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Nedeľa, 13. 1. 2013 

Kráčať s Bohom, pretože sa ponížil  
 

list Filipanom 2, 5-11  „Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi 
Ježišovi: On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, 
ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa 
a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil 
a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na 
nebi, na zemi aj v podsvetí a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Kristus je 
Pán.“  
 
Doplňujúci text: Micheáš 6, 6-8 
 
„Budete ako Boh!“, sľúbil had ľuďom v raji.  Semienko nedôvery vzišlo a človek si 
zvolil sebaurčenie namiesto poslušnosti. Vládu namiesto služby. Úctu a uznanie 
pre svoje vlastné ego namiesto úcty k Bohu. Stručne povedané: pýchu namiesto 
pokory. Bolo to najväčšie nešťastie ľudských dejín: sme stratení. Namiesto doma 
žijeme v cudzine; namiesto toho, aby sme boli bohmi, žijeme v nedostatku; 
namiesto toho, aby sme žili, zomierame. A najhoršie na tom je, že niet cesty späť. 
Nie z vlastnej sily.  
Potom sa pozeráme na Ježiša. Je Bohom každej doby, Stvoriteľom a Pánom vesmíru, uctievaný  a vzývaný 
anjelmi, Kráľom na tróne. Avšak jeho srdca sa dotkol krik jeho stvorenstva. A tak zostúpil nadol namiesto 
vzostupu nahor. Opustil slávu a krásu a prišiel do špiny tejto zeme. Zriekol sa všetkého, čo mu patrilo, 
svojho božského postavenia – a stal sa človekom. Namiesto toho, aby vládol, poslúchol Otca a slúžil. 
Namiesto sebazáchovy si zvolil úplnú oddanosť.  
Poďakoval sa mu za to svet? Prišiel, aby zachránil ľudstvo – a bol nechceným dieťaťom: Heródes ho chcel 
zabiť.  Znášal pohŕdanie, posmech a zneužívanie. Vzdal sa zdravia a blaha a bol mučený. Desaťtisíce anjelov 
bolo pripravených zachrániť ho. On sa však dal vyzliecť: zo šiat aj zo svojej moci. Na kríži ho všetci opustili, 
dokonca aj jeho milujúci Otec. Zriekol sa vlastného života a bol zabitý – kvôli nám! 
Čo z toho mal? Jeho srdce krváca pre stratených a týraných. Nechce byť v nebi bez nás. Vytvoril nám cestu 
naspäť domov, do sveta, pre ktorý sme boli stvorení: cestu z cudziny do Otcovho domu; z chladu do tepla; 
z nedostatku do plnosti. Konečne domov! 
Dajme sa formovať jeho zmýšľaním a oddanosťou. Pozrime sa na neho a dovoľme mu, aby pohol naším 
srdcom. Dovoľme mu, aby viedol naše myslenie, naše ruky i nohy k ľuďom, ktorí dnes potrebujú jeho i nás, 
v ich duchovnej, duševnej i telesnej biede. Vtedy zmýšľame tak, ako to zodpovedá spoločenstvu v Ježišovi 
Kristovi. 
 
Magdaléna Paulus, právnička a referentka, Rakúsko 
 
 



 
Modlitba:  
Pane Ježišu Kriste, sotva dokážeme zhodnotiť, čo všetko si pre nás vykonal.  Celkom si obetoval sám seba, 
zriekol si sa všetkého, čo ti prináležalo – pre naše blaho a našu spásu! Stal si si chudobným, aby sme my 
mohli zbohatnúť. Vzývame ťa.  
 
Vďaky / pokánie / prosby / chvály: 

 Ďakujme Ježišovi Kristovi za to, že premostil priepasť medzi nami a Bohom: že nás privádza do 
Otcovho domu, že sa z cudziny smieme vrátiť domov 

 Ďakujme Ježišovi Kristovi, že sa stal chudobným, aby sme my mohli byť bohatí 

 Čiňme pokánie z toho, že sa často malicherne odmietame angažovať tam, kde sa on plne obetoval 

 Prosme ho o oslobodenie od nás samých, aby sme boli slobodní dať si ním naplniť naše ruky a 
štedro darovať ďalej jeho dary aj samých seba 

 Vzývajme Ježiša Krista: chceli sme sa dostať nahor a stratili sme všetko. On šiel cestou pokory a 
zostúpil k nám.  
 

Modlitba za pokoru / diakoniu / dobrovoľnícke služby / duchovnú starostlivosť:  

 Prevezmime a rozvíjajme Kristovo zmýšľanie, aby sme tým mohli ukázať cestu 

 Slúžme; obetujem čas a lásku + modlime sa za diakoniu a podporujme ju  

 Urobme z oddanosti životný štýl; buďme mladým ľuďom príkladom v oddanosti 

 Modlime sa  za duchovnú starostlivosť a tých, čo ju poskytujú. 
 
Tipy k príprave a stvárneniu: 
 

 Na flipchart, nástenku alebo cez projektor nakresliť parabolu 
a heslovito povkladať biblické verše a vytvoriť tým cestu: 
1. zastávka vľavo hore: “vo všetko sa rovnal Bohu” 
2. zastávka vľavo v uprostred:  “stal sa človekom” (symbol 
jasličiek) 
3. zastávka na spodku paraboly:  “a bol poslušný až po smrť 
na kríži” (symbol kríža) 
4. zastávka vpravo uprostred:  “Boh ho povýšil” 
5. zastávka vpravo hore: “Ježiš Kristus je Pán” (symbol 
koruny) 
Grafika a tri symboly jasle – kríž – koruna obrazne opisujú 
Ježišovu cestu.  

