Zjavila sa v Kristovi...
Suspírium: „Slnko ti nebude viac svetlom vo dne ani mesiac so svojím jasom ti
nebude svietiť v noci, ale Hospodin ti bude svetlom naveky a tvoj Boh tvojím
jasom. Tvoje slnko už nezapadne a z tvojho mesiaca nebude ubúdať, lebo
Hospodin ti bude svetlom naveky a dni tvojho zármutku sa skončia (Iz 60,1922).” Amen.
Začiatočná pieseň: Chválospev č. 184: „Večná sláva buď Bohu…“
Vzdych: „Večer poznáte, že to bol Hospodin, kto vás vyviedol z Egypta, a ráno
uzriete Hospodinovu slávu (IIMojž 16,6-7a).“ Amen.
Suma evanjelia: „Majte bedrá opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom,
ktorí čakajú na svojho pána, keď sa vráti zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako
príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Amen,
hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Či
príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, sú blahoslavení
(Lk12,35-38).“ Amen.
Pieseň: Chválospev č. 367: 1.4: „Radujte sa, ó, kresťania,...“
Vzdych: „Ježiš mu povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k
Otcovi, ak len nie skrze mňa (Jn 14,6).“ Amen.
Lekcia: Evanjelium podľa Jána 1, 1-14
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre
potešenie našich sŕdc, je zapísané v Evanjeliu podľa Jána v prvých štrnástich
veršoch:
„Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo
na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo
jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale
tma ho nepohltila. Od Boha bol poslaný človek; volal sa Ján. Prišiel ako svedok
vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. On nebol
svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle. Bolo tu pravé svetlo, čo
osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním
vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho
neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími
deťmi; tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale
z Boha. To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho
slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.”

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slov v našich
srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa.
Modlitba
Vďaka Ti Hospodine náš za Tvoj nevýslovný dar. Ďakujeme za Ježiša Krista,
pretože sa na Vianoce stretávame s neskutočnými vecami. Stretli sme sa už s
nasledovaním hviezdy, stretli sme sa so zákonom a jeho naplnením, a my, ľudia,
v tento čas premýšľame len o tom, čo nás robí lepšími. Rodinné spoločenstvo nás
formuje útulnejšími, cirkevné spoločenstvo nás robí zhovievavejšími, z tímovej
práce máme úžitok, ale Tvoja sláva a vznešenosť je oveľa mohutnejšia, ktorá k
nám prichádza. Odpusť nám, že nevidíme Tvoj skutočný vzhľad. Odpusť nám, že
sme už všetko zariadili vôkol seba. Odpusť nám, že predstierame, že sme tým,
čím v skutočnosti nie sme. Odpusť nám, že, čo by sme chceli v srdci prežiť a cítiť
je opakom toho, čo v skutočnosti pretvarujeme. Poslúž nám dnes
prostredníctvom Tvojej spásnej milosti. Tvoja milujúca bytosť a Tvoja realita Teba
i nás nech celkom zblíži. Túžime po Tvojej prítomnosti tu a teraz. Napĺň naše
vnútro neutíchajúcou nádejou, nech sa deje čokoľvek okolo nás a v nás. Prosíme
Ťa, aby si nás Ty sám požehnal v mene Pána Ježiša Krista. Vytvor z nás
optimistov žijúcich v Tvojej radosti. Formuj nás ako nezištných, pretože nás
charakterizuje smútok a pôst, ale ak je Ženích s nami, všetci sa radujeme. Prosíme
Ťa o dobrovoľné prekvapenia. Prosíme o najväčší darček, o úsmev nebies. Usmial
si sa na svet vo svojom Synovi, spusť túto reťazovú reakciu v našom kostole, aby
nám namiesto sťažovania sa, na našu tvár udomácnila veselosť. Prosíme,
prihovor sa k nám, Otče, aby sme si všimli, že si tu s nami a si sa stal telom a tiež
ohlasovaným Slovom nebies. Amen.
Pieseň: Chválospev č. 376: „Narodil sa Kristus Pán...“
Prosím, zaujmite si svoje miesta
Vzdych: „Blahoslavení, čo zachovávajú právo, čo v každom čase žijú spravodlivo.
Kto však plní Božiu vôľu, zostáva naveky. (Žalm 106,3; IJn 2,17b).“ Amen.
Textus: List apoštola Pavla Titovi 2, 11-13
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú Vianočnú zvesť
evanjelia skrze Ducha svätého je zapísané v Liste apoštola Pavla Titovi v druhej
kapitole od jedenásteho po trinásty verš nasledovne:
„Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás
vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v terajšom
veku rozvážne, spravodlivo a nábožne, a očakávali blahoslavené splnenie nádeje
a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.“

