20.02.2022
Suspírium: „Na toto si však upriamim srdce a na toto budem čakať: na prejavy Hospodinovej
milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Každé ráno sú nové, nesmierna
je tvoja vernosť.” (Nár 3,21-23.) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 301:1.: „Boh náš je láska od večnosti...“
Pozdrav: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého
vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha, nášho Otca.
Jemu sláva na veky vekov.” (Gal 1,3-5) Amen.
Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste apoštola Pavla Efezanom
v 4. kapitole v druhom a v treťom verši takto: „so všetkou pokorou, miernosťou a
trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku
pokoja.” (Ef 4,2-3) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 301:2-4 „Boh náš je láska od večnosti...“
Vzdych: „… lebo veľké je tvoje milosrdenstvo, až po nebesia, tvoja vernosť až po oblaky.“ (Ž
57,11) Amen.
Lekcia: Prvý list apoštola Pavla Korinťanom 13. kapitola
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre potešenie našich
sŕdc, je zapísané v Prvom liste apoštola Pavla v trinástej kapitole. Slovo Božie si vypočujte
v sede.
„Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anjelskými, a lásku by som nemal, bol by som iba
ako cvendžiaci kov a zvučiaci činel. 2 A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky
tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory
prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. 3 Ak by som rozdal všetok svoj majetok,
a ak by som vydal svoje telo, aby som sa mohol chváliť, no lásku by som nemal, nič by mi to
neosožilo. 4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; 5
nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy; 6 neraduje sa z
neprávosti, ale raduje sa z pravdy; 7 všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží.
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Láska nikdy nezanikne; proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie bude prekonané. 9 Lebo
iba sčasti poznávame a sčasti prorokujeme.
čiastočné, sa pominie.
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Ale keď príde to, čo je dokonalé, to, čo je

Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa,

usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.
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Teraz

vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam sčasti, ale
potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. 13 Teraz teda zostáva viera, nádej a láska,
tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.“
Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu a v pravde,
modlíme sa.
Modlitba:
Pane náš, ďakujeme za Tvoju vernosť a lásku, s ktorou si si vybral naše životy a my môžeme
každý deň cítiť Tvoju prítomnosť. Ďakujeme za udalosti tohto týždňa za podržanie, za vedenie,
že sme sa na Teba mohli vždy spoľahnúť.
Ďakujeme, že si dnes ráno nás pripravil tak, aby sme mohli prísť do Tvojho príbytku. Prosíme,
aby sme dnes pred Tebou stáli nielen telom, ale aj v duchu. Aby sme si úprimným vyznávaním
svojich hriechov, slabostí a pádov pred Tebou vyliali svoje srdcia a naplnili ich Slovom, ktoré
nás aj dnes volá k láske. Naše pominuteľné a chybné zdroje sú nepoužiteľné, aby nás utešili na
duchu a v tichosti Tvojho príbytku si vypočuli posolstvo, ktoré si nám dnes pripravil. Prosíme,
prehovor, Hospodine, lebo Tvoji služobníci počujú. Silou svojho Ducha dovoľ, aby Tvoje slovo
preniklo do našich sŕdc a tam celkom od koreňa vyhladilo všetko, čo by udusilo semienka
Slova.
Sme vďační za všetkých, ktorí sú dnes prítomní na službách Božích. Posilni nás, Pane náš, vo
viere, aby sme mohli rásť na duchu a stále so sebou niesť to, čo najviac potrebujeme. Modlime
sa aj za všetkých, ktorí žijú Tvoje slovo vo svojich domovoch. Ty poznáš naše slabosti a naše
hriechy a ďakujeme, že Ježiš Kristus ich v tele vyniesol na kríž, aby sme mohli žiť ako
vykúpené deti, milovať Ťa a slúžiť Ti samí a samé tam, medzi tými, ktorých sme od Teba dostali
ako dar. Pre Pána Ježiša Krista vypočuj naše modlitby. Amen.
Pieseň: Žalm č. 36:2-3: „O veľkej láske, Pane náš..”
Vzdych: „Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú,
jeden druhého zodvihne.“ (Kaz4, 9.10a.) Amen.
Biblický text: Evanjelium podľa Jána 15, 9:
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze Ducha svätého
je zapísané v Evanjeliu podľa Jána v pätnástej kapitole v deviatom verši nasledovne: „Ako si
mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske!” (Jn 15,9) Amen.
Toľko slov Písma Svätého

Milí bratia a milé sestry,
vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie v Pánu Ježišovi!

