
Ja som Alfa i Ómega, hovorí Pán Boh, ktorý, ktorý bol a ktorý príde, Vševládny. Amen. 
(Zjavenie 1, 8)

1. Tesalonickým 4, 13 – 18: „Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste 
sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕt-
vych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme 
slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, 
čo umreli, lebo keď zaznie povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a 
najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s 
nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom. Tak sa 
potešujte vospolok týmito slovami.“

Z polnoci spraviť poludnie
Hoci iba pred týždňom sme mali Pami-
atku zosnulých a hľadali sme v temnote 
smrti lúč nádeje, predsa ani dnes túto 
tému neopúšťame. Sme tri týždne pred 
koncom cirkevného roka a tieto tri po-
sledné nedele sa venujú práve témam 
posledných vecí človeka i sveta v tej-

to časnosti. Úmysel však pritom nie je 
znepríjemniť tieto posledné tri nedele, 
pridať ešte viac smútku a náreku. Práve 
naopak. Zmysel je priniesť o to viacej ra-
dosti, o čo viacej smútku tu je. O to viacej 
svetla, očo väčšia temnota je v týchto té-
mach zahrnutá.

Poznáte tú skúsenosť: keď sú oči pridlho 
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Aby ste neboli bez nádeje
Kázeň k nedeli 8. 11. 2020 z nahrávky služieb Božích z nášho cirkevného zbo-
ru. Môžete si ju pozrieť na internete.
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v tme, privyknú si na ňu. Keď potom 
zrazu zažnete svetlo, oči sú oslepené. 
A  čím je ten rozdiel väčší, tým ťažšie je 
si zvyknúť. Ale nám tu ide práve o tento 
obrovský rozdiel: aby sa z temnoty stalo 
svetlo, z polnoci jasné poludnie.

Ateistické životy veriacich
Napriek tomu, že sme kresťania, máme 
problém so smrťou. Vidíme, ako sa veci 
kazia. Vidíme, ako starneme. Vidíme, ako 
sa v prírode všetko míňa, listy padajú zo 
stromov, kvety vädnú a prichádza chlad. 
Vidíme, ako sa naši priatelia pomaly vy-
trácajú. A tak si uvedomujeme, že sme 
súčasťou tejto pominuteľnosti. Podobne 
tesalonickí kresťania vedeli o učení o več-
nom živote. Verili, že PJ sa vráti ešte za 
ich života a prinesie nesmrteľnosť a več-
ný život všetkým, ktorí v Neho veria. 
Žiaľ, niektorí z bratov a sestier už zo-
mreli. Tesaloničania boli zúfalí: pripravila 
smrť týchto veriacich o nádej života?

Vieme o večnom živote, o vzkriesení, 
a predsa sme prestrašení a nešťastní. Ako 
povedal anglický filozof Simon Critchley: 
„… mnoho dnešných kresťanov v skutočnos-
ti vedie zúfalé ateistické životy ohraničené 
túžbou po dlhovekosti a hrôzou zo smrti.“

Pavel bez pochybností
Apoštol Pavel píše Tesaloničanom: „Ne-
chceme však, bratia, aby ste nevedeli o 
zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, 
ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Je-
žiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh pri-
vedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v 
Ježišovi. … Tak sa potešujte vospolok týmito 
slovami.“ Vidíme, že Pavel je 100% pre-

svedčený o realite vzkriesenia a večného 
života, a to až natoľko, že je presvedče-
ný, že táto nádej má formovať náš pohľad 
na smrť a meniť spôsob, ako sa vyrovná-
vame so smrťou iných i s tou našou.

Na základe čoho bol natoľko presvedčený 
o večnom živote pre veriacich? Ten prvý 
fakt je Kristovo vzkriesenie. Ak Kristus 
vstal z mŕtvych, potom je možné, aby aj 
veriaci v Neho vstali. A ak vstal, potom 
je pravdivé Jeho učenie, lebo On to pred-
povedal.

Mnohí ľudia sa nazdávajú, že Kristovo 
vzkriesenie si vymysleli Jeho učeníci. Boli 
zúfalí a chceli veriť, že Ježiš vstal z mŕt-
vych. Ak niekto ukradol Jeho telo, mnohí 
si podľa tejto teórie mohli myslieť, že Ho 
videli. Táto teória vychádza z predpokla-
du, že starovekí ľudia okamžite prijímali 
takéto správy a ľahko im uverili.

