
15.05.2022 

Pieseň: Chválospev č. 512:3: „Toto dieťa uvítaj…”  

Suma evanjelia: KRST 

Pieseň: Žalm č.23:1-3: „Hospodin je môj Pastier...“ 

Vzdych: „Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je 

útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť? Očakávaj Hospodina! Buď silný! Nech 

je pevné tvoje srdce. Očakávaj Hospodina!“ (Ž 27, 1. 14.) Amen 

Lekcia: List Rimanom 12,9-21 

 „9 Láska nech je nepokrytecká. Sprotivte si zlo, pridŕžajte sa dobra. 10 Buďte si 

navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. 11 Nebuďte 

leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať Duchom. Slúžte Pánovi. 12 Radujte sa v nádeji. 

V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. 13 Majte účasť na potrebách svätých. Voči 

cudzím buďte pohostinní. 14 Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a 

nezlorečte. 15 Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. 16 Buďte navzájom jednej 

mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte 

múdri sami pre seba. 17 Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v 

očiach všetkých ľudí. 18 Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými 

ľuďmi. 19 Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané: Mne 

patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. 20 Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu 

jesť, ak je smädný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. 

21 Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé..“ 

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

a v pravde, modlíme sa. 

Modlitba: Milostivý Bože Náš skrze Pána Ježiša Krista! 

Stojíme pred Tebou s vďačným srdcom a ďakujeme Ti za všetko, čo si predošlý týždeň 

v našich životoch vykonal. Odpusť nám, Pane, že stojíme pred tebou tak často 

pochybujúc, trasúc sa a unavení ako tí, ktorí sa zriekajú Tvojej milosti, hoci nám dávaš 

každé ráno len zázrakom prebudenia istotu, veď Ty si ten, kto nás stráži, ochraňuje a 



dnes nás živíš vlastným slovom. Ďakujeme Ti za čas milosti, že Tvoja láska je 

dlhotrvajúca a Ty sa nás nevzdávaš, ale budeš stále volať a tešiť sa na všetkých, ktorí 

od Teba dostali život. Prosíme, Pane, teraz formuj naše srdcia, obráť naše myšlienky k 

Tvojmu slovu, aby sme sa pred Tebou pokorili a cítili, že si vznešený. 

Buď k nám milosrdný, k nám, vlastným vykúpeným z hriechov, lebo potrebujeme Tvoje 

odpustenie, potrebujeme vliať nádej do našich sŕdc, aby sme zosúladili to, čo sa 

rozpadáva v našich rodinách i v našich cirkevných zboroch. Prosíme, daruj nám silu 

svojho požehnaného Ducha Svätého, Ktorým môže svietiť svetlo v našich temných 

srdciach a dušiach, aby Tvoje slovo neznelo márne, aby si každý našiel osobné 

povzbudenie, útechu a podporu u Teba a v Tebe. Ty vieš, Pane, aké bremeno nosíme, 

daj nám odpočinutie, pokoj a spásu, aby sme žili skrze Ježiša Krista. Pre Ježiša Krista, 

prosíme, vypočuj nás. Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 578: „Ó, najdrahší priateľ, Ježiš...“ 

 

Vzdych: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čo jej dodá slanosť? Už nie je na nič 

súca, len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží 

na vrchu, sa nedá ukryť.” (Mt 5,13-14) Amen 

 Biblický text: List Rimanom 12,16-18 

 „16 Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre 

nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. 17 Nikomu neodplácajte zlom za zlé. 

Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. 18 Ak je to možné a závisí to od vás, 

žite v pokoji so všetkými ľuďmi..”  

Toľko slov Písma Svätého 

Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie v 

Pánu Ježišovi! 

 

Apoštol Pavol pod vedením Ducha Svätého opisuje v Liste Rimanom aj pre cirkvi, ktoré 

dnes existujú, to, čo by malo charakterizovať náš život, ak sa nazývame Kristovými 

nasledovníkmi. Konštatovať, že v nás panuje láska, ktorá nás drží spolu, ktorá vytvára 



spoločenstvo a ktorá stavia základy, je jednoduché. V tom čase to nemohla byť ľahká 

vec a dnes, keď sa pozrieme na naše vzťahy, na naše rodiny a na naše komunity, môžeme 

jasne povedať, že apoštol Pavol chce príliš veľa Slovom Božím vysloviť. Veď ak nie v 

jednom z týchto postojov, tak určite v tom druhom správaní zlyháme, nie sme schopní 

prispôsobiť svoje životy Pánovej reči. Primárnym účelom Slova Božieho je uľahčiť nám 

život. 

