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TRI EMÓCIE
ALE ANJEL IM POVEDAL: „NEBOJTE SA! ZVESTUJEM VÁM VEĽKÚ RADOSŤ, KTORÁ
BUDE RADOSŤOU PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ,
LEBO V DÁVIDOVOM MESTE SA VÁM DNES NARODIL SPASITEĽ, KRISTUS PÁN.
(LK 2, 10-11)
Ján Šoltés

M

ilé sestry, milí bratia, počas obdobia Vianoc kedysi,
v dobách narodenia Ježiša, podobna ako aj dnes,
prežívali a prežívajú rôzne skupiny ľudí tri rôzne emócie.

Veď to poznáme i my z rečí niektorých dnes: Je tam toho,
každý rok to isté, všade veľa ľudí v obchodoch, už aby
bolo po sviatkoch...
Avšak z ľahostajnosti sa veľmi ľahko môže stať strach.

Strach
Ľudia v dobách prelomu letopočtov sa báli. Bola tu
nadvláda Rimanov, neistá budúcnosť národa. Cestovanie
kvôli sčítaniu ľudu, občianske nepokoje, vojny.
Dnes tu máme pandémiu, nejasnú budúcnosť, rozkol
medzi ľuďmi v spoločnosti, inﬂáciu.
Strach bol a je súčasťou nášho sveta a spoločnosti.
A i dnes zaznieva nám anjelská zvesť, ktorá sa mnohokrát
opakuje na stránkach Biblie: „Nebojte sa!“

Radosť
Namiesto strachu anjel zvestuje radosť. Z narodeného
dieťatka sa totiž neradovali len jeho rodičia. Je radosťou
„pre všetkých ľudí“.
To platilo vtedy na poli pastierom a platí i dnes
nám. Nech už prežívame akýkoľvek strach, úzkosť
z čohokoľvek, teraz je tu čosi väčšie, dôležitejšie.

Ľahostajnosť
O tejto emócii sa v biblickom texte priamo nepíše, no
nie je ťažké si predstaviť, že rovnako ako dnes, aj vtedy,
správa o narodení Ježiša niektorými ľuďmi nijako nepohla.
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M

ilé sestry, milí bratia, dúfam a verím, že nikto
z nás nebude prežívať počas týchto sviatkov ani
ľahostajnosť, ani strach. Prajem všetkým nám, aby celé
sviatky boli prežiarené radosťou z narodeného Spasiteľa.
Verím, že i zo stránok tohto časopisu budete môcť načerpať
radosť, ktorá prežiari strach i ľahostajnosť.

KÁZEŇ

PRVÁ VIANOČNÁ NOC

Peter Kozár

TOTO VÁM BUDE ZNAMENÍM: NÁJDETE DIEŤATKO ZAVINUTÉ DO PLIENOK
A ULOŽENÉ V JASLIACH.“
ODRAZU SA S ANJELOM ZJAVILO MNOŽSTVO NEBESKÝCH ZÁSTUPOV, KTORÉ
CHVÁLILI BOHA A VOLALI: „SLÁVA BOHU NA VÝSOSTIACH A NA ZEMI POKOJ
ĽUĎOM, KTORÝCH ON MILUJE.“
LEN ČO SA ANJELI VRÁTILI DO NEBA, PASTIERI SA ROZHODLI: „POĎME TEDA
DO BETLEHEMA A POZRIME, ČO SA TAM STALO — ČO NÁM OZNÁMIL PÁN.“
POPONÁHĽALI SA A NAŠLI MÁRIU, JOZEFA A DIEŤATKO ULOŽENÉ V JASLIACH.
KEĎ TO UVIDELI, VYROZPRÁVALI, ČO IM BOLO POVEDANÉ O TOMTO DIEŤATI.
VŠETCI, ČO TO POČULI, ČUDOVALI SA TOMU, ČO IM ROZPRÁVALI PASTIERI.
ALE MÁRIA SI VŠETKY TIE SLOVÁ ZACHOVALA VO SVOJOM SRDCI A PREMÝŠĽALA
O NICH. PASTIERI SA POTOM VRÁTILI, OSLAVOVALI A CHVÁLILI BOHA ZA VŠETKO,
ČO POČULI A VIDELI, AKO IM BOLO POVEDANÉ.
(LK 2,12-20)