Vzkriesenie? Zbláznili ste sa?
Nicholas Thomas Wright uverejnil roz-
siahlu štúdiu spôsobu myslenia v oblas-
ti Stredomoria v 1. stor. po Kr. Zistil, že 
vtedajší ľudia boli presvedčení, že telesné 
vzkriesenie nie je možné, a teda neboli 
v stave si niečo také vymyslieť a ľahko-
vážne prijať. Gréci a Rimania si predsta-
vovali duše ako čosi dobré, avšak fyzický 
svet ako zlý a skazený. Spásu chápali ako 
vyslobodenie z tela. Podľa tohto sveto-
názoru teda nebolo vzkriesenie vôbec 
žiadúcu. Žiadna duša by sa podľa Grékov 
a Rimanov nechcela do tela vrátiť. To by 
si Grék ani Riman nikdy nevymyslel.

Na rozdiel od nich Židia považovali mate-
riálny a fyzický svet za dobrý. Smrť nevní-
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mali ako vyslobodenie z hmotného sveta, 
ale ako tragédiu. V Ježišovej dobe žilo 
množstvo Židov v nádeji, že jedného dňa 
v budúcnosti dôjde k telesnému vzkrie-
seniu všetkých spravodlivých. Takéto 
vzkriesenie chápali ako súčasť celkovej 
obrody sveta na konci vekov. Predstava 
jediného vzkrieseného človeka uprostred 
dejín, navyše uprostred sveta plného 
chorôb, hriechu, rozkladu a smrti, bola 
pre nich nemysliteľná. Ak by sa to dozve-
del, odpovedal by: „Zbláznili ste sa? Ako 
by sa to mohlo stať? Zmizli snáď choro-
by a smrť? Nastolila sa vo svete skutočná 
spravodlivosť? Ľahol si vlk s baránkom?“ 
Teda ani Žid by si takéto čosi nikdy nevy-
myslel. Ak je to teda pravda, potom je to 
fantastická správa pre celý svet, Kristus 
je vzkriesenie a život! On vstal a podobne 
všetci vstanú.

Tak povedal Pán
Navyše, apoštol Pavel sa odvoláva na 
priame slová Pánove. Vieme dobre, že 
Pán občas hovoril s ľuďmi prostredníc-
tvom prorokov. Jedným z najväčších pro-

rokov Starej zmluvy bol prorok Jeremiáš, 
ktorý prorokoval pád Jeruzalema a ba-
bylonské zajatie. A jeho slová sa naplnili. 
Máme v Starej zmluve množstvo predpo-
vedí o  Pánovi Ježišovi, mnohé z nich aj 
veľmi podrobné, kde sa opisuje Ježišovo 
narodenie, Jeho ukrižovanie a pod. Apoš-
tol Pavel mal takéhoto prorockého ducha. 
Vieme predsa, že bol pôvodne veľkým 
prenasledovateľom kresťanov a ku jeho 
obráteniu došlo celkom náhle pri meste 
Damasku, keď tam išiel ďalších kresťanov 
pozatýkať. Sám to popisoval ako stretnu-
tie s Ježišom, kde videl veľké svetlo a po-
čul Ježišov hlas. Na základe týchto videní, 
na základe veľmi podrobného poznania 
starozmluvných spisov, na základe veľ-
mi pozorného a hlbokého uvažovania 
vošiel tak hlboko do učenia Pána Ježiša 
Krista, že skutočne Jeho spisy sú najhl-
bším podaním kresťanskej viery a taký 
list Rímskym sa stal právom aj základom 
reformácie. A tento Pavel podľa všetkého 
prijal videnie od Pána Ježiša o budúcom 
vzkriesení a večnom živote. Tieto dva 
fakty ho naplnili 100% istotou, že tento 
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život nie je všetkým a že sa netreba smr-
ti tak obávať. „Smrť zvykla bývať katom, 
ale evanjelium ju zmenilo na záhradníka.“ 
Vychádzajú z nej nové životy a večnosť.

Projekt vzkriesenia
Ako to teda je? Je tu niekoľko základných 
faktov, ktoré pripomína apoštol Pavel.

