
„Teraz, alebo nikdy...“ 

Suspírium: „Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; rozumní sú všetci, čo 

takto žijú. Jeho chvála trvá navždy.“ (Ž 111,10) Amen. (Maričová Tamara) 

 

Pieseň: Chválospev č. 301. 1. verš: „Boh náš je láska od večnosti,…”   

 

Pozdrav: „Vieme, že nás počuje…“ (1Jn 5,15) Amen.   

 

Suma zákona: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Knihe Žalmov v 49. 

kapitole od druhého po piaty verš takto: 

„Čujte to, všetky národy, zbystrite sluch, všetci obyvatelia sveta, jednoduchí i 

vznešení, bohatí spolu s chudobnými! Moje ústa vyslovia múdre výroky a úvahy 

môjho srdca budú rozumné. Nakloním ucho k prísloviu, za zvuku harfy vyjavím 

svoju záhadu.“ (Žalm 49,2-5) Amen. (Robert Séleš ml.) 

Prosím, zaujmite si svoje miesta.   

 

Pieseň: Chválospev č. 301. 2-4: „Boh náš je láska od večnosti,…”  

   

Vzdych: „Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa a nezľutovať sa nad synom 

svojho lona? Keby aj na neho zabudla, ja na teba nezabudnem.“ (Iz 49,15) Amen. 

(Noemka Šoltésová) 

     

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 Korinťanom 

v trinástej kapitole. 

„Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anjelskými, a lásku by som nemal, 

bol by som iba ako cvendžiaci kov a zvučiaci činel. 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. 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. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje 

a nenadúva; nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, 

nepočíta krivdy; neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy; všetko znáša, 

všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne; proroctvá sa 

pominú, jazyky umĺknu, poznanie bude prekonané. Lebo iba sčasti poznávame a 

sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, to, čo je čiastočné, sa 

pominie. 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. 

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. Teraz 

teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.“ (Séleš 

Robert st.) 

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

a v pravde, modlime sa.  

 

Modlitba:  

Duchu Svätý, príď už príď a naplň nás Tvojím svetlom z neba!  

Poď medzi nás Strážca sirôt!  

Príď, Učiteľ a Vychovávateľ našich sŕdc a podeľ sa s nami o Tvoj nebeský poklad! 

Náš milostivý Utešiteľ, náš fyzický i duchovný Živiteľ, daj nám pocítiť Tvoju 

hojnosť i teraz. Drahý Ježiš, Pane náš, prosíme, daruj nám sviežosť do nového 

školského roka pri našej únave, daruj nám chladný tieň v horúčave, aby sme si 

mohli odpočinúť s Tebou a buď našou radosťou v ťažkých a plačlivých situáciách.  

Prosíme, očisti špinu našich hriechov, opráš naše vnútro a uzdrav naše rany! 

Prosíme, Otče nebeský v Kristovi, zlom našu tvrdosť, a premeň všetko zlé na 

dobré, lebo Ty máš moc nám to učiniť. 

Duchu Svätý, čistotu Tvojho slova daj nám pochopiť, aby sme už nežili my, ale Ty 

si žil v nás, Pane života, vylej svoju sedemnásobnú milosť na svojich verných 

služobníkov! Pre Krista, Ktorý nás nadovšetko miloval a je k nám verný i teraz, 

vypočuj našu modlitbu. Amen. (Marič Ladislav ml.)  

Prosím, zaujmite si svoje miesta  

 

Pieseň: Žalm č. 78. 1-2.9-10. verš: „Počúvaj, ľud môj, tebe daný zákon…”  

 

Vzdych: „[...] Vzal ho bokom od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkol sa slinou 

jeho jazyka, pohliadol k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effatha,“ čo znamená: 

„Otvor sa!“ (Mk 7,33-34) Amen. (Šimon Šoltés) 

 

Biblický text: Prvý list apoštola Pavla 13. kapitola 11-13.verš 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané v Prvom liste apoštola Pavla v trinástej kapitole, 

od jedenásteho po trinásty verš takto: 

„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. 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. Teraz 

teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.“ 

(Rebeka Sélešová) 

Toľko slov Písma Svätého.    

 



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

 

Ako? Ako? Ako? Bohaté prirovnania a užitočné obrazy na začiatku školského 

roka 2022/2023 od apoštola Pavla. 

Prvý obraz pochádza z vlastného života každého z nás. Apoštol Pavol zámerne 

túto vetu formuluje v prvej osobe jednotného čísla. Touto zmenou prešiel 

a prechádza každý. Chlapček alebo muž? Dievčatko alebo žena? Aký je rozdiel 

medzi dieťaťom a dospelým človekom? Obrovský. Dieťa je hravé, neposedné a 

papuľujúce, vo vyšších ročníkoch sa už osamostatní od svojich rodičov, nežiada 

a nepotrebuje pomoc svojich učiteľov, vie, čo je pre neho dobré. Skutočne? 

