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Suspírium: „Mnohí sa pýtajú: „Kto nám ukáže niečo dobré?“ Hospodin, nech nás osvieti 

svetlo tvojej tváre! Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti obilia a muštu. V 

pokoji si ľahnem a zaspím, lebo len ty sám, Hospodin, dávaš bezpečný príbytok.“ (Ž 4,7-9) 

Amen. 

Pieseň: Žalm  č. 1:1: „Kto nepočúva rady bezbožných...” 

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.” (Gal 1,3-5) Amen.  

Suma zákona: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Piatej Knihe Mojžišovej 

v desiatej kapitole v dvanástom verši nasledovne: Izrael, čo teraz žiada od teba Hospodin, tvoj 

Boh? Iba to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po všetkých jeho cestách, 

aby si ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou…” 

(VMojž 10,12) Amen.  

Prosím, zaujmite si svoje miesta 

Pieseň: Žalm  č. 1:2-4: „Ten človek bude jak stom zelený…” 

Vzdych: „V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno, veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa 

hľadajú.“ (Ž 9,11) Amen. 

Lekcia: Evanjelium podľa Matúša 5,1-12 

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

sŕdc, je zapísané v Evanjelium podľa Matúša v piatej kapitole v prvých dvanástich veršov. 

Slovo Božie si vypočujte v sede. 

„1 Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. 2 

Otvoril ústa a začal ich učiť:  

 „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 4 Blahoslavení plačúci, lebo 

oni budú potešení. 5 Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. 6 Blahoslavení hladní a 

smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. 7 Blahoslavení milosrdní, lebo im sa 

dostane milosrdenstva. 8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 9 Blahoslavení 

tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. 10 Blahoslavení prenasledovaní pre 



spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa 

haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. 12 Radujte sa a veseľte sa, lebo v 

nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.”  

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

modlíme sa. 

Modlitba 

 Všemohúci Otče náš  v mene Pánovi Ježišovi Kristovi! 

Ďakujeme Ti, Pane, za prvú nedeľu v novom roku. Aj tento rok môžeme začať tým, že sa 

zídeme u Teba, v Tvojom chráme a po celý rok budeme mať možnosť sa s Tebou stretávať a 

dvere Tvojho domova sa už nikdy viac nezatvoria. Ďakujeme Ti, Pane, za nový deň, za nový 

rok, za povzbudenie Tvojho slova, keď my sami môžeme prísť ako chudobní v duchu a prosiť 

o pokrm, ktorý nasýti naše duše do každodenného života, ktorý je pred nami. 

Veríme v Teba, Bože náš, veríme, že na Teba dokážeme zložiť všetky svoje starosti. Veríme, 

že k Tebe môžeme priviesť aj našich rodinných príslušníkov. Veríme, že Ty si sila potrebná 

na plnenie našich najťažších úloh. Ale odpusť nám, Pane, keď strácame realitu nášho žitia, 

keď takmer upadáme do starostí a strachu. Prosíme Ťa dnes, daj nám nielen kajúce ústa, ale aj 

kajúcne srdce. Daruj nám Slovo, ktoré nás povedie aj dnes a ktoré dokáže nájsť naše boľavé 

časti a utešiť naše vnútro. Veríme, že Ty dokážeš nás privinúť, objať a milovať i v našej 

najhlbšej životnej situácii, veď my tak ťažko dodržíme sľuby, ktoré sme Ti dali. Prosíme,  

obklop nás silou svojho Ducha Svätého, aby Tvoje Slovo zmenilo naše zatvrdnuté srdce na 

nového človeka, ktorý je pripravený Ti opäť zveriť svoj život. Pre Pána Ježiša Krista, 

prosíme, vypočuj naše modlitby, prehovor k nám ako k chudobným v duchu, ktorí sme hladní 

a smädní po pravde Tvojho Slova. Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 255: „Blahoslavenstvo svoje mám vždy v tom... “ 

 

Vzdych: „Hospodin, ty si medzi nami, voláme sa podľa tvojho mena, neopúšťaj nás!“ „aby 

osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal.“ Amen. (Jer 14,9, Ef 1,18) 

Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 5,3 

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

svätého je zapísané v Evanjelium podľa Matúša v piatej kapitole v treťom verši nasledovne:  

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“  

Toľko slov Písma Svätého 



 

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

Ježišovi! 

 Dnes stojí pred nami prvý výrok Ježišovej „Kázne na vrchu“, v ktorom náš Pán žiada 

poslucháča a čitateľa o úprimný obrat, lebo blahoslavení sú vždy otvorení, úprimní a zvedaví, 

lebo im patrí nebeské kráľovstvo. 

Hľadá nás ako chudobných v duchu, ktorí sa dnes vydali z rôznych diaľok a uprednostnili 

jeho osobu pred všetkým, Ktorého volajúci hlas opäť počujeme a Ktorý sám ponúka a dáva 

bohatstvo, ktoré nezožiera hrdza a mole.  