Milí bratia a drahé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské
zhromaždenie v Pánu Ježišovi Kristovi!
Vie z nás niekto, čo je na svete najťažšie, čomu sa človek podujme? Podľa
anglického prieskumu je to práve stavanie mostov. Existuje niekoľko typov
mostov: trámový, konzolový, oblúkový, kotúčový, visutý, zavesený most,
Langerov permanentný most a extradosový most. Najdlhší most na svete sa
nachádza práve v Číne. Most Danyang-Kunshan je železničný viadukt, ktorý sa
tiahne v dĺžke 168, 4 kilometra a pritom do jednej roviny spája hornatú
a rôznorodo členenú krajinu. Stavba mosta stála 7,5 miliardy eur a pri stavbe
tohto mosta zomrelo najviac ľudí na svete. Aj Pavol píše Titovi o stavaní mostov.
Zatiaľ čo človek bojuje s ľudskými vzdialenosťami, svojimi vlastnými mostami,
Boh mieri na vzdialenosti medzi človekom a človekom i Bohom a človekom.
Neprekonateľné vzdialenosti sú pre nás zjavné, ale Pán ich prekonal. V Kristovi
sa zjavila Božia drahocenná milosť. Tento drahý vzhľad je ako mostná
konštrukcia. Boh vo svojom Synovi postavil najväčší most, ktorý sa tiahne medzi
nebom a zemou. Boh zaplatil veľkú cenu, narodenie, úplné zostúpenie a dokonca
aj smrť svojho Syna, čím nám, ľuďom, ponúkol dar pokoja a zmierenia. Takto sa
spásna milosť stáva skutočne zachraňujúcou láskou. Spása prichádza v Ježišovi.
Je to zázrak založený na zodpovednom rozhodnutí každého jednotlivca. Pretože
Božiu záchranu buď prijmem alebo odmietnem. Buď prijmem nebeské
zaobchádzanie, lebo viem, na čom sa zakladá môj duchovný chorobopis, alebo
nepodpíšem papiere a vychádzam z liečebného ústavu ako znova závislý. U tých,
ktorí však prijímajú Krista, dovolia Ježišovi pôsobiť, aby zvíťazili Jeho výchovné
účinky v nich. Milosť, ktorá tvorí most v Tvojom vnútri, je dodnes živená zhora.
On ťa vychováva v láske, lebo „On ťa miloval prvý (IJn 4,19).“ On ťa vychováva
vo viere, pretože ak „vieš, Komu si uveril, budeš presvedčený, že On má moc
zachovať, čo Ti bolo zverené (viď. IITim 2,12).“ Vychováva Ťa s nádejou a v