 
Modlitebný nápad: 
Každá osoba ďakuje za každú zastávku. Môžeme ľudí pozvať k pokľaknutiu, ak je to možné, aby sme tým 
vyjadrili svoju účasť na Ježišovom ponížení a zároveň si ho uctili.   
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Pondelok 14. 1. 2013 

Kráčať s Bohom, pretože nás volá 
 

1. kniha Samuelova 3,8-10 “Hospodin znova, po tretí raz, zavolal na Samuela. Ten vstal, 
šiel k Élimu a povedal mu: Tu som, veď si ma volal. Vtedy Éli pochopil, že chlapca volal 
Hospodin. Éli povedal Samuelovi: Choď si ľahnúť, no ak by ťa zase volal, povedz: Hovor, 
Hospodin, tvoj služobník počúva. Samuel nato odišiel a ľahol si na svoje miesto. 
Hospodin prišiel, zastal si a zvolal ako predtým: Samuel, Samuel. Ten odpovedal: Hovor, 
tvoj služobník počúva.”  
 
Doplňujúci text: Ján 10, 27 
 
Celé dni mu nejde tá myšlienka z hlavy. Znova a znova si všimne plagát na 
reklamnom stĺpe a teraz už i inzerát v novinách. „Možno by som predsa len mal 
ísť dnes večer do mestskej haly na tú evanjelizáciu”, premýšľa. A keď ho následne 
suseda z druhého poschodia priamo pozve, pochopil to volanie a vydal sa na 
cestu. Bude to večer, ktorý zmení jeho život, večer, kedy sa s tretne s Bohom.  
Božie volanie nikdy neprestane. Nezažívame ho len na začiatku nášho kresťanského života, ale nás 
sprevádza celým naším životom. Záleží len na tom, či jeho hlas rozoznáme a rozumieme mu.  
Ale ako je to s hlasmi v našom živote? Dokážeme rozlíšiť skutočne dôležité hlasy od tých hlučných, 
prevládajúcich, vnucujúcich sa hlasov našej doby? Alebo máme zapchaté uši nášho srdca vlastnými 
myšlienkami a predstavami? Samuel až na tretí raz a k tomu s pomocou Éliho rozpoznal Boží hlas, ktorý ho 
volal. Ako často musí Boh volať nás? A kto nám pomôže spoznať jeho hlas? 
Anna volala už niekoľkokrát kvôli nedôležitej zámienke a zakaždým som ju odbil krátkou odpoveďou. Až 
kým som konečne pochopil, že si musím nájsť čas na dôkladný rozhovor. Keďže som ihneď nespoznal Boží 
hlas.  
Biblia je od prvej po poslednú stranu plná toho, ako Boh volá ľudí. A neprestal do dnešného dňa volať ľudí 
k tomu, aby ho nasledovali. Je na nás, aby sme spoznali jeho hlas a nasledovali ho.  
Keď mi zavolá moja priateľka Heike a ozve sa len krátkym „ahoj”, ihneď ju spoznám. Prajem si, aby som 
spoznala i Boha, keď ma volá a nasledovala ho.  
 
Marieluise Bierbaum, učiteľka na dôchodku, Nemecko 

 
 
 
 
 
 
 



Modlitba:  
Drahý nebeský Otče, daruj nám schopnosť rozumieť tvojej vôli, keď si čítame tvoje Slovo a poslušnosť ju aj 
konať. Daj nám ako cirkvi rozpoznať a využiť príležitosti, kedy máme hovoriť o tebe a kedy prakticky 
preukázať tvoju lásku v našom meste. Daruj nám k tomu fantáziu a odvahu a tiež radosť, ktorá obdarúva 
nás i našich blížnych. 
  
Vďaky / pokánie / prosby / chvály: 

 Všímajme si Boží hlas vo všedných dňoch; ďakujme za to, že Boh ešte volá 

 Prosme o to, aby sme dokázali oddeliť Boží hlas od našich myšlienok a prianí; o odpustenie, keď 
naše priania stoja v ceste Božej vôli 

 Prosme o to, aby sme dokázali rozpoznať hlasné hlasy okolo nás od tých tichých v našom vnútri; 
prosme o ticho a usmernenie skrze Svätého Ducha 

 Prosme o to, aby sme brali na vedomie príležitosti k svedectvu a odvážne spoločne využívali 
súčasné príležitosti k evanjelizácii 

 Prosme o to, aby sme ako cirkev rozpoznali znaky doby; chváľme za vedenie Duchom Svätým a  
Božím slovom. 
 

Modlitba za misiu / evanjelizáciu / kľúčových ľudí v cirkvi a spoločnosti:  

 Modlime sa za misionárov, zvestovateľov a evanjelistov 

 Modlime sa za ProChrist 2013 v Stuttgarte, na prenosových miestach, v médiách 

 Modlime sa za osobnosti, ktoré na verejnosti ovplyvňujú ľudí 

 Modlime sa za to, aby Pán dnes volal nasledovníkov do služby na plný úväzok. 
 

 
Tipy k príprave a stvárneniu: 
Krajinné umelecké dielo “Ucho” pri Bärwaldskom jazere pri 
Boxbergu bolo postavené podľa návrhu Jaroslava Kozakiewicza  v 
rokoch 2005 – 2007. Má dĺžku 350m a dá sa obísť po približne 1km 
dlhej okružnej ceste. Vo výške 18m má vyhliadku, odkiaľ je možné 
vychutnať si výhľad na jazero. Priamo v ušnici sa nachádza 
amfiteáter.  
 