1. PJK sa raz vráti na túto zem a to bude 
znamenať koniec kolobehu života a smr-
ti, vláda smrti sa skončí.

2. Tí ľudia, ktorí budú v tom čase žiť, už 
viac nezomrú.

3. Tí, ktorí do tých čias zomreli a verili 
v PJK, budú vzkriesení. Všimnite si, že že 
sa tu hovorí o tých, ktorí umreli v Kris-
tovi. Teda vyslovene sa tu hovorí o tých, 
ktorí veria v PJK. Písmo sväté vie aj 
o všeobecnom vzkriesení, ale to má prísť 
neskôr a tam majú byť vzkriesení aj neve-
riaci, nie však k večnému životu.

4. Pri tom sa spomína povel – zrejme 
Kristov, lebo On podľa iných oddielov 
Písma zobudí mŕtvych. Hlas archanjela 
a trúba, ktoré sa opisujú aj v Zjavení Já-
novom. A potom uchvátenie do vzduchu, 
do oblasti, kde sa vždy ľudia obávali vše-
ličoho temného, kedysi démonov, dnes 
možno koronavírusu. Ale v tom čase tam 
bude vládnuť už len Pán.

Nepredstaviteľné možnosti
Predstavte si, čo všetko je obsiahnu-
té v  týchto veršoch Pavlovho videnia 
o vzkriesení! Zem a more vydajú prach zo-
mrelých v Kristovi. Premieňajúci Boží zá-
zrak spôsobí, že budú sformované osláve-
né telá vzkriesených. Potom závratný let 

do neba. A to všetko v jednom okamihu.

Ľudia zvyknú mať problémy so správou 
o stvorení v 1. knihe Mojžišovej. Ak však 
majú problém so stvorením, čo potom 
s týmto vzkriesením a vytrhnutím kres-
ťanov z tohto sveta? 

Ľudia sú nadšení z letov do vesmíru. Ale 
môžu sa ich najväčšie úspechy porovnať 
so zázrakom cesty do Božieho kráľovstva, 
ktoré sa udeje v zlomku sekundy?

V spojení s Kristovým príchodom je tu 
zvuk pre uši, pohľad pre zrak, zázrak pre 
cítenie, stretnutie pre radosť a potešenie 
pre zážitok.

Kľúč ku všetkým zázrakom
A ešte si všimnite, čo sa pritom všetkom 
spomína. Slovo Pánovo, ktoré sa zjavi-
lo Pavlovi. Príchod Pánov. Sám Pán zo-
stúpi z neba. My sa stretneme s Pánom. 
Aby sme boli vždy s Pánom. Pán! Pán Je-
žiš vo všetkom. Naše vzkriesenie a naša 
budúcnosť je On. 

Máme sa teda triasť pred smrťou, zúfať 
si pri spomienke na blízkych a byť zúfalí 
pri stúpajúcom letopočte? Nie! S Pánom 
Ježišom nemáme dôvod! On predsa po-
razil smrť a priniesol vzkriesenie. Koho si 
získal, ten má nesmiernu budúcnosť.

Môžeme plakať? Áno! Aj Pán plakal pri 
Lazárovom hrobe. Ale plačeme len tak, 
ako keď sa musíme večer rozlúčiť, aby 
sme sa ráno opäť zišli. Kto sa stal vďaka 
Ježišovi Božím dieťaťom, tomu už ne-
vládne smrť, netrasie sa hrôzou zo smrti, 
ale má večnosť. Amen.

Peter Taját, zborový farár
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Úvod
V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pieseň Ev. spevník 543
1. Ó Bože, daj mi z výsosti / dar pokory 
a tichosti, nech ju mám v srdci, myslení, / 
rečiach i v každom konaní.

2. Nech sa vystríham hrdosti, / pýchy 
a namyslenosti, / čo kresťanovi nesluší / 
a svedčí o hriešnej duši.

3. Ale pokorných a tichý, / vyznávam Ti 
svoje hriechy, / pred Tebou sa ponižuje, / 
milosť Tvoja blízka mu je.

4. Daj, Pane, tak poznať seba, / že nič 
nemôžem bez Teba, / že nie som lepší od 
iných / ľudí biednych a úbohých.

5. Keďže som len prachom zeme, / Ada-
movo pokolenie, / nebudem sa povyšo-
vať, / ale Teba oslavovať.

6. Ak chceš, pokor ma, môj Pane, / len 
nech Ti slúžim oddane, / zdobím sa čis-
tým zmýšľaním, / a vždy pred pýchou sa 
chránim.

