesli.  Keď  starejší
ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali
vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a povedal mu: „Každý človek podáva najprv
dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno
až doteraz.“ Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a



zjavil  svoju  slávu.  A  jeho  učeníci  v  neho  uverili.  Po  tejto  udalosti  zišiel  do
Kafarnauma so svojou matkou, bratmi i svojimi učeníkmi a zostali tam niekoľko
dní.”

Modlitba: 
Drahý Pán Ježiš Kristus! Sme Ti vďační za to, že sme sa mohli zastaviť v tichosti
Tvojho domu. Je to veľký zázrak, že po tomto hlučnom, prašnom, pracovitom a
službou  nabitom týždni  môžeme  mať  s  Tebou  požehnané  pokojné  stretnutie.
Prišli  sme,  pretože  nám  veľmi  chýba  Tvoja  blízkosť,  štedrosť  a pomoc,  ale
predovšetkým Ty osobne. Naše rany, naše hriešne životy a naše pokušenia nás
utláčajú.  Vychovávaj  nás  dnes  svojou  múdrosťou  a priamosťou,  aby  sme  boli
jednotní v Tebe. Prosíme, zasaď do našich sŕdc Tvoju božskú svätosť, aby sme
volali o pomoc, keď nastanú problémy a dôjde k strate života. Vyznávame, Kráľ
Pokoja, že všetka moc na nebi i na zemi Ti bola daná, aby sme mohli žiť s touto
bohatou  pravdou  a  uchopenou  vierou  a  aby  nás  všetci  mohli  považovať  za
Tvojich služobníkov. Daj nám Tvoje drahé slovo do našich úst, aby sme každý
deň  sa  s ním  zaoberali  v našom  vnútri  a tak  odovzdali  naše  srdcia  všetkým,
ktorých život je v núdzi. Ochraňuj našu cirkev, sprevádzaj našich bratov a sestier,
ktorí  prichádzajú za Tvojou duchovnou výživou,  aby sme boli  vedení  Tvojím
Slovom a Duchom k vyznaniu hriechov a zanechaniu vlastných bremien. Zmiluj
sa nad nami a zotri naše slzy Tvojou vzácnou svätou krvou, jedinečný Majster,
lebo  Ty  si  našou  nebeskou  svätou  múdrosťou  a  istou  spásou  teraz  i naveky.
Amen.
Prosím, zaujmite si svoje miesta

Pieseň: 580. chválospev 1-6. verše: „Ozvi sa, Pane môj, nech čujem Tvoje slová...“

Vzdych: „Pastier Izraela, počuj nás, ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad
cherubmi, zaskvej sa pred Efrajimom, Benjamínom a Menaššem! Prebuď svoju
moc  a  príď  nás  zachrániť! Obnov  nás,  Bože,  rozjasni  svoju  tvár  a  budeme
zachránení!” (Žalm 80,2-4) Amen.
   
Text: Evanjelium podľa Jána 2, 4 verš:
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Jána, v druhej  kapitole, v štvrtom
verši takto:
„Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ 
Toľko slov Písma Svätého.     

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



Keď človek dostane zlú správu, jeho vnútro prežiera neistota. Čaká na

riešenie,  uvažuje,  chce  zmeniť  svoju  situáciu,  ale  bohužiaľ  nevie.  Či  čelíme

nevysvetliteľnej  smrteľnej  diagnóze,  rozvodu,  alebo  rodinnej  tragédii  nikdy

nevieme, čo by bolo optimálne riešenie pre nás. Vyjadrujeme len vlastné kvílenie.

Vzniká patová situácia. S podobným deficitom sa stretávame aj v čítanej biblickej

stati. Najväčšie bezvýchodiskové postavenie: svadba bez vína. Svadba bez nápoja

radosti.  „Víno, čo srdce človeka rozveselí” (Žalm 104,15), chýba. Židovská svadba

bez najdôležitejšej suroviny. Ježišova matka prosí o pomoc svojho syna, Ktorého

aj  s učeníkmi  taktiež  pozvali  na  svadbu.  Vzniknutú  núdzu  by  bolo  treba

odstrániť.  Bolo  by  dobré  zneškodniť  túto  mizériu  a  vylúčiť  zmarený  priebeh

radostného dňa. Aj my žijeme podobným spôsobom ako Mária. Prichádzame k

Ježišovi s plným zoznamom prianí. Ako keď sa prechádzame medzi obrovskými

policami nákupných centier a vkladáme do svojho nákupného vozíka potrebné

veci.  Človek  mal  a má  obrovské  želania:  „Nemajú!“  S  našimi  duchovnými

potrebami  i s duchovnými  potrebami  našich  sestier  a bratov  je  to  podobné:

„Nemajú!“ Požadujeme od Ježiša: „Príď a pomôž.“ Raz nemáme to a raz trpíme

nedostatkom iných vecí. Potrebujeme riešenie. Pozrime sa na naše zoznamy dnes

v zrkadle  Svätého  Písma  a  povedzme  Ježišovi,  Božiemu  Synovi,  nášmu

Spasiteľovi, že nepotrebujeme skutočne vyriešiť naše problémy, ale potrebujeme

JEHO pri  riešení  vlastných núdzi.  Problémy budú vždy prítomné,  ale  či  Ježiš

bude prítomný, to je otázkou nášho života. Vždy bude pociťovať vlastnú biedu.

