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Suspírium:„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)

Pieseň: Žalm č. 32: „Blahoslaveným kto má odpustené a hriechy zmité...“

Pozdrav:„Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha!Neodvrhni ma od seba,

neodnímaj mi svojho svätého ducha!“(Žalm 51, 12.13) Amen.

Modlitba:  Milostivý Bože náš! Prichádzame k Tebe s pokáním i dnes večer a prosíme Ťa,

aby si sa nad nami zmiloval. Očisti naše srdcia a myšlienky a obnov silnú dušu v nás, aby sme

mohli  počúvať  Tvoje  Slovo ako tí,  ktorí  žíznia  po Tvojej  spravodlivosti.  Prinášame naše

hriechy, trpké časti nášho života, a prosíme  o odpustenie za všetko, čo sme urobili proti Tebe

a  našim  blížnym.  Odpusť  tie  slová,  ktoré  neodrážali  to,  že  patríme  k  Tebe.  Zbav  nás

myšlienky, ktoré sú poháňané závisťou, hnevom a neodpustením. Prosíme, riaď naše kroky

tak, aby sme mohli slúžiť z lásky a neobracali sa k druhému na základe zásluh.

Drahý Kristus Pán! Priprav nás dnes na prijímanie sviatosti svätej večere Pánovej. Požehnaj

našu spolupatričnosť.  Duchu Svätý!  Pomôž nám, aby sme neboli prekážkou vplyvu Tvojho

Slova a nezatvárali dvere našich sŕdc pred Tebou, ale aby sme čakali s otvoreným srdcom a

pýtali  sa,  čo  je  a  bude  v  náš  prospech.  Vypočuj  nás  skrze  Pána  Ježiša  Krista  a konaj

v prospech nášho spasenia. Amen.

Slovo, Božie na základe, ktorého Vám zvestujem kajúcnu zvesť evanjelia, je zapísaná v

Knihe skutkov apoštolov v trinástej kapitole od tridsiateho ôsmeho verša po päťdesiaty

druhý verš.  

Textus: Skutky apoštolov 13,38-52

„38Nech je vám teda známe, bratia, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie

hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon.39V ňom je ospravedlnený

každý, kto verí.40Dajte si teda pozor, aby na vás neprišlo to, čo hovoria Proroci:41Vy, čo

mnou pohŕdate,  čudujte sa a zahyňte,  lebo za vašich  dní  vykonám skutok,  ktorému

neuveríte,  ak vám o ňom bude dakto rozprávať.“42Pri odchode ich prosili,  aby im o

tomto hovorili  aj  nasledujúcu sobotu.43Keď sa zhromaždenie rozišlo,  mnoho Židov a

nábožných  prozelytov  sprevádzalo  Pavla  a  Barnabáša.  Oni  sa  s  nimi  rozprávali  a



povzbudzovali  ich,  aby  vytrvali  v  Božej  milosti.44Nasledujúcu  sobotu  sa  takmer  celé

mesto zhromaždilo, aby počulo Pánovo slovo.45Keď Židia videli zástupy, zmocnila sa ich

žiarlivosť  a  rúhavo  odporovali  tomu,  čo  hovoril  Pavol.46Pavol  a  Barnabáš  im  však

hovorili otvorene: „Najprv vy ste museli počuť Božie slovo; keďže ho však odmietate a

sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom.47Lebo tak

nám prikázal Pán: Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín

zeme.“48Keď to  počuli  pohania,  radovali  sa,  oslavovali  Pánovo slovo a  uverili  všetci,

ktorí  boli  určení  pre večný život.49Pánovo slovo sa šírilo  po celom kraji.50Židia  však

poštvali  nábožné  a  počestné  ženy  i  popredných  občanov,  podnietili  prenasledovanie

Pavla a Barnabáša a vyhnali ich zo svojho územia.51Oni však striasli prach zo svojich

nôh proti nim a odišli do Ikónia.52No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým.”