nádeji, pretože „Boh nádeje ťa naplní všetkou radosťou a pokojom, aby sa Tvoja
nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého (R 15,13).“
Milý brat a drahá sestra! Ver v Pána Ježiša Krista a On Ťa vychová.
Kultivuje so Svojou pokorou, dopestuje so Svojou umiernenosťou, zachová vo
Svojej láskavosti, ubezpečuje so Svojou odvahou a silou a obdaruje s vlastným
zmýšľaním, s ktorým prišiel na tento zem. Môj drahý brat vo viere! Moja drahá
sestra v láske! Si vzdelaný / Si vzdelaná vo viere, v láske a v nádeji? Si
poučiteľný / poučiteľná vo viere, v láske a v nádeji? Ovplyvňuje ťa Kristova
láska? Podujmeš sa a pokloníš sa s najväčším darom, pred uklonenou láskou,
ktorá sa zjavila v Ježišovi, Tvojím každodenným skutkom? Vidieť v Tvojom
živote, že patríš do Jeho spoločenstva? Čo ste sa dozvedeli o Vianociach, čo ste
začali vnímať, na čo ste boli pozorní, keď išlo o Ježiša? Čo ste videli v očiach a
osobe milého dieťaťa? Čo ste videli v betlehemskej kolíske? Videli ste sa? Videl si
v Ňom svoju rodinu? Badal si v Ňom svoj vlastný kríž? Videl si cestou jasnú
hviezdu? Čo ste videli na ceste do Betlehema? Čo ste sa dozvedeli na ceste do
Betlehema o milujúcom Bohu, ktorý ponúka milosť a milosrdenstvo vo svojom
Synovi? Ktorých zachránil, tí tvoria novú rodinu, a bohatstvo milosti sa stará o
ich duchovné vedenie. Milosť, ktorá sa zjavila v Kristovi, však nevytvára liečivé a
inovatívne návyky, ale milosť, ktorá sa zjavuje v Ježišovi, nás zachraňuje. Lebo
jedine hriech nás oddeľuje od Boha, ale Jeho milosť nás spája s Ním. Hriech ženie
človeka pod satanovo jarmo, milosť nás vyslobodí z tohto spútaného stavu.
Hriech vedie k zatrateniu, milosť vedie k večnému životu. Hriech nás postaví
pred Boží súd, ale milosť udeľuje odpustenie prostredníctvom požehnanej služby
nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Pretože milosť, ktorá sa zjavila v Ježišovi,

organizuje náš život v troch rovinách. Po prvé, môže anulovať minulosť. Je
schopný odstrániť svetské túžby. Ten, kto spoznal Ježiša, už nie je zvedavý a
nemá túžby. Kristus zvíťazil v Ňom a stačí mu Jeho milosť. Nepotrebuje nič iné
ako neutíchajúcu prítomnosť lásky. Milý brat a drahá sestra! Chýba ti to? Niečo ti

chýba i v tento večer? V Tvojom osobnom živote nie je všetko v poriadku? To
znamená, že Ježišovou milosťou si neuzavrel svoju minulosť. Chýba bodka tam,
kde už dávno mala byť, a visí nad tebou Damoklov meč. Chýba uzavretie
minulosti. Božia milosť uzatvára to staré, lebo v Ježišovi prišlo nové, a tým
starým ho už nemôžeš obťažovať. Ten, kto ho spoznal, nechal u Neho svoju
minulosť. Tak ako na prvé Vianoce, mudrci z Východu, ako pastieri slúžiaci na
betlehemských poliach, ako Mária a Jozef, ako Simeon a Anna. Ježišova láska sa
každým dňom začína novou kapitolou. V novej kapitole na vás čakajú nové
príležitosti, nové požehnania a nové skúšky. Staré pominulo.
Po druhé, v Ježišovi zjavená milosť ťa naučí zmapovať vlastný život ešte
dnes. Vloží Tvoj život do nového súradnicového systému. Zaväzuje Ťa, aby si bol
v prvom rade triezvy voči sebe, vzdelával sa v Jeho pravde a očakával od seba
láskavý spôsob života. Učí ťa neustále myslieť v trojitej rovine: Ty, tvoj blížny
a Tvoj milujúci Otec. Učí Ťa to, aby si bol dôsledný a čestný k svojmu blížnemu
a usiloval sa o zbožný život spojený so spokojnosťou voči svojmu Otcovi, ktorý
vidí všetko. Boh z milosti Ťa nastaví na miesto a stanoví správne uhol pohľadu
i hranice a medze tvojho života. Zodpovednosťou každého kresťana je povinnosť
vždy dosahovať očakávané výsledky od seba, od svojich bratov a od Pána. Tí,
ktorí veria v Ježiša, nie sú sebeckí, nie sú pokrytci, nie sú zbytoční, ale stoja a
svojej vlastnej duchovnej očiste venujú pozornosť, čo v skutočnosti žiada nebo a
zem. Drahý brat a milá sestra! Musíš sa otvoriť a zjavovať ako sa Ti zjavila
v Kristovi milosť, ale nie hocijako, jasne, čestne a úplne, aby tvoje slová, skutky
boli skutočne v harmónii s vlastným ja, so životami bratov a sestier, ale hlavne s
tvojím Bohom lásky, viery a nádeje. Toto trojité spojenie musí priniesť vždy
viditeľné plody milosti.
A nakoniec, skrze milosti ani zajtrajšok nie je skrytý pred kresťanom.
Prísľub nádejnej budúcnosti je náš. Vianoce nie sú o našich penivých
radovánkach: Carpe diem, ale sme deťmi šťastnej nádeje. Žijeme v šťastnej nádeji.

