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Suspírium:„Nebojte  sa!  Zvestujem  vám  veľkú  radosť,  ktorá  bude  radosťou  pre

všetkých ľudí,lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán.”

(Lk2,10-11) Amen

Pieseň: Chválospev č. 185. „Anjeli spievajú: Sláva!”

Pozdrav:  „Milosť  vám  a  pokoj  od  toho,  ktorý  je,  ktorý  bol  a  ktorý

príde.“(Zj1,4a)Amen

Suma evanjelia:je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Evanjeliu podľa Jána

v tretej kapitole v šestnástom verši nasledovne: 

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v

neho, nezahynul, ale mal večný život.”(Jn3,16)

Prosím, zaujmite si svoje miesta.

Pieseň: 368 „Keď sa proroctvá splnili...“

Vzdych: „Poďte,  skloňme sa,  v úcte  sa pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom,

svojím Tvorcom. Veď on je náš Boh, my sme ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka

vedie.  Kiežby  ste  dnes  počuli  jeho  hlas:„Nezatvrdzujte  si  srdce…”(Žalm  95,7,8a)

Amen

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

potešenie  našich  sŕdc  v tomto  Vianočnom  období,  je  zapísané  v Evanjeliu  podľa

Lukáša druhej kapitole v prvých dvadsiatych veršoch.

Slovo Božie si vypočujte v     sede.  

Lekcia:Lk 2,1-20

V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento

prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. A všetci sa šli dať zapísať — každý

do svojho mesta.  Vybral  sa  aj  Jozef  z  galilejského mesta  Nazareta  do  Judska,  do

Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida,aby sa zapísal so

svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali,



nadišiel čas jej pôrodu. A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok

a uložila do jasieľ, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. V tom kraji boli pastieri, ktorí

v noci bdeli na poli a strážili svoje stádo. Zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich

Pánova  sláva.  Zmocnil  sa  ich  veľký  strach.  Ale  anjel  im  povedal:  „Nebojte  sa!

Zvestujem  vám  veľkú  radosť,  ktorá  bude  radosťou  pre  všetkých  ľudí,lebo  v

Dávidovom  meste  sa  vám  dnes  narodil  Spasiteľ,  Kristus  Pán.  Toto  vám  bude

znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“Odrazu sa s

anjelom zjavilo  množstvo nebeských zástupov,  ktoré  chválili  Boha  a  volali:„Sláva

Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.“Len čo sa anjeli vrátili

do neba, pastieri sa rozhodli: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa tam stalo —

čo  nám  oznámil  Pán.“Poponáhľali  sa  a  našli  Máriu,  Jozefa  a  dieťatko  uložené  v

jasliach. Keď to uvideli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. Všetci, čo

to počuli, čudovali sa tomu, čo im rozprávali pastieri. Ale Mária si všetky tie slová

zachovala vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili, oslavovali a

chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Keď uplynulo osem

dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako bol

počatý v matkinom lone.

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

a     v     pravde, modlíme sa.  

Modlitba:
Milostivý Otče skrze Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa!
Ďakujeme Ti, že miluješ tento svet a aj nás v ňom, a to natoľko, že si za nás dal svojho
Syna, aby sme mali život.
Sme tu z vďačnosti pred Tebou a ďakujeme Ti, že si nám umožnil sláviť aj tento rok,
oslavovať Teba, prosiť o pokoj a ďakovať za všetko, čo si doteraz v našich životoch
dosiahol.
Ďakujeme, že si sa zľutoval nad našimi biednymi a častokrát zatemnenými životmi, a
dokonca aj dnes dávaš Tvojím slovom svetlo, pokoj a druh takého uistenia,  vďaka
ktorému je náš život v tomto biednom tele znesiteľnejší.
Niet  lepšieho pocitu  Otče  náš,  že  my sami  sme deťmi  milovaného Boha,  že  nám
odpúšťaš  naše  hriechy  a  že  môžeme  pred  Tebou  začať  čistým štítom,  že  Svojou
milosťou dokážeš nás pritiahnuť ako magnet a dáš nám silu priblížiť sa k Tebe a k
pokoju,  ktorý  v  Tebe  zaiste  je.  Prostredníctvom nej  nájdeme spoločný hlas  medzi
sebou navzájom, s našimi rodinnými príslušníkmi a známymi.