Úľava od zatrpknutosti, úľava od hnevu, hádok, sĺz v rámci rodiny, ostrého pohľadu 

toho druhého. Kto by nechcel bez nich žiť, bezpodmienečne milovať, slúžiť Bohu a 

človeku bez zatvrdnutého srdca, len prijímať lásku, priazeň a slová podpory toho 

druhého bez toho, aby hľadal postranné úmysly? 

 Toto slovo chce zmierniť duchovné bremeno nášho života, bremeno, ktoré 

takmer požiera život človeka, ktorý stojí so skameneným srdcom aj pred Bohom a 

nedovolí mu vyslobodiť sa, urobiť svoj pozemský život životaschopnejším a tak získať 

ako dar nebies večný život. Chce pomôcť životom ľudí, ktorí sa skrývajú za udalosťami 

vlastnej minulosti, ktorí sa živia starodávnymi historkami, nosia v sebe staré krivdy tým, 

že znova a znova vyťahujú zo života všetko, čo ich zabolelo. 

Buďte navzájom jednej mysle. Každý z nás potrebuje vždy iného človeka: to je skutočné 

navzájom. Môžem prísť za tebou a ty za mnou so spoločným menovateľom, aby ten 

druhý sa neporanil, aby ten druhý nemusel utrpieť stratu, pretože ten dotyčný vedľa mňa 

je dar od Boha - či už je to môj manžel, moja manželka, môj brat, moja sestra, moje 

dieťa alebo rodič vyzýva ma k dohode a apoštol Pavol to nepíše pre moju minulosť alebo 

budúcnosti, ale všetko sa deje v prítomnosti. Túto požiadavku je ťažké čo i len v 

najmenšom splniť, na rozdiel od tých, s ktorými patríme do pokrvnej rodiny. Žite teda 

navzájom jednej mysle, kým môžete žiť, pretože dni sú zlé. Nie je jedno, čím ich 

naplníme, a často si myslíme, že donekonečna sa opakujú, že náš vzťah urovnáme, ale 

čo ak nedostaneme už novú možnosť. Čo ak nebude zajtra. Čo ak je naša posledná šanca 

dnes. Hrdosť a pýcha skôr nás omámi ako byť aktívny a iniciovať zmenu. 

Namyslenosť a duchovná arogancia je veľkým nepriateľom kresťana. Znovuzrodený 

človek sa nelíši od ostatných ľudí. Dokonca má tendenciu upadnúť do mylnej predstavy, 

že je nadradený ostatným. Stále je schopný páchať zlo a aj svojou vlastnou pravdou a 



múdrosťou dokáže, že všetko, čo robí pred pravým Bohom, aj keď šliape po ľuďoch 

alebo sa považuje za viac ako iných, je v poriadku a v súlade s Písmom. 

Najväčšou chorobou, ktorou mnohokrát trpíme, je, že nedokážeme byť pokorní. 

Nevieme sa pokoriť, nevieme sa ospravedlniť a sú aj takí, ktorí nevedia ani odpustiť. 

No ten, kto už zažil zázrak odpustenia, skutočne vie, aký je zachránený život. Ten, kto 

zažil, aké to je byť zmierený s Bohom, je jeho dieťaťom v Kristovi, môže skutočne 

odpustiť, môže hľadať zmierenie nie pre svoje dobro, ale pre Krista, Ktorý sňal moje 

hriechy a bol ukrižovaný nielen za moje slabosti, ale aj za strasti toho druhého, aj keď 

neviem za akým účelom mi ho Boh, teda toho druhého vložil do môjho života. 

Musíme prosiť Boha o múdrosť, aby sme naozaj mohli žiť pri sebe a vedľa seba. Aby 

sme slová nepoužívali na leštenie, nie preto, aby sme mali vlastnú múdrosť, aby sme 

boli istým bodom vo svojom živote, ale aby sme poznali Boha čo najlepšie, aby sme žili 

Jeho dokonalosťou a verili, že to, čo chce urobiť v mojom živote je to dobré a slúži to 

môjmu dobru. Prosíme ho, aby nám pomohol nevracať úder vlastnou múdrosťou, ak 

taká vôbec existuje. Neplaťme zlom za zlo, pretože pomsta nie je naša. Úlohou Boha je 

odplata, my robme to, čo nám prináleží. Pretože hriech plodí len hriech a ak preberieme 

skutky diktované svetom, kam tento svet smeruje a kam smerujeme my v ňom? Dbajme 

na to, aby sme robili to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí, pretože väčšina ľudí vidí 

len to, čo majú pred očami, súdiac podľa toho, čo vidia. 

