
Suspírium: Z hlbín volám k tebe, Hospodin. Pane, počuj môj hlas; kiež tvoje ucho pozorne
vypočuje hlas môjho vzdychania. Ak si budeš, Hospodin, v pamäti  uchovávať neprávosti,
Pane,  kto  obstojí? Ty  však  máš  moc  odpúšťať,  aby  cítili  bázeň  pred  tebou. Čakám  na
Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. (Ž 130,1-5)

Pieseň: Žalm č.   116: 1. verš: „Milujem Pána...“

Pozdrav: „Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas, lebo naklonil  ku mne svoje
ucho, keď som k nemu volal. Zovreli ma putá smrti, prepadli ma úzkosti podsvetia, znášam
len súženie a žiaľ. Vzýval som však meno Hospodina: „Prosím, Hospodin, zachráň mi život!“
(Ž 116,1-4)

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v evanjeliu podľa  Jána v tretej
kapitole  v šestnástom až osemnástom verši nasledovne:  Veď Boh tak miloval  svet,  že dal
svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo
Boh neposlal  Syna na svet,  aby svet  odsúdil,  ale  aby ho spasil. Kto  verí  v  neho,  nie  je
odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna.
Amen.

Zaujmite svoje miesta.

Pieseň: Žalm č.   116: 4-9. verš: „Navráť sa duša, odpočiň si s Ním...“

Vzdych: „Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela.“ (Gal 5,16)

Lekcia: Róm  7,14-25  Čítam  dnešný  novozákonný  text  z listu  apoštola  Pavla  Rimanom
siedma kapitola, od štrnásteho po dvadsiaty piaty verš. Slovo Božie si vypočujte v sede.

„Vieme totiž, že Zákon je duchovný. Ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. Veď
ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však
robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že Zákon je dobrý. Teraz to však už nekonám ja, ale
hriech, ktorý prebýva vo mne. 18 Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro,
pretože chcieť dobro dokážem, ale konať už nie. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám
zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo
mne. Objavujem teda taký zákon, že ak chcem robiť dobro, mám v dosahu len zlo. Lebo
podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím
iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je
v mojich údoch. Ja biedny človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Bohu vďaka skrze
Ježiša Krista, nášho Pána. A tak teda ja sám svojím rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale
telom zákonu hriechu.

V     Duchu a     v     pravde, modlíme sa.  Modlitba:  

Milostivý Bože náš!
Je dobré vedieť, že tento skazený svet je pod Tvojou múdrou správou a údržbou. Len s Tebou
môžeme  znova  a  znova  prijímať  rozhodnutia,  ktoré  ovplyvňujú  náš  život,  tak  prosíme
o vyliatie Ducha Svätého, aby sme uvideli Tvoju milosť, Tvoju silu a lásku, s ktorou dnes



ráno hľadáš naše srdcia a si pripravení nám všetkým darovať také myšlienky, ktoré ovplyvnia
naše činy a naše životy.
Pane  náš,  Ty  vieš  o  našich  hriechoch,  slovách  a  opomenutiach.  Ty  si  Ten,  Kto  je  stále
pripravený odpustiť nám ich aj dnes, ak s úprimným srdcom sme pripravení ich vyznať a
prosiť o Tvoje odpustenie.
Pridržujeme  sa  Tvojej  milosti  a vyprosujeme si  požehnanie  na  náš  boj  nášho vnútorného
človeka,  aby nikdy neposlúchol  hriech,  ale  aby jedine  Teba poslúchal  aby sme zákonom
Tvojím spoznali  priepasti  a úskalia,  do ktorých znova a znova padáme. Pomôž nám však
prijať a prežiť, že naše spasenie je možné iba prostredníctvom Kristovej sily.
Modlíme sa za prítomnosť a vedenie Ducha Svätého, za seba samých, za rast našej viery a za
posilňovanie nášho vnútorného človeka. Vypočuj nás v mene Pána Ježiša Krista. Amen. 

Pieseň: Chválospev č. 236: Môj Pane, chlebom života mi buď...

Vzdych:  „Lebo  hriech  nebude  panovať  nad  vami,  veď  nie  ste  pod  Zákonom,  ale  pod
milosťou.“ (Rim 6, 14) Amen

Biblický text: Róma 7, 24.25

Slovo Božie na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia, je napísané v liste
apoštola Pavla Rimanom v siedmej kapitole,  v dvadsiatom štvrtom a v dvadsiatom piatom
verši nasledovne:

„Ja biedny človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho
Pána. A tak teda ja sám svojím rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu.”

Toľko slov Písma svätého. 

Slávnostné zhromaždenie, milí bratia a drahé sestry v Ježišovi Kristovi!