Pane, ako si kedysi prijal tú maštaľ ako miesto narodenia, prijmi i uctievanie našich
sŕdc a buď v nás narodený, nájdi svoje príbytok v našich srdciach, aby sme mohli
počúvať Tvoje slovo, aby si preskúmal a uzdravil  naše vnútro,  veď naše životy sú
otvorenou knihou pred Tebou, lebo nás poznáš lepšie ako ktokoľvek iný, a aj napriek
tomu sa k nám s láskou prikláňaš.
Modlíme sa za tých, ktorí oslavujú s úplnou radosťou, aby tento pocit, že sa na sviatky
pozerajú očami dieťaťa, zostalo navždy v ich srdciach, ale zároveň Ti prinášame tých,
ktorí  počas sviatkov ešte silnejšie pociťujú straty,  za tých,  ktorí sa rozpamätajú na
svojich blízkych, pretože veríme že okrem Tvojho svätého slova a i tvojej potešujúcej
lásky pre nás niet inej možnosti.
Preto sa modlíme, aby sila Tvojho Ducha Svätého posilňovala našu dušu, aby sme
skutočne mali sviatok, v ktorom sme schopní znovu prijímať dobrú zvesť, evanjelium,
a tým žiť pokojné a láskyplné dni. V mene Ježiša Krista vyslyš našu modlitbu. Amen.

Pieseň: Chválospev č. 370: „Čujte slávny neba ples: Kristus narodil sa dnes!“

Vzdych:  „Sláva  Bohu  na  výsostiach  a  na  zemi  pokoj  ľuďom,  ktorých  on

miluje.““(Lk2,14) Amen

Biblický text:Druhý list apoštola Pavla Korinťanom 5,19a

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

v druhom  liste  apoštola  Pavla  Korinťanom v  piatej  kapitole,  v devätnástom verši

nasledovne:

„Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou.” 

Toľko slov Písma Svätého

Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce vianočné kresťanské

zhromaždenie v Pánu Ježišovi!

Vitajte,  milí  bratia a milé sestry!Verím, že Pán nám všetkým dal túžbu do

našich sŕdc, ktorá nás dokázala zhromaždiť, aby sme boli spolu v srdci Bratislavy, vo

svätom príbytku nášho Boha. Sme pripravení v duchu velebiť chválospevom Pána a

prosiť o pokoj pre nás všetkých, i čakať na všetko, čo je teraz pripravené pre nás ako

duchovná obživa vďaka Jeho živého slova v tomto posvätnom spoločenstve.

Jedným  z  najdôležitejších  posolstiev  stále  sa  obnovujúceho  Vianočného

príbehu je dnes to, že náš vzťah s Bohom nemôže nič a nikto vyrovnať len Jeho osoba.

Vianočnou  dobrou  správou  je,  že  Ježiš  sa  stal  mostom  zmierenia  medzi  nami  a



Bohom. Ak tu teraz nesedíte so zatvrdnutým srdcom, ale dovolíte, aby do vás prenikla

moc Ducha Svätého, a ak dokážete opustiť všetky svoje starosti, strachy a zbytočné

myšlienky, môžete zistiť, že On je schopný preniknúť až tam, kde je potrebné naplniť

Božiu  nepochopiteľnú  lásku.  Ak  si  dnes  schopný  darovať  zo  seba  samého,  Boh

požehná všetky Tvoje myšlienky a plány pre život, stačí len vykročiť po Jeho moste. A

niekedy môžete mať pocit, že sa pod vami zrúti most mieru, máte toľko problémov a

bremien, ale tento most na začiatku drží kolíska, ktorá sa časom premení na kríž, aby

si kráčal/ aby si kráčala do bezpečia po ceste zmierenia s Bohom a smerom k Bohu,

ktorý  Ti  nedovolí  žiť  bezcieľne.  Môže  však  dokonca  zmeniť  piatok  na  sviatok,  v

ktorom  veľa  želaní  a prianí:  šťastné,  príjemné  a  požehnané  Vianoce  nebudú  len

slovami a obvyklými Vianočnými pozdravmi, ale aj naplnenou spolupatričnosťou, keď

skutočne môžeme cítiť, že sú tu pokojné Vianoce, a ten pokoj nepochádza od nás, ale

od Kniežaťa pokoja.  Keď aj  napriek tomu,  že dokážem napísať  zoznam vlastných

problémov,  stále  mám vnútorný pokoj,  pretože môj  hlavný zdroj  je  živený Božím

slovom. Boh totiž zmieril svet sám so sebou v Kristovi. 

