
ADVENTNÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ, Zborová sieň Legionárska 6, Bratislava
               pondelok, 12. 12. 2022 o 18.00 h

1. Privítanie  
2. Pieseň ES č. 13
3. Prečítanie biblického textu: Ján 12, 35 – 36
4. Pieseň ES č. 566
5. Výklad Písma sv.: Žalm 97, 11; Žalm 112, 4
6. Modlitebná chvíľa (uzavretá Otčenášom) 
7. Požehnanie 
8. Pieseň ES č. 10

Žalm 97, 11:  Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým,
čo sú úprimného srdca. (Evanjelický preklad)

Spravodlivému svitne svetlo a radosť ľuďom
úprimného srdca. (Ekumenický preklad)

Milí bratia a milé sestry, 
December je temný mesiac. Dni sú vtedy najkratšie. Túžba
po svetle je veľká. 

Tak je to vždy, keď nám niečo chýba, že máme po tom
obzvlášť  veľkú  túžbu.  V  chorobe  túžime  po  zdraví,  vo
väzení (i väzení závislosti a hriechu) po slobode, vo vojne
po mieri, v smútku po radosti. 
Málo si všímame Božiu moc vo svete, túžime po Bohu. 
Hoci mnohí si to nepripúšťajú, platí to o všetkých ľuďoch.  

Biblia prirovnáva Boha k svetlu.  Túžbu po Bohu teda
môžeme porovnať aj s túžbou po svetle.

Preto sa svieca stala  dôležitým znakom v Advente a na
Vianoce.  Sviece  na  adventnom  venci  ukazujú:  Je  stále
jasnejšie  a  jasnejšie –  kým  nepríde  Ježiš. Na  Vianoce
bude  svietiť  tiež  množstvo  svetielok  na  vianočnom
stromčeku. 

Len  Spasiteľ  naplní  túžbu  po  Bohu.  Zapáli  veľké
svetlo  v  našej  duši.  Rozjasní  našu  temnotu.  Urobí  nás
spravodlivými a zbožnými (bytostne spojenými s Bohom).
Práve preto prišiel na svet.

Nenechajme sa  oslepiť  záplavou  svetiel  v  našom  svete.
Naše súčasné lampy sú, samozrejme, jasnejšie ako sviece
na adventnom venci. A nejeden človek si postaví vianočný
stromček už koncom novembra. S mnohými elektrickými
sviečkami stromčeky žiaria jasnejšie ako kedysi. 

Kto miluje Ježiša, nenechá si pokaziť radosť z Vianoc. Teší
sa,  že  malé  svetielka  sú  predzvesťou  veľkého
svetla: najprv jedna, potom 2, potom 3, potom 4 sviece. 
Tešíme sa každý rok nanovo. Vieme, čo Pán Boh sľubuje: 



„Zažiari  svetlo  spravodlivému  a  radosť  tým,  čo  sú
úprimného srdca.“

Žalm 112, 4: Úprimným zasvitne svetlo v tme,  veď Boh je
milostivý, milosrdný a spravodlivý. (Ekumenický preklad)

Statočným zasvitne  svetlo  v  tme;  on  je
milostivý, súcitný a spravodlivý. (Evanjelický preklad)

Pre úprimných, statočných  (iné preklady:  spravodlivých,
zbožných)  vychádza  v  tme  svetlo  od  milosrdného,
milosrdného a spravodlivého Boha.

Východy  slnka  môžeme  fotografovať  alebo  maľovať.
Takéto  obrázky  prinášajú  radosť:  východ  slnka  nad
morom, východ slnka v horách, východ slnka za domami
obce.
za domami veľkomesta... 

Ale  len  jediný  môže  vytvoriť  skutočný  východ
slnka
skutočný východ slnka: Boh, milostivý, milosrdný
a spravodlivý. Robí to tiež – každé ráno. Robí to pre nás.
Robí  to  od  počiatku.  Pretože  bez  slnka  nie  je  život.
Rastliny  môžu rásť  len  vtedy,  keď  vyjde slnko.  Len keď

svieti  slnko,  dozrie  úroda a  máme jedlo.  Len keď vyjde
slnko, zahrejeme sa.

Boh  dáva  každé  ráno  vychádzať  slnku,  pretože  nás
miluje. 

A Boh dáva aj ďalšie – iné svetlo. Naše prirodzené oči
toto svetlo nevidia. Ale úprimné, zbožné srdcia to vidia.
Keď  dôverujeme  Bohu,  vidíme  Jeho  veľké  svetlo.
Rozjasňuje temnotu nášho sveta. 

Božie slovo hovorí: „Úprimným zasvitne svetlo v tme,  veď
Boh je milostivý, milosrdný a spravodlivý.“ 

Toto svetlo sa volá Ježiš Kristus. Boh Mu dal  vyjsť
nad týmto  svetom. Začalo sa to na Vianoce. Odvtedy lúče
tohto svetla vychádzajú do sveta.

Ježiš osvetľuje našu temnotu. Vyháňa hriech, strach,
smútok a smrť. 
Boh  necháva  toto  svetlo  svietiť,  pretože  nás  miluje.
Necháva  toto  svetlo  svietiť  až  do  konca  sveta.  Potom
príde deň, keď nám (fyzické) už slnko nevyjde. 
Ježišovo svetlo však bude svietiť aj vtedy a vždy. 
Božia láska sa totiž nikdy nekončí. 



Modlitba: Milostivý, milosrdný a spravodlivý Bože! Nechal
si  pre  nás  vyjsť  slnko  každý  deň.  S  Ježišom si  nám  dal
svetlo  sveta.  Máš  nás  veľmi  rád.  Tešíme  sa  z toho  a
chválime  Ťa  za  to.  Ďakujeme  Ti,  že  si  našu  temnotu
premenil  svetlo. Daj  nám milosť kráčať  v Tvojom svetle.
Amen.
Použitím myšlienok Matthiasa Kriesera: Martin Šefranko, ev. a. v. farár  