Forma modlitby: 
Cvičiť sa v načúvajúcej modlitbe s jednoduchou otázkou. Po 
úvodnej modlitbe vedúceho, ostať 3 minúty v tichosti s otázkou: Pane, za ktorých ľudí sa mám modliť, aby 
počuli tvoj hlas, tvoje volanie? Potom sa rozdeliť do malých skupín (po 3-5 osôb) a modliť sa menovite 
(krstnými menami) za ľudí, ktorých nám Boh ukázal.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Utorok, 15. 1. 2013 

Kráčať s Bohom, pretože nás miluje 
 

Lukáš 10, 29-37 „Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša: A kto je môj blížny? 
Nato Ježiš začal rozprávať: Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do 
rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel 
touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj levita; keď prišiel na to 
miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho 
uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu 
ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na 
druhý deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa oňho; ak na neho 
vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal 
blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On povedal: Ten, čo mu preukázal 
milosrdenstvo. A Ježiš povedal: Choď a rob podobne!“ 
 
Doplňujúci text : Jeremiáš 31, 2-7 
 
Čo by bolo, keby.... – som len prešiel okolo a nechal ho tam ležať? 
Takúto otázku si milosrdný Samaritán mohol klásť, keď pred ním 
na ceste ležal zranený muž. Ale bolo mu ho ľúto, keď videl, že ten 
druhý potrebuje pomoc a tak upustil od svojich plánov a cieľov 
v ten deň a postaral sa o zraneného. Stálo ho to premáhanie, čas, 
sily aj peniaze.  
Keď sme na cestách, niekedy aj my stretneme človeka v kritickej či biednej situácii. Čo by bolo, keby... – 
som odmietol a bez povšimnutia prešiel okolo človeka, ktorý ma dnes potrebuje ako svojho blížneho? 
Okolo človeka, ktorý sa cíti nepochopený, osočovaný, opovrhovaný, zranený, neprijatý a nemilovaný?  
Spomeňme si, že Ježiš Kristus bol vo svojej dobe na cestách, aby ľuďom pomáhal, uzdravoval ich a volal 
k nasledovaniu. Dosť často si v dave všimol jediného, ktorý ho práve potreboval. Pripomeňme si, že dnes 
nás posiela namiesto seba. Spomíname si, že nám do srdca dal svoju božiu lásku skrze Svätého Ducha?  
Môže táto láska v nás určovať naše konanie? Dovolíme jej, aby nás odhovorila od našich vlastných plánov 
a cieľov? Dokážeme s ňou prekonávať prekážky a bariéry? Núti nás jeho láska k tomu, aby sme s druhým 
človekom zaobchádzali s najvyššou úctou?  
Aké veľké požehnanie by to bolo, keby sme dnes mohli byť blížnym nejakému človeku, keby cez nás mohol 
zakúsiť božiu lásku, a zažiť uzdravenie ducha, duše i tela! 
Samaritán a prepadnutý muž sa stretávajú ako blížni. Kde je môj blížny dnes alebo: Kto by ma dnes mohol 
ako blížneho očakávať?  A čo potrebuje? Neprechádzajme ľahostajne okolo ľudí, ale dívajme sa na každého 
jedného milujúcimi očami nášho Pána! Bude to vzrušujúca cesta. Ježiš už dlho kráča pred nami a 
pripravuje pre nás cestu k našim blížnym. 
 
Horst Weippert, Mužský modlitebný spolok,  Gärtringen 



 
Modlitba:  
Pane Ježišu Kriste, posielaš ma do dnešného dňa. Ďakujem ti, že ma miluješ a napĺňaš svojou láskou. 
Prosím daj mi poznať a vidieť, komu dnes smiem byť blížnym a koho smiem stretnúť v tvojej láske – aby si 
bol ty oslávený.  
  
Vďaky / pokánie / prosby / chvály: 

 Ďakujme za to, že nás Pán Ježiš Kristus predchádza vo svojej láske a posiela do sveta 

 Prosme o odpustenie toho, že sme niekedy prehliadli človeka v núdzi a nechali sme ho ležať na 
zemi 

 Prosme o to, aby sme dnes skrze božiu lásku našli svojho blížneho 

 Prosme o silu obrátiť sa k nemu a odsunúť bokom svoje vlastné plány 

 Chváľme Boha za to, že je možné uzdravenie človeka; že Božia láska dokáže zmeniť ducha, dušu aj 
telo.  
 

Modlitba za blížnych / starých / chorých / opatrovaných / deti:  

 Modlime sa za osobné situácie v susedstve, práci, rodinách 

 Modlime sa za ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc a opateru; za ľudí, ktorí sú vyčerpaní 
starostlivosťou o svojich blížnych; za situáciu a vývoj v starostlivosti o starých ľudí 

 Modlime sa za deti vo všetkých vývojových a vekových oblastiach; za rodiny, slobodné matky, deti 
z rozvedených rodín, škôlky, školy, domovy, znevýhodnených a zneužívaných. 

 
Tipy k príprave a stvárneniu: 
Jeden príbeh ako príklad: Jeden starý muž, ktorý sa zavčas ráno prechádzal po pláži, uvidel chlapca, ktorý 
hľadal morské hviezdice a hádzal ich naspäť do mora. Spýtal sa ho, prečo to robí. “Pretože by zomreli, ak 
by neskôr ostali ležať na slnku”, odpovedal chlapec.  “Ale pobrežie má niekoľko kilometrov, a ležia na ňom 
tisíce hviezdíc”, povedal starý muž, “aký to už len má zmysel, keď z toho množstva hodíš do mora len pár?” 
Chlapec sa pozrel na hviezdicu vo svojej dlani a počas toho, ako ju hádzal do mora, odpovedal: “Pre túto to 
má zmysel, je rozdiel, či bude žiť alebo zomrie.” 
 