Máme šťastnú nádej, pretože čakáme na Pána, ktorý sa vráti. Milosť, ktorá
prichádza na zem na Vianoce, naznačuje nádej, že Boh je s nami. Tak sa stal
Kristus Imanuelom: Boh je s nami. Kto nežije v šťastnej nádeji, nemá zariadenú
svoju budúcnosť. Jeho viera a všetko v nej, čo sa udialo, je neplodná, pretože
neverí, že sa to tak stane. Nádej nezahanbuje. Simeon, Mária a Anna čakali na
útechu Boha. Hanba nezastihla ani Jána Krstiteľa pri rieke Jordán. Hanba nebol
výsledkom hľadania mudrcov, ktorí sa z diaľky vydali zakúsiť Božiu blížiacu sa
lásku. Hanba nezastihla ani tých, ktorí verili a dúfali po celé storočia, pretože Boh
v Ježišovi Kristovi na prvé Vianoce nepostavil múr, ale postavil most smerujúci
práve smerom k nám. Pekná pravda. Možno si to hovoríš, drahý brat, milá sestra.
-“ Ale my dobre vieme, že medzi krásnymi a skutočnými Vianocami je veľký
rozdiel. V skutočnosti si nikdy neprajeme skutočné Vianoce. Používame šťastné,
radostné a láskyplné výrazy, ale skutočné? Prečo by tieto Vianoce nemali byť pre
nás pravdivé a dokonca i večne trvajúce? Rovnako pravdivé, ako to bolo v
životoch Simeona, Anny, Márie a Jozefa. Rovnako čisté a úprimné, ako to zjavil
i apoštol Pavol Títovi. Ježiš nám všetkým na Vianoce zjavil skutočnosť. Boh
vlastní všetko a obdaruje Ťa sám so sebou. Prajem vám skutočné stretnutie s
Kristom, drahí bratia a milé sestry, ako to mali Mária, Zachariáš, Anna a Simeon.
Modlime sa za to, aby sa Božia spásna milosť zjavila všetkým ľuďom. Vezmime
Bibliu do ruky, čítajme, spievajme pred Pánom a môže sa stať, že vedľa Tebe sa
usadí Tvoja mamička, Tvoj otec, Tvoj brat, Tvoja sestra, Tvoja babička i Tvoj
dedko, alebo Tvoje deti, vnúčatá a pravnúčatá. Nakoniec pritúli sa k Vám Boh,
ktorý svojou láskou hlása radosť zvyškom Adamovho potomstva, aby sa stali
Ježišovými učeníkmi. Nech nás všetkých pohladí láska Božia, aby „sme skúsili
a presvedčili sa, aký dobrý je Hospodin (Žalm 34,9).” Amen.

Modlitba:
„Prikázal som ti predsa: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Veď
Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš (Joz 1,9).“
„Hovorím vám: Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý
robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie
nepotrebujú (Lk 15,7).“
„Bolo pred sviatkami Veľkej noci. Pretože Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby
odišiel z tohto sveta k Otcovi, a preto, že miloval svojich, ktorí boli na svete,
preukázal im dokonalú lásku (Jn 13,1).“
„Keď som volal k tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahu a posilnil si ma
(Žalm 138,3).“
„Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: „Hľa, Baránok
Boží, ktorý sníma hriech sveta (Jn 1,29).“
„Ach, Pane, Hospodin, pozri, ty si svojou veľkou mocou a vystretým ramenom
utvoril nebesá a zem, tebe nijaký div nie je nemožný (Jer 32,17).“
„Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne, a toho, kto prichádza ku mne,
neodoženiem (Jn 6,37).“
„Preto aj toto trpím, ale nehanbím sa, veď viem, komu som uveril, a som
presvedčený, že on má moc zachovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa (IITim
1,12).“
„Pretože si v mojich očiach vzácny, drahý, milujem ťa, ľudí dám namiesto teba a
národy za tvoj život (Iz 43,4).“
Modlitba Pánova
Ofera: „Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu
svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách (Fil 4,6).“
Požehnanie: „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo (Lk 19,10).“
Pieseň: Chválospev č. 377: „Tichá noc, svätá noc...“

