
„Buď silný a odvážny...“ 

PRELUDIUM (2 min. 35 sek.) 

 

Suspírium: „Poďte, plesajme pred Hospodinom, zvučne oslavujme Skalu našej 

spásy! Veď Hospodin je veľký Boh, veľký Kráľ Veď on je náš Boh, my sme ľud jeho 

pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie. Kiežby ste dnes počuli jeho hlas: „Nezatvrdzujte 

si srdce...“ (Žalm 95,1.3a 7-8a) Amen.  (0 min. 25 sek. ) 

 

Pieseň: Chválospev č. 213. 1. verš: „Pán Boh je prítomný…”  (1 min. 40 sek.) 

 

Pozdrav: „Nech je zvelebený Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodoprel mi 

svoju milosť.“ (Ž 66,20) Amen. (0 min 10 sek.) 

 

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

Matúša v 28. kapitole v osemnástom až v dvadsiatom verši takto: 

„Ježiš pristúpil a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte 

teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i 

Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, 

ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ (Mt 28,18-20) Amen. 

Prosím, zaujmite si svoje miesta.  (0 min 45 sek.) 

 

Pieseň: Chválospev č. 213. 2-6. verše: „Pán Boh je vždy s nami…” (4 min 50 sek.) 

   

 Vzdych: „Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od 

siedmich duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, 

prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje, 

oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi 

svojmu Bohu a Otcovi: Jemu sláva a moc na veky vekov.“ (Zjav 1,4-6) Amen. (0 min 

35 sek.) 

     

Lekcia: Kniha Jozua 1. kapitola  

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

potešenie našich sŕdc, je zapísané v Knihe Jozua v prvej kapitole. 

Čítaním Písma Svätého nám poslúži Matej Lančarič, mládežník nášho cirkevného 

zboru. 

„Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin Mojžišovho 

pomocníka Jozuu, syna Núna: „Môj služobník Mojžiš zomrel. Vstaň teda, prejdi 

cez Jordán, ty i všetok tento ľud, do krajiny, ktorú dávam Izraelitom. Dal som vám 

všetko, na čo stúpi vaša noha, ako som to povedal Mojžišovi. Od púšte po Libanon 

a od Veľrieky, rieky Eufrat, celá krajina Chetitov až po Veľké more na západe slnka 

bude vaším územím. Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, 



ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa ani ťa neopustím. Buď silný a odvážny, lebo 

ty rozdelíš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich 

otcom. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti 

prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani napravo, ani naľavo, aby si 

si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali 

od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je 

v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne. Prikázal 

som ti predsa: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj 

Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ Jozua potom prikázal hodnostárom ľudu: 

„Prejdite cez tábor a prikážte ľudu: Nachystajte si potraviny, lebo po troch dňoch 

prejdete cez Jordán, aby ste vošli do krajiny, ktorú vám teraz dáva do vlastníctva 

Hospodin, váš Boh, a obsadili ju.“  Rúbenovcom, Gádovcom a polovici Menaššeho 

kmeňa Jozua povedal: „Pamätajte na to, čo vám prikázal Hospodinov služobník 

Mojžiš, keď povedal: ‚Hospodin, váš Boh, vám pripraví odpočinok a dá vám túto 

krajinu. Vaše ženy, deti a dobytok zostanú v krajine, ktorú vám dal Mojžiš za 

Jordánom, ale vy všetci bojaschopní muži prejdite ozbrojení pred vašimi bratmi a 

pomáhajte im, kým Hospodin nepripraví odpočinok vašim bratom i vám, kým 

neobsadia krajinu, ktorú im dáva Hospodin, váš Boh. Potom sa môžete vrátiť do 

vlastnej krajiny, ktorú vám dal Hospodinov služobník Mojžiš na východe za 

Jordánom, a budete ju vlastniť.‘“ Oni odpovedali Jozuovi: „Urobíme všetko, čo si 

prikázal. Pôjdeme, kamkoľvek nás pošleš. Ako sme poslúchali Mojžiša, budeme 

poslúchať aj teba, len nech je Hospodin, tvoj Boh, s tebou, ako bol s Mojžišom. 

