Pobožnosť na 3. pôstnu nedeľu, 15.3.2020
1.
Oslovenie
2.
Vyznanie hriechov slovami Konfiteora č. 2
L.:
Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne:
Zb.: Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil(a) myšlienkami, slovami a
skutkami. Konal(a) som, čo je zlé, a zanedbal(a), čo je dobré. Úprimne to
ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával(a) zlu.
Nech som hodnejší(ia) toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu,
Otče dobrý.
L.:
Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa
svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane.
Amen.
3.
Modlitba (prípadne denná modlitba z modlitebníka podľa Evanjelického
spevníka alebo Tranovského kancionála)
Pane Ježiši Kriste, prišiel si pre naše spasenie, aby si nás od zlého
zachránil a do slobody dietok Božích navrátil. Ďakujeme Ti, že si naše srdcia
svojím slovom a Duchom k viere naklonil. Ty poznáš našu slabosť a našu
náklonnosť pochybovať, prenikni mocou svojho Ducha márnomyseľných, aby
sa dobrému nevzpierali a milosťou Božou neopovrhovali. Daj nám ochotne
prijímať Tvoje slovo, aby sme sa zlého varovali a ovocie Ducha prinášali tebe
na česť a slávu. Amen.
4.
5.

Žalm 91
Zvesť Božieho Slova
L 11, 15 – 26

To čo diabol neznesie, je skutočný duchovný život človeka s Pánom
Bohom. Vyhovuje mu, ak sme vlažní, ak nejavíme žiadnu snahu o duchovný
život, ak sme povrchní a naviazaní na matériu. Vyhovuje mu, ak sa všetko
snažíme spraviť sami, ak sa vo všetkom spoliehame iba na seba, ak si ceníme iba
svoje schopnosti, talenty, výkony, zásluhy a skutky... Jednoducho mu vyhovuje,
ak sa staneme jednotlivcami, zameranými iba sami na seba.
Čo mu ale nevyhovuje, je akékoľvek hlbšie zameranie sa na Pána Boha,
na Jeho Slovo, na Jeho skutky a na Jeho prítomnosť v našich životoch. A taktiež

mu nevyhovuje, ak sa z jednotlivcov zameraných iba na seba, maximálne na
svoje rodiny, staneme členmi spoločenstva ľudí, zdieľajúcich sa a vzájomne si
svedčiacich o Božej láske. Aj o tom je pôstne obdobie, že sa smieme hlbšie
zamerať na Pána Ježiša Krista. Odpútať sa od našich bežných problémov a
starostí, odpútať sa od seba samých a prísť k Pánovým nohám a tam zotrvávať
v spoločenstve bratov a sestier.
Možno sa spýtame: prečo? Prečo sa máme obetovať pre Boha, prečo sa
máme vzdať svojho pohodlia, svojich záujmov, svojho ega? Pretože až potom
spoznáme, ako sme boli tým všetkým poviazaní, spútaní, akoby nás ťažilo
obrovské množstvo balvanov a skál. Až potom, keď sa necháme oslobodiť
Pánom Ježišom Kristom spoznáme čaro skutočnej slobody, pokoja a radosti...
A tiež spoznáme radosť života s Pánom Ježišom Kristom, radosť
vyslobodených, zachránených, ospravedlnených a uzdravených dietok Božích.
O tomto procese prichádzania a života s Pánom Ježišom Kristom, ale aj
večnej snahy diabla spútať si človeka do svojich pazúrov, nám viacej vraví
dnešné Božie Slovo. V dnešnom evanjeliu sme počuli o jasnom Božom skutku,
o vyhnaní démona zo zotročeného človeka. Víťazstvo Božie, prehra diablova.
Povieme si 1:0. Ale diabol sa snaží spochybniť aj jasné Božie dielo, prekrúca ho
a hlavne sa ho snaží obrátiť vo svoj prospech. Viditeľne marí Božie dielo. A čo
je najhoršie, vždy si k tomu nájde dostatok ľudských „spoločníkov“, ktorí mu
uveria, nechajú sa nachytať na osvedčenú reklamu, a potom pokračujú v jeho
deštrukčnej práci. Väčšinou o tomto je prvý diablov krok. A druhým je jeho
snaha dostať nás do diskusie s ním. Pretože v diskusii s ním sa ocitneme na jeho
bojisku, kde už nemáme moc. A tu nás Pán Ježiš Kristus učí, že s diablom sa
nediskutuje, ale že ho treba zahnať mocou Božou ako škodnú zver. Že moc a
pravda Pána Ježiša Krista je nespochybniteľná. Nedajme sa teda oklamať
vyjadreniami, ktoré chcú vyvrátiť moc Božiu, ktoré nás chcú spútať a priviesť
do skazy, alebo aspoň vliať neistotu do našich životov.
„Ale On poznal ich zmýšľanie a riekol: Každé rozdelené kráľovstvo pustne a dom
rozdvojený proti sebe padá. Keď je teda i sám satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho
kráľovstvo?“ Tu vidíme, že Pán Ježiš Kristus je najvyššou autoritou, ktorej keď sa
podriaďujeme vo všetkých oblastiach života, sme vnútorne jednotní, pevní, ale
najmä sme Ním samým chránení. Preto je dobré, ak z času na čas preskúmame
svoj život v Božom slove, najmä teraz v pôstnom čase. Môže nám to pomôcť v

