
Moja radosť je úplná
Suspírium: „Požehnaný  Boh  a  Otec  nášho  Pána  Ježiša  Krista,  ktorý  nás
požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi
v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred
ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivého rozhodnutia svojej vôle
nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synovstvo (Ef 1,3-5).”  

Pieseň: Chválospev č. 209.: „Nový rok nám požehnaj: z lásky svojej, Bože náš!”

Pozdrav: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno, a jeho
milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Prejavil silu
svojím ramenom; rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú;  mocnárov zosadil
z trónov a povýšil ponížených. (Lk 1,49-52) Amen. 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Evanjeliu podľa
Lukáša v 15. kapitole od ôsmeho po desiaty verš takto:
„Keď  má  nejaká  žena  desať  drachiem  a  jednu  drachmu  stratí,  či  nezažne
lampu, nevymetie a neprehľadá dôkladne dom, kým ju nenájde? Keď ju nájde,
zvolá  priateľky  a  susedky  a  povie:  ‚Radujte  sa  so  mnou,  lebo  som  našla
stratenú drachmu.‘ Hovorím vám: Tak aj pred Božími anjelmi bude radosť nad
jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie (Lk 15,8-10).“ Amen.
Prosím, zaujmite si svoje miesta. 

Pieseň: Chválospev č. 600.: „Nový rok prišiel k nám zase...“  
    
Vzdych: „Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od
siedmich  duchov,  ktorí  sú  pred  jeho  trónom, a  od  Ježiša  Krista,  verného
svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás
miluje,  oslobodil  nás  svojou  krvou  od  našich  hriechov a  urobil  nás
kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi: Jemu sláva a moc na veky vekov.
Amen. (Zjav 1,4-6)
    
Lekcia: Evanjelium podľa Jána 3,22-29
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre
potešenie našich sŕdc, je zapísané v Evanjeliu podľa Jána v tretej kapitole od
dvadsiateho druhého po tridsiaty verš. 
 „Potom prišiel  Ježiš  so svojimi  učeníkmi  do judskej  krajiny.  Tam s nimi
pobudol a krstil. Krstil však aj Ján, a to v Ainóne blízko Salimu, lebo tam
bolo veľa vody. Ľudia ta prichádzali a dávali sa krstiť. Ján totiž vtedy ešte



nebol uväznený. Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o
očisťovaní.  Prišli  k  Jánovi  a  povedali  mu:  „Rabbi,  ten,  čo  bol  s  tebou  za
Jordánom a o ktorom si vydal svedectvo, krstí a všetci prichádzajú k nemu.“
Ján odpovedal: „Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba.
Vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal: ‚Ja nie som Mesiáš, ale som
poslaný pred ním.‘ Kto má nevestu, je ženích. Ženíchov priateľ, ktorý stojí a
počúva ho, sa veľmi raduje zo ženíchovho hlasu. Tá moja radosť je úplná. On
musí rásť a ja sa musím umenšovať.“ 
Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich
srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa. 

Modlitba:
Prichádzame k Tebe, Bože náš, drahý nebeský Otče, a prosíme Ťa, aby Tvoje
slovo neprehovorilo nadarmo. Nech sú naše životy Tvoje, prosíme, požehnaj a
pozastav sa nad našimi vierovyznaniami aj dnes. Vyznávame, že ak naše uši
nepočujú  a naše  srdcia  nedodržiavajú  Tvoje  slovo,  tak  sa  cítime  ako  osly
v bahne. Naše túžby sú od Tvojej vôle vzdialené, a naša iskra nádeje nesvieti.
Konáme  nábožne,  ale naše  pery  sú  často  znakom  lží  a  prekliatím  našich
skazených životov. Naše srdcia sú zlomené, Hospodine náš, tu stojíme pred
Tebou v smútku. Prosíme, aby si vyviedol naše duše z hlbín, stoj tu v strede
medzi nami, buď v nás a skrze Slovo, ktoré obohatí naše vnútro v Ježišovi.
Prišli sme do Tvojho príbytku, lebo pred nami stojí náročný rok. Nevieme, aký
bude, všetko je v Tvojich rukách, ale modlíme sa, aby si naše srdcia po celý čas
posväcoval,  a udržoval v Duchu a v pravde. Prosíme, tvaruj nás tak, ako Ty
sám chceš. Ak si myslíš že je to dobré, pozdvihni nás. Ak cítiš potrebu zmeny,
zavolaj na nás. Ak vidíš naše hriechy, svojou milosťou ich zakry, a daj,  aby
sme len Tebe ich vyznali. Nech sa stane Tvoja vôľa, aby naše srdcia skutočne
stali vďačnými a poslušnými. Vypočuj nás  pre Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.
Amen.