10 Božích prikázaní
Aby sme si všetci spoločne pripomenuli 
zákon Boží, odriekajme spoločne desať 
Božích prikázaní:

Ja som Hospodin, tvoj Boh:

1. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
2. Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
3. Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!
4. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na 

V tomto náročnom období sa nemôžeme stretnúť v chrámoch, aby sme tam po-
čúvali slovo Božie, spievali Bohu na chválu a spoločne sa modlili. Preto je dôležité 
pamätať na slovo Božie v našich rodinách. Aby zákaz vychádzania nespôsobil du-
chovné problémy, či dokonca duchovnú smrť, potrebujeme sa v našich rodinách 
stretávať spoločne pri Božom slove a modlitbe. Preto vás pozývame, aby ste našli 
odvahu, zhromaždili si svojich blízkych spoločne vykonali túto domácu pobožnosť.

Domáca pobožnosť 
22. nedeľa po Svätej Trojici
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zemi!
5. Nezabiješ!
6. Nescudzoložíš!
7. Nepokradneš!
8. Nevypovieš krivé svedectvo proti 

svojmu blížnemu!
9. Nepožiadaš dom svojho blížneho!
10. Nepožiadaš ani jeho manželku, ani 

nič, čo je jeho!

Zamyslenie
S úctou si vypočujme slová Písma, ktoré 
sú zapísané v liste apoštola Pavla Rím-
skym 14, 1 – 9:

 „Slabého vo viere sa ujímajte, a nie, aby ste 
posudzovali jeho zmýšľanie. Jeden verí, že 
môže všetko jesť; slabý je len zeleninu. Kto je 
všetko, nech nepohŕda tým, kto neje všetko, 
a kto neje všetko, nech nesúdi toho, čo všetko 
je. Veď Boh ho prijal. Kto si ty, že súdiš cud-
zieho sluhu? On svojmu Pánovi stojí, alebo 
padá. Ale bude stáť, lebo Pán má moc udr-
žať ho. Niekto súdi, že jeden deň je viac ako 
druhý; iný zas súdi, že všetky dni sú rovnaké. 
Len nech je každý úplne presvedčený o svo-
jom. Kto zachováva niektorý deň, Pánovi ho 
zachováva, a kto nezachováva niektorý deň, 
Pánovi ho nezachováva. A kto je všetko, Pá-
novi je, lebo Bohu ďakuje; kto však neje všet-
ko, Pánovi neje, a tiež Bohu ďakuje. Nikto z 
nás totiž nežije sebe a nikto sebe neumiera. 
Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, 
Pánovi umierame. A tak či žijeme, či umie-
rame, Pánovi sme. Veď práve na to Kristus 
umrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi aj 
nad živými.“

Milí bratia a sestry!

Som rád, že apoštol Pavel okrem mno-

hých iných vzácnych a vieroučne boha-
tých textov napísal aj tento. Dotkol sa 
v ňom otázky, ktorá zjavne rezonovala 
v prvom kresťanstve, no je veľmi živá aj 
dnes – rozdielnosti ľudí a ich zbožnosti.

Jedna vec je, či veríme v Ježiša alebo nie. 
Viera je zaiste nevyhnutnou podmienkou 
k vstupu človeka do nebeského kráľov-
stva – teda k spáse. Druhá vec je, ako svo-
ju vieru prejavujeme. Už prví kresťania 
prežívali vieru rozdielne. Jedni sa vzdali 
niektorých pokrmov tak, ako na to boli 
zvyknutí v židovstve, iní jedli všetko. 
Niektorí svätili sobotu, pretože vyrastali 
v presvedčení, že tak je to správne, iní ne-
mali problém zmeniť svoj sviatočný deň 
zo soboty na nedeľu. Kto konal správne? 
Je jeden lepší v Božích očiach ako ten 
druhý? Takéto otázky sa často stávali prí-
činou sporov a pohŕdania jedných druhý-
mi. Každý sa pritom hájil inak. Jedni vra-
veli, že sú Bohu milší, pretože zachovali 
verne to čo predtým prijali (napríklad ak 
by zachovávali nedeľu namiesto soboty), 
iní vraveli, že sú Bohu milší oni, lebo nie 
sú spútaní ľudskými danosťami a viac im 
záleží na viere samotnej.

