
Pobožnosť: Ekumenická púť, Bratislava, Nový ev. kostol (návšteva hostí z rím. 
katolíckej cirkvi) s modlitbami za jednotu kresťanov, 2.4.2022, 11.00,  ES 634

Marek 9, 38 – 40: „38 Ján Mu povedal: Majstre, videli sme
človeka,  ktorý  v  Tvojom  mene  vyháňal  démonov,  ale
nechodí  s  nami;  preto bránili  sme mu,  keďže  nechodí  s
nami. 39 Ale  Ježiš  povedal:  Nebráňte  mu,  lebo  nikto
nemôže robiť prejavy moci v mojom mene, a hneď nato
zle hovoriť o mne. 40 Veď kto nie je proti nám, je s nami!“

Drahí bratia, drahé sestry, vzácni hostia,
milý spolubrat brat v kňazskej službe! 

To,  čo  nepoznáme,  v nás  prebúdza  obavy.  A  keď rastie
strach, ubúda láska. 
Koľko obáv o seba,  svoju dôležitosť,  by sme vystopovali
v dejinách cirkvi?...  

Tí, ktorí konajú v Ježišovom mene, na seba často 
hľadeli /  hľadia so strachom – ako na konkurenciu. 

Už  evanjelista  Marek  zaznamenal  obavy  Ježišových
učeníkov.  Vystupujú  ako  „autorizovaní“  exorcisti
s výsadným  právom  vyháňať  zlo  v Ježišovom  mene.  No
majú strach, že prichádzajú o monopol na túto službu, či
prinajmenšom  o autoritu  dohliadať,  aby  bol  Ježiš
zvestovaný pravoverne.  

Čo  na  to  Ježiš?  –  Namiesto,  aby  učeníkom  poistil  ich
domnelý  monopol,  dáva  copyright  na  svoje  meno
niekomu,  kto  sa  k Nemu ako  učeník  ani  nehlási,  ale  je
Ježišom inšpirovaný. 

JEŽIŠ JE PÁNOM CIRKVI. ON SA KONKURENCIE NEBOJÍ!
MÁ dosť široké srdce, aby o tých, ktorí bojujú proti zlému
v Jeho mene, povedal: Nebráňte im! Veď kto nie je proti
nám, je s nami! 
KTO  PRACUJE  V  KRISTOVOM  MENE,  NEMÔŽE  BYŤ
NEPRIATEĽOM, ANI KONKURENCIOU.  
I tí, ktorí nepatria do nášho cirkevného košiara, môžu byť
dobrými služobníkmi Pána Ježiša. 

Seriál  z  lekárskeho  prostredia  zobrazil  chirurgov
súperiacich o prestíž. Keď však jedného dňa mali operačne
oddeliť siamske dvojčatá, muselo konkurenčné zmýšľanie
ustúpiť.  Silne  vnímali:  ide  o  život,  o   záchranu  dvoch
detských životov. 

Svet,  v  ktorom  žijeme,  je  tkp.  „nemocnicou“,  v ktorej
všetkým bez rozdielu znie Božia diagnóza: Všetci zhrešili a
nemajú slávu Božiu  (Rímskym  3, 23). – To je  „ekuména
hriešnikov“ (Paolo Ricca), o ktorej hovorí Sväté Písmo. 



Ono však vraví aj o „ekuméne z Božej milosti“. 
Tých, ktorí prijali Kristovu milosť, Pán poveril konať službu
zmierenia (2. Korintským  5, 17 – 20) – zápasiť o vieru a
život tých, ktorí Božiu lásku zatiaľ odmietajú. 

Pán  Ježiš  nás,  veriacich  z  rôznych  spoločenstiev,
rozličných  teologických  dôrazov  a   prejavov  zbožnosti  –
a predsa členov  jedinej Kristovej cirkvi – poveril vyháňať
démonov nelásky, sebectva, pýchy, neprajnej žiarlivosti
a vlastnej spravodlivosti.

DOZREL  ČAS,  ABY  SME  SA  SPOLOČNE  SNAŽILI  O
ZÁCHRANU ŽIVOTA, ako oní chirurgovia a POROZUMELI,
ŽE KTO NASLEDUJE JEŽIŠA, NEMUSÍ BYŤ PRÁVE NAŠOU
KÓPIOU. 

Rozličnosť  môže   rozdeľovať  a môže  aj  obohacovať.
V Kristovi obohacuje. 
Obohacuje,  keď  sme  ďalekí  žiarlivosti.  Keď  na  bratov
a sestry, ktorí nie sú s nami na rovnakej „vlnovej dĺžke“,
nehľadíme  ako  na  cudzích.  Veď  sme  Kristovým
vlastníctvom.  Jemu  patríme!  On  si  nás  draho  vykúpil.
Obetoval za nás svoj svätý život. Poveril nás slúžiť Mu.

MEDITÁCIA: Premýšľajme, čo dobré sa môžeme naučiť
od tých, ktorí majú iný prejav zbožnosti? 
Evanjelici od katolíkov? Katolíci od evanjelikov? 
Čo druhým pomáha lepšie poznať Krista? 
Čím sa môžeme vzájomne duchovne obohatiť? 