 



 
Streda 16. 1. 2013 

Kráčať s Bohom, pretože oslobodzuje 
 

2. kniha Mojžišova 1, 15- 22  „Vtedy egyptský kráľ prikázal hebrejským pôrodným 
babiciam, z ktorých jedna sa volala Šifrá a druhá Púa: Keď budete pomáhať pri pôrode 
hebrejským ženám, dajte pozor na pohlavie: Ak je to chlapec, usmrťte ho, ak dievča, 
nechajte ho nažive! Pôrodné babice sa však báli Boha, nerobili, ako im rozkázal egyptský 
kráľ, a nechávali chlapcov nažive. Egyptský kráľ si dal predvolať pôrodné babice a 
povedal im: Prečo to robíte, že nechávate chlapcov nažive? Pôrodné babice faraónovi 
odpovedali: Hebrejky nie sú ako egyptské ženy. Sú plné života a porodia skôr ako k nim 
príde babica. Boh preukazoval babiciam dobrodenie, ľud sa ďalej množil a veľmi 
mohutnel. Pretože sa pôrodné babice báli Boha, dal im potomstvo. Potom faraón 
rozkázal všetkému svojmu ľudu: Každého novorodeného hebrejského chlapca hoďte do 
Nílu, každé dievča nechajte nažive!”  
 
Doplňujúci text: Ján 4, 4-26 
 

Exodus, odchod Izraelitov z Egypta, sa stal modelom toho, čo znamená kráčať s 
Bohom. Na putujúcom Božom národe bolo po celý čas poznať, že život s Bohom nie je 
ovplyvňovaný nehybnosťou, strnulosťou ale pohybom a že Boh človeka nezaháňa do 
úzkych, ale práveže oslobodzuje z otroctva. Na začiatku tohoto prechodu k slobode 
stojí nenápadná epizóda neposlušnosti pôrodných báb. Poslúchali Boha viac než ľudí a 
ostali verné aj etike svojho povolania: “pomáhať príchodu na svet a nie životu 
zabraňovať”. A na ospravedlnenie svojho správania nachádzajú prefíkanú odpoveď.  
Veľké udalosti majú väčšinou svoj počiatok v malých začiatkoch. Z nenápadného semienka, ktoré musí byť 
vložené do zeme, vzíde bohatá úroda. Toto prirovnanie sa ťahá ako červená niť celou Bibliou, aby opísalo 
podstatu aj tajomstvo Božieho kráľovstva. 
Oslobodenie začína u jednotlivca. Preto sa Ježiš venuje ľuďom osobne a jednotlivo. Uprostred dňa, ktorý 
má svoje starosti a bremená, sa  pri Jakobovej studni stretáva s jednou ženou a vťahuje ju do rozhovoru, v 
ktorom neostávajú zamlčané ani slabosti ani vina. Ale on jej chce otvoriť celkom nový pohľad na život 
ponad všetky tie bremená, tlaky, hranice a nespravodlivosť. Na slobodný, nevyčerpateľný život v širokom 
horizonte Božieho kráľovstva.  
Sám Ježiš je kľúčom k tejto slobode. “Keď vás oslobodí Syn Boží, tak budete skutočne slobodní”. (Ján 8, 36) 
Pavol v liste Galaťanom bojuje za túto slobodu, ktorú zakúsil v stretnutí so zmŕtvychvstalým Ježišom. Ježiš 
Kristus nás oslobodil od všetkého nutkavého hľadania vlastnej sebarealizácie a samospásy.  Oslobodil nás, 
aby sme si navzájom slúžili v láske. (Gal. 5, 1.6.13)  
 
Ulrich Materne, referent Nemeckej evanjelickej aliancie 
 



Modlitba:  
Bože, Otče náš, ty povyšuješ ponížených a oslobodzuješ zviazaných. Tvoj Syn Ježiš kráča s nami a ukazuje 
nám cestu k pravej slobode. Pošli nám svojho Ducha, aby nás pravda oslobodila. Pomôž nám spoznať a 
vážiť si to, čo si nám dal. Urob nás dostatočne silnými k tomu, aby sme prekonali všetko, čo nás zväzuje. 
Daj vytrvalosť a silu všetkým, ktorí sa usilujú o slobodu a dôstojnosť v tomto svete.  Pane života, veď nás k 
spravodlivosti a pokoju.  
  
Vďaky / pokánie / prosby / chvály: 

 Ďakujme za slobodu, ktorá je možná v Ježišovi Kristovi a ktorú smieme denne prežívať 

 Čiňme pokánie z toho, keď odvraciame zrak od potláčaných, zneužívaných, vykorisťovaných a 
poviazaných ľudí, keď si posolstvo o oslobodení nechávame len pre seba 

 Prosme o priamy chod vecí, keď sa zasadzujeme za spravodlivosť , oslobodenie a rovnaké šance 

 Chváľme Boha za božiu silu, ktorá dnes tak ako predtým vyvádza z otroctva; za malé i veľké zázraky 
oslobodenia 
 

Modlitba za prenasledovaných kresťanov / útlak / vykorisťovanie / závislosti / zneužívanie:  

 Modlime sa za krajiny a regióny, kde ľudia zažívajú pre svoju vieru prenasledovanie a ujmu 

 Modlime sa za ľudí, ktorí žijú v chudobe, vykorisťovaní a útlaku 

 Modlime sa za ľudí medzi nami, ktorí sa závislosťami, nútenou prostitúciou, zneužitím moci dostali 
do tiesne 

 Modlime sa za deti, ktorú museli zažiť sexuálne zneužívanie a ktoré si želajú život v slobode.  
 

Tipy k príprave a stvárneniu: Ilustrácia k Jánovi 8, 36 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma modlitby 
Pozbierať podnety na flipchart alebo premietnuť cez projektor 
Ktoré skupiny ľudí potrebujú oslobodenie a od čoho?  Potom sa modliť za zaznamenané prosby. 
 