Ktokoľvek by sa sprotivil tvojmu rozkazu a neposlúchol by tvoje slová, nech by si 

mu rozkázal čokoľvek, nech zomrie. Len buď silný a odvážny!“ 

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

a v pravde, modlime sa. (4 min 15. sek.) 

 

Modlitba:  

Hospodin zástupov, láskavý a milujúci Otče náš v Ježišovi Kristovi! 

Pod jasným vedením nás oslovuješ, aby sme sa stali inými, a to Tvojimi v láske a v 

prívetivosti. Drahý Kristus! Ty si solidárny s hriešnymi. Ty si nám pripravil 

zvláštne výzvy, ale my nevieme vo vlastnom tempe a pri pomalých zmenách, či je 

i nám blízko kráľovstvo Božie? Ďakujeme, že službou Jozua sa nás otvorene pýtaš: 

„K čomu sme na svete?“ Odpusť nám, že zachádzame príliš ďaleko. Hľadáme 

pravé poklady, ale z vlastnej sily nachádzame len nepravé. Naša skúška viery je 

nevyslovená radosť, ale i bojazlivosť a strach z toho, čo musíme pretrpieť. Stojíme 

na prahu cesty ako odvážni bojovníci, ale či to bude cesta z chaosu do života, to 

vieš len Ty. Ďakujeme za Tvoju bezpodmienečnú pravdu, ktorú nachádzame 

v Tvojom Slove a za nádhernú bezstarostnosť, ktorou nás vedieš i počas našich 

nepokojov. Vyznávame pred Tebou, že my sme krátkozrakí v tomto mnohorakom 

svete. Ty môžeš a vieš, Pane, učiniť to, čo chceš, my všetko iba chceme vlastniť a 



prisvojiť si to, čo nám nepatrí ani v súčasnosti. Prosíme, učiň tú pravú studenú 

sprchu skrze Ducha Svätého v našom osobnom živote, aby sme videli Tvoje životu 

nádherné zasľúbenia, aby sme nebadali iba to, prečo je toľko nesvárov, problémov, 

ťažkostí vo svete a v každodennosti života, ale spozorovali múdrosť zhora, ktorá 

sprostredkuje viac a viac práve na Tvoju slávu, česť a chválu a nie pre naše žalostne 

málo vedomostí. Ty, Duch Svätý, uč nás vážiť si Ťa, Všemohúci Pán skrze krv Ježiša 

Krista. Vyznávame Ti, Boh pokoja, my sme týmto svetom opotrebovaní na duchu, 

prosíme Ťa o silu nebeskú. Vyznávame Ti, Boh lásky a útechy, že my sme 

zanedbaní na duchu, prosíme Ťa o Ducha rozvážnosti, aby nás viedol a nasmeroval 

na cestu poslušnosti svätého života, aby Tvoja dôstojnosť v nás rástla, naša 

ohľaduplnosť voči bratom a sestrám sa obnovovala a naša služba bola požehnaním 

pre celý svet. Prosíme, pre vykúpenie drahou krvou Ježiša Krista, vypočuj nás. 

Amen.   

Prosím, zaujmite si svoje miesta (3 min. 20 sek.) 

 

Pieseň: Žalm č. 23. 1-3. verše: „Hospodin je môj pastier…” (4 min.) 

 

Vzdych: „Tú tretinu prevediem cez oheň a pretavím ich, ako sa taví striebro, a 

vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno, ja ich vypočujem. 

Poviem: ‚To je môj ľud‘ a on povie: ‚Hospodin je môj Boh.‘“ (Zach 13,9) Amen. 

 

Biblický text: Kniha Jozua 1. kapitola 6-9.verše 

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

Ducha svätého je zapísané v knihe Jozua v prvej kapitole, od šiesteho po deviaty 

verš takto: 

„Buď silný a odvážny, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú 

som prísažne sľúbil dať ich otcom. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal 

podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani 

napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa 

táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, 

aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš 

si počínať rozumne. Prikázal som ti predsa: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a 

nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ 

Toľko slov Písma Svätého.    (1 min 45 sek.)  

