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Priscilla a Akvila –
– vyhnaní, ale s otvorenými dverami
Organové prelúdium
Privítanie
Introit /vstupné slovo/
Kolekta /modlitba farára/
 Pieseň č. 369, v. 1-3

Kázeň Božieho slova – Sk 18,1-4.24-26
Chvíľa ticha /meditácia/
 Pieseň č. 278, v. 1-4

Spoločné príhovorné modlitby
Modlitba Pánova
Oznamy
 Pieseň č. 170, v. 1-3

Áronovské požehnanie
 Pieseň č. 605, v. 1-2

Ukončenie s podaním rúk
Organové postlúdium

KÁZŇOVÝ TEXT: Sk 18,1-4.24-26
1 Potom sa rozlúčili s Aténami a prišiel do Korintu. 2 Tam našiel istého Žida,
menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, a jeho
manželku Priscillu. Obaja prišlo preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia
museli všetci Židia opustiť Rím. K nim sa teda pridal, 3 a keďže ovládal ich
remeslo, ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov. 4 Každú
sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presviedčal Židov i Grékov.
24 Do Efezu prišiel istý Žid, menom Apollo, pochádzajúci z Alexandrie. Bol to
výrečný muž a zbehlý v Písmach. 25 Apollo bol poučený o Pánovej ceste.
Rozprával so zápalom a múdro; presne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov
krst. 26 Začal smelo hovoriť v synagóge. Keď ho počuli Priscilla a Akvila, ujali
sa ho a ešte dôkladnejšie ho poučili o Božej ceste.

MODLITEBNÉ NÁMETY:
Vďačnosť:
- Pane, ďakujeme Ti za ľudí, situácie aj prekážky. Vo všetkých je Tvoja láska
motorom.
- Ďakujeme za okolnosti jednoduché alebo zložité, v ktorých sa nachádzame,
lebo všetky veci nám spolupôsobia na dobré (porov. Rim 8,28).
- Ďakujeme za bratov a sestry, ktorí svoje životy dali k dispozícii Tebe.
Vyznanie:
- Ľutujeme, že nemáme správny pohľad na život, aby sme vnímali všetko čo sa
deje ako niečo čo použiješ na dobré.
- Odpusť nám, že nepoužívame súčasnú migráciu Európy na šírenie Tvojho
kráľovstva.
- Odpusť nám, že nedávame všetko čím sme a všetko čo máme do služby Tebe.
Prosby:
- Za každého jedného misionára, ktorý žije pre kráľovstvo Božie.
- Aby sme kdekoľvek sa nachádzame boli misionármi, aby sme obetovali naše
domovy, čas, službu na bratskú lásku šíreniu Božieho kráľovstva.
- Aby Pán povolával misionárov a mobilizoval obyčajných veriacich, ako boli
Priscilla a Akvila.

OZNAMY:
 Ukončenie Aliančného modlitebného týždňa zajtra 14.1. o 18:00 hod.

v Novom kostole (ECAV) na Legionárskej ul. 2. v Bratislave – Novom Meste.

