Vianoce – sviatky lásky
Kresťania už oddávna každoročne oslavujú Vianoce, sviatky narodenia Pána Ježiša Krista,
Spasiteľa ľudstva, ktorý dal svetu svojím slovom, príkladom a životom najvznešenejší príkaz
lásky. Preto sa Vianoce nazývajú aj sviatkami lásky, radosti, pokoja a milosrdenstva.
Láska prišla na svet v Kristovi, svetu zjavená – Láska Božia. Boží Syn v ľudskom tele na
Zemi vo svete, aby svojím príchodom z otvorených nebies zachránil človeka, ľudstvo, Zem,
svet. Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život
mal každý, kto verí v neho .( Ján 3,16 ). A ako sa to stalo píše evanjelista Lukáš : ... Keď anjel
vošiel k nej, povedal : Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou ! (Blahoslavená
medzi ženami ). Ona zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav. Ale anjel jej povedal :
Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno
Ježiš. Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať, a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca
Dávida. ...A Mária odpovedala anjelovi : Ako sa to stane, veď ja neznám muža !? Odpovedal
jej anjel a riekol : Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho zatieni ťa; preto aj to, čo
svätého narodí sa (z teba ) , bude sa volať Syn Boží. ( Lukáš 1, 28až35). Otvorme dokorán pre
túto Lásku naše srdcia aj v tohtoročný Štedrý večer, aby nemusela od nás odchádzať do
mrazivej noci, že našla namiesto mäkkých jaslí len srdce kamenné! Radostná je to doba, lebo
nám pripomína, že v meste Betleheme sa narodil Pán Ježiš Kristus, ktorého ľudstvo radostne
a túžobne očakávalo. Nezabudnime, On je Pánom nášho života a príde zas. A preto vás
všetkých pozývam do našich kostolov, uctime si svojho Pána a nielen na štedrý večer, ale po
celý nastávajúci rok, lebo On sa nemení – je ten istý, včera, dnes i na veky !
Betlehemská hviezda
Keď noc je najdlhšia, nám Svetlo zasvietilo.
Slnko nám, Pane náš, sa v Tebe narodilo.
Jak hviezda zrodí sa a potom veky žiari,
Tak svetlo trvalé svieti nám z Tvojej tvári.
Už znie spev anjelský, že spása svetu prišla
a je tu znamenie : na nebi hviezda vyšla.
Pretože svetlom je Ten, ktorý v jasliach leží,
môže už radostne znieť spev zvonov z veží.
Všade je tma hustá, však z jasieľ svetlo sála.
Nový deň žiarivý nám táto hviezda dala.
Už ustupuje hriech a sila zla sa tratí.
Ten čas tvoj, vláda tmy, sa nenávratne stratí.
Človeče, tá hviezda je polárkou aj tvojou,
ona nech vedie ťa uprostred žitia bojov.
Buď ako mudrci, len za jej kráčaj jasom,
pri jasliach pokľakni, On odmení ťa spásou !
Dr. Igor KIŠŠ
Svätý Otče, nech je zvelebené Tvoje sväté meno ! Nech je zvelebený Tvoj jednorodený Syn,
náš Spasiteľ a náš Pán ! Nech je zvelebený Duch Svätý, náš Posvätiteľ ! Trojjediný Bože,
nech Ťa vždy zvelebujú všetky stvorenia a celý vesmír nech Ti spieva hymnus najkrajšej
chvály ! Chválime Ťa, velebíme Ťa, ďakujeme Ti !

Dobrý Bože, nech Tvoje požehnanie naplní celý vesmír i celú zem a nech zastaví na nej
pôsobenie zla! Zahrň svojím požehnaním všetky štruktúry sveta a zjednoť ich! Rozbi moc
diabla medzi národmi a štátmi! Daj, nech Tvoje požehnanie zostúpi na všetky zložky našej
spoločnosti a nášho mesta a pomáha nám zvíťaziť v boji za lepší svet, za lepšieho človeka!
Pohliadni na Cirkev a na náš národ a hojne ho požehnaj! Nebeský Otče, pokorne prosím, udeľ
svoje požehnanie našim rodinám, príbuzným, priateľom a všetkým ľuďom nášho mesta
a našej krajiny. Nech sa nás dotknú sväté a ctihodné ruky Tvojho milého Syna a požehnajú
nás požehnaním Boha Otca i Syna i Ducha Svätého! Nech Tvoj pokoj vládne vo svete
i v Cirkvi, v našom národe, v našich domoch i v našich rodinách! Premeň nás, Otče, podľa
svojej vôle a urob nás novými, lepšími ľuďmi!
Modlíme sa za Cirkev Tvoju svätú, za Tvoje slovo a sviatosti, za ľud náš i všetky národy
sveta, za pokoj a mier medzi nami. Za príhodné počasie a úrody zeme. Za otcov i matky,
manželov i manželky, dietky i potomkov našich, za nemocných a umierajúcich, za
pracujúcich a putujúcich, za prítomných i neprítomných, za priateľov i nepriateľov, za
všetkých všade, prosíme Ťa Bože, zmiluj sa nad nami!
Pán Ježiš Kristus, náš Pán, ktorý ožiaril betlehemskú noc svojím príchodom, nech naplní aj
váš život svetlom radosti, lásky, viery, nádeje a pokoja.
Nech vám Vianoce prinesú radosť duše a nech je pre vás posolstvo nebeského pokoja šťastím
i radosťou a nech Pán večných čias počuje vždy váš hlas a nech vás sprevádza svojou
milosťou a požehnaním v nastávajúcom roku !
Mgr. Lenka Rišiaňová, evanjelická farárka

Modlitba novoročná
Modlím sa za deti, za otcov, za mamy.
Za ľudí na zemi, a celej planéte.
Ako aj za všetkých , čo prídu za nami.
By srdcia úprimné boli vždy v rozkvete,
By niesli ovocie hojného pokánia...
Nech hriechy nikoho nikdy viac nezrania !
Modlím sa za pokoj, čo v srdciach víťazí,
Ktorý nám dáva Kráľ a Knieža pokoja :
Nech všetko prekvitá a rastie do krásy
A nech sa k modlitbám tisícky pripoja..
Tisíce tisícov, anjeli s krídlami,
Nech Ti je, Bože náš, každý tvor oddaný !
Modlím sa za spásu každého človeka,
V modlitbe prosebnej vďaka je ukrytá;
Nech Adam kajúcne skrúšene narieka ...
Ó, zotri slzy nám, nasýť nás do sýta
Milosťou presvätou, čo z Teba pramení
Na času prelome , Bože, bez premeny !
Zlatica Oravcová