M

ilí Bratia a milé Sestry! Prvá vianočná noc, keď
sa v Betleheme narodil Spasiteľ sveta, bola naozaj
tichá a svätá. Pred našimi duchovnými očami sa zjavujú
zázračné chvíle, keď sa objavilo rytierstvo nebeské. Anjel
Pánov pristúpil k pastierom, ktorí boli na poli a strážili
si stádo im zverené. Svetlo Božej lásky najprv dopadlo
na pastierov, ktorí si noc čo noc strážili stádo oviec pred
zlodejmi, divou zverou a inými nebezpečenstvami. Svetlo
Božej lásky v týchto chvíľach osvetľuje tváre pastierov tu
prítomných. Veď z Božej milosti sme pastieri; máme svoje
rodiny, ktoré Hospodin zveril do našich rúk. Povolanie
pastierov je ťažké. Veď koľkí vychovávajú svoje deti sami,
resp. vyrastali bez blízkosti milovaného otca či matky. Sú
medzi nami mnohí, ktorí okrem každodennej námahy
sa modlia a pôsobia aj v prospech nášho zboru a cirkvi.
Týmto nezištným veriacim patrí vďaka za ich obetavosť.
Božia láska objíma nás, strážcov drahocenných
nebeských pokladov: viery a spasenia. Anjel Boží
zámerne oslovuje najprv pastierov; Pán Ježiš totiž prišiel
do sveta, aby ich ochraňoval. Prišiel zachrániť tých, čo
túžili po Božej blízkosti a spasení. Rytierstvo nebeské
sa nezjavilo v Herodesovom prepychovom paláci, aby
zvestovalo Ježišovo narodenie, ale na betlehemských
poliach pred pastiermi. Sláva Pánova osvietila aj
samotných poslov - anjelov, ktorí nielen v tú noc, ale
počas každých Vianoc sa zjavujú medzi nami, zvestujúc
evanjelium o Ježišovom narodení. Anjeli prichádzajú;
neviditeľne síce, ale sú medzi nami a zvestujú nám
možnosť prísť k Ježišovi. Anjeli zvestujú pastierom, aby
šli do Betlehema. Znamením bolo nemluvniatko, obvinuté

