Suspírium: „Moje srdce je pripravené, Bože, spievať ti a hrať, veď ty si moja sláva. Prebuď
sa harfa, citara, nech zobudím rannú zoru! Budem ti ďakovať, Hospodin, medzi ľuďmi a
ospevovať ťa medzi národmi, lebo veľké je tvoje milosrdenstvo, siaha nad nebesia, tvoja
vernosť až po oblaky. Vyvýš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou!”
(Ž 108,2-6)
Pieseň: Chválospev č. 231 „Bože, udeľ Ducha svojho…”
Pozdrav: „Ustavične sa radujte. Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to
je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi.“ (1Tes 5,16-18 )
Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v evanjeliu podľa Jána
v devätnástej kapitole v dvadsiatom ôsmom až tridsiatom verši nasledovne:
„Potom, keďže Ježiš vedel, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Som
smädný!“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu nasiaknutú octom na yzopovú
palicu a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané!“ Naklonil hlavu
a odovzdal ducha. (Jn 19,28-30) Amen
Pieseň: 25:1-5 „Pozdvihujem dušu svoju...“
Vzdych: „Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká
až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca.“
(Heb 4,12)
Lekcia: R 15,22-33 Čítam novozákonný text z listu apoštola Pavla Rimanom pätnásta
kapitola, od dvadsiateho druhého po tridsiati tretí verš
Slovo Božie si vypočujte v sede.
„Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám. Teraz
však už v týchto krajoch nie je pre mňa nijaké voľné pole a už mnoho rokov túžim prísť k
vám, keď budem cestovať do Hispánie. Dúfam totiž, že vás uvidím, keď budem prechádzať
cez vaše mesto, a že ma vychystáte na cestu, keď najprv medzi vami trocha pookrejem. Teraz
však idem do Jeruzalema, čím konám službu svätým. Macedónsko a Achájsko sa totiž
rozhodli urobiť zbierku pre chudobných medzi svätými v Jeruzaleme. Rozhodli sa tak, lebo sú
ich dlžníkmi. Ak sa pohania stali účastnými na ich duchovných hodnotách, povinní sú
poslúžiť im hmotnými hodnotami. Keď teda toto vykonám a keď im odovzdám zapečatený
výnos zbierky, odídem cez vaše mesto do Hispánie. Viem však, že keď prídem k vám, prídem
s plnosťou Kristovho požehnania. Skrze nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku Ducha vás
prosím, bratia, aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom, aby som bol
vytrhnutý z rúk neposlušných v Judsku a aby moju službu pre Jeruzalem svätí vďačne prijali;
aby som z Božej vôle s radosťou prišiel k vám a aby som si medzi vami odpočinul. A Boh
pokoja nech je so všetkými vami. Amen.“
Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu
a v pravde, modlíme sa.

Milosrdný Nebeský Otec skrze nášho Pána, Ježiša Krista!
Ďakujeme, že si nám vytvoril príležitosť, aby sme tento týždeň priniesli bremená, špinu a
všetky druhy pocitov a aby sme boli pred Tebou ticho,lebo Tu sa ich môžeme všetkých
zbaviť, potlačiť svoje slabosti, naše hriechy a všetky naše opomenutia predostrieť pred Teba.
Sme Ti vďační za to, že si dal túžbu do našich sŕdc, a dnes môžeme v Tvojom spoločenstve
stáť s pokáním.
Pane, prosíme, skúmaj nás jeden po druhom, skúmaj naše myšlienky, stav našich sŕdc, či sme
sa odklonili od cesty, ktorá vedie k Tebe, alebo či sme zaspali na úzkej ceste.
Prosíme, aby si nad nami zľutoval, pozrel sa na nás a zostal s nami, pretože hľadáme Teba,
čakáme na tvoje vedenie.
Prosíme, neprestajne nám preukazuj svoju milosť, lásku a vernosť, aby sme vedeli, keď na
Teba voláme, Ty budeš ten, kto počuje slovo nášho nariekania, našich sťažností a našich
starostí.