Vždy budú problémy a ťažkosti, ale ak tam bude Ježiš, všetko sa vyrieši. Ak je

Pán po našom boku, bez ohľadu na to, s čím sa stretneme, prebudíme sa s Ním a

postavíme sa na nohy. Skutočne sa zotavíme. Skutočne nás narovná. Skutočne

rieši naše životy.

My ako matka Ježiša, máme plnú zásobáreň prianí a žiadostí: „Nemajú

vína.“ Ježiš neodmieta svoju matku, ale jej riešenie. Ježiš hovorí nie, skôr preto,

lebo ide o zásadu. Nejde o to, že On nevie alebo nechce konať, ale o princíp. Ide



o princíp: Ako sa k problému postavím? Ako prijmem Jeho pomoc? Akú úlohu

zohráva Ježiš v mojom živote? Aký mám s Ním vzťah? Z jeho pohľadu ide o

neustály kontakt a nie o jednorazovú pomoc. Ježiš nie je automechanik. Ježiš nie

je krajčír. Ježiš nie je opatrovateľ. On je Božím synom a Spasiteľom sveta. „On je

jasná  ranná  Hviezda.“  (Zjav  22,16)  On  je  Jediným  riešením.  Ježišova  hodina

znamená  úplné  riešenie.  Vyliatie  Jeho  krvi  znamená  celkové  spasenie.  Jeho

hodina  prichádza.  Čas  sa  kráti,  ale  komplexné  riešenie  života  sa  naplní  v tú

hodinu. Tá hodina, tá Ježišova, bude osudná pre Neho, ale pre nás radostná ako

táto svadba v Káne. Čakať na čas milosti. Vyčkať na čas nádeje. Čas milosrdenstva

si uchovať v srdci ako matka Mária.  Matky, ktoré si všímajú naše nedostatky.

Matky,  ktoré  počujú  o nedostatkoch  iných.  Matky,  ktoré  zaregistrujú  zmenu

i v deň  radosti.  Matky  sveta,  ktoré  prosia,  keď vedia,  že  niekto  na  blízku

i v diaľke  je  v núdzi.  Dnes  v provom  rade  sa  poďakujme  nášmu  nebeskému

Otcovi  za  Ježišovu  službu,  ktorý  nerieši  len  naše  problémy  a strasti,  ale  celý

priebeh života. V druhom rade bude vďační Pánovi za všímavé mamičky, ktoré

sa vedia úprimne modliť a oznamujú holú pravdu Pánovi.  

Ježiš  však  nakoniec  koná.  Jeho  matka  vie,  že  je  pripravený  pomôcť.

Prikazuje služobníkom, aby poslúchali Ježiša. Je dobré učiť sa od Márie. Aj keď

Ježiš hovorí,  nie, Mária čaká. Rovnako je dôležité naučiť sa prijať božské nie a

vyčkať. Naučiť sa a uznať, že Božská pomoc nie je len hasenie požiaru, ale úplná

rekonštrukcia.  Boh  nereaguje  na  naše  požiadavky,  ale  riadi  všetko  svojou

zvrchovanou  vôľou.  Boha  nemožno  ovplyvniť.  Pána  si  nemôžeme  ťahať  za

povrázok. Náš Boh nie je z jeden alebo kúsok z mnohých, ale samotný Hýbateľ.

On  je  Organizátorom  a  Strojcom  života.  Preto  sú  veľmi  cenné  tie  svedectvá,

v ktorých sa objavuje Božia zvrchovaná moc. Boh nekoná vtedy a tak, ako a kedy

sme chceli my, ale keď nás navštívi Jeho dobrota. Náš Boh veľmi dobre vie, že

ten, miluje viac, kto už raz zakúsil ťažkosť. Kto kráčal v tme, ocení svetlo. Kto

pozná noc, váži si každý deň, v ktorom musel prebojovať. Človek, ktorý žehná



Bohu za všetky Jeho skutky, je blahoslavený, pretože vie, že všetko je dobré tak,

ako učinil Hospodin. 

V tejto  nádeji  sa  musíme  posilňovať.  Musíme  v  tom  a len  takto

napredovať, pretože Boh ukáže svoju moc. Každý nech sa podriaďuje príkazom

Ježišovmu slovu. Ani slovo Márie, ani slovo ženícha, ani slovo hostí, ani slová

starejšieho  nepomôžu,  ale  Ježišovo  slovo  zmierňuje  ťažkosti.  Ak  je  kresťan

schopný dospieť  tak ďaleko,  že Ježišovo slovo je smerodajné,  potom má tento

človek  vyhratý  prípad.  Pán  bude  bojovať  všetky  jeho  bitky  za  neho,  na  jeho

miesto sa postaví Pán milosti. Vo svojom vlastnom živote zažíva sériu zázrakov.