plienkami, ležiace v jasliach; toto dieťa je stredobodom
Vianoc. Všetci, ktorí prídu k Jeho jasliam, majú požehnané
Vianoce. Ak si Ho nájdeme v jasliach, budeme môcť
sa s Ním stretávať počas celého roka. Ježiš je s nami
od okamihu nášho narodenia a sprevádza nás verne až
do odchodu do večnosti. Stojí pri nás, keď sa modlíme
a vynášame dôležité rozhodnutia; stojí pri nás v detstve
i mladosti; žehná nám v dospelosti; ochraňuje nás svojou
mocnou pravicou v starobe. Obdarúva nás potrebnou silou
duchovnou i telesnou; úspechmi v škole a zamestnaní,
nádejou a potešením v ťažkých chvíľach. Je s nami
v rodinných príbytkoch a na cestách. Otázkou je, či sme
Ho prijali do našich sŕdc a či Ho hľadáme s otvoreným
srdcom a pravou túžbou aj v tomto roku?
Pána Ježiša nájdeme vo všetkých chrámoch a kostoloch
sveta. Prebývame s Ním v dôvernom obecenstve počas
všetkých bohoslužieb. Po tom, čo pastieri obdržali
radostnú zvesť, zjavilo sa rytierstvo nebeské, chváliac
Boha piesňou: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle!“ Toto nádherné zjavenie naplnilo
srdcia pastierov pravou bázňou a vierou. Táto pieseň
dodnes potešuje miliardy kresťanov; najmä tých, čo sú
v súženiach, či prežívajú vojny a prenasledovanie pre svoju
vieru. Ktokoľvek počuje túto pieseň rytierstva nebeského,
môže si byť istý, že prebýva pod Božou ochranou. Nech
nás raní bolesť, strata milovanej osoby či súženie a neistota,
vedzme, že pokušiteľ nad nami nezvíťazí, lebo rytierstvo
nebeské je nepremožiteľné. Toto rytierstvo ochraňuje už
dve tisícročia aj kresťanskú cirkev, aby obstála v mnohých
skúškach z rodu na rod.
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KÁZEŇ
Keď anjeli odišli do neba, na betlehemských poliach
znovu zavládlo ticho. Ale srdcia pastierov sa naplnili
radosťou. Vianočná radosť je drahocenným pokladom.
Niektorí sa však sústreďujú len na poklady pominuteľné.
Tam, kde žijú v blahobyte, často zabúdajú na Ježiša Krista,
ktorý prišiel zachrániť to, čo bolo zahynulo. Môže však
nastať aj opak: že nám nezostane nič okrem viery a nádeje.
Tak, ako sa anjeli vrátili do neba, podobne aj mnohých
tu prítomných opustili tí, ktorých najviac milovali; im
ostávajú len spomienky na zosnulých rodičov, manžela či
manželku, na príbuzného či dieťa, ktoré odišlo do neba.
Veríme, že sa s nimi stretneme v nebeských príbytkoch.
V našich srdciach prebýva radosť z modlitieb, z obecenstva
veriacich a z Ježišovej blízkosti. Keď prežívame smutné
chvíle, rozpomeňme sa na Ježiša! Príďme k Nemu
v spoločnosti našich potomkov, priateľov, susedov
a známych v presvedčení, že aj nám sa narodil v meste
Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán!
Zastavme sa pri Jeho jasliach a učme svoje deti i vnúčatá
tie pekné piesne a koledy Vianočné, ktoré nás naučili naši
predkovia! Takto budú požehnané naše Vianoce! Pastieri
v Betleheme našli Ježiša v jasliach a vyrozprávali Márii
a Jozefovi všetko o nebeskom videní a o tom, čo počuli.
Mária si toto všetko zachovala a premýšľala o tom v srdci.
Pre ňu táto zvesť je najkrajším vianočným darom: jej Syn,
ktorý sa počal z Ducha Svätého, je Kristus Pán. O tejto
skutočnosti premýšľame aj my vo svojich srdciach počas
Vianoc. Nemáme sa čoho báť, lebo narodil sa nám v meste
Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. V tejto viere
a presvedčení sa vrátili pastieri na betlehemské polia.
V ich srdciach žil Spasiteľ, o ktorom svedčili každému.

S radostnou zvesťou o Ježišovom narodení sa vráťme aj
my do našich príbytkov. Veď ako pastieri, máme sa o koho
starať a i naďalej budeme musieť zápasiť. No nebudeme
sami, lebo v našich srdciach prebýva Kristus Pán, ktorý
sa nám narodil z Božej milosti. V tejto viere vám všetkým
prajem Bohom požehnané Vianočné sviatky! Amen.

Modlitba
Ó, Trojjediný Bože na výsostiach! S pravým vďakyvzdaním
sa skloníme pred Tebou v obecenstve veriacich Tvojich.
Ďakujeme, že narodenie Ježiša Krista smieme oslavovať
každý rok. Je nám dobré spomínať na našich predkov, ktorí
nás v útlom detstve priviedli do Tvojho svätostánku a viedli
k pobožnému životu. V ich prítomnosti sme počuli o tej
veľkej radosti, ktorá dodnes zbližuje veriacich po zemeguli:
o tom, že sa nám narodil v meste Dávidovom Spasiteľ,
ktorý je Kristus Pán. Ďakujeme, že sa môžeme zastaviť pri
Tvojich jasliach, ó Ježišu. Nebeský Otče, učiň, aby svetlo
Tvojej lásky dopadalo do našich sŕdc. Ďakujeme, že máme
nad sebou anjelov strážnych, ktorí nás chránia pred zlom.
Prosíme Ťa, ochraňuj nás, Pane, Tvojou mocnou pravicou;
stoj pri nás v pokušeniach a strasti. Potešuj nás, keď sme
smutní či zarmútení; keď nás bolesti či neistoty sužujú.
Posväť naše zhromaždenie, nech sa šíri láska, pokoj,
porozumenie a trpezlivosť po celej Zemi. Milostivo vyslyš
modlitby veriacich, ktorí sa na Teba spoliehajú a požehnaj
zvestovateľov evanjelia. Žehnaj našim rodinám; rozpomeň
sa na osamelých, osirelých a ovdovelých, ktorí sú sami
počas Vianoc. Pre Ježišove zásluhy prosíme: vyslyš naše
modlitby, Otče. Amen.