 

Vážení poslucháči, milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce 

kresťanské zhromaždenie v Pánu Ježišovi! 

Na stráži ľudu Božieho stojí nový vyvolený, oslovený Hospodinom, Jozua, 

syn Núna. Božieho služobníka, Mojžiša vystrieda nový, Jozua. Ten, kto každý svoj 

krok šliapol s Mojžišom, nie je náhradník. Jozua nie je vyhliadnutý na službu, ale 



je osvedčený vo viere a smrťou Mojžiša sa jeho doba prípravy skončila. Zaúčal sa 

pri Mojžišovi. Zaúčal sa poslušnosti pred Hospodinom v Mojžišovej blízkosti. 

„Ako treba slúžiť Boha?“ – na to hľadal odpoveď celý svoj život počas pobytu 

na púšti. Dobre sa pripravil, veď jeho odpoveď bola jednoznačná: „Tak, že sa Jeho 

slova pridržiavam.“ Jozua bol spoľahlivým učeníkom, veď práve pred 

Hospodinom sa naučil, to najpodstatnejšie: „Božie zasľúbenie nie je viazané na 

ľudí.“ Mojžišovi, Jozuovi i ďalším v poradí bola zverená služba, ale zasľúbenie 

patrí celému ľudu. Nikto z povolaných nemôže byť namyslený a hrdomyseľný. 

Samotný Kristus nás učí: „nemyslite si, že si môžete povedať: ‚Máme otca 

Abraháma.‘ Lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Abrahámovi potomkov aj z 

týchto kameňov.“ (Mt 3,9) Boh určí, či človek je spôsobilý alebo nie je spôsobilý. 

Boh vie o zdravotnom stave svojho povolaného. Boh pozná duchovný stav 

vlastných, ale dobre vie aj o ťažkostiach a o záťaži v službe. Nikoho nepokúša, ale 

naopak povzbudzuje a napomína. A Boh ako keby čítal na tvári Jozua strach, 

a čudujeme sa? Hospodin dáva pozor, ako sa veci vyvíjajú. Vidno, že je už po 

príprave, ale badať aj to, ako keby Jozua nevedel ako na to. Prvou prekážkou pre 

Jozuu je prebrodiť sa riekou Jordán. To je prvé posolstvo pre syna Núna. Nazrieť 

do novej zeme. Pozrieť sa do novej krajiny, ale predtým počuje povzbudenie 

a napomenutie. Boh nám zveruje úlohu, ale nikdy nie sme v tom sami. On je 

prítomný. Preveď, učiň, vykonaj, ale pod mojím dohľadom. Jozua má úlohy 

zvládnuť neobyčajným spôsobom. Čítať, študovať a vzdelávať sa. Stredoveké heslo 

benediktínov:  „modli sa a pracuj!“ – je smerodajné už aj v staroveku, i pre syna 

Núna. Kniha zákona, presnejšie zvitok zákona je v spoločenstve Izraela sväté 

a nemenné. V živote Izraela má veľkolepé miesto čítanie Tóry až dodnes. Kto číta 

Božie Slovo, je právoplatným členom Božieho spoločenstva. Nie je to automatické 

a mechanické čítanie, ale povzbudenie a napomenutie. To živé slovo obsahuje prax, 

vnáša do života vyvolených zaužívané a spoľahlivé metódy. To Slovo napomáha 

k obnove a vedie k náprave. Slovo Božie nás tvaruje, formuje, zveľaďuje naše 



vnútro, mení postoje, zmierňuje bolesti, dáva rady, utvrdzuje pravidlá 

a prekysličuje celé telo i dušu človeka, aby žilo na slávu Božiu. Drahý poslucháč, 