Tento týždeň sme začali takmer všetci s tým, že aj z kohútika tieklo slovo láska. Tento týždeň
sa kládol osobitný dôraz na manželstvo. Z päťdesiat dvoch týždňov v roku bol práve tento
týždeň medzinárodným týždňom manželstva. Týždeň, kedy sa viac venujeme najbližším
vzťahom, ktoré sú už na prvých stranách Biblie. Vzťahu, ktorý môže vzniknúť medzi mužom
a ženou. Mottom týždňa bolo „Zostaňme spolu.“ A keď som si prvýkrát prečítala toto heslo,
takmer vo mne začali rezonovať slová Ježišove, lebo tu nestačí myslieť na seba, ale potrebujeme
lásku Pána, ktorý ako Stvoriteľ dovolil náš život a tak zariadil naše dni, aby sme žili v
stanovenom čase s tým mužom, alebo s tou ženou, ktorý / ktorá nie je len mojím partnerom
alebo partnerkou, ale Pánom vyvoleným alebo vyvolenou.
Ježišove slová sú adresované učeníkom. Ježiš v prvom rade hovorí o skutku Hospodina, Jeho
Otca, ktorý je vždy pripravený robiť pre svoj ľud nové a nečakané veci. Veď toto je skutočná
tvár Božej vernosti, spravodlivosti k celej zemi a našim rodinám dodnes.
A hoci my radi často chceme utekať vpred, ak si myslíme, že Boh v našich životoch nekoná
dostatočne rýchlo, zostaňme dnes trochu pokojní. Nech naše telá a duše odpočívajú, neplánujme
udalosti najbližších dní, ale buďme spolu tak, ako je dobré byť spolu, zostaňme spolu, kým
môžeme povedať s Kristom, že Božia láska je prvoradá a zo zárodku Jeho činnosti sa rozvíja
všetko, pretože vlastne nič iné nepotrebujeme.
Drahí bratia a sestry! Ľudská existencia je sociálna existencia. Každý potrebuje milovať a byť
milovaný. A hoci schopnosť milovať sa už dá naučiť a rozvíjať, bohužiaľ môže aj bolieť, keď
sa nám niekto zapíše do sŕdc. Pretože sú a budú trpké a sladké časy... sú a budú etapy života, v
ktorých sa jedna strana cíti dusená alebo žije v tieni druhej, nemôže sa už z ničoho radovať a
jeho každodenná, ba dokonca týždenná rutina definuje jeho život, a vôbec nerastie v láske alebo
dokonca viere.
Drahí bratia a milé sestry! Preskúmajme dnes naše spoločné manželské vzťahy... s vedomím,
že ten manželský pár, ktorý požiada o Pánovu prítomnosť vo svojom manželstve, zažije nebeské
požehnanie, že bude tým, čím Boh chce ho / ju vidieť v manželstve, a to verným ochrancom, a
to vernou pomocnicou.
A v tomto prípade „ja“ prestáva a začína sa kapitola o tom: „my“: Zostaňte v mojej láske.
Kapitola o našom spolužití, o našich radostiach a o našich zápasoch, o našom zdraví a o našej
chorobe, o našej láske a o našom odmietnutí, o našej nádeji a beznádeji.
Môžem nazvať svojho druha svoju družku mojím osobným duchovným spoločníkom? Tam,
kde sa partneri navzájom odmlčia, ťažko vysloviť heslo tohtoročného týždňa manželstva:
„Zostaňme spolu.“ Zostaňme manželmi! Zostaňme spolu, bok po boku!