Vieme, že Ty budeš našim Pánom, ktorý aj dnes povzbudzuje a utešuje vlastných, vyvolených
a vleje do nás všetkých silu, aby sme prostredníctvom sily Ducha Svätého cítili Tvoju
prítomnosť, lásku a vernosť.
Pane, poznáš nás, Ty vieš, kto bojuje s fyzickými alebo duševnými bolesťami, prosíme,
uzdrav skrze Krista naše rany, aby naša prítomnosť nebola márna, ale uvedomme si, kto si:
pravý a večný Boh, pravý vinič, ktorý je schopný oživiť každé ratolesti.
Touto nádejou sa modlíme za živé slovo, takto sa modlíme za živé spoločenstvo, kde sa
môžeme modliť za seba i navzájom a môžeme Ťa počúvať spôsobom, ktorý je skutočne
vybudovaný v duchu a posilnený vo viere. Prosíme, vypočuj naše modlitby za tvojho Svätého
Syna. Amen.
Pieseň: Chválospev č. 277 „Ježišu, krotký zrak Tvoj...“
Vzdych: „Hospodin, nech moje volanie prenikne k tebe, urob ma chápavým podľa svojho
slova. Kiež dôjde k tebe moja úpenlivá prosba, vysloboď ma podľa svojho sľubu. Nech moje
pery prekypujú chválou, lebo ma učíš zachovávať svoje ustanovenia.“ (Ž 119,169-171) Amen
Biblický text:
Slovo Božie na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia, je napísané v liste
apoštola Pavla Rimanom v pätnástej kapitole, v tridsiatom až tridsiatom treťom verši
nasledovne:
„Skrze nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku Ducha vás prosím, bratia, aby ste spolu
so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom, aby som bol vytrhnutý z rúk
neposlušných v Judsku a aby moju službu pre Jeruzalem svätí vďačne prijali; aby som z Božej
vôle s radosťou prišiel k vám a aby som si medzi vami odpočinul. A Boh pokoja nech je so
všetkými vami. Amen.”
Toľko slov Písma svätého.
Slávnostné zhromaždenie, milí bratia a drahé sestry v Ježišovi Kristovi!

Dnes môžeme nahliadnuť do života troch spoločenstiev a prostredníctvom nich si
zvážime našu vlastnú cirkev, vlastné ovocie a tiež našu osobnú službu v spoločenstve, kde
prežívame osobnú vieru v spoločenstve s bratmi a so sestrami, keď prichádzame na
bohoslužby. Tieto tri spoločenstvá žijúce v Jeruzaleme, v Ríme a v Achajsko-Macedónsku
majú spoločné, že apoštol Pavol kázal evanjelium v každej z nich, sypal semená Slova, ktoré
našlo uplatnenie v ich živote, pretože z pohanov sa stali kresťania. Vtedy už tieto
spoločenstvá prinášali ovocie takým spôsobom, že mohli rozdávať to, čo dostali a tak, že mali
pocit, že väzba viery ich spája s inými.
Apoštol Pavol povzbudzuje Rimanov, aby nasledovali príklad, keď im píše, aby
počkali, pretože on musí vziať dary zhromaždené v Achájsku a v Macedónsku do Jeruzalema
chudobným a svätým. Nech je bremeno vzájomného znášania v týchto cirkvách splnené.
Pavol používa slovo komunitu namiesto toho, aby dával, a mali pocit, že pohanskí ľudia, ktorí
pôvodne začali rásť vo viere, myslia na tých druhých a zodpovedne pozerajú na cirkev, z
ktorej evanjelium vychádzalo.
Tieto zbory nepozerajú na diaľku, neuvádzajú, čo sa nedá urobiť a dosiahnuť, ale ako
živina je tu jednoznačne pomenovanéna základe ich života, že oferujú. Dávajú druhým,
slabým a chudobným, lebo oni dostali dobrú správu, vznešenú obetu a prinášajú Bohu milú
obetu, ktorú Pavol považuje za pravdu vzájomného zmierenia. Čítali sme: „Videl som toto
dobro, ale tiež im dlžia, pretože ak pohania dostali svoje duchovné statky, dlžia im za to, že
im majú slúžiť materiálnymi vecami.“ Je to podobné, ako keď Zem živí svojho obrábajúcého
svojimi plodmi, a v tomto prípade sa úroda vráti zo sejby evanjelia židovským obyvateľom
Jeruzalema.