milý brat, drahá sestra! Za akým účelom čítaš Božie Slovo? Za akým účelom konáš 

svoju tichú hodinu vo svojej komôrke? Máš bezduchý a duchaprázdny pocit pri 

čítaní Božieho Slova? Žiť pod dohľadom Slova Božieho je úžasná vec. Žiť 

s Hospodinom, Ktorý sa Ti každý deň prihovorí, je ohromná vec. Boh nepotrebuje, 

aby sme sa vzdelávali na úkor Jeho slov. My to potrebujeme, aby naše pracovné, 

školské a zborové povinnosti neboli nikdy povinnosti, ale láskyplné podujatia, 

zmierené chvíle, bratské a sesterské stretnutia, v ktorých Boh koná svojou 

prítomnosťou všetko a nás ako svojich ohlasovateľov použije na šírenie evanjelia. 

Čítať Slovo Božie nie je jednohlasný spôsob života. Hľadať Božiu vôľu nie je 

jednomyseľný spôsob života. Nachádzať „pramene vody prúdiacej do večného 

života“ (Jn 4,14) v Písme nie je jednotvárny spôsob života. Biblia obsahuje jedno 

a to isté, ale mnohorakým spôsobom nám dáva najavo, ako nás Boh miluje. SOLA 

SCRIPTURA. Jedine Slovo Božie.  Milí poslucháči! Koľko času venujete denne 

čítaniu Božieho slova? Milí bratia a drahé sestry! Je aktívny čas strávený s Bohom 

pre náš osoh? Môj život, Tvoj život, Náš spoločný život, život kresťanského 

spoločenstva je spätý so živým Slovom Božím? My reformovaní, sme veľmi hrdí 

na to, že sme cirkvou Písma Svätého. Je to tak aj v praxi? Venujeme sa čítaniu, 

počúvaniu a zachovávaniu Božieho Slova? Naša poslušnosť, odvaha a sila je spätá 

s tým Bohom, Ktorý sa k nám osobne prihovára až dodnes? 

Jozua má dokorán otvorené vráta a možnosti s Bohom, Ktorý bude s ním, 

kamkoľvek pôjde. Neobmedzené možnosti v Jeho prítomnosti. Bezhraničná 

spolupráca a úzke prepojenie v službe, za to všetko ručí Hospodin. Ako začať? Ako 

to pôjde? Buď odvážny a silný. Odvaha nie je povahová vlastnosť kresťana. 

Odvaha je dôvera. Odvaha je viera - fidúcia. Odvaha je skutočné životné poistenie 

zakotvené v Kristovi. Odvaha je živá dôvera v Pánovi, Ktorý v každom okamihu 

hovorí dookola to isté: „Buď odvážny a silný!“ Prečo má byť odvážny Jozua? 



Pretože zem pod jeho nohami prináleží ľudu Božiemu. Síce má svoje hranice a je to 

presne ohraničená krajina, síce je obývaná pohanmi, síce má svoje medze a úskalia, 

ale je Vaša, lebo Boh Vám ju daruje. List vlastníctva je garantovaný nebom, nie 

úradmi štátnej správy. Čo z toho vyvodíme? Po prvé, nepatrí nám celý svet, milí 

kresťania. Patrí nám to, čo je nám Bohom dané. Hranice sú nemenné a Boh ich určil. 

Sú zakotvené v Písme Svätom. Po druhé, zem oplývajúca medom a mliekom bude 

Vaša, ak ju získate spoločne s Víťazom, a to s Hospodinom. Jozua musí byť dôvery 

plný v Bohu. Byť hodný dôvery. Skutočné dúfanie, skutočná sila pochádza od 

Hospodina. Nepotrebujeme žiadne stereotypie, ale opravdivú jednotu a úplnejšie 

spojenie, splynutie s Ním, Ktorý nám všetko prisľúbil. Jednota v službe. Splynutie 

s Bohom v službe. Boh s Tebou. – najkrajšie požehnanie v živote človeka. Pán 

s Tebou.  – najmohutnejšie slová v službe po boku Najvyššieho. Kto iný by ťa lepšie 

poznal ako On. Kto iný by Ti vedel lepšie pomôcť ako On? Kto iný by Ti vedel 

lepšie poradiť ako On? Kto iný by stál zakorenený pri Tebe ako On? Komu by si sa 

mohol zdôveriť? Len JEMU, od Koho a z Koho pramení Tvoja odvaha a sila. OD 

NEHO závisí všetko, Ktorý je so mnou a zotrvá pri mne. Bez JEHO prítomnosti to 

nepôjde. Prvý úspech prejsť cez Jordán. Len spolu to dokážeme. 