Jedni aj druhí mali pravdu a práve to sa 
im snažil Pavol vysvetliť. Hovorí, že dôle-
žité je, aby človek veril v Pána Ježiša z 
celého srdca, z celej mysle, z celej sily a z 
celej duše. Kto v Neho verí, ten Mu slúži 
a to tým, čo robí. Vonkajšie prejavy zbož-
nosti pre Pána Boha nie sú prvoradé. Zá-
merne nepíšem „dôležité“, pretože svoj 
význam určite majú. Myslieť si, že stačí 
len súkromná viera, prežívaná v srdci, 
bez vonkajších prejavov, je druhý a tiež 
nie správny extrém. Viera sa musí neja-
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ko prejavovať. Ak sa prejavuje, je živá. Ak 
niekto neje mäso a dáva tým najavo svoju 
vieru, je to úctyhodné a určite si taký člo-
vek nezaslúži pohŕdanie len preto, lebo 
my to nerobíme.

Poznám človeka, ktorý napríklad neje 
mäso po celých 40 dní pôstu. Je to zby-
točné, fanatické či bláznivé? Vôbec nie. 
O danom človeku viem, že má v srdci živú 
vieru a svojim zriekaním sa mäsa ju Pánu 
Bohu dáva. Keď som to videl, vravel som 
si: Kiež by som to aj ja dokázal. Uvedo-
mil som si, že popri tomto mojom bratovi 
som vlastne vo viere slabší.

Alebo poznám jednu sestru, ktorá ne-
kupuje „Diabolský šalát“ a nepočúva 
„Cigánskych diablov“. Hovorí: „Ak ide 
o dobré jedlo alebo dobrú hudbu, má to 
byť na oslavu Božiu. Prečo pritom má 
znieť meno nášho a Božieho protivníka?“ 
Viem, že nie každý kresťan má takýto ná-
zor a nejeden si veru rád pochutí na Dia-
bolskom šaláte s odôvodnením: „Veď sú 
to len obyčajné slová“.

Ak by som bol liberálny kazateľ, hájil by 
som teraz tých, čo si z toho nerobia ťaž-
kú hlavu a tvrdil, že slová nie sú dôleži-
té, ak ide o názov. Ak by som bol trochu 
bigotnejší kazateľ, hájil by som naopak 
onú sestru a tvrdil, že kresťan, odovzda-
ný srdcom Bohu veru meno protivníka 
nepripustí do svojej blízkosti v nijakej 
podobe. Avšak keďže som evanjelický 
kňaz, hľadám pravdu v Písme. A do ta-
kýchto sporov prichádza ako na zavolanie 
slovo apoštola Pavla: „Len nech je každý 
presvedčený o svojom“. Veď „nikto sebe 
nežije a nikto sebe neumiera.“ Čokoľvek 

robíme, robíme Pánovi a Jemu ďakujeme. 
Celí sme Jeho, Sme Jeho s tým čo máme 
aj s tým čo konáme. Ak teda niečo jeme, 
robíme to na slávu Pánovu a ak sa niečoho 
zriekame, tiež to robíme na slávu Pánovu.

Pavel chce svojimi vysvetľujúcimi slova-
mi zabrániť tomu, aby medzi kresťanmi 
samotnými vznikali spory pre nezmysly. 
Možno na prvý pohľad sa otázka toho čo 
jeme, počúvame alebo zachovávame, zdá 
malicherná. Dokáže však vniesť do spolo-
čenstva veľa hriechu, ak jedni začnú po-
hŕdať druhými, alebo ich pre ich konanie 
odsudzovať. To je neprípustné. Apoštol 
Pavel označil vo svojom liste do Korintu 
za najväčší dar lásku. Láska sa teda musí 
rozmáhať medzi bratmi a to musí byť ten 
prvoradý cieľ, ktorému je všetko ostatné 
podriadené. Odsudzovanie bratov pre 
odlišné prejavy ich zbožnosti zabíja lásku 
a to sa nesmie diať.

Skúmajme aj my, či v našom živote neko-
náme niečo, čo zabíja lásku v spoločenstve 
– či už je to spoločenstvo našej rodiny, 
pracoviska alebo cirkevného zboru. Určite 
máme na obhajobu svojich názorov mno-
ho argumentov, no skúsme sa pozrieť aj 
na ovocie našich skutkov alebo slov. Ak za 
každú cenu hájime svoj pohľad na vieru, 
ak obhajujeme svoje prežívanie či svoje 
praktiky viery, vnášame tým lásku do spo-
ločenstva? Nepôsobia naše slová práve na-
opak? Ako výčitky či zbytočné obvinenia?