Pieseň: Chválospev č. 599:  „Božia dobrotivosť...“
Prosím, zaujmite si svoje miesta

Vzdych: „...všetci buďte jednomyseľní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a
pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, naopak, vy
žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania (IPt 3,8-
9).“ Amen.

Textus: Evanjelium podľa Jána 3,27-29



Slovo  Božie,  na  základe  ktorého  Vám  zvestujem  radostnú  Vianočnú  zvesť
evanjelia  skrze  Ducha  svätého  je  zapísané  v Evanjeliu  podľa  Jána  v  tretej
kapitole od dvadsiateho siedmeho po dvadsiaty deviaty verš nasledovne:
 
„Ján odpovedal:  „Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z
neba. Vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal: ‚Ja nie som Mesiáš, ale
som poslaný pred ním.‘ Kto má nevestu,  je  ženích.  Ženíchov priateľ,  ktorý
stojí a počúva ho, sa veľmi raduje zo ženíchovho hlasu. Tá moja radosť je
úplná.”

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

Svedectvo Jána Krstiteľa znie: „Čo Boh vykonal, tomu sa dá iba tešiť.“

Kto prišiel ako „hlas volajúci na púšti“ a je predzvestovateľom Ježiša, môže

povedať, kto je pre Neho zdrojom radosti. Je šťastný pre Ježiša. Raduje sa zo

Spasiteľa! Je rád, že prišiel Mesiáš! Vo svojom svedectve zdôraznil tri dôležité

veci, ktoré sa skrze Boha stali jeho vlastným presvedčením. 

Po prvé: človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Človek

najradšej prijíma dary. Svedčia o tom, naše nahromadené „suveníry“, ktorými

máme preplnené naše skrine. Vlastné darčeky by sme si mali vážiť. Darček by

sa mal pokladať za symbol lásky a úcty. Z darčeka by sme sa mali tešiť. 

Čo nám bolo dané z neba, nás formuje šťastnými a blahoslavenými? Stojíme

dnes pred Pánom, a vyznávame mu na začiatku Nového roka, že je zdrojom

našej  radosti?  Sme vďační za Jeho službu v našom živote? Boh nepotrebuje

naše  novoročné  predsavzatia,  ale  hľadá  vieru  na  zemi.  Všetko,  čo  v osobe

Ježiša  Krista  prišlo  z neba,  Teba,  milý  brat  a drahá  sestra,  robí  šťastným?

Raduješ sa z Kristovej lásky? Poteší ťa Ježišovo svedectvo? Dnes je prvý deň

v roku, a Boh náš žiada bilancovať našu radosť. Teraz nie je potrebné prosiť.

Teraz  nie  je  potrebné  žiadať.  Teraz  nie  je  potrebné  predostrieť  vlastné

problémy. Boh sa pýta:  Si  radostný alebo len ustarostený v mojej  blízkosti?



Ježiš sa stál pre Jána Krstiteľa prvým a posledným, počiatkom a koncom. Ježiš

chce byť pre Teba ten nebeský dar.

Ježiš. Kristus chce byť prvým a posledným aj v našom živote. Kristus chce byť

skutočným darom zhora. On je šperkovnica Otca, z ktorého plynie láska. On je

tá osoba, z ktorého vyžaruje svetlo. On je tá osoba, z ktorého žiari smerom k

nám sláva. On je tá osoba, od koho vychádza hodnota. Kristus je prvý. Ježiš je

ten  autoritatívny  a  rozhodujúci,  ktorý  ovplyvňuje  sled  udalostí  v  našom

živote. On prehovorí, On osloví, On povolá, On posiela a dokonca jedine On

nám skutočne poslúži.  V mene Ježiša  Krista  Vám všetkým želám skutočne

radovať  sa  s  Krista:  „Nech  ťa  v  deň  súženia  vypočuje  Hospodin,  nech  ťa

ochraňuje meno Jákobovho Boha! Nech ti  pošle pomoc zo svätyne,  nech ťa

podoprie zo Siona (Žalm 20: 2–3)!, pretože každý musí ísť k Nemu a prosiť,

túžiť a konať prostredníctvom spoločenstva s Ním.

Po druhé, Ján Krstiteľ nesúperí s Ježišom, pretože si uvedomuje, kto je

Jeho  vlastníkom  a  aký  drahý  je  samotný  Zúžitkovateľ.  Nemusí  dokazovať

svetu, kto je, len musí byť schopný povedať: „Ja nie som Mesiáš, som poslaný

pred ním.“ Častokrát sa nevieme ohodnotiť.  Pohybujeme sa na trhu, kde je

bežná  kúpna  cena  a  predajná  cena.  Vieme  všetko  o akciách  a pôžičkách.