BÁSEŇ
Vianočná noc

Veronika Savková
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Krajina stíchla, ľud šiel do ríše snov,
z diaľky sa ozýval mestský šum, brechot psov.
Mesiac a hviezdy svitať už začali,
na nočnej lúčine ovečky bľačali.
Betlehem, skrášlený jedinečnou hviezdou,
zbadali pastieri polnočnou cestou.
Na to im anjeli spevom oznámili,
že sa narodil Kráľ, predlho čakaný.
V mestečku, v Betleme, leží dieťa malé.
Nevinné, nádherné, a také bezbranné.
„Spi, dieťatko moje,“ mamička mu spieva:
„Ľúbim ťa, chránim ťa,“ rúčky mu zohrieva.
Z lásky narodený, pre spásu zrodený,
Leží si v maštaľke, v plienke zavinutý.
„Spinkaj, chlapček malý, by´s mal veľa sily,
TY si náš záchranca, aby sme MY žili.“

ČLÁNOK
VYSIELANIE BOHOSLUŽIEB

ŠO
Šimon Ohriska

C

ovid nás donútil k tomu, aby sme začali premýšľať
nad tým, ako budeme prinášať bohoslužby veriacim.
Na výber sme mali z dvoch možností: natáčanie alebo živé
vysielanie. Rozhodli sme sa pre možnosť natáčania. Prvé
bohoslužby sme natočili už v marci 2021. Postačoval nám
k tomu starší notebook s webkamerou. Zvyčajne v piatky
sme len natáčali a následne v nedeľu sme spustili premiéru
bohoslužieb cez YouTube. Bolo to veľmi jednoduché
vysielanie, na začiatku vždy bola fotka kostola, po nej
sa prehrala jedna pieseň, potom nám pán farár Gajdošoci
predniesol kázeň, po kázni nasledovala ďalšia pieseň
a nakoniec fotka kostola. Povzbudení prvými úspechmi
sme začali premýšľať, ako zjednodušíme celý proces
vysielania bohoslužieb. Preto sme sa rozhodli pre živé
vysielanie. Naše prvé živé vysielanie sa uskutočnilo

25.4.2021 a prebehlo bez komplikácii. Stále sme však
vysielali len zo zborovej miestnosti. Po otvorení kostolov
a presunu do hlavnej budovy sme naďalej pokračovali
v živom vysielaní. Stále viac nás však obmedzovali
technické limity nášho vybavenia, ktoré nebolo
prispôsobené na veľké priestory. Preto sme v septembri
pristúpili k výmene zariadení – pribudla nám profesionálna
videokamera Sony a nový notebook. Tým sme dosiahli
lepšiu kvalitu obrazu a stabilitu nášho vysielania.
Vysielanie z nedeľných bohoslužieb máte možnosť
sledovať nepretržite už od apríla tohto roku. Dúfame, že ste
si tieto vysielania obľúbili. Za celý náš tím vám ďakujeme
za vernosť počas celých tých mesiacov a prajeme vám
požehnané Vianočné sviatky.

ZAMYSLENIE

O TOM SÚ VIANOCE...