Toľko slov Písma svätého

Kajúce kresťanské zhromaždenie, milí bratia a drahé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Apoštol  Pavol  veľmi  pekne  rozpráva  o  súvislostiach  medzi  históriou  a Písmom

Svätým.  Ukázal,  ako  Boh  smrťou  a  vzkriesením  Ježiša  Krista  nášho  Pána  splnil  svoje

starozákonné sľuby. A dnes večer čítame výzvu, ktorá nie je len pre vtedajších obyvateľov,

ale ktorá je aktuálna aj dnes. Z toho pochádza náš život, naša spása, ale predovšetkým Božia

spravodlivosť. 

Vieme  skutočne  uznať,  že  existuje  odpustenie  hriechov,  a  to  platí  aj  pre  moje  hriechy?

Potrebujeme  vedieť,  že  i mne  a aj  Tebe  je  odpustené  samotným  Synom  Stvoriteľa  a

Všemohúceho Boha. Azda veríme tomu? S Ježišom spolu ukrižovaný hriešnik, keď vo viere

hľadel na Pána Ježiša, v tej chvíli mu bolo odpustené. 

Iba prostredníctvom vzkrieseného Ježiša môžeme získať pokánie a ospravedlnenie. A na to

stačí viera. Nezávisí to od toho, aké je naše pohlavie, náš materinský jazyk, naša výška, alebo

vek. Pán sa len na jedno díva, a to je naša viera. Viera, ktorá nás dnes priviedla sem. Viera,

ktorá vám pomáha vo všetkom. Viera, ktorá nás povznáša vo všetkých životných situáciách a

vzdáva vďaku Bohu, ktorý prejavil svoju lásku ku všetkému, čo pre nás urobil vo svojom

jednorodenom Synovi.

Keby existovali iba Mojžišove zákony, kto by sa mohol postaviť pred súdnu stolicu

Božiu?Keby sme si nalistovali Boží zákon a po sebe by sme dôkladne prečítali desať Božích

prikázaní, nenašli by sme nič nádejné v uznaní, lebo každý deň zhrešíme proti Bohu a našim

blížnym. Ale ak sa pozriem na Ježiša Krista ako na naplniteľa zákona vierou, môžem len

dúfať v svojom Sprostredkovateľovi. Moja viera v neho vedie k ospravedlneniu.  Drahý brat

a milá sestra! Len mu ver a odovzdaj mu dnes všetko. 



Cieľom nášho Hospodina nie je, aby sme žili bez nádeje, zrútili sme sa podľa zákona,

ale  dokorán  nám  otvára  pred  nami  dvere,  kde  skrze  vieru  môžeme  prechádzať

prostredníctvom Ježišovho kríža cez vlastné každodenné priepasti.  Nepozerať  sa  dole,  ale

hore, odkiaľ pochádza moja pomoc. Milé sestry, a milí bratia! Ani vám nemôžeme inzerovať

nič iné.  „prostredníctvom neho sa vám ohlasuje  odpustenie  hriechov”  Počuješ?Rozumieš?

Vzal si to na vedomie? „V ňom je ospravedlnený každý, kto verí.”

V tejto biblickej stati apoštol Pavol sa prihovorí ku Galaťanom, ktorým neskôr napíše

aj list.Tieto vety sa krútia okolo základných myšlienok reformácie. Vierou a milosťou –všetko

zadarmo, nie nadarmo, lebo nie je dôležitý zákon. Nepomáha nám dodržiavať zákon a zbierať

dobré body za naše dobré skutky, pretože dôležitá je iba viera, iba viera v Ježišovi Kristovi. 

Apoštol Pavol vzbudil pozornosť, príslušníci chceli počuť to, čo hlása. Ešte aj viac.

Boli  takí,  ktorí  nedočkavo  hľadeli  na  nich  a  čakali  na  ich  vystúpenie  v  ďalšiu  sobotu.

Predpokladáme,  že  viacerí  sa  obrátili  vo  viere  v  Ježiša  Krista,  pretože  apoštol  Pavol  ich

úprimne prosí, aby zostali v milosti Božej.  