Apoštol  Pavol  v  čítaní  biblickej  pasáže  prostredníctvom svojho vlastného príkladu

ilustruje vnútorný duchovný boj veriaceho. Na prvé čítanie a počutie by sme mohli povedať,

že stojí pred nami bezbožný muž, ale musíme vedieť, že ten, kto žije bez Boha, nie je príliš

zvyknutý zaoberať sa zákonom, ani zápasiť s tým, čo by bolo správne a čo sám vykonal alebo

povedal. Neveriaci nemá v sebe žiadne pokánie a ospravedlnenie smerom k Bohu nepozná a

nikdy  nebude  prosiť  vedenie  Božieho  Ducha  pred  vlastným rozhodnutím.  Apoštol  Pavol

hovorí  o  sebe,  píše  Rimanom o svojom vlastnom duchovnom boji,  keď vyučuje  a nechá

premýšľať nielen ľudí vlastnej doby, ale aj ľud, ktorý dnes žije, počúva a číta Slovo Božie.

Koniec koncov, každý deň bojujeme proti hriechu. Zlo je medzi nami a správa sa ako revúci

lev a hľadá, koho môže prehĺtať, v ktorom živote nájde nestabilitu a nachádza slabé stránky,

ktoré môže použiť proti Bohu.

Ale  pokiaľ  človek  má  radosť  zo  zákona,  pokiaľ  sme  pripravení  preskúmať  všetky  naše

chrupavky, vnútorný človek je pripravený na obnovu. Zákon je dobrý, ale sám o sebe slabý, a

málo dostatočný pre naše posvätenie. Uznanie vlastnej skazy je primárnym cieľom, z ktorého



sa  želáme  i my  vyslobodiť.  Nenávidíme  seba  samých,  ktorí  sme  bez  Boha,  keď  sme  sa

poddali hriechu, telesnému trestu. A hriechy, ktoré prichádzajú v poradí za sebou, jeden po

druhom, nás  porazia.  Sme porazení  hriechmi, ktorých sa po chvíli  len ťažko zbavíme,  ak

nenávidíme svoje vlastné myšlienky,  činy a opomenutia,  pretože je  toho veľa,  čo by som

mohol,  ale  stále  nerobím.  Pred  Bohom  sme  ochotní  priznať,  ale  napriek  úprimnosti  to

nerobíme.  Môžem sa zbaviť všetkého a napriek tomu to neurobím, takže už vo mne bolo

sformulovaných veľa dobrých nápadov na rozhodovanie a napriek tomu ich nevykonávam.  

Boj vnútorného človeka s hriechom, ktorý v ňom prebýva. Koniec koncov, pôvodný

hriech je v nás všetkých, pôvodný hriech nás všetkých ničí, či už to priznávame, alebo nie,

pretože ho znásobujeme iba svojou vlastnou silou počas svojich dní, mesiacov a rokov. A

často premýšľam o tom, do akej miery s vierou, láskou a nádejou Božou mohol človek vo

veku 60 a 70 rokov žiť, pokiaľ sa stal tým, čím je, a popritom prenecháva sa hriechu a už sa

nestará o to, čo sa okolo neho deje. 

Vo všetkých našich bojoch je však navyše to, že Boh bojuje s Kristom za nás. A ak je s nami,

kto je proti nám? Zaujímalo by ma, kto je proti tebe, prečo si stále ovplyvňovateľný názormi

iných, pritom ti nedáva zmysel Boží zákon, miluj svojho Pána celým svojím srdcom, celou

dušou,  celou  mysľou a  celou  silou.  A ak  z  časti  svojho srdca  i  duše  nedaruješ  nikomu,

a neoddáš sa niekomu inému, ak ťa nevedie hriech v Tvojich vzťahoch, ktoré sú v dnešnom

svete skôr predmetom záujmu, si na správnej ceste. Pozrime sa dnes na našu celistvosť. Čo

neslúži  Bohu?  Pozrime  sa  na  náš  doterajší  týždeň,  vypočujme  si  znova  naše  rozhovory,

pozrime sa na  seba zvonka,  čo  sme urobili  a  koľkokrát  pre  nás  Boh pripravil  pomoc.  V

každom veriacom existuje druh duality, o ktorej píše Pavel: v nás je láska a nenávisť, vôľa a

neochota, zákon je poslušnosť hriechu. Vôľa konať dobro a odpor voči nej, služba Pánovi a

služba hriechu. A to vedie k najväčšiemu napätiu v nás. Keď v mnohých prípadoch chceme

činiť dobro a napriek tomu to všetko vyznieva naopak. 

A niekde to je normálne, pretože potom by sme sa skutočne stratili, ak by sme v sebe nemali

tento neustály vnútorný zápas, vzdali by sme sa vykúpenia ako Božie deti, vytratilo by sa

spojenie medzi nami a Bohom a už viac by sme nežiadali o odpustenie. Nezaujímalo by nás,

či sme mali možnosť a príležitosť na pokánie, alebo sme sa len tak pripravovali k stolu Pánu,

pričom Boh vyhlasuje svoju milosť neustále a môžeme žiť so znakmi jeho štedrosti. Pretože

stôl môže byť v našom dome plný, prestretý, môžeme oslavovať nový chlieb s vďačnosťou za

viditeľné množstvo, ale či sa v tomto období v nás pestovalo ovocie, ktoré je možné zbierať a

ktoré živí aj iných, to je už otázne. 