Nepreskúmateľnými cestami nás bude viesť On. Nepoznané nám dá spoznať On. 

Budúcnosť je len pred Ním jasná. On je Boh, náš Hospodin.   

Jeho zasľúbenia sa naplnili v osobe Ježiša Krista: „Slovo sa stalo telom a 

prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca 

jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“ (Jn 1,14) Ježiš ako Slovo pravdy nám 

daroval tú najbezpečnejšiu istotu, v ktorej človek sa nemá čoho báť, môže postúpiť 

s Ním všetko za všetko. Prečo sa bojíme i v Ježišovej blízkosti ako jeho maloverní 

učeníci? Návod k službe pre spolupracovníkov je jednoduchý: „Len buď odvážny 

a silný...“ Len buď odvážny a silný, keď pociťuješ ako živiteľ rodiny, že musíš 

bojovať dobrý boj viery v istote, že i Kristus Pán bojoval, trpel a zvíťazil pre nás. 

Len buď odvážna a silná, keď tvoja sila sa stráca, osamelá mamička, veď tento svet 



vzbudzuje strach a obavy, ale Ty máš svojho Pána, pros Ho o pomoc, On tvoje rany, 

získané v boji, zahojí. Len buď odvážna a silná, drahá mládež, vtedy keď musíš 

obstáť v skúške dospelosti, a čaká ťa prebrodenie rieky Jordán vo forme ústnych 

maturitných a prijímacích skúšok. Nezúfaj a nestrachuj sa: Istota viery bude 

upevnená, veď Krista poznáš ako istého Víťaza. Len buď silný / silná a odvážny / 

odvážna, keď Tvoj zdravotný stav Ti nedovoľuje prísť do spoločenstva Kristovho, 

a alarmujúce správy Ťa znepokojujú, nezúfaj, a nestrachuj sa, veď Ty vieš, čo 

znamená osobne veriť, a sám sa potešuješ Kristovým slovom, v ktorom čítaš: 

„Neboj sa, len ver!“ (Mk 5,36) Boh s nami, milí poslucháči. Emanuel: Boh s nami, 

a práve preto vyznaj: „Ja verím, verím, i napriek všetkému verím, nezúfam 

a nestrachujem sa.“ S Hospodinom máme dobre vyhliadky. Otázkou nášho 

dnešného biblického textu je jednoznačný: „Aký osud čaká Božie slovo v našom 

srdci? To slovo rastie, prekypuje a unáša nás? Rast vo vnútri i vonku. Duchovný 

rast kresťana. Môj, tvoj a náš duchovný rast. Podivuhodný rast života v službe 

skrze živého slova Božieho v prítomnosti Toho, Ktorý ma osobne oslovil a vyslal 

ako vierozvestca. V čom spočívala sila prvých zborov? V náuke Božieho slova. Veď 

rásť v poznaní Ježiša Krista je to najvznešenejšie posolstvo. Čoho je dôkazom 

služba Jozua? Z Štefanovej reči, ktorý bol prvý mučeník cirkvi, sa dozvedáme: 

„Naši otcovia stan prevzali a za Jozuu ho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh 

vyhnal spred našich otcov, kde bol až do dní Dávida.“ (Sk 7,45) a v liste Židom 

čítame nasledovné: „Veď keby ich bol Jozua voviedol do odpočinku, nebol by už 

potom hovoril o inom dni.“ (Žid 4,8) Služba Jozua je daná. Kristova služba je daná. 