Vchádzame do poslednej časti cirkevné-
ho roka. Dnešná nedeľa je tretia od kon-
ca. Toto obdobie nám hovorí o blížiacom 
sa konci vekov, nadchádzajúcom súde 
a o krátiacom sa čase. Nikto z nás nepo-
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zná dňa ani hodiny svojho konca či konca 
tohto sveta. Nemárnime teda čas zbytoč-
nými konfliktmi, ale rozsievajme lásku, 
aby sme tak pripravovali seba i ľudí okolo 
nás na stretnutie s Pánom. Amen.

Pomodlime sa:
Drahý náš nebeský Bože, Ty si Bohom lás-
ky a jednoty, Ty chceš, aby sme spoločne 
ako jedno telo cirkvi oslavovali Tvoje meno 
a meno Tvojho Syna a nášho Spasiteľa 
Pána Ježiša Krista. My po tom tiež veľmi 
túžime, no nie vždy sa nám to darí pre 
našu ľudskú márnivosť a ješitnosť. Často 
si myslíme, že ten náš názor je správny, 
že to, čo robíme a ako to robíme my, je to 
najlepšie a pohŕdame tými, ktorí žijú svoj 
život viery inak. Prosíme, nauč nás láske 
a dávaj nám neustále pred oči ako príklad 
svojho Syna, ktorý všetkých bez rozdielu 
miluje a sám žil svoj viery tak, ako to nikto 
z nás nedokáže. Kiež sme aj my tolerantní, 
ústretoví a chápaví voči ľuďom okolo nás 
a radujeme sa z toho, že máme jeden dru-
hého, že máme spoločenstvo cirkvi a že 
máme v prvom rade Teba, nášho nebeské-
ho Otca, ktorý nás stvoril, miluje a pozýva 
do svojho kráľovstva. Amen.

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa 
meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď 
vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb 
náš každodenný daj nám dnes! A odpusť 
nám viny naše, ako aj my odpúšťame 
vinníkom svojim! I neuvoď nás do poku-
šenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je 
kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.

Viera všeobecná kresťanská
Napokon spoločne vyznajme vieru v troj-

jediného Boha slovami Apoštolského vy-
znania:

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvori-
teľa neba i zeme.

Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediné-
ho, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha 
Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel 
pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel 
a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tre-
tí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, 
sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; 
odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev vše-
obecnú, spoločenstvo svätých, hriechov 
odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie 
a život večný. Amen.

Pieseň ES 548
1. Boh náš je Bohom lásky, / priateľom 
svornosti, / On požehnáva zväzky / po-
koja, vľúdnosti; / žiada od každého / vo 
viere dobre konať, / tak Pána nasledovať,  
/ milovať blížneho. 

2. Kto tu pokoj miluje, / životom ho tvorí,  
/ a oň sa usiluje, / láskou k ľuďom horí, / 
má nádej života / v nebi, tam kde prebýva 
/ tá Láska opravdivá, / pokoj a dobrota. 

3. Nie je pravým ctiteľom / Krista láska-
vého, / kto býva rušiteľom / svätej vôle 
Jeho. / Kto v Ježiša verí, / ten skôr, než 
slnko zájde, / k svornosti cestu nájde 
/ a s blížnym sa zmieri.

4. Ježiš, Kráľ pokoja, / prameň všetkých 
cností, / zmar príčiny rozbroja / a hrieš-
ne žiadosti! / Duch Tvoj, Duch tichosti, / 
nech stále nás spravuje, / vodí a utvrdzu-
je, / v láske a vernosti.
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ROZHLAS

SOBOTA – 7. 11.
Rádio Regina
06:05 – 06:15 Ekuména vo svete

NEDEĽA – 8. 11. 
Rádio Slovensko
10:05 – 11:00 Encyklopédia spravodli-

vých 
12:27 – 12:57 Opri sa o mňa
Rádio Devín
07:00 –08:00 Krajina duše
Rádio Regina

05:00 – 05:45 Duchovné horizonty

STREDA – 11. 11.
Rádio Regina
17:30 – 18:00 Evanjelická pobožnosť
 Káže: Eva Oslíková
 Kantor: Janko Siroma

ŠTVRTOK – 12. 11. 
Regina Západ
21:05 – 21:50 Viera v živote
21:50 – 22:00 Ekuména vo svete

TELEVÍZIA 

SOBOTA – 7. 11.

:3
11:10 – 11:39 V tichu minulosti
 Židovský cintorín

NEDEĽA – 8. 11.