Dospelý človek už viac premýšľa. Už sa popálil. Vypýta si radu, berie si všetko na 

svoje plecia, vo svojej aktovke má mnoho povinností a vybavovačiek. Cíti 

zodpovednosť za seba, za rodinu a celý kolektív. Cíti stekajúci pot po tvári pri 

práci pre každodenný chlieb. Oteckovia, mamičky, dospievajúci a deti! Nie sme 

rovnakí, ale Boh nás všetkých spojil do rodín, do materských, do základných, do 

stredných, do vysokých škôl, do pracovného kolektívu, do cirkevného 

spoločenstva, kde musíme obstáť. Hovoriť, zmýšľať a usudzovať konáme podľa 

veku. Hovoriť, zmýšľať a usudzovať nie je také jednoduché hlavne, keď pod 

jednou strechou žije viac generácií. Hovoriť, zmýšľať a usudzovať nie je také 

jednoduché, keď sa mení uhol pohľadu. Toto porovnanie sa nás bytostne dotýka, 

práve preto apoštol Pavol na vlastnom príklade prerozpráva: porovnanie 

myslenia v detstve a myslenia dospelých. Dieťa je dieťa, drahí rodičia! Dospelí sú 

dospelí, milé deti. Aj na začiatku tohto školského roka je prvoradé, aby sme si to 

uvedomili. 

Druhý obraz apoštola Pavla je ešte striktnejší. Zrkadlo alebo v tvárou tvár? 

Antické zrkadlá boli kovové, presnejšie medené a ich odraz nebol dostatočne 

kvalitný. Nepriame zobrazenie reality. Každý v zrkadle akoby bol zahalený. 

Zrkadlo vždy ukrýva nejaké tajomstvo a záhadu. Častokrát sa v zrkadle vidíme 



ako princezné, ako králi, ako najvyšší, a popritom realita je celkom iná. Zrkadlo, 

do ktorej sa pozrieme, skrýva najtajuplnejšiu hádanku: KTO SME? AKÍ SME?  

Ako sa spoznáme? Tvárou tvár. Skutočnosť je však pre nás jasná len vtedy, keď sa 

s tým druhým porozprávame a strávime s ním dostatočný čas. Triedny kolektív 

i učitelia, i spolužiaci, i rodičia, i známy sa pred nami otvoria len vtedy, keď 

tvárou tvár sa spoznáme. Kontakt je veľmi dôležitý. Vzťahy, putá a priateľstvá 

vznikajú len pri osobnom stretnutí. Porovnanie zrkadlového a živého je teda na 

mieste. 

A nakoniec časť a celok. Sčasti alebo v celku? Tento príklad som porozumel 

vtedy, keď som ako malé dieťa dostal prvú tortu na narodeniny. Bola celá moja. 

Na torte boli moje údaje. Meno a vek. A hneď som si pomyslel, že ju celú zjem iba 

sám. Je len moja. Ako celok, všetko je moje. Nepodelím s nikým. Zrazu však 

vidím, že moja mamička zobrala tortu a nakrájala ju, aby každý z nej mohol jesť. 

Rozplakal som sa. Celok alebo časť? Časť alebo celok? Nechcel som sa podeliť. 

Chcel som ju zjesť úplne sám. Všetko chcem spoznať, vedieť, zjesť a vypiť sám. 

Všetko.  Teraz, alebo nikdy.  

Teraz však pre apoštola Pavla má iný význam ako som mal ja. Prichádza 

trojnásobný podmet po neúplných obrazoch: Viera, nádej a láska. Čo nám zostáva 

v ponímaní večného ale i pozemského života? Trvanie viery, nádeje a lásky 

v prítomnom čase. Život viery je to, čo z toho vidíme. Niekedy klesáme na duchu, 

a niekedy sme v poriadku, je nám fajn. Nádej, ktorú vidíme, už nie je nádej na 

rozdiel od lásky. Večne trvajúca láska nás pohýna vpred teraz. Neoddeliteľnou 

súčasťou Pavlových kázní o Kristovi je láska Božia. Duchovná výbava každého 

veriaceho o a v Kristovi, je láska. Vyzdvihnúť lásku! Realizovať život bez lásky 

Kristovej sa nedá. Nič nemôže konkurovať Pánovej láske. Dôležité pravdy 

pominú, ale láska nikdy nezanikne. Preto sa sústreďme v novom školskom roku 

2022/2023 na to, čo zostáva! Nemôžeme sa oprieť o naše biblické poznatky, 

pretože naša vízia podlieha krehkosti pozemskej existencii. Aj keď máme pocit, že 



sme bližšie k pravde ako náš spolužiak, naša mamička a učiteľka a za svojím 

presvedčením musíme pevne stáť, a to aj varovaním druhého – predsa len naša 

reč a správanie môže byť len jednou autentickou pečaťou: láskou. Keď sa s 

niekým hádame o bežných veciach – s členmi rodiny, s učiteľmi, podriaďujeme 

svoju vnímanú pravdu väčšej sile lásky? Drahý brat a milá sestra! Zhrešil si proti 