 
 



 
Štvrtok 17. 1. 2013 

Kráčať s Bohom, pretože nás spája 
 

list Efezanom 2,13-22 „No vy, čo ste boli niekedy ďalekí, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi 
blízkymi skrze Kristovu krv. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojím telom 
zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho 
nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch 
zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži, usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, 
ohlasoval pokoj, vám, čo ste boli ďaleko a pokoj tým, čo boli blízko. Veď skrze neho 
máme v jednom Duchu obaja prístup k Otcovi. A tak teda už nie ste cudzinci a prišelci, 
ale ste spoluobčania   svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe 
apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba 
pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi; v ňom ste aj vy spoločne budovaní na 
Boží príbytok v Duchu.” 
 
Doplňujúci text: Žalm 133 
 

Obe slová sú veľmi krátke a znamenajú to isté: nemecké a anglické “in” čiže 
“v” a grécke “en”. “V Ježišovi Kristovi” je pre Pavla extrémne dôležité, 
pretože on sám zakúsil, čo to môže znamenať. Všetko sa zmení, všetko sa 
obnoví silou zmierenia, Ježišovou krvou, Duchom posvätenia. Keď Pavol 
kráčal s Bohom, možno by si na svoje služobné auto dal poznávaciu značku EN-
JC – v Ježišovi Kristovi. Kresťania zo Židov a z pohanov sláviaci spolu Večeru 
Pánovu? To je ťažké, ale dá sa to. Fanúšikovia opatrnosti a priatelia slobody v 
jednej miestnej aliancii? To je ťažké, ale dá sa to. Strážcovia tradície a tí, čo 
hľadia vpred  v spoločnej modlitbe? To je ťažké, ale dá sa to: EN-JC = v Ježišovi 
Kristovi.  
Pavol si sotva mohol postaviť kamenný dom, pretože sa to nehodilo k jeho 
flexibilnému životnému štýlu výrobcu stanov. Ale bezpečný domov pri Bohu s 
celou jeho príťažlivosťou akú môže mať len nebeská vlasť, poznal dobre. Pre 
jedného je Ježiš základným kameňom. Kvôli stabilite v búrkach a precíznemu 
murárskemu nastaveniu stojí do dvoch strán (v texte sa to týka kresťanov zo Židov a kresťanov z pohanov) 
na spoločnom pôdoryse. Pre iného je to Boh, Otec, Pán domu. Z nepriateľov, cudzincov robí radostných 
priateľov pokoja. A to tretie: Duch Svätý sa v dome vyzná a vita nás u Boha.  
  
Eginhard Voigt, pastor Slobodnej evanjelickej cirkvi , Ennepetal 
 



Modlitba:  
Pane Ježišu Kriste, základný kameň cirkvi, si položený od večnosti. Ty si ten, kto všetko nesie večnou silou a 
svätou láskou. Jedine ty si večnou skalou spasenia. Pane Ježišu Kriste, základný kameň cirkvi, chceme 
stavať len na teba. Čo sme postavili na tebe, to ostáva postavené večne. Môžu prísť búrky, to, čo je 
postavené na tebe, všetko prekoná.  
  
Vďaky / pokánie / prosby / chvály: 

 Ďakujme za rozdiely našich osobností;  za to, že zmierená rozdielnosť je krásna; za to, že pred 
Bohom sme si všetci rovní 

 Odpusť nám našu jednostrannú sústredenosť na naše vlastné predstavy, a na vlastnú cirkev a zbor  

 Odpusť nám našu obmedzenú orientáciu na istú vrstvu obyvateľstva, prostredie, v ktorom sa 
pohybujeme! 

  Odpusť nám, že sme premárnili šance zblížiť sa navzájom, hovoriť spolu, pomáhať si navzájom! 

 Pane, rozšír náš pohľad a naše srdce pre všetkých, ktorí bývajú v dome tvojho Otca! 

 Mocou tvojho Ducha od nás odním strach zo stretnutia s kresťanmi, ktorých sme ešte nespoznali 
alebo ktorých sme ešte nepochopili.  

 Posilni jednotu tvojho kráľovstva  v našich srdciach, domoch a halách! 

 Chválime ťa, Ježišu Kriste, ty si šanca na záchranu ľudí zo všetkých národov 

 Ty si Bohom, ktorý spája a završuje jednotu Božích detí. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modlitba za vzájomné spoločenstvo na Božiu slávu / Evanjelickú alianciu / kresťanov v Európe 

 Modlime sa za jednotu v Kristovi miestnych kresťanov; v myslení, v spoločenstve zborov, v 
odlišných cieľoch a modlitbách. Vo všetkom nech je Boh oslávený! 

 Modlime sa za Nemeckú evanjelickú alianciu ľudí, jej úlohy a pracovné skupiny: modlitby, 
migrácia, islam, politika, postihnutí ľudia, náboženská sloboda, medzinárodná práca a central 
aliancie , referenti, konferencie, semináre a dovolenky.  

 Modlime sa za spoločenstvo rôznych cirkví, spolkov, projektov a európskych krajín. 
 
Tipy k príprave a stvárneniu: 
Využite obrazy (poznávacia značka, uhoľný kameň) 
 
Forma modlitby: dvakrát zaspievať pieseň “Pane zjednoť nás” a pritom prežívať jednotu  tým, že sa 
chytíme za ruky, postojačky alebo si pritom kľakneme (v kruhu alebo polkruhu). 
 