:2
13:35 – 14:01 Orientácie 13.35 – 14.01

Program verejnoprávnych médií 
7. 11. – 12. 11. 2020

November je v našom cirkevnom zbore zvyčajne mesiac, v ktorom si všímame vás, 
milí starší, a uvedomujeme si, že bez vás by cirkev bola chubodná a bola by ako bez 
šťavy a chuti. Boh s vami počíta! Zahŕňa vás do svojich jedinečných plánov. Boh vás 
potrebuje! Cirkev Vás potrebuje!

Novembrové stretnutia starších
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Staroba v sebe nesie Božiu milosť. Je to 
povolanie! Nie je to moment stiahnutia 
vesiel do člna. Pravdou je, že toto obdobie 
je iné, no má svoje veľké výhody. 

Evanjelium o Anne a Simeonovi (Lukáš 
2, 21-40) je príbehom plným inšpirá-
cie a dojmov. Aj oni boli staršími ľuďmi, 
ktorí sa nehanbili za svoj vek. Boli hrdí, 
že im ho Boh požehnal. Svedectvo Novej 
zmluvy sa o  nich zmieňuje, že „vo dne 
a v noci“ slúžili Bohu v chráme. Pevne dú-
fali, že sa im dostane milosti, aby uzreli 
novonarodeného Mesiáša ešte predtým, 
než zomrú. Nemali už zamestnanie a ani 
iné povinnosti. Jednoducho očakávali, 
bdeli a zotrvávali na modlitbách. Svoj čas, 
ešte kým mohli, efektívne využívali. 

Abrahám bol tiež mužom - starcom, ktorý 
dlhé roky očakával na svojho syna, ktorého 
mu Boh bol zasľúbil. Logika niekedy ne-
pustí. Staroba verzus choroba. A ešte kto-
mu nejaká nádej uzrieť vlastného syna? 
Divné! Tomuto môže veriť iba ten, kto rád 
sleduje rozprávky. Ale, čo sa udialo? Boh 
bol svojmu prísľubu verný. On nemá nija-
ké obmedzenia. On je suverénny a vo svo-
jom konaní totálne slobodný. Abrahám sa 
dočkal a jeho oči uvideli syna Izáka. 

Keď Mária s Jozefom prišli do chrámu, 
„penzisti“ Anna a Simeon boli oduševne-
ní a plní radosti, že mohli uvidieť Mesi-
áša. Tento moment ich nanovo posilnil 
a ukázal im novú úlohu - vzdať Bohu vďa-
ku a vydávať mocné svedectvo o tomto 
Jeho znamení. 

Simeon čas a energiu investoval do tvor-
by krásneho chválospevu. Na staré kole-
ná sa z neho stáva „nový Rúfus“ a Anna sa 

stala prvou ohlasovateľkou Ježiša Krista. 

Môžeme byť svedkami toho, že človek vo 
svojej starobe nie je „odpísaný ako inven-
tár“ a že nie je „odstavený ani ako zemný 
plyn“. Boh aj jeho pozýva do služby ohla-
sovania Božích činov. 

Boží ľud chápal starobu ako Božie požeh-
nanie a prejav Jeho veľkej milosti.  

Všetkým Vám, milí seniori, prajeme to, 
aby ste kráčali v šľapajách starcov Anny 
a Simeona. Prajeme Vám, aby ste sa aj stali 
tými „básnikmi“, „zvestovateľmi“ evanje-
lia a nadšenými „modlitebníkmi“. Želáme 
si, my, mladí, vidieť vo Vás zbožné príkla-
dy a pevné odhodlania ísť Božími cestami. 
Okúsiť Vaše vrúcne modlitby naplnené 
pokorou a bázňou a počúvať Vaše svedec-
tvá plné radosti. Máte tu nenahraditeľné 
miesto! Vaša prítomnosť je obrovským 
darom pre cirkev, je nenahraditeľným bo-
hatstvom a injekciou múdrosti. 

Práve Vy môžete pripomenúť nám, mla-
dým ambicióznym, že život bez lásky je 
životom vyprahnutým. Nám, mladým 
ustráchaným, že nad obavou z budúcnos-
ti je možné zvíťaziť. Môžete poučiť nás, 
mladých zamilovaných do samých seba, 
že väčšou radosťou je dávať ako prijímať. 

