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EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Modlitba za jednotu  15.02.2018

14. február 2018 je zaujímavý dátum. Spája začiatok pôstu – Popolcovú stredu a Deň zaľúbených, ktorých patrónom je sv. Valentín. Je to deň

zaľúbených. Ale existujú aj ľudia, ktorí sú zaľúbení do Boha. To sú tí, ktorí vzali svoje povolanie žiť pre druhých a pre Boha. Slávenie pôstnych

dní čerpá z bohatej tradície kresťanstva ešte zo začiatku prvého storočia až do dnešných dní. Uvedené udalosti sa transformujú v Novom zákone

na 40 dní pôstu ako príprava na Veľkú noc, kedy Kristus vstal z mŕtvych a daroval nám nádej, že náš život nekončí smrťou, že máme šancu na

život vo večnosti. Táto viera nám dáva zmysel života. A spôsob, ako sa dopracovať až sem, je život darovaný, život v láske k Bohu a k blížnym.

Dňa 15. februára 2018 sa stretli obidve kresťanské spoločenstvá, katolíci a evanjelici augsburského vyznania v kaplnke ZPS a DSS v Dolnom

Kubíne na spoločnej bohoslužbe k modlitbe za jednotu. Evanjelickú cirkev augsburského vyznania zastupovala Mgr. Janka Pabáková, farárka

z Tvrdošína a katolícku cirkev Mgr. Viktor Maretta, kaplán z Dolného Kubína. V priebehu dejín bolo v Cirkvi mnoho hnutí obnovy, ktoré i napriek

dobrým úmyslom, viedli k rozdeleniu. Tieto rozdelenia sú v rozpore s Ježišovou modlitbou: Otče, prosíme ťa, aby boli tak dokonale jedno, aby

svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak ako mňa (Ján 17,23). Preto sme spolu vyznali našu vinu a prosili o odpustenie

a uzdravenie zranení, ktorých príčinou boli naše rozdelenia, čo sme potvrdili podaním rúk na znak pokoja a vyznaním viery v Jedného

Boha. Nakoniec sme poďakovali Bohu za naše kresťanské dedičstvo a za jeho oslobodzujúce a spásne skutky v histórii ľudstva.