Pavol má ešte stále čo robiť, ale Rimania sú v jeho plánoch a vie, že k nim príde s
plnosťou Kristovho požehnania. Pretože tento cirkevný zbor rastie v duchu, a jeho rozsievanie
nebolo márne, pretože Boh požehnal toto spoločenstvo a oni rástli vo viere. Nezatvrdili svoje
srdcia, preto s blahobytom očakávajú Pavla, ktorý očakáva ich osvieženie, pretože vždy je
dobré slúžiť v spoločenstve, kde všetko je postavené na viere toho druhého, v spoločenstve,
kde sa rodia svedectvá a ľudia prijímajú kresťanstvo nielen medzi múrmi kostola, ale aj na
svojom pracovisku a v rodinách. Nežijú ako pustovníci a nečakajú na Božie požehnanie, ale
môžu dávať sami zo seba, a tu nemyslím primárne na materiálne veci, ale môžeme navštíviť
našich chorých bratov a posilniť ich vo viere, podávať pomocnú ruku a načúvacie ucho
druhému a posilňovať dôveru nech sú spoločné modlitby v živote toho druhého živé
a prítomné.

Pavol žiada Rimanov, aby oňho bojovali v modlitbách, pričom má na mysli Krista a
lásku Ducha, pretože keď porúčame životy našich bratov do rúk Pána a tak povediac
bojujeme za nich, pretože vieme, aké sú ich ťažkosti, zúčastňujeme sa na ich potrebách, veď
prihliada aj na život toho druhého. Lebo pri volaní Božieho mena je sila, aby sme nášho brata
v Kristovi najlepšie posilnili modlitbou k Bohu, a to v mene Ježiša Krista.
Milí bratia a milé sestry! Ak prinášame jeden druhého pred Pána, prinášame aj život
toho, ktorý trpí v núdzi. Život toho, ktorého vidíme veľmi ďaleko od Boha. Život toho, ktorý
je takmer mučený otroctvom svojich slabostí, svojich škodlivých vášní i hnevu, a sebaľútosti,
dúfame, že v mene Ježiša Krista a lásky Ducha sa všetko môže zmeniť Zápasiť o toho
druhého v modlitbách. Zápasiť v modlitbách jeden za druhého a prosiť o lásku Ducha, pretože
ani my nemáme v sebe jednoznačne pokánie, a máme dôvod na zápas v modlitbách.
Všetci máme ťažkosti, rany a hriechy, z ktorých sa nikdy nezbavíme svojou vlastnou
silou, ale mocou Božou a mocou modlitby vedľa mňa žijúcôho môžem povedať, že Boh je
môj Spasiteľ, nebojím sa, lebo On je moja sila, jedine On dáva vyslobodenie a pokoj. Môžem
pred ním stáť, a môže venovať pozornosť Jeho živému slovu, a do môjho vnútra vnikne
dvojsečný meč, ktorý odreže divoké výhonky, ktoré bránia slovám dobrého ovocia dostať
nebeský pokrm. Aby nás Boh pokoja mohol držať všetkých pohromade, lebo iba On riadi
všetky naše cesty svojou prozreteľnosťou.
Apoštol Pavol si to uvedomoval a dnes nám Boh vkladá do sŕdc slová, ktoré prijali
nielen Rimania ako zasľúbenia, ale dnes i my, ak príchádzame do Božieho príbytku s
radosťou, tak každý z nás sa môže v Duchu modliť za seba i za toho, kto sedí vedľa neho, i
predo ním alebo za ním. Aby sme nemuseli žiť tak, že my si vystačíme s vlastnými
ťažkosťami, ale aby sme niesli bremeno toho druhého na úrovni rodiny, na pracovisku a tiež
na úrovni zborov pred Pána. Mať dobré a uspokojujúce výsledky aj v našom živote je to, keď
Boh dáva požehnanie a otvorí naše duchovné oči, aby sme videli všetko dobré, čo doteraz v
našom živote urobil.