Tam,  kde  existuje  poslušnosť  voči  Božiemu  slovu,  nie  my bojujeme,  ale  Boh.

Z núdze všetko získava a dobre pôsobí na NEHO. Všetko bude patriť veriacemu,

ktorý dúfa v Pána. K tomu je potrebné povedať: „Pane, v Tvojich rukách všetko

zapadne na svoje miesto. Pane, milosť a láska sú pred Tvojou tvárou. Pane, tvoja

láska urovnáva všetky patové situácie môjho života. Pane, tvoje milosrdenstvo

trvá večne.“

Starší  chválil  hlavu  rodiny,  gazdu.  Nevedel,  kto  je  za  všetkým,  ale

ktokoľvek zažil Božiu pomoc, vďačí za svoju vďaku Bohu. Nikdy nezabúdajte, že

po každom vyslobodení musí k Pánovi plynúť chvála a vďačnosť. Boh má vždy

pravdu a v tejto pravde je láska a sklonené milosrdenstvo. Nebojme sa za všetko

poďakovať Bohu. Nebuďme leniví vo vďačnosti. Nebudme skúpi vo vďačnosti.

Nežime s nevďačným srdcom, keď On pomáha, vychováva, stará sa a lieči všetko

v našom živote. Aj od nuly môže byť všetko tvoje, môj drahý brat. Z ťažkého

zápasiaceho života možno byť vďačný za službu v Pánovom dome, pretože dnes

nie  je  nič  prirodzené  a  nič  sa  neberie  za  samozrejmosť.  Pre  toho,  kto  verí,  je

možné všetko, lebo čo je nemožné pre ľudí, je možné u Boha. 

Drahý brat,  milá  sestra!  Odovzdaj  Ježišovi  všetky starosti,  pretože má s

nami obrovský plán. Nielen naše problémy, naša „nemáme“ chce riešiť, ale nás

osobne. Vykonajme dnes popri  vlastných požehnaných slovných a skutkových



zážitkoch to, že sa necháme viesť múdrym božským vedením, a na jeho Otcovské

realizácie odpovieme vďačnosťou, aby sme sa nielen na svadbe, ale aj pri Jeho

prestretom stole naplnil prítomný Duch Svätý, ktorý nás žiada, aby sme vyznali:

„Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6,21) Amen.

Modlitba:
„Zbormajstrovi pri hre na osemstrunovom nástroji. Dávidov žalm. Netrestaj ma,
Hospodin, vo svojom hneve a vo svojom rozhorčení ma nekarhaj! Zmiluj sa nado
mnou, Hospodin, lebo chradnem, uzdrav ma, Hospodin, lebo mi kosti meravejú.
Moja duša je veľmi vystrašená a ty, Hospodin, dokedy…? Obráť sa, Hospodin,
vysloboď  moju  dušu,  zachráň  ma  svojou  milosťou! V  smrti  si  na  teba  nikto
nespomenie.  Kto ťa v podsvetí  oslávi? Už ma vyčerpalo vzlykanie,  každú noc
plačom kropím svoje lôžko, slzami zmáčavam svoju posteľ. Žiaľ mi oko zoslabil,
kalí ho množstvo mojich protivníkov. Vzdiaľte sa všetci, čo páchate neprávosť,
lebo Hospodin počul môj plač. Hospodin počul moju úpenlivú prosbu. Hospodin
prijal  moju  modlitbu. Veľmi  sa  zahanbia  a  prestrašia  všetci  moji  nepriatelia.
Odídu v náhlom zahanbení.“ (Žalm 6)

„Hospodin sa však nad nimi zľutoval, prejavil im milosrdenstvo a naklonil sa k
nim pre svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Nechcel ich zničiť  a
dosiaľ ich od svojej tváre nezavrhol.“  (2Kr 13,23)

„A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia.“ (Gal
3,29) 

„Ja biedny človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? 25 Bohu vďaka skrze Ježiša
Krista, nášho Pána. A tak teda ja sám svojím rozumom slúžim Božiemu zákonu,
ale telom zákonu hriechu.“ (R 7,24-25)

Modlitba Pánova

Ofera: „Tak ako vo všetkom oplývate hojnosťou: vo viere i v slove, v poznaní i vo
všetkej horlivosti a v láske, ktorú máte z nás, tak vyniknite aj v tomto diele lásky.“
(IIK 8,7)

Požehnanie: „Mnohé  zlo  musí  vytrpieť  spravodlivý,  Hospodin  ho  však  z
každého vyslobodí.”(Žalm 34, 20)

Záverečná pieseň: 587: „Blažený je dom…”