 Preto musíme žiariť svojim svetlom, svojimi činmi pred ľuďmi, aby svet uvidel 

ku komu patríme, nášmu Vodcovi, nášmu Pastierovi a nášmu starostlivému Dobrému 

Otcovi. Strom poznať podľa ovocia. Všetko, čo si myslím, čo hovorím a robím, určuje, 

kto naozaj som. 

Urobme všetko, čo je v našich silách, aby sme žili v mieri so všetkými ľuďmi. Veľakrát 

preto nemusíte konať ani veľké veci, stačí sa usmiať na manžela a na manželku, stačí 

súrodenecké objatie, stačí úprimné rodičovské pohladenie, stačí nechápavý detský 

pohľad alebo láskavosť od spolupracovníka. Lebo sám Knieža pokoja je náš Kristus, 

Ktorý skrze Ducha Svätého môže dať pokoj tomuto svetu, len aby bol uctievaný v 

múdrosti, pokorne v našich modlitbách a prosbách. Takmer znenávidení pred ním tú 

situáciu, v ktorej žijeme. Prajeme si zmenu v našich vzťahoch. A ak vytrváme v 

modlitbe, Boh dá zmenu tam, kde sú žiadané, kde nie naša vlastná múdrosť určuje dni, 



ale múdrosť a pravda, ktoré sú od Boha a z Boha. Kde sa nechávam viesť podľa Božieho 

Slova na dennej báze, odstraňujúc úzkosť a prijímajúc vieru s plnou dôverou v Kristovi.  

Si schopný / schopná drahý brat a milá sestra, žiť taký život? Vieš ma milovať ako prvý 

a prvá? Vieš mi prv odpustiť mne ako ja tebe? Môžeme sa snažiť o porozumenie a 

pokoj? Ak sa chceme zbaviť svojich bremien, naučme sa prosiť o Božskú múdrosť, 

naučme sa byť pokorní v situáciách, v ktorých by ste najradšej zaduneli ako cyklón 

prinášajúci smršť. Cvičme sa v premáhaní zla, aj keď tvojím osudom je zlo. A ak nevieš 

pomôcť, neubližuj tomu druhému. Ži život, Ktorý sa páči Bohu, ale vedz, že to 

nepotrebuje On, ale my sami dostávame nespočetné množstvo požehnaní, keď žijeme 

podľa Jeho pravidiel hry. Pretože Biblia sa svojimi slovami môže pre nás všetkých stať 

meradlom, ktoré vedie k životu, v ktorom začína večný život tu na zemi. 

Nech Všemohúci Boh žehná tieto slová v našom živote, aby boli osobnou skúsenosťou 

všetkých. Po čom sme túžili a po čom túžime, to je obsiahnuté v Biblii. Amen. 

 

 

 

Modlitba:  

Milosrdný Otče náš skrze Pána Ježiša Krista. 

Ďakujeme, že nás vedieš svojím slovom a chceš urobiť náš život lepším, útulnejším tým, 

že nás učíš pokore, porozumeniu a pokoju. Daj nám, prosíme, dostatok múdrosti, aby 

sme nešli za svojou vôľou, za svojou tvrdohlavosťou, ale aby sme vo všetkom a v 

každom čase hľadali Tvoju svätú vôľu. Prinášame Ti tých, s ktorými je ťažké žiť v 

zhode, navzájom jednej mysle. Prosíme, formuj ich aj naše srdcia, aby sme sa mohli 

zblížiť. Prinášame Ti náš nepokoj, veci, ktoré nám znepríjemňujú každodenný život. 

Pane náš, pomáhaj dobrom platiť za zlo. Aby zlo neviedlo naše mysle, ale Ty sám, od 

ktorého môžeme čakať spasenie. Dovoľ nám teda teraz predkladať pred Tvoju tvár naše 

vzťahy, modlíme sa za našich blízkych i vzdialených, modlíme sa za naše zhromaždenie, 

aby si stále viac ľudí mohlo vybrať život zakorenený v Tebe. Modlíme sa za našich 

nepriateľov. Naposledy prinášame pred Teba náš malý život — naše telesné a duchovné 

trápenia, zajtrajšok, v ktorom chceme, aby si Ty bol všetko vo všetkom.  



Modlíme sa za našich chorých, za tých, čo ležia na nemocničných lôžkach, za všetkých, 

ktorí čakajú na lekárske výsledky, za unavených, za vdovy a za siroty. Pane, buď 

strážcom našej cirkvi. Prosím, vypočuj nás pre svojho syna, nášho Pána. 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: „Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby 

sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého.”(Rim15,13) Amen 

Pieseň: Chválospev č. 374:3-4: „Pane, prijmi srdcia skúšené!“  

 