Pavol  veľmi  dobre  popisuje  svoj  stav!  Som  biedny človek!  A to  je  pravda.  Som  biedny

človek, sme biedni ľudia, ktorí žijeme vedľa seba a my sme biedni muži a biedne ženy, ktorí /

ktoré nikdy sami / SAMY neukončia vlastné boje. Náš vnútorný človek nebude posilnený, ak

nebudeme  počítať  s  Božím  vedením  a  Božou  prítomnosťou  v  našich  životoch.  Ak

nedokončíme len čítanie prikázaní Písma, ale začneme Ho aj počúvať a konať. Modlime sa

dnes za svojho vnútorného človeka, modlime sa za Ducha Svätého, aby prevzal kontrolu nad

našimi myšlienkami a činmi, aby sme sa primárne nepoškodili, nepozerali sme sa na to, čo

nás oddeľuje od Boha, ale zostávame v kontakte s Ním, pretože ak sme pre neho úplne 24

hodín denne k dispozícií, prosíme o jeho ochranu, zachovanie a požehnanie, potom nenechá

naše modlitebné bitky bez víťazstva a bez odpovede. Veľmi dobre vieme, čo je skutočnosť, že

je niekto kresťanom, ale nestane sa bezchybným. Hriech sa v ňom snaží každý deň prepuknúť

a zvíťaziť.  Čo s tým urobíme? Uvedomme si  v sebe,  že túžby tela  sú prítomné v našich

životoch a že telo podľa svojich vlastných zákonov vždy naráža na Ducha. Uvedomujeme si

však aj to, že hriech nie je konečné slovo. 

Máme nádej, pretože Boh je najmocnejší.  Stále nás vedie, i dnes, aby sme sa chopili jeho

milosti,  pretože  iba  Ježiš  Kristus,  ktorý  za  nás  zomrel,  nás  vyslobodí  z  vedenia  tela

odsúdeného na smrť a neexistuje iná cesta, pravda a život. Modlime sa, aby sme to uznali.

Božím plánom je byť kresťanmi z Nového zákona, ktorí po smrti a vzkriesení s Kristom žijú v

slobode Ducha Svätého, ktorý v nich prebýva. Amen.

Modlitba:

 Ďakujeme Ti Bože náš, že Ty si ten, kto nám pomáha v boji vnútorného človeka a dáva nám
pokoj,  v  ktorom  môžeme  uvažovať  o  všetkom,  čo  sa  deje  v nás  a  v  našom  prostredí.
Ďakujeme Ti za ľudí, ktorých si použil na to, aby si nás odtrhol od hriechu. Predovšetkým
vzdávame Ti vďaky za obetu Tvojho jednorodeného Syna, za to, že vo všetkom Ťa poslúchol
za život, v ktorom vládne nie hriech, ale Tvoja láska. Nemusíme teda žiť pod vládou zákona,
ale môžeme prijať Tvoju milosť skrze Ježiša Krista. 

Ďakujem Ti, že si nás sem dnes priviedol, za to, že si znova vyhlásil Tvoju milosť a že si
skutočne pripravený na naše znovuzrodenie mocou Ducha, aby si nás pretvoril, aby sme Ťa
nasledovali my sami celou našou mysľou, silou a dušou. Chceme len Teba počuť a žiť život,
ktorý sa Tebe páči. Preto prostredníctvom Tvojho Ducha Ťa vzývame v tomto spoločenstve,
aby si  viedol naše myšlienky a poskytol nám také životné situácie, v ktorých sa môžeme
skutočne  spoznať,  zákon  môže  skutočne  triumfovať  nad  hriechom  a  nepozeráme  sa  na
nepriateľov, iba na Teba. 

Modlíme  sa  za  duchovné  zápasy  tu  prítomných  bratov  a sestier,  modlíme  sa  za  prežitie
milosti, modlíme sa za každodenné skúmanie seba vo svetle Slova. Pripravuj nás celý týždeň,



aby sme mohli dnes stáť pri Tvojom stole, ktorí sme ochotní činiť pokánie a priznať svoje
hriechy a prijať odpustenie, ktoré vedie k životu, ktorý žije každý deň podľa Tvojej milosti
a v Kristovi vyznávať jedného Pána. Modlíme sa za unavených, za našich chorých, za bratov
a sestier v nemocnici, za manželské vzťahy, za vzťahy rodičov a detí. Pane, daj nám pokoj a
jednotu v našich životoch, prosíme Ťa, aby si nás vypočul pre Pána Ježiša Krista. 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: „Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. (Gal 5,16)

Pieseň Chválospev č. 243:1 „Pánovi česť oddajme...”