 
 
 
 
 



 
Piatok 18. 1. 2013 

Kráčať s Bohom, pretože prekonáva hranice 
 

Rút 4, 13–18 „Boáz si teda vzal Rút a stala sa mu ženou. Keď vošiel k nej, Hospodin jej dal 
počať a ona porodila syna. Vtedy ženy povedali Noémi: Nech je zvelebený Hospodin, 
ktorý ti dnes neodoprel ochrancu, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli. On ti bude 
občerstvovať dušu a zaopatrí ťa v starobe. Porodila ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje. 
Ona ti je vzácnejšia než sedem synov. Noémi vzala dieťa, položila si ho na lono a bola 
mu pestúnkou. Susedky mu dali meno Obéd. On je otec Dávidovho otca Izaja. Toto je 
Perecov rodokmeň: Perec splodil Checróna…” 
 

Doplňujúci text:  Matúš 15, 21-28 
 

V prípade Rút by cudzinecký úrad hovoril o vysokej motivácii pre integráciu. „Kam 
pôjdeš ty, tam pôjdem i ja... tvoj ľud, môj ľud...” (Rút 1, 16) Naša generácia zažíva 
takmer bezhraničnú otvorenosť, zároveň i protikladné názory na otázku 
prisťahovalectva a integrácie.  
Na tomto pozadí si čítame príbeh Moábky Rút. So svojou svokrou Noémi, ženou z 
Betlehema, sa vracia do Izraela. Obe sú vdovami bez synov. Nanajvýš zložitá sociálna 
situácia! Okrem toho aj politicky konfliktná:  Moábsky národ tvrdo odmietal židovský 
národ, sú to pohania. Budú sa dať vyriešiť tieto problémy? Musíme si prečítať všetky 
4 kapitoly knihy Rút, aby sme pochopili tento text a Božie reakcie. Rút sa pokorne 
a neoblomne rozhodne pre návrat so svokrou: „...tvoj Boh je môj Boh...“ „Len smrť 
nás rozdelí...“ Po príchode do Betlehema zažívajú obe samé odmietnutie. Noémi na 
základe tejto skúsenosti zatrpkne (1, 19-21).  
K prvému prekonaniu hraníc dochádza vtedy, keď Rút poslúchne radu svojej svokry a spoznáva Boáza. 
Karta sa obracia. Boáz sa pevne drží izraelského práva a zákona (4, 7-12). Stáva sa riešiteľom problému. 
Boh koná v Rútinom živote a skrze ňu, hoci je cudzinka. Pozoruhodné: „Hospodin jej dal počať.“ Boh 
ukazuje cestu prekonávaním hraníc. Rút sa stáva Dávidovou prababkou a tým Ježišovou pramatkou (Matúš 
1). 
Kto pokorne a neoblomne kráča s Bohom, zažije zázrak, ako vtedy tak i dnes. Boh v nás prekonáva hranice 
predsudkov. Kto žije podľa Božieho slova, objavuje Spasiteľa Ježiša Krista. Božie kráľovstvo je globálne čiže 
celosvetové. Jeho slovo platí pre všetkých ľudí. Ako vítame v našom zbore ľudí z iných národov 
a kontinentov? Počúvame individuálne príbehy týchto kresťanov, čo zažili, odkedy životom kráčajú 
s Bohom? Zúčastňujeme sa na riešení ich často zložitých sociálnych otázok?  
 
Wolfhart Neumann, referent ProChrist na dôchodku, Brandis 



Modlitba:  
Nebeský Otče, ty máš svoje deti v každom národe. Si neoblomný a nepreberáš naše predsudky.  Si 
spravodlivý a chceš, aby sme žili ako bratia a sestry. Spoločne kráčame s tebou. Ďakujeme ti, že smieme 
všetci spoločne žiť zo spásy tvojho Syna Ježiša Krista. Daj nám lásku a porozumenie pre spolužitie v Európe, 
na všetkých svetadieloch a obzvlášť  na mieste, kde žijeme.  
  
Vďaky / pokánie / prosby / chvály: 

 Ďakujme Ježišovi Kristovi za jeho dielo spásy na kríži, ktoré nemá význam len pre nás, náš zbor, 
našu krajinu, ale pre celý svet. Ďakujme za jeho podnety k pokojnému spolunažívaniu národov.  

 Vyznávajme pred Bohom, že naše výhrady, spôsoby myslenia a ohraničenia boli často 
diskriminujúce. Často sme premárnili príležitosti a nepriblížili sme sa spoluobčanom z cudziny. 

 Prosme Ježiša,  aby sa aj „Evanjelická aliancia” stala alianciou zborov odlišných jazykov a kultúr. 
Daruj nám jazykových i duchovných tlmočníkov! 

 Chváľme Boha za jeho Slovo, ktoré nám prezentuje aj nepohodlné súvislosti Ježišovej celosvetovej 
cirkvi. Chváľme nášho Pána, ktorý nám je radcom a pomocou v globálnom spolunažívaní , aby sme 
mohli prekonávať hranice.  
 

Modlitba za Izrael / utečencov / prisťahovalectvo / integráciu 

 Modlime sa za požehnanie pre národ Starej zmluvy, Izrael, jeho pozíciu medzi arabskými štátmi, 
politiku štátu Izrael 

 Modlime sa za súčasné výzvy a problémy Blízkeho východu; celosvetovú problematiku utečencov a 
úsilie pomocných organizácií  

 Modlime sa za európsku úlohu integrácie. 
 