A zároveň uvidím ovocie, ktoré mi dáva, a môžem odovzdať ďalej to, aby tí, ktorí ešte
nepoznajú Boha pokoja, mohli prísť k živej viere, prostredníctvom ktorej môžu vstúpiť do
rodiny Kristovej, pretože naraz budú členovia rodiny, budú osviežení a oddýchnutí i na
pracovisku, pretože jediný cieľ vedie tých, ktorí tam pracujú, a zdrojom občerstvenia,
odpočinku a duchovného pokoja bude ich vzájomná modlitba. Aby boli v spoločenstve so
zborom, s bratislavským zborom, pretože majú pocit, že členov spája láska Ducha, a skutočne
Boh pokoja vládne v srdciach, životoch a v našej komunite.

Modlime sa dnes za kajúce spoločenstvo, ktoré nájdením Božieho pokoja môže byť
oslobodené od svojich hriechov a získať nový život od Pána, ktorý je autorom odpustenia. A
pod zástavou pokoja môžu zápasiť, aby v ich komunite nevládlo rozptyľujúce sa zlo, ale Duch
hľadajúci jednotu, ktorý je medzi nimi a snaží sa prinášať ovocie, ktoré je skutočne založené
a vštiepené na pravom viniči a použité na Božiu slávu. Amen.
Modlitba:
Náš Všemohúci Otec v Pánovi Ježišovi Kristovi! Ďakujeme Ti, že bohatá zásobáreň Tvojho
slova sa nám otvorila aj dnes, a že ako výsledok nám ako ovocie pripisuješ aj to, že môžeme
rozdávať to, čo sme dostali. Veď nosíme bratov v núdzi, vo viere, nielen vo svojich
modlitbách, ale aj ako spoločenstvo, ktoré môžeme rozdávať, bude počuť a uvidí potrebu toho
druhého.
Tak Ti ďakujeme za požehnanie nášej osobnej ofery, a tak môže byť požehnaním pre službu,
ktorá prebieha v našom vlastnom zbore. Ďakujeme Ti za to, že si v tomto príbytku, kde môže
byť srdce tiché od nedele do nedele, kde poskytuješ príležitosť na duchovný pokoj, ktorý
môže byť miestom stretnutí s Tebou Pane, ako aj s bratmi a so sestrami v Kristovi.
Ďakujeme ti, Otče, za to, že máme z čoho dať, lebo sme dostali od Teba. Ďakujeme ti, že si
nám dal fyzickú silu, aby sme mohli konať svoju prácu, a Ty si schopný posilniť tých, ktorí ťa
hľadajú v duchu, silou Slova.
Nech nás Duch Svätý Boh vždy vedie k úprimnému pokániu a vyznaniu, aby sme
spoznávaním vlastných hriechov nenávideli ich a mohli sa úprimne priznávať a prosiť o
odpustenie.
Preto sa modlíme za naše horčičné semienko viery, aby si to mohol zvyšovať, náš Otče, aby
naše starosti a našu skrúšenosť prekonala viera, ktorá pre nás znamená prežitie.
Modlíme sa za všetkých bratov a sestier, ktorí/ ktoré sú tu. Modlíme sa za našich chorých
bratov, za tých, ktorí sú v nemocnici, ktorí by prišli, ale ich fyzické trápenie im to nedovolí,
prosíme, zachovaj si nás, požehnaj nás pre zvyšok nášho aktívneho odpočinku, aby sme sa v
pokoji pripravili na duchovné spoločenstvo s Tebou.
Prosíme Ťa o našu zborovú študijnú cestu. Postaráj sa o všetkých, ktorí sú pripravení
spomínať na svojich cestách a navštíviť, posilňovať a podporovať bratov a zbory vo viere. Pre
Svojho svätého Syna, prosíme, vypočuj nás. 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: „A Boh pokoja nech je so všetkými vami. Amen.“ (R 15,33)
Pieseň: Chválospev č. 251 „Otče, ráč nás požehnávať...“