I keď často počujeme slová ako úbohý a chudobný, v mysliach sa nám vynára postava 

úbožiaka, avšak tu nemusíme a nemáme myslieť na hmotné veci a prostriedky sveta. Pretože 

kým sa venujem hmatateľným a viditeľným veciam, potiahnem si poschodie na svoj 

jednopodlažný dom, mám k dispozícii najmodernejšie technické a domáce vybavenie, no 

zatiaľ zostávam prázdny, svoje šťastie nenachádzam v čokoľvek a kohokoľvek a často 

nevidím zmysel vlastnej existencie. 

Sú to tí chudobní našej doby, ktorých samotný Hospodin nazýva šťastnými, lebo uznávajú, že 

potrebujú Boha. Tí, ktorí prichádzajú do Božieho domu takmer ako žobráci s prázdnou 

zovretou rukou, a sú tak šťastní, pretože vedia, že sú členmi nebeského kráľovstva pre zásluhy 

Krista a toto členstvo by nevymenili za nič pominuteľné. 

Chudoba nie je milostivý úspech, ktorý má odmenu, ale strašný nedostatok, ktorý Boh napĺňa 

svojím vlastným bohatstvom. Keď človek túži po väčšom, vyššom, ušľachtilejšom, prosí 

Ducha. A kto túto túžbu v sebe nepotláča, ale dáva mu bdieť, čistí ho a stará sa oň, s 

prekvapením zistí, že z neba prichádzajú do jeho života dobré veci, ktoré takmer osvetľujú 

časť jeho života, dostáva odpovede na svoje otázky a v jeho okolí sa odhaľujú pravdy, ktoré 

už netreba vysvetľovať a dokazovať. V skutočnosti táto pravda dáva silu, pretože sa vždy 

môžeme spoľahnúť na Božie vedenie. Takto s Ním ako dvaja súrodenci môžeme vykročiť do 

nového roka.  

Kto je skutočne chudobný, ten cíti aj svoju chudobu. Dobre vie, že sa pred Bohom nemá čím 

chváliť. Nemôže dôverovať svojím zmyslom a vlastnej múdrosti. Nemôže sa spoliehať na 

svoju čistotu, pretože vie, že jeho srdce je pred Bohom hriešne a skazené. Preto, keď sa 

zastaví pred Božím trónom, nemôže ukázať žiadny odporúčací list a rozprávať o svojich 

dobrých skutkoch. Nepredstavuje nič iné ako chudobu, bolesť a vlastnú biedu. A práve túto 

chudobu Ježiš nazýva šťastnou. Pretože sú šťastní, ktorí uznávajú, že potrebujú Boha. Tí, 

ktorí uznávajú, že v sebe nesú prázdnotu, sú rozpadnutí na kúsky. 



Ich život je ako skladačka, puzzle, ktorá skôr či neskôr musí zapadnúť do oveľa väčšieho 

obrazu, aby bol úplný. Samotný kríž, kríž Ježiša Krista, je súčasťou života nás všetkých, ktorý 

drží ako celok všetko pohromade a dáva zmysel celej našej bytosti. 

Ale nanešťastie často žijeme svoje dni ako žobráci bez rúk, strácame nádej, dávame všetko 

pred Boha, na všetkom lipneme, namiesto toho, aby sme s tým Jedinečným a Jediným začínali 

svoj deň a začali upratať na vlastnom smetisku. Chudoba v duchu nás môže oslobodiť od 

sebaklamu a klamstiev, čo otvára cestu k Bohu. Cesta viery, ktorá už nehovorí o vlastnej 

pravde, o vlastnej čestnosti a o vlastnej dobrej vôli, ako vtedajší zákonníci a farizeji 

zdôrazňovali správanie, ktoré sa páči Bohu. Existuje však chudoba v duchu, ktorá je jedným z 

charakteristických znakov mojej oddanosti Bohu. A vtedy nešetrím svoj čas tým, že dávam 

Bohu menej. Prežil to aj samotný Martin Luther ktorý sa navždy oddal Pánovi a raz povedal: 

„dnes mám veľa práce, takže sa musím viac modliť.“ A keď si ako chudobný človek na 

začiatku dňa  a nevieš si ani predstaviť ako prežiješ svoje hrôzostrašné dni, môžeš zažiť, že 

kde je modlitba, tam bude prítomné aj požehnanie, kde je núdza, kde je chudoba v duchu, tam 

bude séria obyčajných zázrakov skrze Ježiša Krista.Tieto zázraky sa dokonajú v Božom 

kráľovstve.  

Všetky deti nebeského Otca získavajú prístup do zasľúbenej zeme, čomu nasvedčuje aj 

chrámová opona, ktorá sa roztrhla na dvoje zhora nadol. Ježiš sa stal cestou a my ako 

chudobní v duchu môžeme na túto cestu nastúpiť už tu na zemi. 