Tipy k príprave a stvárneniu: 
Ako impulz použiť mapu Európy bez hraníc alebo Európy s vlajkami, napr. s otázkami na účastníkov: V 
ktorej krajine ste zažili najkrajšiu skúsenosť prekonávania hraníc s kresťanmi? Pozbierať  krátke vyhlásenia;  
vo veľkých skupinách pomocou mikrofónu. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma modlitby: Modlitbu Otče náš a možno áronské požehnanie sa pomodliť v reči prítomných. Cca. 2-3 
reči, aspoň po anglicky.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sobota 19. 1. 2013 

Kráčať s Bohom, pretože chce spravodlivosť 
 

2. kniha Mojžišova 22, 20-24 „Cudzinca nebudeš utláčať ani sužovať, veď aj vy ste boli 
cudzincami v Egypte. Vdovu ani sirotu nebudete utláčať. Ak ich však budeš utláčať a ony 
budú volať ku mne, ich nárek určite vypočujem. Rozpáli sa moj hnev... Ak z môjho ľudu 
niektorému úbožiakovi, ktorý je s tebou, požičiaš peniaze, nesprávaj sa k nemu ako 
úžerník, nežiadaj od neho úroky.“ 
 
Doplňujúci text: Skutky 2, 44-47 
 
Náš Boh skôr než niečo očakáva, najprv vždy obdarúva. Bolo to tak od 
počiatku, pri stvorení, pri jeho zmluve s izraelským národom. Boh sa zaväzuje 
k vernosti a požehnaniu pre svoj národ.  Až potom očakáva od svojich 
partnerov primerané správanie: vernosť, dôveru, dodržiavanie prikázaní – a 
rovnako tiež spravodlivosti. Je to celkom iný obraz Boha než obraz prísneho 
neustále niečo žiadajúceho Boha Starej zmluvy.  
Nejde v prvom rade o spravodlivosť, ktorú by sme mali činiť. Biblickou 
myšlienkou je: že konanie národa ako aj jednotlivca by malo zodpovedať v 
práve a spravodlivosti tomu, kým je a čo robí Boh. Tu spočíva súvis biblických 
pojmov podporovať a požadovať. Už v Mojžišových knihách Boh očakáva, že 
jeho spravodlivosť odovzdáme našim blížnym. V 2. knihe Mojžišovej sú to cudzinci (čo prišli za prácou), 
vdovy, siroty a chudobní. Niektorí proroci jasne hovoria, že Boh sa poriadne hnevá, keď jeho milovaní 
zmluvní partneri odmietajú odovzdať darovanú spravodlivosť; keď niekedy robia pravý opak, a síce 
utláčajú a znevýhodňujú iných.  
Skrze obeť Ježiša Krista na kríži sa Božia spravodlivosť zviditeľnila pre všetkých, „keď sme ešte boli 
hriešnikmi” (Rimanom 5, 8). Túto darovanú spravodlivosť smieme vo viere prijať a odovzdávať ďalej. 
Najprv v spoločenstve kresťanov, ako to ideálným spôsobom ukazujú Skutky 2, 44-47. Alternatívny životný 
štýl kresťanov bol atraktívny a nachádzali u obyvateľstva priazeň. Cirkev rýchlo rástla.  
Po druhé, aj ľudia, ktorí ešte nepatria do cirkvi, by mali skrze nás zakúsiť Božiu lásku i spravodlivosť. Je to 
pravda:  Na tejto zemi nikdy nevytvoríme dokonalú spravodlivosť. Boh sám ju nastolí. Čakáme na nové 
nebo a novú zem podľa jeho zasľúbení, kde bude prebývať spravodlivosť (2. Petrov list 3, 13).Každopádne 
to má byť aktívne čakanie, počas ktorého máme na tomto svete presadzovať toľko Božej spravodlivosti, 
ako je to len možné.  Spojenie s Ježišom nám pomáha žiť spravodlivý život v nespravodlivom svete, bez 
protislužby. Jednoducho darúvame od Ježiša prijatú lásku a spravodlivosť ďalším ľuďom, ktorí ju veľmi 
potrebujú.  
 
Axel Nehlsen, Berlín, manažér, evanjelický farár 
 



Modlitba:  
Pane Ježišu Kriste, trpel si kvôli nám a úplne nezaslúžene si nás ospravedlnil pred tvojím Otcom. Chválime 
ťa za to. Otvor naše oči, aby sme videli biedu tých, ktorí sú blízko i ďaleko! Dotkni sa našich sŕdc, aby sme 
sa im venovali. Pohni naše ruky, aby sme im pomohli s tým, čo je v našej moci. A ty sám sa zmiluj nad 
veľkou chudobou a nespravodlivosťou na našej zemi!  
  
Vďaky / pokánie / prosby / chvály: 

 Ďakujme za darovanú spravodlivosť skrze Ježiša Krista.  

 Sme smutní a činíme pokánie z toho, že my sami a tiež iní kresťania často odmietame alebo 
zabúdame odovzdávať ďalej tieto dary.  

 Osobne aj ako zbory prosme o fantáziu, ako odovzdať ľuďom v našom okolí Božiu lásku a 
spravodlivosť, ľuďom, ktorí trpia chudobou, núdzou a vylúčením.  

 Osobne aj ako cirkev prosme o silu priniesť Božiu lásku a spravodlivosť k vzdialeným blížnym, ktorí 
znášajú utláčanie, hlad, chudobu a neslobodu.  
 

Modlitba za spravodlivosť / iniciatívu Micha / nezamestnaných / zmenu sŕdc 

 Modlime sa za spravodlivé rozhodnutia v parlamente, ktoré by zastavili a ukončili vykorisťovanie a 
zvýhodnenú ekonomiku.  

 Modlime sa za prekonanie extrémnej chudoby a hladu. Je iniciatíva Micha len impulzom k 
modlitbe alebo aktivitou nášho zboru/miestnej aliancie?  

 Modlime sa za nepomer medzi preťažením jedného a nevyužitím druhého; za sprostredkovanie 
práce; vytváranie nových pracovných miest; vedúcich pracovníkov; za ich ochotu ku 
každodennému čo najlepšiemu nasadeniu.  