„Nasledujúcu  sobotu  sa  takmer  celé  mesto  zhromaždilo,  aby  počulo  Pánovo

slovo.”Nie každému sa to však páčilo. „Keď Židia videli zástupy, zmocnila sa ich žiarlivosť a

rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol.“

Žiarlivosť  –  akoby  nemali  jeden  cieľ.  Koľko  ľudského  kontaktu  môže  zmariť

žiarlivosť a závisť. Tam, kde pôsobí Boží Duch Svätý, tam bude aj prítomný. Večným účelom

zla  je  zablokovať  Božie  slovo,  zabrániť  rastu  viery,  zvýšiť  závisť,  hnev  a  žiarlivosť.

Zabúdame na seba, ak tieto negatívne pocity vpustíme do našich životov, nebude tam priestor

pre lásku a pre pokoj. Oživujeme svoj vlastný život, zatiaľ čo chceme presadzovať ľudské

ciele, a nevenujeme pozornosť tomu, čo je pre nás na osoh Božím zámerom. Jeho účelom je

ospravedlnenie prostredníctvom odpustenia.

Židia  odmietli  evanjelium.  Vyvolení,  požehnaní  ľudia,  odmietli  posolstvo  radosti.  A toto

prinieslo  svetlo  pohanom.  Vydláždilo  si  istú  cestu,  pretože  šírenie  evanjelia  nemôže  byť

blokované.  Evanjeliu  nemôže  brániť  človek  a  skupina  ľudí.  Ak  sa  hlbšie  zahľadíme  do

cirkevných dejín, všimnime si, že aj keď nasledovníci Krista boli prenasledovaní, evanjelium

sa stále šírilo a doslovne vzkriesilo nasledovníkov Pána, ktorí prichádzali k Nemu zo všetkých

svetových strán. Ale tam, kde si  nenašiel vypočuté srdcia a jasný sluch: „Oni však striasli

prach zo svojich nôh,“ ako im prikázal Ježiš.

Ale márne boli prenasledovaní alebo im odporovali, prečítajme si v poslednej vete, že sú plní

radosti. Druhým ovocím Ducha po láske je radosť, ktorá nepominie. Je to radosť, ktorá napĺňa

srdcia  všetkých,  ktorí  vierou  prijímajú  posolstvo  pokoja.  Neustále  prosme  Pána,  aby  nás



Duchom Svätým naplnil  radosťou z viery  v  Ježišových skutkoch s  vedomím,  že  existuje

odpustenie hriechov, zmŕtvychvstanie tela a večný život. Amen.

Modlitba: 

Ďakujem Ti, Bože, že viera hýbe aj horami aj dolami nášho sveta. Prosíme Ťa, aby si presunul

tie hory, ktoré nosíme v sebe. Čakáme na Tvoju prítomnosť, potrebujeme iba Teba, aby sme

sa mohli skutočne pripraviť v Tvojej prítomnosti na Tebou ponúkanú radosť vo sviatosti, ako

tí,  ktorí  predstupujú  pred  Pána  milosti  a odpustenia.  Prinášame  Ti  naše  prázdne  ruky  a

čakáme, že nás obdaruješ Svojím pokojom.

Stvoriteľ sveta!Poznáš naše srdcia.  Si hlavným aktérom našej spásy, konaj s nami, aby sme

mohli  spojiť  ruky a  osloviť  Ťa,  keď máme pocit,  že  nás  naše  hriechy usmrcujú  a  držia.

Pozdvihujeme  dnes  pred  Tebou  svoje  srdcia  a  prosíme  Ťa,  aby  si  nám  odpustil  naše

nevernosti. Daj nám dostatočný dar viery ku všetkému a formuj nás svojou milosťou.

Modlíme sa za konfirmandov, za všetkých, ktorí po prvýkrát predstupujú pred stôl Pánov.

Modlíme sa za veriacich, ktorí každý čas strávia V Tvojom príbytku slávy. Modlíme sa za

našich chorých, za všetkých, ktorí čakajú na lekárske výsledky. Prosíme Ťa, aby si ako hlavný

liečiteľ uzdravoval tých, ktorí to najviac potrebujú. Zostaň s nami so svojou milosťou a drž

svoju požehnanú, strážnu ruku nad spoločenstvami, ktoré v Tebe dúfajú. 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, len ver!“(Mk5,36) Amen.

Pieseň: Chválospev č. 623: Zostaň so mnou, veď prichádza noc...