Voviesť do odpočinku Boží ľud, ale bez boja to nepôjde. Bojovať, a pozrieť sa na 

Toho, Kto skutočne dobojoval. On bol skutočne silný a odvážny v službe a v láske, 

ktorá „je trpezlivá, […] je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; 

nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy; 

neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy; všetko znáša, všetko verí, všetko 

dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.“ (IK 13,5-8) Boh je s tebou, 



kamkoľvek pôjdeš. On Ti zaručil život. Život dobrého boja, v ktorom pociťuješ deň 

čo deň čistú radosť z daru nebies, o ktorom už nielen čítaš, ale aj žiješ v tom: „ja 

som sa vami až do konca sveta.“ Amen. (17 min. 10 sek.) 

PIESEŇ SPOLOČENSTVA:  

Chválospev č. 572. 3. verš: „Iba Teba, Najvyššieho…” (1 min. 50 sek.) 

Modlitba  

Dobrotivý Spasiteľ! Od Otca si prišiel a k Otcovi si odišiel. Daruj i nám tú milosť, 

aby sme ktoréhokoľvek času počuli Tvoje pozvanie a vo svätej trpezlivosti vedeli 

zápasiť o ľudské duše. Skutočnosť Tvojho živého slova hovorí len o Tvojej odvahe 

a sile: „Hospodin vykúpil svojho služobníka […].“ (Iz 48,20) Pre Ježiša prijmi i nás, 

svätý Pane náš. Veď naša duša žízni a naše vnútro práchne po živej vode. Tvoja 

pravica nás oslovila, Tvoja sila nás priviedla až sem, a my „vo všetkom sa 

odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v 

nedostatkoch, v úzkostiach, ako neustále zarmucovaní, no predsa sa radujeme, ako 

chudobní, a predsa mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič nemajú, a predsa majú 

všetko.“ (IIK 6,4.10), stojíme pred Tebou. Vieme, že nič nejde hladko, Tvojou 

službou badáme, Pane a Vykupiteľ náš, čo znamená vytrvalosť, milosť, pokoj, láska 

a zmierenie. „Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš 

vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň.“ (IIK 4,16) „Tvoja je, Hospodin, veľkosť, moc, 

dôstojnosť, sláva i veleba. Patrí ti všetko na nebi i na zemi. Tvoje je, Hospodin, 

kráľovstvo; vypínaš sa nad všetkým ako hlava.“ (IKrn 29,11) O nič viac neprosíme, 

Obnoviteľ náš, len o to, aby Ty si rástol stále viac a viac medzi nami, a my sami sme 

sa umenšovali a ustupovali do pozadia. (viď. Jn 3,22-36) Daruj srdce vnímavé 

našim rodinám, našej mládeži, našim pracovným kolektívom a cirkevným zborom, 

tým, ktorí žijú a tým, ktorí slúžia v Domovoch dôchodcov, tým, ktorí ležia na 

nemocničných lôžkach i tým, ktorí ich opatrujú a liečia. Tvoj záchranný čin 

v Ježišovi Kristovi, nech každého uistí, že je dobojované, „lebo jeden je Boh a jeden 

prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého 

ako výkupné za všetkých; svedectvo v pravom čase.“ (ITim 2,5-6) O čo sme sa 

učinili my? Ty si nás získal pre Seba. Nám i jedno slovo stačí, ak pochádza od Teba. 

Slovo počas nemoci a slovo nad smrťou, slovo uzdravujúce a poháňajúce vpred. 

Ďakujeme za výstižný výkrik lásky: „JE DOBOJOVANÉ”, lebo v ňom badať Tvoju 

silu a odvahu, ktorá nikdy nezanikne a nám prináša skutočné odpočinutie. Amen. 

(3 min. 25 sek.)   Modlitba Pánova 

Ofera: „My milujeme, lebo on nás miloval prvý.“ (IJn 4,19)  

Požehnanie: „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.“ (13,13) Amen. (1 min. 5 sek.)   OZNAMY 



 

Pieseň: Chválospev č. 565.1-3. verše: „ Ó, vezmi ruky moje…” ( 3 min.) 