A my patríme k tomuto svetu.  My,  ktorí  slávime tento sviatok práve prekročením

prahu kostola. A tiež tí, ktorí nehľadajú Boha. Dostávame sa do ich životov práve ako

soľ a svetlo, aby sme priniesli dobrú novinu, pretože stále existuje srdce, ktorého pôdu

je  potrebné okopávať,  a  sú miesta,  kde musíme s Božou pomocou postaviť  mosty

zmierenia.  Pretože bez toho, aby sa naše srdcia zmenili,  sme schopní sa vzájomne

ničiť iba čoraz sofistikovanejšími spôsobmi. Dnes svet potrebuje viac zmierenia ako

nepokojov. Môžeme uzavrieť mier s Bohom, uzavrieť navzájom mier a byť zmierení

vo svojich vlastných srdciach.

Pokoj.  Aký  rýchlo  miznúci  darček.  Prebývalo  to  tam,  veľmi  hlboko,  ale  teraz

nebadáme už ani len jeho stopu. Pre duše a pre rodiny mnohých ľudí sú už ťažko

známou novinou. Nakoľko však i dnes hľadáme pokoj na duši bolo by dobré vypnúť

správy o svete okolo nás, a vysporiadať sa s tým, čo nás nájde a hľadá z Božieho

slova. Umlčať zlé správy a počuť len dobré správy, čiže evanjelium, ktoré nás môže

vyviesť z nášho súčasného stavu. Dobrú zvesť, ktorá bola spätne najpovzbudivejším a

najduchovnejším posilňovačom imunity ľudí, aby sa mohli štítom viery brániť proti

čomukoľvek.



Drahí bratia a sestry! Anjeli spievali nad betlehemskými poľami o Božej sláve na nebi

a na zemi o pokoji človeka. Náš Pán nám chce dať pokoj, ktorý nám tento svet nemôže

dať ani vziať. Požiadajme ho o tento darček. Pretože kto z nás nechce žiť s týmto

darom. Boh má v Kristovi moc nad všetkými našimi nepokojmi. Stačí očakávať, že

zahojí naše existujúce rany. A aj dnešnú príležitosť sviatosti  svätej Večere Pánovej

možno považovať za nástroj zmierenia, pretože milosť nášho Pána stále existuje, stále

môžeme prinášať svoje hriechy, svoje slová, ktoré nepriniesli pokoj do všedných dní,

ktoré sú za nami, a ani dokonca to dnešné ráno nebolo príliš pokojné, veď sme počuli

hlas zvona. Nenechal nás chladným náš stav, vydali sme sa, aby sme boli tu a spolu,

pretože sme túžili  po niečom viac,  po niečom pokojnejšom,  po samotnom Božom

pokoji a po doplnení našich nehmotných rezerv, ktoré by mohli poslúžiť ako zdroj v

každodennom živote.

Boh zmieril svet sám so sebou v Kristovi. Už si to niekedy precítil, môj drahý brat? Že

nemusíš vystrojiť pokoj vo svojom prostredí, ale to zostupuje práve odtiaľ, od Otca

pokoja. Pretože to, čo si už zažil, sa dá odovzdať ďalej a Boh tak posväcuje náš život,

naše manželstvo, našu rodinu, naše pracovisko a všetky druhy spoločenstiev. A nie je

to Vianočná scénka, ktorá pokračuje medzi štyrmi stenami, alebo krásne prestretý stôl

rodiny, a nie je to sila, ktorá hrá mier navonok, zatiaľ čo vo vnútri kypí zármutok

a vzápätí to všetko vybuchne, ale v skutočnosti tu vládne atmosféra Božej prítomnosti,

ktorú  nepredstavuje  zapálená  sviečka,  ale  Svetlo  sveta,  ktoré  je  schopný  dať  také

svetlo  aj  v  tých  najtemnejších  životoch  a  vzťahoch,  že  Ježiš  sa  v  kolíske  srdca

skutočne narodí a začne rásť a posilňovať.

A ak je aspoň jeden člen rodiny blízko Boha, ak už je živý Kristus v jeho srdci, potom

to skôr či neskôr, ale v určitom čase to ovplyvní aj ostatných. Je to niečo ako chrípka,

ak ju  chytí  jeden člen rodiny,  prejde každým členom rodiny,  ale medzitým, nie je

márna Tvoja modlitba pre Tvojho milovaného. Nie je nadarmo, že Teba Tvoje dieťa

len tak dovezie pred kostol a on nenavštívi Boží chrám, ale aspoň vidí, čo živí Tvoju

nádej a Tvoju vieru. Tvoje svedectvo o tvojom zmierenom vzťahu s Bohom nie je

márne, pretože Boh dal Krista za svet. Daroval Ho ako zdroj zmierenia. Jeho skutočné

prijatie znamená, že nič nemôže vyrovnať ten nedostatok vo vzťahu s Bohom, len On.