jednoduchej, no veľmi potrebnej sebareflexii, či aj náš život nie je rozdelený. Či
sa neuspokojujeme iba s povrchným konštatovaním, že veď sa vo všetkom
snažíme slúžiť Pánu Bohu, a pritom skutočnosť môže byť úplne iná! Ak teda
spoznávame svoj život v pravidelnom vhĺbaní sa do Božieho Slova, potom aj
včas spoznávame svoje vlastné problémy a prekážky, ktoré nás oddeľujú od
Pána Ježiša Krista a samozrejme nás spútavajú. Potom zisťujeme jednu
nádhernú skúsenosť duchovného života, že náš duchovný domov je stabilný,
keď je v neustálom spojení s Pánom Ježišom Kristom.
Neexistuje neutralita medzi Pánom Bohom a diablom. Žiaľ, skúsenosť
dnešnej doby, ktorú veľmi intenzívne prežívame v dnešnej západnej kultúre
hovorí práve o tom, akoby dnešný západný svet na jednej strane veril a vyznával
Boha, a zároveň veril a vyznával diabla. Preto sme dnes svedkami toľkej
dekadencie a marazmu, či už v spoločnosti, v médiach, ale aj v kresťanstve.
Naproti tomu máme pozvanie od Pána Ježiša Krista k reálnej jednote s
Ním, čo nám bude zárukou vnútornej sily aj v tých najťažších skúškach života.
Lebo ak sa v najťažších skúškach života budeme spoliehať iba na seba samých
a na naše "zbrane", zhoríme ako papier a uviazneme v diablovej pavučine, a ani
nebudeme vedieť ako. Ale keď bude v našich životoch prítomný Pána Ježiš
Kristus, potom budeme chránení pred zlým, potom budeme skutočne v moci
Božej. Potom bude Pán Ježiš Kristus ochrannou hradbou, ktorá bude chániť
nás a náš duchovný domov. A tiež bude našou cestou, ktorou si nás povedie,
aby sme si nezhromažďovali pominuteľné bohatstvo tohto sveta, pominuteľnú
matériu a slávu, ale aby sme mali svoj poklad v nebi, kde ho ani mole ani hrdza
nezničia.
„Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok; a
keď nenájde, povie si: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.“ Ak sme raz boli
oslobodení od moci zlého, zažívame veľké víťazstvo Božej milosti. Ale to
neznamená, že sa nás diabol vzdal, že nás už nebude pokúšať, že na nás už
nebude útočiť. Práve naopak... Preto je potrebné neustále zotrvávať v moci
Božej milosti a v Pánovej prítomnosti.
Ak teda budeme zažívať oslobodenie, napríklad pri hlbokej modlitbe,
pri spovedi, či pri prijímaní Večere Pánovej, prosme Pána Ježiša Krista, aby
neustále zostával s nami, a aby sme žili pod Jeho ochranou. Prosme Božieho
Svätého Ducha, aby nás neustále zahŕňal potrebnými darmi pre rast nášho

duchovného života, aby sme boli svedkami oslobodenia a novej šance od Pána.
Svedkami, že aj rany po hriechoch a bremenách môžu byť uzdravené... A preto,
ako píše apoštol Peter: „Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako
revúci lev, hľadajúc koho by zožral; vzoprite sa mu pevní vo viere.“ (1 Pt 5, 8 – 9a) Amen.
6.

Modlitba čínskych biskupov
Bože, Ty si žriedlom všetkého dobra. Prichádzame k Tebe, aby sme
vzývali Tvoje milosrdenstvo. Ty si stvoril vesmír v harmónii a kráse, ale my,
našou pýchou sme zničili chod prírody a vyprovokovali ekologickú krízu, ktorá
zasiahla naše zdravie a blaho ľudskej rodiny. Preto Ťa prosíme o odpustenie.
Zhliadni Bože milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame v
strede novej vírusovej epidémie. Daj, aby sme mohli zakúsiť ešte Tvoju
otcovskú starostlivosť. Obnov poriadok a harmóniu a obnov v nás jednu myseľ
a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu Zem, ako verní strážcovia.
Zverujeme Ti všetkých chorých a ich rodiny. Prines uzdravenie ich telu,
ich mysli a ich duchu, sprav ich účastných na Veľkonočnom Tajomstve Tvojho
Syna. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a zosilniť
ducha solidarity medzi nami. Podopri lekárov a zdravotný personál v prvej línii,
sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí
potrebujú zdroje na ochranu svojho zdravia.
Veríme, že Ty si ten, ktorý hýbe chod dejín človeka a Tvoja láska môže
zmeniť v dobro náš osud, akýkoľvek je náš ľudský stav. Daruj pevnú vieru
všetkým kresťanom, aby uprostred strachu a chaosu mohli vykonávať misiu,
ktorú si im zveril.
Ó, Bože, požehnaj hojne našu ľudskú rodinu a zažeň všetko zlo.
Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme Ťa mohli oslavovať a
ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Pretože Ty si Tvorcom života a s Tvojim
Synom, naším Pánom v jednote s Duchom Svätým, žiješ a kraľuješ, na veky
vekov. Amen.
7.
8.
9.

Otče náš, Sláva Bohu...
Oznamy
Apoštolské požehnanie

Odporúčané piesne z Evanjelického spevníka na úvod a záver: 117, 111

