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Suspírium: „Spoľahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel na 

svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich.” (1Tim 1, 15) Amen. 

Pieseň: Žalm č. 90: 1. verš: „Býval si našim príbytkom, ó, Pane…” 

Pozdrav: „Ustavične sa radujte. Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to 

je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi.“ (1Tes 5,16-18 ) Amen. 

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. 

Prosím, zaujmite si svoje miesta. 

Pieseň: Chválospev č. 474: „Hrad prepevný je Pán Boh náš...“  

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.“ (Žid 

4,12) Amen. 

Lekcia:  Prvý list apoštola Pavla Timotejovi 2, 1-7. veršov 

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

sŕdc, je zapísané v prvom liste apoštola Pavla Timotejovi v druhej kapitole od prvého po 

siedmy verš nasledovne. 

„1 Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky 

za všetkých ľudí, 2 za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným 

a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. 3 Toto je dobré a príjemné pred 

Bohom, naším Spasiteľom, 4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu: 5 

lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš, 6 

ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých; svedectvo v pravom čase. 7 Preto som bol 

ustanovený za hlásateľa a apoštola — pravdu hovorím, neklamem —, za učiteľa pohanov 

vo viere a pravde.” 

Nech Pán Boh požehná čítanie, počuvanie a zachovávanie Jeho slova.  

Modlitba:  

Milostivý Pane náš, predstupujeme pred Tvoju tvár s vlastnými hriechmi, so špinavou dušou, 

mukami a pochybnosťami. Vidíš našu duchovnú slepotu a našu duchovnú chudobu – prosíme 

Ťa, ktorý máš moc nad našimi životmi, pred ktorým neexistuje žiadna bariéra a prekážka... 



príď medzi nás so svojím Duchom Svätým a prijmi nás po jednom. Prijmi naše modlitby, 

prijmi naše pokánie a vyznanie viery, keď v rámci prípravy na svätú večeru Pánovu chceme 

pred Tebou zdvihnúť ruku očistenú od hriechu, aby sme sa modlili bez hnevu a pochybností. 

Pane, pomôž nám uzavrieť náš týždeň a mesiac v našom svätostánku, ako tí, ktorých životy sú 

pred Tebou otvorenou knihou, ktorí Ťa jedným srdcom a ústami žiadame, aby si: prepísal 

stránky našich túžob, aby sa Tvoja vôľa splnila v našich životoch,... aby sme boli naozaj tam, 

kde nás chceš vidieť, daj nám slúžiť medzi tými, ktorí potrebujú Tvoje slovo na záchranu 

života. 

Prosíme, odtrhni nás od všetkých nepotrebných myšlienok, odtrhni nás od toxických ľudí, 

odtrhni nás od všetkých druhov zla, aby sme mohli hľadať Tvoju vôľu v každom čase a vo 

všetkých veciach, pozorujúc Tvoje slovo a čakajúc na splnenie vlastných sľubov aj v našom 

osobnom živote. Prosíme Ťa, vypracuj v našich životoch reformu, ktorá sa nám dnes bude 

javiť ako základ nášho života. 

Pane môj, ďakujem Ti, že Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby zachránil hriešnikov, medzi 

ktorými som prvý ja a som pripravený na Teba shliadať ako Tvoje vykúpené dieťa, vyznať a 

oľutovať svoje hriechy a prosiť o odpustenie. 

Zmiluj sa nado mnou, Pane. Zošli na mňa Ducha Svätého a omilosti svoj cirkevný zbor. Pre 

Ježiša Krista, počúvaj nás. Amen. 

Prosím, zaujmite si svoje miesta. 

Pieseň: Chválospev č.327: „Otče nebeský, Bože všemohúci...“ 

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.“ (Ž119,169-171) Amen. 

 

Biblický text:  

Slovo Božie na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia, je napísané v 

prvom liste apoštola Pavla Timotejovi v druhej kapitole, v treťom až v šiestom verši 

nasledovne: 

 „3 Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, 4 ktorý chce, aby všetci ľudia 

boli spasení a spoznali pravdu: 5 lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a 

ľuďmi — človek Kristus Ježiš, 6 ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých; svedectvo 

v pravom čase.” 

Toľko slov Písma svätého.  

 



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

Čo je dobré a láskavé nášmu Spasiteľovi Bohu? Apoštol Pavol prostredníctvom svojho listu 

žiada čitateľov, aby konali prosby, modlitby a vďakyvzdania za všetkých ľudí. Modlitba je 

neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich príležitostí. Či už prídeme na bohoslužbu alebo na 

bibickú hodinu, pomodlíme sa. Zopnutá ruka je to, čo dokáže spustiť udalosti každého dňa a v 

takých chvíľach už človek nehľadá odpovede na svoje otázky na zemi, ale pozdvihne svoj 

duchovný pohľad a osloví Pána, ktorý je Pánom konania, podpory a On udržuje chod sveta, v 

ktorom žijeme. 