Aký nepekný je cynizmus seniora, kto-
rý stratil zmysel pre vydávanie svedec-
tva. Pohŕda mladými. Neodovzdáva im 
múdrosť do života. Naopak, aké nádher-
né a požehnané je povzbudenie, ktoré se-
nior dokáže odovzdať mladému človeku 
v jeho hľadaní zmyslu života a viery. 

Toto je, milí seniori, Vašim poslaním 
a povolaním.
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Dolný Kubín
Nedeľa • Príhovor (FB Evanjelický Kubín)
Nedeľa • Príhovor (FB Evanjelická Horná Orava, Youtube Filiálka Tvrdošín)
Detská besiedka (YouTube Besiedka Kubín)

Hybe
Nedeľa 10:00 • Služby Božie (YouTube ECAV HYBE)
Raz do mesiaca • Besiedka pre deti Lienky Janinka a Magdalenka (YouTube ECAV HYBE)
Raz do mesiaca • Videožalm (YouTube ECAV HYBE)

Istebné
Nedeľa 9:00 • Služby Božie (FB ECAV Istebné)

Liptovská Kokava
Nedeľa • Služby Božie (Youtube Mario Činčurák)

Liptovský Hrádok
Nedeľa 9:30 • Služby Božie(FB ECAV LH)

Liptovský Ján
Nedeľa 9:00 • Služby Božie (YouTube CZ Liptovský Ján, FB Liptovský Ján, podcasto-
vý kanál, ecavliptovskyjan.sk)

Liptovský Mikuláš
Nedeľa priebežne po 9:00 • (TV Liptov, web TV Liptov, YouTube TV Liptov, ecavlm.sk)

Liptovský Mikuláš – Palúdzka
Nedeľa 9:00 • Služby Božie (YouTube Palúdzka ECAV)

Liptovský Ondrej
Nedeľa 10:00 • Služby Božie ( YouTube ECAV Liptovský Ondrej)

Pribylina
Nedeľa 8:45 • Pobožnosť (FB Pribylina, Youtube kanál, Digitálna TV Pribylina)

Párnica
Nedeľa 10:00 • Služby Božie (YouTube CZ ECAV Párnica)

Veličná
Nedeľa 9:00 • Kázeň (FB, YouTube kanál)

Online programy
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Naše zvony zvonia pravidelne o 20:00 ako pozvánka pre všetkých v cirkevnom zbore, 
aby sme sa v našich domácnostiach pridali k spoločným modlitbám  a prosili o Božiu 
pomoc proti koronavírusu. Tiež vás prosíme, aby ste konali vo svojich domácnostiach 
domáce pobožnosti. Keď sa nemôžeme stretnúť v chrámovom spoločenstve, je naším 
chrámom domácnosť. Nezabúdajme pestovať duchovný život, aby sme boli duchovne 
zdraví a silní. Potešíme sa, ak nám zašlete fotografiu s krátkym popisom z vašich 
domácich pobožností, prípadne, kto vie, môže natočiť na mobil aj krátke video, kde 
porozpráva, ako u neho takéto domáce pobožnosti prebiehajú. Radi by sme takýmito 
ukážkami prispeli do budúcich videopobožností.

Tešíme sa z toho, že sa mnoho detí zapojilo do práce na pracovných listoch, 
ktoré distribuujeme v cirkevnom zbore. Tieto listy rozdávame v škole, do schránok, 
ale je možné si ich vytlačiť aj zo zborovej stránky. Kto si ich vyžiada, ochotne ich doru-
číme aj osobne. Sme vďační aj za spätnú väzbu. O kom vieme, že na pracovných listoch 
pracuje, ten bude v decembri odmenený.

Cirkevný zbor Kráľova Lehota sa na nás obracia s prosbou o pomoc. Vo filiálke 
Vyšná Boca uskutočňuje generálnu opravu evanjelického kostola – národnej kultúrnej 
pamiatky. Keďže cirkevný zbor patrí počtom veriacich k najmenším zborom seniorá-
tu, prosia nás o finančnú podporu. 

Chceme vám predstaviť ďalšiu zaujímavú kresťanskú stránku www.krestandnes.cz. 
Je to česká stránka, ktorá poskytuje spravodajstvo a zaujímavé informácie zo života 
cirkví v Čechách, na Slovensku i vo svete.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí aj v tomto období pamätáte na cirkevný zbor a pod-
porujete jeho prácu milodarmi. Ďakujeme všetkým, ktorí tak robíte pravidelnými me-
sačnými platbami na účet cirkevného zboru i jednorazovými milodarmi.

Oznamy