Vieme,  čo  má  cenu  a  aký  je  záujem  o  všetko.  Sme  novodobí  predavači

vlastnému druhu. Avšak dnes nekupujeme nehnuteľnosti, dnes si neberieme

pôžičku, ale dnes skúmame vlastnú hodnotu. Od koho závisí naša cennosť?

Kto  vykonal  všetko  pre  náš  život,  aby  sme  boli  skutočne  cennými?

Nezabúdajme, Ježišova láska nie preto je zadarmo, pretože nestojí za nič, ale

preto,  že  je  na  nezaplatenie.  Jeho  drahocenná  krv  pretiekla,  je  znakom

najvzácnejšej obete. Boží Spasiteľ nás všetkých dnes dal zamerať. Nie som... –

je to také ľahké povedať, ale potom čí si a čia si? Ak vieš komu patríš, milý brat



a drahá sestra, všetko zapadne na svoje miesto. Všetko. Radujme sa v dnešnej

dobe, pretože sám Boh hovorí áno na náš vlastný život, aby sme s Ním spolu

kráčali. Nech je náš život Ním požehnaný, pretože Kristus je v nás a zomrel

namiesto nás.

Po tretie, Ján Krstiteľ spomína aj znak rastu. Jeho hodnota sa neznižuje, ak je

priateľom ženícha,  ale nie ženích.  Ten,  kto je  priateľom ženícha,  sa učí byť

v pozadí, ustupuje, veď prichádza Ježiš, a začína svoju prácu v ríši duší. „On

musí rásť a ja sa musím umenšovať“ hovorí Ján Krstiteľ.  Práve tento postoj

Jána nám daruje kvalitu. Tichý spoločník. Priateľ ženícha. Môžem sa pokojne

umenšovať.  Ja,  ktorý  všetko  chcem neustále  meniť.  Ja,  ktorý  všetko  chcem

neustále zmeniť. Ja, ktorý všetko potrebujem zariadiť. Umenšovať sa znamená,

nech do popredia môjho života sa dostane Pán. Môžem sa umlčať. Cenným sa

stáva tým, že svoju podporu preukazuje nie svojimi slovami,  ale vlastnými

činmi.  Menší,  ale  vo  mne  nech  je  len  On  silnejší.  Menší,  ale  nehanbím sa

povedať  a ukázať  každému,  koho  zastupujem.  Byť  priateľom  Ženícha,  je

najvýsostnejšie  miesto  na tejto  zemi.  Toto priateľstvo  len mne prospieva,  a

udržiava ma v čistom a čestnom vzťahu s Ním. Takto si dlhodobo zachováva

človek svoju vlastnú kvalitu.  Nezaniká duchovná záruka nášho života  a tie

služby, ktoré ponúkam, už nie sú moje, ale pochádzajú zhora. Nech je Svätý

Duch  Bohom  našej  vlastnej  kvality,  ktorý  bude  leštiť  a  ošetrovať  naše

celoročné videnie  o našom osobnom vzťahu s Kristom. Náš vlastný duchovný

život sa ustáli vtedy s Ježišom, ak bude naše Jánovo svedectvo: „On musí rásť

vo mne a ja sa musím umenšovať. (Jn 3, 30). Ján Krstiteľ nielen vidí, ale aj seba

badá v Božom zrkadle,  ako učeníka Ježiša  Krista.  Jeho radosť  je  plná,  lebo

spoznal skutočného priateľa v Ženíchovi.  On spoznal sám seba skrze Ježiša



Krista,  my sa  však  spoznáme ako  Jeho  priatelia.  Jediný  priateľ  ktorý  nám

skutočne pomôže, je Kristus, náš Pán. Amen.

Modlitba: 

 „Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými
povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery (IITes 1,11).“

 „Nie  nám,  Hospodin,  nie  nám,  ale  tvojmu  menu  patrí  česť  pre  tvoje
milosrdenstvo a pre tvoju vernosť (Žalm 115,5)!“

 „Spoľahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel
na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich. Ale dostalo sa mi milosrdenstva
preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť,
aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak získali večný
život (ITim 1,15-16).“

 „V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno, veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých,
čo ťa hľadajú (Žalm 9,11).“

 „Pán však stál pri mne a posilňoval ma, aby skrze mňa bola dovŕšená zvesť a
aby ju počuli všetky národy. A bol som vytrhnutý z tlamy leva (IITim 4,17).“

Modlitba Pánova

Ofera: „Bohatstvo a česť sú od teba. Ty vládneš nad všetkým. V ruke máš silu
a moc. Na tebe záleží, či urobíš niekoho veľkým a mocným (IKrón 29,12).“

Požehnanie: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý,
stal sa pre vás chudobným, aby ste vy skrze jeho chudobu zbohatli (IIK 8, 9).“

Záverečná pieseň: Chválospev č. 597: 4-7: „Predivne sú, Pane, cesty Tvoje...“