Božej láske doma, v kruhu svojich najbližších? Zhrešil si proti Pánovej láske, 

v škole, v pracovnom kolektíve, tam, kde tráviš každý deň dostatok času? Naučili 

sme sa, že v hádke má väčšiu pravdu ten, kto väčšmi miluje? V cirkevnom zbore, 

v škole i doma môžeme byť obklopení viacerými druhmi služieb a môžeme sa 

stretnúť s mnohými povolaniami i poslaniami, mnoho darov a veľa talentov nás 

môže obklopiť, ale hodnota všetkých z nich je podriadená láske? Dokonca aj také 

dôležité dary, ako je viera a nádej, sú nižšie ako láska. LÁSKA, ktorou nás miloval 

Boh, zostáva. Hodnotu, duchovnú veľkosť a zrelosť cirkevného zboru i každého 

spoločenstva ukazuje, koľko lásky má, a to BOŽEJ LÁSKY. V duchovnom diele 

služby je viac; služba v láske. 

Je možné spojiť sa s Bohom bez lásky k Bohu? Je možné spojiť sa s Bohom bez 

lásky k druhému človeku? V rodine, škole, kostole, kto je väčší, kto je zrelší? Ten, 

kto viac miluje. Je v rodine niekto, kto má viac lásky ako ty? Je v škole niekto, kto 

má viac lásky ako ty? Je v cirkevnom zbore niekto, kto má viac lásky ako ty? Ako 

môžeme do vlastnej rodiny priniesť viac lásky? S Ježišom, Ktorý nás sám učí: 

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval 

vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali.“ (Jn 13,35) 

Ako môžeme priniesť viac lásky do cirkevného spoločenstva? Ako môžeme 

priniesť viac lásky do komunity triedneho kolektívu? Uvedomili sme si, že láska 

je najväčšia a pôsobí cez nebeské rozhodnutie. Boh sa tak rozhodol, že miloval 

tento svet. Svojho jednorodeného Syna dal, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, 

ale mal večný život. Veď skrze tejto lásky pochopíme rozdiel medzi týmto 

pozemským svetom a eschatologickou skutočnosťou. Život, tu na zemi a tam 



v nebi je prepojený, práve láskou Božou. Smer je nám daný. Nové prikázanie do 

nového školského roka znie: MILOVAŤ. Nasmerujme sa Božou láskou, tou 

najväčšou, tou najmohutnejšou. Vzťahy si pestujme s Božou láskou. Šlabikár 

otvárajme s Božou láskou. Vzťah k matematike si pestujme s Pánovou dobrotou. 

Vzťah k jednotlivým živým jazykom si pestujme s Pánovou láskou. Vzťah 

k učiteľom, rodičom, spolužiakom si pestujme s Pánovou láskou. Láska v Ježišovi 

je totiž o pevnom a živom vzťahu. Teraz teda zostáva: LÁSKA, najväčšia. 

I v tvojom živote, tu a teraz? Amen.  

Modlitba  

„Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma 

miloval a aby som ja bol v nich.“ (Jn 17,26) 

 

„Preto smelo môžeme hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže 

urobiť človek?“ (Žid 13,6) 

 

„A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha 

Svätého, ktorého sme dostali.“ (R 5,5) 

 

„Ty sa však nevzďaľuj, Hospodin, Sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc!“ (Ž 22,20) 

 

 „Kráľ im odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 

mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40) 

 

„Mňa však Božia blízkosť blaží. V Pánovi, Hospodinovi, mám útočisko, preto 

ohlasujem všetky tvoje skutky.“ (Ž 73,28) 

 

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval 

vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji 

učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.“ (Jn 13,34-35) 

 

„Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska prikrýva množstvo 

hriechov.“ (IPt 4,8)    Modlitba Pánova 

Ofera: „Buďte navzájom pohostinní, bez šomrania. Ako dobrí správcovia 

mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, 

ktorý prijal.“ (IPt 4,9-10) (Ladislav Marič st.)  



Požehnanie: „Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich 

je láska.“ (IK 13,13) Amen. (Richard Séleš ml.)  OZNAMY 

 

Pieseň: Chválospev č. 458.1-3. verš: „Bratia, sestry, poďme spolu...” 
 