Pretože kým nevystúpim na most zmierenia, dokážem uspokojiť svoje fyzické potreby,



ale  moja  duša  je  zo  všetkého  unavená  a  moje  srdce  tak  zatvrdne,  že  nemôžem

oslavovať v pokoji, nedokážem sa radovať s detským srdcom, a dokonca ani čakať a

prežiť Vianoce ako život z Božej milosti. 

Nech Pán požehná Slovo zmierenia v našich srdciach a nájde medzery, cez ktoré do

nás  môže Duch preniknúť,  krok za  krokom, keď vchádzame až  k Pánovmu stolu,

budeme čoraz viac prežívať, že sa Pán zmieril s týmto svetom v Kristovi. A na tomto

svete som aj ja, pre koho sa narodil Kristus, ktorého hriechy uniesol a v ktorom môže

byť túžba po zmierení stále silnejšia v Božom smere i v smere tých, s ktorými ma Boh

umiestnil do rodiny alebo spoločenstva. Začala som kázeň s Vaším privítaním. Verte,

milí bratia a drahé sestry, že Vás sem priviedol práve Ona s cieľom znovu vidieť a

precítiť, že zmieril svet sám so sebou v Kristovi. Amen.

Modlitba:
Boh milosti, pokoja a odpustenia!
Chválime Ťa Pane, za Tvoju slávnu milosť, že máš k nám stále slovo, stále nás voláš,
aj keď sa Ti toľkokrát otočíme chrbtom a protestujeme proti Tvojej vôli. Prosíme Ťa,
aby si požehnal naše sviatky. Prosíme Ťa, daruj nám to, aby sme pred Tebou mohli
skutočne  otvoriť  naše  srdcia,  aby  sme  mohli  pred  Tebou  vyliať  všetko,  čo  je
bremenom pre náš život, aby sme mohli vyznať, že Ťa nadovšetko potrebujeme. Tvoju
spásnu milosť, Tvoju lásku, ktorá pre nás sa zohla až k zemi, ktorá prichádza za nami
a hľadá nás, ktorá uzdravuje, zväzuje rany a ktorá prosí i dnes o náš nový život. Nech
nám náš  Pán dá schopnosť  kráčať  s  otvorenými očami a  vidieť,  aký dar  skutočne
potrebujeme. Dar, v ktorom môže byť obnovená všetka naša radosť, náš život, naša
prítomnosť a budúcnosť. Prosíme Ťa, Otče náš, aby si nám pomohol nezahrávať sa s
Tvojou  milosťou,  ale  uvedomiť  si,  že  to  je  o  nás,  o  našich  životoch  a  o  našich
vzťahoch.
Voláme a čakáme na prítomnosť sily Ducha pri príležitosti sviatosti, veď chceme žiť
i s možnosťou  viditeľného  slova  Tvojho,  ktoré  živia  náš  večný  život.  Pomôž  nám
úprimne vyznať  svoje  hriechy,  aby sme sa  ich mohli  zbaviť  a  na  základe  Tvojho
odpustenia dokázali odpustiť iným i sami sebe.
Modlíme  sa  teraz  za  našich  nepriateľov,  za  seba,  za  všetkých  členov  cirkvi  tu
prítomných.  Modlíme sa  za  tých,  ktorí  dnes  nemôžu byť  s  nami,  za  členov našej
rodiny, za tých, ktorí sú nám blízki, a tiež za tých, ktorí ešte Ťa neprijali do svojich
sŕdc. Modlíme sa za našich chorých, modlíme sa za tých, ktorí pamätajú na svojich
blízkych, za bratov v zármutku. Prosíme Ťa, aby si daroval moc Tvojej útechy a zotrel
slzy, ktoré prúdia vo vnútri i  vonku. Modlíme sa za všetkých, ktorí strávia sviatky
osamote, za obyvateľov domova sociálnych služieb a za naše vdovy i siroty. Kvôli
Tvojej nesmiernej láske, buď a zostaň pastierom nášho cirkevného zboru. 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:  „Vstaň,  zasvieť,  lebo  prichádza  tvoje  svetlo  a  Hospodinova  sláva

vychádza nad tebou.“ (Iz60,1) Amen

OZNAMY

Pieseň: Chválospev č. 371:5.6 „Nuž, tešme sa i my tomu...”

Na záver našich služieb Božích spievajme chválospev č. tristosedemsediatjeden, ktorý 

sa začína takto: 