 
Tipy k príprave a stvárneniu: 
Použite fotku! 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma modlitby: Žalm 36, 6-11 premietnuť alebo rozdať kópie, prípadne predčítať, potom v tichosti 
premýšľať a náväzne výmena spontánnych myšlienok a modlitebné spoločenstvo.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nedeľa 20. 1. 2013 

Kráčať s Bohom, pretože dáva radosť 
 

Nehemiáš 8, 9-12 „Vtedy  kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz a zákonník Ezdráš i 
leviti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu: Tento deň je zasvätený Hospodinovi, 
vášmu Bohu. Nesmúťte a neplačte! Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona. 
Ďalej im povedal: Choďte, jedzte dobroty, pite sladké nápoje a pošlite niečo aj tým, čo 
nemajú nič pripravené, lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, 
lebo robiť radosť Hospodinovi je vaším útočiskom. Aj leviti upokojovali všetok ľud: 
Utíšte sa, lebo tento deň je posvätný. Nebuďte smutní. Vtedy všetok ľud odišiel jesť, piť, 
posielať dary a poriadať veľkú radostnú slávnosť, lebo pochopil slová, ktoré mu 
oznámili.” 
 

Doplňujúci text: Lukáš 1, 46-55 
 
Je to ťažká práca. Vlastne nič pre jemné ruky. Pretože osekávať a vláčiť 
kamene nie je práca pre každého. Za normálnych okolností. V tomto prípade 
je to inak. Všetci obyvatelia sa zúčastňujú na spoločnej stavbe. Po 52 dňoch je 
hotová. Okolo Jeruzalema stojí múr. Veľká radosť! Majstrovský výkon! 
Majstrovský výkon? Áno, pretože neodborní stavitelia dokázali niečo úžasné a 
to napriek protivenstvám. Nie, lebo keď sa nepriatelia dopočujú  o dokončení 
stavby, strácajú odvahu, pretože vidia, že je to Božie dielo. (Nehemiáš, 6, 16) 
Teraz sa zhromažďuje národ ako jeden muž (Nehemiáš 8, 1) a prosí Ezdráša, 
aby čítal z Mojžišovho zákona. On číta a potom chváli Boha. Celý národ to potvrdzuje hlasným Amen. 
Dvíhajú svoje ruky, skláňajú sa a vzývajú Pána. Následne sa jasne a zrozumiteľne vysvetlí, čo sa čítalo. 
Všetci sú hlboko dojatí a plačú. Avšak duchovní vodcovia povzbudzujú ľud k tomu, aby neboli smutní, ale 
aby sa radovali z Pána a výdatne i veľkoryso oslávli tento posvätný deň. 
 
1.  Boží ľud potrebuje jednotu. 
Keď kráčame s Bohom, nechráni nás to pred ťažkými obdobiami. Ale sme vyzvaní k tomu, aby sme držali 
spolu.  Spoločne sa to dá! S Božou pomocou a nádejou v srdci zmiernime biedu a dokážeme úžasné veci. 
 
2.  Boží ľud potrebuje Božie slovo a jeho jasný výklad. 
Poznávame, kým Boh jea kým sme my. Potrebujeme mať jasno o našom stave – o našom postavení pred 
Bohom. To nás ochráni pred povýšenosťou, a zároveň nás to vyzdvihne z našej nízkosti (por. Lukáš 1, 
48.52). 
 
3.  Boží ľud potrebuje spoločné uctievanie. 
Bázeň pred Bohom a láska k Bohu nachádzajú svoje osobné formy vyjadrenia. Ako telo Kristovo však 
chceme stáť spoločne „ako jeden muž” pred Bohom a uctievať ho. 
 



4.  Boží ľud potrebuje novú radosť. 
„Radosť v Pánovi je vašou silou.” Objavme nanovo túto radosť, aby sme boli silní. Dnes je nedeľa. Každý 
týždeň si spomíname na zmŕtvychvstanie Krista. Aká radosť! Poďme oslavovať – a nech aj iní majú podiel 
na našej radosti.  
 
Christoph Grötzinger, Salzburg, generálny  sekretár rakúskej evanjelickej aliancie 
 
 
Modlitba:  
Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že si nás vykúpil. Chceme ťa chváliť a ctiť pred všetkými ľuďmi. Stojíme 
pred tebou ako “jeden muž”.  Chceme spoločne podať svedectvo o tvojej veľkosti a dobrote. A tiež 
vyznávame naše neradostné kresťanstvo. Pomôž nám opäť objaviť stratenú radosť. Chceme oslavovať 
tvoju prítomnosť v našom živote a v našich zboroch. Tvoja radosť nech je našou silou. Amen.  
  
Vďaky / pokánie / prosby / chvály: 

 Ďakujme Bohu za jednotu Kristovho tela.  

 Ďakujme Bohu za plnú moc, ktorou nás vybavil.  

 Skláňajme sa pred Bohom a vyznávajme, že sme túto jednotu ešte dostatočne nehľadali a nežili. 

 Prosme Boha, aby nám ukázal, ktoré biedy musíme spoločne zredukovať.  

 Prosme za zvestovateľov Slova, aby ho správne vykladali.  

 Chváľme Pána, že nám svojou smrťou a vzkriesením umožňuje nový život,  a že smieme byť jeho 
telom.  
 

Modlitba za cirkvi / zbory / rodiny / školy / ekonomiku 

 Modlime sa za vlastnú cirkev a zbor, aby boli a tiež ostali miestom radosti v Pánovi.  

 Modlime sa za rodiny a pracovný svet: práca a odpočinok, aktivita a radosť by mali ostať v 
rovnováhe.  

 Modlime sa za školy a university: aby deti a mladiství nanovo našli radosť v Bohu.  

 Modlime sa za ekonomiku: lačnosť po zisku alebo normálny rast? Pomoc všetkým ľuďom alebo 
jednostranný blahobyt pre pár jedincov? 

 
Forma modlitby:  
Zaspievať známu pieseň (chorál), a po každej strofe niekoho požiadať o ďakovnú modlitbu.  
 
 
 