A hoci Ježiš odmieta presný a konkrétny čas svojho príchodu a nastolenia vlády nebeskej, my 

môžeme žiť z milosti Božej každý deň, ktorý náš Otec dovolí. Jeho milosrdenstvo sa každé 

ráno obnovuje, aj v tomto cítim Jeho vernosť a radšej zostanem chudobným v duchu a 

ustavične žiadam vedenie, silu, útechu, povzbudenie k hojnému bohatstvu Slova, ako 

povedať, že táto hodina my postačuje na celý týždeň. 

Lebo ten, kto prijal dar viery, odvážne a hrdo sa hlási na Božiu slávu, že potrebuje vedenie 

Boha, Ktorý ho predtým ako utvoril v matkinom lone, ho poznal, chránil, daroval ho rodine 

a životnej láske. Drahý brat a milá sestra! Nezabúdaj, rozhodnúť sa pre Krista vždy zahŕňa 

v sebe pokánie a počúvanie evanjelia odpustenia. 

Počuješ drahý brat, milá sestra, chudobná na duchu z viery, z milosti Ježiša Krista si 

slobodným dedičom najväčšieho bohatstva. Môžeš sa nazývať blahoslaveným, môžeš mať 

istotu spasenia tu na zemi, môžeš žiť s vedomím, že Ježiš ti pripravil miesto v nebi. Môžeš si 

byť istý, že Božie zasľúbenia sa naplnia a blahoslavení sú chudobní v duchu, lebo im patrí 

kráľovstvo nebeské. 



V tomto stave duchovnej chudoby prosme nášho nebeského Otca, aby nám dal moc svojho 

Ducha Svätého, aby sme mohli stáť vo všetkej viere, dúfať vo všetky Jeho zasľúbenia, čakať s 

otvorenou, úprimnou a starostlivou dušou na každé JEHO slovo, ktoré hľadá iba nás. Amen. 

 

Modlitba: 

Milostivý Bože náš skrze Pána Ježiša Krista! 

Ďakujeme, že sme sa v Tvojej blízkosti cítili ako blahoslavení a šťastní, lebo Ty si vždy 

pripravený dať odpovede na naše otázky. Viedol si nás cez týždeň, a hľa sme pred Tebou ako 

chudobný v duchu, ktorí mlčali a čakali na vedenie, a s Tebou sme uzavreli rok a následne 

začíname nový. 

Pane, daj nám, prosíme, aby nielen v našom dátume boli prítomné dvojky, ale aby sme spolu 

s Tebou po celý rok tvorili úspešnú dvojicu, lebo na Teba sme sa doteraz mohli vždy 

spoľahnúť, a aj prvá nedeľa v roku je toho znamením. 

Bože náš, ďakujeme Ti, že si s nami, že si naplnil tú prázdnotu v našom vnútri, ktorá sa v nás 

kedysi udomácnila, a preto dnes nečelíme nedostatkom, ale prebytkom a požehnaniam, ktoré 

zažívame po Tvojom boku. 

Dnes sa modlíme za tých, ktorí popierajú svoju chudobu v duchu, ktorí si myslia, že majú 

všetko bez Teba, ktorí Ťa nehľadajú v Tvojom chráme a vo svojom vnútri popierajú Tvoju 

existenciu. Prosíme, Hospodin náš, aby si sa im ukázal, otvoril ich srdcia Tvojmu Slovu. Vnes 

do ich života  – prosíme –  situácie prostredníctvom rodinných príslušníkov, 

spolupracovníkov alebo susedov, ktorých život je svedectvom o Tebe a s Tebou.  

Modlime sa za tých rodičov, ktorí prosia za svoje neveriace deti. No prinášame pred Tvoju 

tvár aj tie deti, ktoré vidia, že ich rodina sa zmení len vtedy, keď ich rodičia sa prinavrátia 

k Tvojej bázni. Daj, aby nevzdali svoje modlitbové boje, aby ich nepochovali nadarmo, ale 

aby ich viera bola posilnená modlitbou o neveriacemu členovi rodiny. Vďaka Pane, že máme 

pred sebou tieto modlitby, a vieme, že v určenom čase Ty prinesieš ovocie pokánia. 

Modlime sa za našich chorých, za bratov a za sestier v nemocnici, aby ochudobnili v duchu a 

aj v tých najťažších časoch, posilnení vierou a s vedomím, že Božie prisľúbenia platia aj dnes, 

sa celkom odovzdali Tebe.  

Modlime sa za cirkevný zbor. Prosím, daruj nám duchovný rast. Takto ti zverujeme deti, 

s ktorými rodičia prichádzajú na vysluhovanie sviatosti krstu, mladých pripravujúcich sa na 

manželstvo, našich konfirmandov, náš letný tábor, biblické hodiny a bohoslužby a všetky 

osobné rozhovory, kde prehovoríš Ty.  



Modlíme sa za smútiacich a za zjavenú milosť v Ježišovi Kristovi pre  naše vdovy a siroty. 

Buď pastierom a strážcom našej cirkvi, vyslyš nás v mene Pána Ježiša. 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: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt5,3) 

Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 257:1-5: „Blahoslavení duchom chudobní...” 