IŠ
Ivana Šaffová

U

ž sa to blíži. Vo vzduchu cítiť Vianoce. Možno
ste si to doteraz ani nevšimli, ale ľudia sa s ich
príchodom rozdelia do dvoch pomyselných skupín. Jednej
toto obdobie pripomína zhon, povinnosti a zoznam vecí,
ktoré je potrebné nakúpiť. Hlavne, aby sa všetko stihlo.
A potom sú tu tí, ktorým sa pri spomienke na blížiace
sa vianočné sviatky rozžiari celá tvár. Usmejú sa a so
zasneným pohľadom začnú spomínať na detstvo. Cítia
vôňu vanilky a škorice. Presne vedia, ako chutí ich
obľúbené vianočné pečivo. Pripomenú si všetko pekné

späté s Vianocami. Týchto ľudí obdivujem. Pretože vedia,
o čom je tento nádherný čas. Nedajú si ho pokaziť stresom.
Nenáhlia sa zbytočne za niečím, čo možno aj tak nikdy
nedobehnú. A čo je najpodstatnejšie, nezabudli milovať.
Už druhý rok prežívame mimoriadne ťažké a zložité
obdobie. Preto si všetci navzájom sľúbme, že aspoň na
malý moment budeme takými ľuďmi, akými by sme mali
byť. Viac sa usmievajme. Viac dúfajme. Viac si užívajme
čas s rodinou. O tom sú vianočné chvíle.
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NÁVRATY

VIANOČNÁ KÁZEŇ 1981
LEBO TAK BOH MILOVAL SVET, ŽE SVOJHO JEDNORODENÉHO SYNA DAL,
ABY NEZAHYNUL, ALE VEČNÝ ŽIVOT MAL KAŽDÝ, KTO VERÍ V NEHO.
(JN 3,16)
MY MILUJEME, LEBO ON PRV MILOVAL NÁS.
Juraj Gazdovič

M

(1JN 4,19)

ilé vianočné zhromaždenie, sestry a bratia
v Pánovi! Istotne ste v súvislosti s Vianocami nie
raz mysleli na to, v čom spočíva tá ich neobyčajná moc
radosti a lásky, ktorou sme i v tomto čase naplnení všetci
bez rozdielu. Odpoveď hľadáme vo vonkajších prejavoch
ľudí blízkych i ďalekých. Mnohí aj v kráse a vo svetle
stromčeka alebo v daroch najbližších pod ním. Ale to
všetko sú len ozdoby vianočného ovzdušia, v ktorom
prežívame tie jedinečné chvíle roka. Sú nielen v úzkom
rodinnom kruhu, ale i v širokom spoločenstve blížnych.
Teraz, keď sme už v domovoch nášho tela prevzali dary
lásky a prežili prvé nádherné chvíle vianočných dní, nože
poďme aj tu v domove našich duší a vo svetle Božieho slova
prežívať tú nevýslovnú moc. Veľké bohatstvo Božej lásky,
ktorou On tak miloval svet, že Syna svojho jednorodeného
dal, aby nikto kto verí v neho nezahynul, ale mal večný
život. Stalo sa to nie preto, že by sme Ho azda my milovali
a tak si Jeho lásku zaslúžili, ale On prv miloval nás. Niet
krajšieho a radostnejšieho posolstva a svedectva, ako sú
záverečné slová nášho vianočného textu:,, My milujeme,
lebo On prv miloval nás. Tak nás miloval, že Syna svojho
jednorodeného dal svetu a v Ňom i tebe, i mne, aby sme
žili skrze Neho v predivnej a nevýslovnej láske, lebo Boh
je láska.“
Túto vianočnú skutočnosť treba brať nie len tak
všeobecne, ale predovšetkým osobne. Všetci žijeme
predsa vo svete, do ktorého vstúpila plnosť Božej lásky
v Kristu. On je náš Spasiteľ a Pán. A to znamená drahá
sestra a brat, že Boh ťa miloval ešte skôr, než si Ho ty
vôbec poznal, ba i seba samého si uvedomoval. Ešte si
nevedel ani vysloviť Jeho meno, nepoznal si ani radosť,
ani ťažkosť, ani pokušenie. Nezažil si ani to, aká studená,
alebo horúca býva nie raz naša zem, na ktorej žijeme. On
ti v plnosti času, v tej prvej vianočnej noci poslal svojho
jednorodeného Syna, aby ťa On učil chodiť po dobrých
cestách. Radí a učí, čo je dobré a milé Bohu. Čo slúži
ľuďom k dobrému, pre radosť a spasenie. V Ňom je tvoje
potešenie i nádej, sila aj ochrana. V Ňom je to predivné
svetlo, ktoré prišlo na svet. Osvecuje každého človeka a je
také jasné, že temnoty tohto sveta ho nepohltili. My si však
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neuvedomujeme, aký veľký dar je život, ani ako mocne
vládne smrť. Spasiteľ nám otvoril brány večného života.
Ešte prv než sme sa ocitli v láskyplnom srdci milujúcej
matky a v láskavom náručí starostlivého otca, On nás
miloval. On zapálil teplo rodičovského domova i bratskej
zodpovednosti spoločenstva, v ktorom žijeme. To je Božia
láska, prvá a nikdy neprestavajúca.
Každé Vianoce nám vždy znovu potvrdzujú, ako nás
Boh miluje. Sme milovaní všetci bez rozdielu, aby sme
nikdy nezostali osamelí, bez všetkého a neocitli sa na dne.
Tak nás miluje, že nám svojho Syna dáva, v ktorom máme
život. My sme naň veľmi často zabúdali, veľmi často
Ho obchádzali alebo i vyhadzovali zo života. Odkedy
žijeme na tejto zemi, spôsobili sme mu len málo radosti.
Tak nás miluje, že sa nás nijako nechce vzdať. Obeť,
ktorú za nás priniesol Boží Syn nás očisťuje od všetkých
hriechov a neprávosti. S Ním máme nový život Božích
detí. Priodieva nás tým predivným svetlom svojej lásky.
Márnotratní synovia a dcéry len snívali o tom, že sa opäť
stanú deťmi svetla.
Sestry a bratia, či je možné prejsť popri tej nevýslovnej
a všetko prekonávajúcej láske bez povšimnutia? Bez
pohnutia srdca a bez slova? Sotva niekto odpovie záporne.
Veď to ani nie je možné. Práve naopak, z každých úst znie
odpoveď, veď aj my milujeme. Milujeme predovšetkým
Boha za nádherný vianočný dar. Je plný dobrej vôle
a láskavosti. Veríme, že budeme lepší a vernejší, poslušnejší
a láskavejší k Bohu a k našim blížnym. Budeme sa chrániť
neprávosti, zloby. Nech mrak zármutku nezakrýva Božiu
tvár, ani tvár ľudí uprostred ktorých žijeme. Lenže k tomu je
potrebne nielen naše dobré rozhodnutie. Tak je treba prijať
vianočný dar Boží, Krista, aby On žil v nás a my v Ňom.
Len Jeho moc prekonáva každú našu nemohúcnosť. Len
jeho láska môže prekonať každú našu slabosť.
Sestry a bratia! Vianočné dni, tie najkrajšie dni nášho
života rýchlo pominú. Svetlá vianočných stromčekov
i hviezdnych ozdôb na nich pohasnú. Zanedlho budeme
z domovov vyhadzovať jasu zbavené a opadávajúce
stromčeky, veď sú len vianočnou ozdobou.