Koniec koncov, i dnes je za čo ďakovať, je dôvod poďakovať sa, keď sa úprimne 

pripravujeme na vysluhovanú sviatosť a nemusíme vchádzať do prázdneho chrámu, ale tu sú 

všetci, ktorí sú pripravení modliť sa za toho druhého, za jednotlivých členov rodiny a za 

každého. A zároveň pamätajúc na reformáciu, obnovení v duchu, môžeme sa prinavrátiť k 

základu, Kristovi, v mene Ktorého môžeme smelo prosiť Otca. Jedine v Kristovi, Ktorý je 

základom našej spásy. 

Veľa biblických veršov nás nabáda, aby sme sa neprestávali modliť, a tu samotný apoštol 

žiada Timoteja, aby modlitby, prosby a vzdávanie vďaky sa konali nadovšetko. Pavlova 

prosba sa však nevzťahuje len na činnosť v úzkom spoločenstve, ale dodáva, že tieto modlitby 

sú vypočuté za všetkých ľudí. 

Dá sa predpokladať, že v tom čase Židia žili svoj monoteizmus veľmi zameraný na seba a aj 

medzi falošnými učeniami sa zdalo, že spása patrí len zasväteným. Ale milosť Pána presahuje 

uzavreté spoločenstvo. Jeho vôľa je, aby všetci ľudia boli spasení.  

Všetky rodiny zeme budú požehnané. V Pavlových dňoch sa to neobmedzovalo na konkrétny 

ľud a ani dnes ani pastieri, ani cirkev nemôžu rozlíšiť, kto je hodný Božej spásnej milosti 

a kto nie. Je nezlučiteľné s Božou vôľou, keď ľudia, a dokonca aj vtedy, keď človek, ktorý sa 

nazýva veriacim v Krista, vyslovuje súd nad druhým pri výmene názorov s Bohom a zabúda, 

že Stvoriteľ sveta, Spasiteľ sveta, dal svoje jediné dieťa, prvorodeného Syna pre a za tento 

svet. Drahý brat a milá sestra! Ducha Lásky zasiahne aj teba. Duch lásky nikoho nevylučuje. 

Cirkev by nemala byť uzavretou komunitou, kde musí byť každý, koho mám rád, 

kontrolovaný a prihlásený a my v centre diania by sme sa odteraz mali starať len o seba. 

Kostol je miestom, kde sú dvere otvorené pre každého. Kde sa jeden brat modlí za druhého, 

môže za dverami prosiť. Povinnosťou tých, ktorí sú vo vnútri, je modliť sa za všetkých ľudí. 

Modlitba by mala znieť za všetkých ľudí. A hoci sa často stáva vzorovým textom z úst 



kresťanského človeka, že: Modlím sa za vás, prosba z Písma „pre všetkých ľudí“ sa nemôže 

stať vzorovým textom. Boží plán a Božia vôľa sa vzťahuje na každého.  

Lebo láska Božia sa neobmedzuje len na reformované alebo iné kresťanské spoločenstvá. 

Cirkevný zbor, cirkev, nie je spoločenstvo izolované od všetkého a všetkých, ale musíme 

prebývať medzi „všetkými“. Vediac, že: „9 Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa 

niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, 

aby sa všetci dali na pokánie.” (2Pt 3,9)  

Raz mi na túto tému zareagoval aj jeden konfirmand, že tu ešte dlho nebude koniec sveta, 

lebo k Bohu máme veľmi ďaleko. Len On vie, koľko ľudí nechce o Pánovi Ježišovi ani počuť. 

Milý brat, drahá sestra! Ak aj vy máte vo svojom okolí takého človeka, začnite sa zaňho 

modliť, modlite sa a v modlite volajte Pána o pomoc.  V mene jediného Prostredníka. V Jeho 

mene môžeme dnes prosiť, v Jeho mene môžeme prísť pred Pána a prosiť, aby sa stala Jeho 

vôľa.  

„Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, 4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli 

spasení a spoznali pravdu.” Božím zámerom je obnoviť náš skazený vzťah s Ním. Nechce, 

aby sme sa stratili. Ale človek si môže slobodne vybrať.  „6 Veď ak dobrovoľne hrešíme po 

tom, čo sme prijali poznanie pravdy, niet už viac obety za hriechy, 27 ale iba hrozné 

očakávanie súdu a žeravý oheň, ktorý strávi odporcov.” (Žid10,26)  

Drahí bratia a milé sestry! Pravda nie je niečo, ale niekto. Ten, kto je Prostredníkom medzi 

Bohom a človekom, je človek Kristus Ježiš, Ktorý vo svojej dobe vydal seba samého ako 

výkupné za všetkých ako svedka. V rámci prípravy na našu sviatosť a zároveň pri príležitosti 

sviatku reformácie môžeme ďakovať v mene nášho jediného Prostredníka. Môžeme ďakovať, 

že sa za nás raz niekto modlil, a tak môžeme dobrorečiť Bohu, Ktorý nám priniesol spásu. 

Úprimne sa môžeme modliť za tento svet len vtedy, ak skutočne poznáme a prijmeme 

vykupiteľské dielo Ježiša Krista pre svet. A hoci musí byť niekto, kto sa za teba raz modlil, 

môj drahý brat, moja drahá sestra, nikdy nezabudni, že dodnes prebieha modlitebná vojna s 

Otcom za Teba, za Tvoju dušu a za Tvoj život. Váš Prostredník, Pán Ježiš Kristus, sa za vás 

modlí i v súčastnosti. A preto aj dnes môžeme činiť pokánie a potom vstúpiť do služby 

modlitby s vedomím, že „veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého.“ (Jak 5:16b).  

Modlime sa dnes v mene Ježiša Krista. Ďakujme v mene nášho Vykupiteľa, Ktorý je jediným 

prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, Ktorý vydal seba samého ako 

výkupné za všetkých, ako svedka vo svojom čase. Amen. 

 



Modlitba:   

Hospodin náš v mene Ježiša Krista, modlíme sa za svet, ktorý si tak miloval, že si zaň dal 

svojho jednorodeného Syna. Modlíme sa, aby nám moc Tvojho Ducha Svätého umožnila 

posilniť našu vieru ako horčičné semienko, aby sme verili, že modlitba má aj dnes moc meniť 

veci, formovať naše osobné životy a vzťahy a dokonca ovplyvňovať pokojný a tichý život 

krajiny. 

Modlíme sa za sto deväťdesiat tri (193) nezávislých krajín sveta, ich vedúcich predstaviteľon, 

za ich vzťahy, za ich pokoj a za ich vieru. Pane, keď sa na nás pozrieš, vidíš, ak sa od Teba 

vďaľujeme, len sa ponáhľame do vlastnej záhuby. Prosíme Ťa, aby si vijal svojím Duchom 

Svätým, kam chceš, daj vieru všetkým, ktorí sú od teba ďaleko. Posilni našu vieru pre 

všetkých, ktorí sú do Teba v našej blízkosti veľmi vzdialení.  

Prosíme, aby si stále viac ľudí uvedomilo, že Tvoj Syn je náš Pán Ježiš Kristus, náš jediný 

Prostredník... že Tvoj Syn, človek Kristus Ježiš, je Ten, Ktorý dal seba samého ako výkupné 

za všetkých. 

Ďakujeme Ti, že sa môžeme živiť týmto posolstvom radosti a už na tejto zemi môžeme žiť 

život, v ktorom cítime Tvoju prítomnosť, Tvoje vedenie, Tvju podporu a Tvoju prozreteľnosť. 

Prosím, Pane, priprav nás na vysluhovanie svätej večere Pánovej. Pripravme sa s úprimným 

srdcom a zároveň vierou na to, čo nám chceš sprostredkovať. 

Modlíme sa za tých, ktorí sú prítomní na bohoslužbách, za ich modlitebné vojny. Mmodlíme 

sa za našich blízkych v tejto krajine a aj mimo nej. Prihovárame sa za pacientov, za všetkých, 

ktorí sú po operácii, za všetkých, ktorí bojujú s vážnymi chorobami. 

Modlime sa za tých, ktorí smútia a spomínajú. Zmiluj sa nad vdovami a sirotami, prosíme, 

buď posilou a pomocou našim starším a osamelým bratom. 

Prosím, zachovaj všetkých, ktorí budú v najbližších dňoch na ceste a so spomienkovými 

vencami, spínajúc ruky, Ťa môžu vrelo požiadať, aby si im obviazal rany a utešil ich. Vyslyš 

nás 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: „Predo mnou sa skloní každé koleno a prisahať bude každý jazyk. 24 ‚Len v 

Hospodinovi,‘ povedia mi, ‚je spravodlivosť a moc.‘” (Iz 45,23b-24a) Amen. 

Pieseň: Chválospev č. 251 „Otče, ráč nás požehnávať...“ 