Kristov  kríž  má aj  horizontálne  rameno –  Ježišove  ruky
objímajú celý svet. Jeho láska je tu pre všetkých. On nás
zo svojej milosti povoláva k službe. K boju proti zlu – proti
démonským  silám.  K  zápasu  o život,  večný  život  čím
viacerých.  V  našom  spoločnom  zápase  sa  navzájom
posilňujme v modlitbách. Amen.  

Modlitba: Pane Ježiši,  tak dlho sme boli  spolu na ceste
a nepoznali  sme v bratovi  Teba.  Ako emauzskí    učeníci
sme  mali  srdcia  obťažené  sklamaním,  namrzenosťou,
obavami. Sťa by uzavreté hrobovým kameňom. Ty k nám
však prichádzaš: nezávisle na našej viere či malovernosti.
Pomáhaš nám rozpoznať,  že  si  s nami  aj  v našom svete
plnom  bolesti.  Daruj  nám   širokosť  Tvojho  srdca  ku
všetkým,  ktorí  Ťa  zvestujú  i  ku  všetkým  ľuďom  vôbec.
Amen.             

Použitím: Jiří Mrázek, Markovo evangelium 9 – 16 (vyd. Jan Keřkovský – Mlýn, 
Jihlava 2019);
(zostavil): Zdeněk Susa: Pomoz mi, můj Pane,  Modlitby a meditace (vyd. Kalich,
Praha 1991): Martin Šefranko, evanjelický a. v. farár 



Modlitby za jednotu kresťanov 

Kňaz:  Trojjediný Bože, si Bohom zjednotenia a porozumenia. 
Vieš,  ako  ťažko  prekonávame  v sebe  stáročiami  budované múry.
Prosíme:           (všetci): Pane, zmiluj sa. 

Kňaz: Pane Ježiši, Ty si cesta, pravda i život. 
Daj, aby sme nežili v domnienke, že my vlastníme pravdu, 
ale boli sme tými, čo túžia, aby Pravda – ktorou si Ty – vlastnila nás.
Modlíme sa:                                                (všetci): Kriste, zmiluj sa.

Kňaz: Nedaj, aby sme sa v cirkvi delili na ľuďoch či zvykoch. 
Zjednoť nás pod Tvojím krížom, kde ako hriešnici v pokore voláme: 
                                                                      (všetci): Pane, zmiluj sa.  

Kňaz: Nedarí  sa nám osloviť tento svet. Aj medzi  nami je mnoho
duchovnej  vlažnosti.  Prosíme daj,  aby  Ty – ktorý si  Slovo – si  sa
dostal k slovu aj pri nás. Modlíme sa:        (všetci): Kriste, obnov nás.

Kňaz: Prosíme o duchovné prebudenie v našich rodinách, aby boli
miestom, kde je Tvojmu menu – Ježiši – vzdávaná úcta: starými aj
novými spôsobmi. Prosíme:        (všetci): Pane, obnov a zjednoť nás.

Kňaz: Cirkev prechádza formovaním, hľadaním dobrých spôsobov
práce.  Pomáhaj  nám  nachádzať  účinné  formy  spolupráce,  aby
platilo: Rôzne generácie, no jeden Pán a Spasiteľ. 
Voláme:                                                     (všetci): Pane, zjednoť nás.

Kňaz: Nedovoľ,  aby Tvoje  zámery boli  v cirkvi  ničené nezhodami,
nevraživosťou a sebeckými záujmami. Veď nás Svätým Duchom, aby
sme mohli fungovať ako Tvoje telo. Voláme:  
                                                                    (všetci): Pane, obnov nás.  

Kňaz: Osloboď nás od predstáv, akí by mali byť iní,  aj od toho, aby
sme v  nich  hľadali  seba,  namiesto  Teba.  Daj,  aby  vedení  Tvojím
Duchom, sme pokladali všetkých za vyšších od seba. Prosíme:
                                                                    (všetci): Kriste, zmiluj sa.  

Kňaz: Zmocni  nás svojím Duchom, aby naša láska bola hojnejšia,
naše  jednanie  s ľuďmi  nezištnejšie,  aby  čím  viacerí  mohli  uveriť
v Teba – Ježiši. Prosíme:        (všetci): Pane, zmiluj sa a zjednoť nás.  

(všetci): Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď
kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš
každodenný  daj  nám dnes!  A  odpusť  nám  viny  naše,  ako  aj  my
odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav
nás  zlého!  Lebo  Tvoje  je  kráľovstvo  i moc  i sláva  naveky.  Amen.
Sláva Bohu: Otcu  i Synu i Duchu Svätému,  ako bola na  počiatku,
i teraz i vždycky i naveky vekov. Amen. 
Použitím:  Martin  Šefranko:  Keď  chýbajú  slová  (kniha  modlitieb),  vydal  Tranoscius,
Liptovský Mikuláš 2009

   Pieseň: Evanjelický spevník č. 634 http://audio.evav.cz/ES634
1. Pane, vieru daj blúdiacim, Pane, vieru daj všetkým nám, 
    pevnú vieru daj, Bože náš, ó, Pane, vieru daj! 
2. Pane, lásku daj prosiacim, Pane, lásku daj všetkým nám, 
    vrelú lásku daj, Bože náš, ó, Pane, lásku daj! 
3. Pane, nádej daj trpiacim, Pane, nádej daj všetkým, 
    živú nádej daj, Bože náš, ó Pane, nádej daj!

http://audio.evav.cz/ES634