NÁVRATY
Nuž tu dajme pozor, aby sme spolu s nimi nevyhodili z
domovov i zo sŕdc Božiu lásku. Tá je nám daná k novému
životu v Kristovi, našom Pánovi. Zvestuje nám to vianočné
evanjelium, lebo On prv miloval nás. Amen.

Modlitba
Bože nevýslovnej lásky a milosti! Prv než by sme
sa rozišli z tohto sviatočného zhromaždenia, chceme Ti
opäť dobrorečiť za ten najväčší dar z výsosti, ktorý si
nám dal v Kristu Ježišovi. V Ňom poznávame veľkosť
a dokonalosť Tvojej lásky, ktorá pozdvihuje a stavia na

svoje miesto Tvoj ľud. Dobrorečíme Ti za to, že hoci toho
nie sme hodní, môžeme sa radovať z nebeského daru. Je
to dar obohacujúci i navzájom v hojnosti. Vo vianočnom
stíšení si uvedomujeme, že sme synovia a dcéry tohto
ľudského pokolenia a Ty si nás zahrnul toľkou láskou.
Prosíme Ťa, Otče nebeský, upevňuj ju v nás. Zachovaj
naše domovy, náš zbor, našu vlasť i celý svet v pokoji a
radosti vykúpenia. A to i potom, keď vianočné dni pominú.
Večné Slovo Tvoje, ktoré sa stalo telom nech panuje nad
nami. Zachovávaj v nás plnú skutočnosť života. Prepusť
nás ó Pane s požehnaním. Vzdiaľ od nás zlorečenie a daj
nám prebývať s dobrorečením na tejto draho vykúpenej
zemi. Amen.