A to sa dá dosiahnuť len vtedy, ak neopustíme svoje miesto. A toto je stav, keď som s tým
druhým, stav prežívania požehnania. A ja môžem v tomto spolužití volať k Pánovi: „Zostaň s
nami, Pane, láska tvoja, lebo v Teba máme nádej."
Ako manželia, ako vdova ako vdovec, ako slobodní v Pánovi, ktorý má plán pre životy nás
všetkých a reční: „Zostaňte v mojej láske.“ On môže využiť aj náš rodinný stav, lebo On
skutočne túži po našej prítomnosti. V Jeho láske sa naše otázky a naša netrpezlivosť utíchajú
a kmitá dôvera v manželskom zväzku, že bude pôsobiť, neopustí ma so svojou vernosťou,
môžem svojim manželským vzťahom, ale aj svojou samotou predstúpiť pred Jeho osobu a
nájdem Podporovateľa, Ktorý odstráni všetky moje pocity nedostatku práve svojou
neoblomnou láskou.
Drahí bratia a sestry! Tí, ktorí sem prichádzajú týždeň čo týždeň, prosia so svojím partnerom,
alebo sami, veria, že je za nimi dlhá cesta okorenená hlbokými skúsenosťami, počas ktorých sa
naučili, že sila ich prežitia a spolupatričnosti je nádej, ktorá si vyžaduje Pánovu lásku a jej
stálosť. Čaká nás aj v najužšom vzťahu, kde sú Božie Slovo a milosť pripravené robiť zázraky
už dnes a privádzajú nás do situácií, keď túžime po neustálom spoločenstve s niekým, kto nie
je súčasťou života, ktorého sme dostali ako dar od Pána. Môj manžel, moja manželka je
výsledkom Pánovej lásky v mojom živote, a práve preto, bez Ježišovej lásky nikdy
nezostaneme spolu. Bez dôvodu alebo účelu nebeského to nikdy nebude ono.
Je to Pán, od Ktorého sa môžeme naučiť, ako prijať druhého, bezpodmienečne milovať
druhého, odpúšťať druhému, byť trpezlivý s druhým, začať od znova s druhým a povedať, aby
sme zostali spolu a to skrze Pánovej lásky zjavenej v Kristovi. Náš Hospodin povedal áno
v Ježišovi osobne na nás. Cez Ježišovo narodenie, cez Kristovu službu: smrť, vzkriesenie a
nanebovstúpenie Ježiša nám tiež povedal, že „Boh je s nami“. Je s nami každý deň až do
skonania sveta, takže my len máme dúfať v Neho.
Len každodenná prítomnosť Jeho lásky môže požehnať manželstvo, zažiť oddane v láske ťažké
vdovstvo s pokojom a prijatím Božej vôle a zabezpečiť i v samote, že nemusíme bojovať sami,
ale v modlitbe môžeme prosiť spoločníka, s ktorým môžeme ďakovať verne výslovné Božie
požehnanie z Ježišových úst: „Zostaňte v mojej láske.“ Amen.
Modlitba:
Milostivý Pane náš!
Ty, ktorý každému zvlášť si stvárnil srdce, všímaš si všetky ich skutky… Ty, ktorý poznáš o
všetkých tlkotoch našich sŕdc, pomôž nám, aby sme neprestali prosiť o neustálu prítomnosť
Tvojej lásky v našich životoch. Prosíme Ťa, Ktorý si Jediný schopný naučiť nás dôverovať,

milovať, odpúšťať, a žiť všetky naše vzťahy tak, aby bolo viditeľné, že sme Tvojimi učeníkmi,
ktorí sú pripravení učiť sa od svojho Majstra. Pane náš, ďakujeme za manželské páry v našom
cirkevnom zbore. Daj im, aby sa navzájom videli ako dary Božie a veď ich modlitby, aby mohli
denne prosiť o prítomnosť Tvojej lásky na spoločnej ceste životom. Požehnaj tých, ktorí môžu
prísť k Tebe spolu do Tvojho svätostánku, verných i neveriacich zachovaj v manželstvách
v Tvojej láske.
Modlíme sa za naše vdovy, Ty si ich hlavným strážcom, Hospodine náš. Nech sa k Tebe
prihovárajú každý deň a vyznávajú Tvoju vernosť vo svojich modlitbách. Daj im pocítiť Tvoje
požehnanie, nech vyznajú, že cítia a vedia, že nebojujú s každodenným životom sami, ale Ty si
tu, aby si ich chránil a miloval.
Modlime sa za slobodných. Pane náš, Ty vieš, aký je Tvoj plán v ich živote. Prosíme, nech
predkladajú úprimné modlitby hľadajúcich a čakajúci, aby Ťa požiadali o to, čo si pre nich
pripravil jedine Ty.
Prinášame Ti i trápenia rodičov, ktorí sú nepokojní kvôli svojim rozvedeným alebo slobodným
deťom. Pomôž im, aby nechceli konať, ale zverili Tebe načasovanie a v modlitbe im dovoľ, aby
teraz pred Tebou nechali svoje starosti a nepokoj pre Tvoju lásku.
Prosíme o manželov, kde jeden z nich dennodenne zápasí s chorobou. Daj im silu a vieru
veľkosti horčičného semienka, že tieto páry sa môžu navzájom podporovať.
Ďakujem Ti, Bože, za lásku, ktorú si preukázal tomuto svetu, keď si nám dal svojho
jednorodeného Syna.
Ďakujeme za Neho a v Jeho mene, ak o to neustále prosíme, môžeme k Tebe prísť s dôverou,
pretože vypočuješ naše modlitby v našej osobnej komôrke. Naše čakanie nie je zbytočné,
pretože môžeme s istotou veriť, že máš všetko pre nás pripravené, čo potrebujeme. Ďakujeme
za dnešné osobné evanjelium života: Zostaňte v mojej láske! Ďakujeme, že sme v prvom rade
Tvoji učeníci. Prosíme, buď s nami budúci týždeň, požehnaj naše životy, naše rodiny a naše
cirkevné zhromaždenie. Prosím, vypočuj nás pre Pána Ježiša Krista. 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: „Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.“ (1Pt5,7) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 458: „Bratia, sestry, poďme spolu v srdci ...“