JURAJ GAZDOVIČ (16.7.1921–4.7.1985)
PÔSOBIL V BYSTERI A SKÁROŠI, BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU, HUMENNOM A V MICHALOVCIACH.

BÁSEŇ

Veronika Savková

Liek
Svet si ma postavil pred ťažký súd.
A ja si vybrať mám: Kam vložiť kľúč?
Len dvere dvojaké na výber mám.
Ktoré sú bezpečné? Odpoveď nepoznám!
Pane, Ty Sudca i Poradca môj,
poraď mi, povedz mi dnes názor Tvoj.
Pohlaď ma, potešuj živým Slovom,
zjav mi, čo nevidno voľným okom.
Modlitbu vypočul láskavý Pán,
a žalm deväťdesiaty prvý mi dal.
Ty si hrad prepevný, útočisko,
Ochranca, Liečiteľ – východisko!
Nočného postrachu nemám sa báť,
moru, čo vlečie sa dnes v mrákotách.
Nákazy, čo na obed nás pustoší,
zlé sa mi nestane, s domom sa nezblíži.
Lebo si príkaz dal svojim anjelom
by chránili mňa i celý môj dom.
Ty si Ten PRAVÝ LIEK pre tento svet.
Aký nikdy nebol, INÉHO NIET!

Zastav sa, človeče
Zastav sa, človeče, zaostri sluch.
netráp sa životom, ignoruj ruch!
Všímaš si vôbec, že slnko aj beží?
Či ti už na svetle viac nezáleží?
Čo tráva šepoce večer aj ráno?
Myslíš si, že všetko deje sa samo?
Vidíš, že lístie má hnedastú tvár,
príroda zmenila farbu i tvar?
Vnímaš, čo deje sa vôkol teba?
Na stole vodička, aj kúsok chleba...
Teplo domova, aj kúsok neba.
Všakže ti k šťastiu i viac netreba?
Len KTOSI po blízku v očiach má slzy,
že si ho nevšímaš – veľmi HO mrzí.
Zabúdaš, nevnímaš, či nechceš znať,
že máš aj dať a nielen brať?
Zastav sa človeče, prehodnoť dary.
Vyčisti si svoj svet, buď ako malý!
Teš sa z maličkostí, v srdci lásku nos,
veď tá má vo svete najväčšiu moc.
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BÁSEŇ

PRIŠIEL SOM KVÔLI TEBE
BÁSEŇ ZO ZBIERKY HOSPODIN JE MOJIM ÚTOČISKOM

ZJ
Zuzana Janošová

Nezvyčajné sú slová tieto
a znejú práve dnes,
oznámiť nám všetkým majú
tú preradostnú zvesť.

I nám tá zvesť zneje teraz,
počuj, teš sa tomu,
otvor že Mu svoje srdce,
vpusť Ho i do domu.

Narodil sa vám Spasiteľ
v meste Betlehéme,
hviezda jasná ukázala
smer do tejto zeme.

Spolu s Ním už prežívajme
i ten čas vianočný
a takto nech ďalší náš krok
zostane spoločný.

Prišiel na svet kvôli tebe
a tiež kvôli mne,
lebo nás veľmi miluje
a zachrániť nás chce.

Pod Tvojou ochranou, Pane,
chceme prísť ku cieľu,
ktorý si nám Ty vydobil,
drahý Spasiteľu.

Pastieri sa naľakali,
keď sa Pán narodil,
sláva Pánova svietila
anjel k nim hovoril.

My teraz Tvoj druhý príchod
už očakávame,
pomôž nám nech Teba stále
v svojich srdciach máme.

Nebojte sa, veď prichádza
Spasiteľ hriešnikov
ich srdcia sa naplnili
radosťou velikou.

Posilňuj nás Duchom svätým
by sme sa tešili
a čakajúc tak na Teba,
by sme v láske žili.
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