
„Na živloch sveta...“ 

Suspírium: „Haleluja! Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho 

milosť.Kto vyrozpráva mocné skutky Hospodina, kto rozhlási všetku chválu o 

ňom?“(Ž 106,1-2) Amen. 

 

Pieseň: 81. žalm 1. verš: „Hlasom veselým...” 

 

Pozdrav: „Učeníci mu odpovedali: „Kto a ako by mohol tu na pustatine obstarať 

chlieb, aby toľkých nasýtil?“Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ Odpovedali: 

„Sedem.“[...] Ježiš vzal tých sedem chlebov...“ (Mk 8,4-5.6b) Amen.  

 

Suma zákona: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Knihe Žalmov v 67. 

kapitole v prvom až v treťom verši takto: 

„Nech je nám Boh milostivý a žehná nás, nech medzi nami zažiari jeho tvár!— 

Sela– Nech tvoju cestu a tvoju spásu poznajú na zemi všetky národy! (Ž 67,2-3).“ 

Amen. 

Prosím, zaujmite si svoje miesta.  

 

Pieseň: Žalm č. 81. 2-8. verše: „Pieseň začnite...” 

 

Vzdych: „...povolaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kristom 

chránení:milosrdenstvo vám i pokoj a láska v hojnosti!“(Júd 1b-2) Amen. 

 

Lekcia:List apoštola Pavla Kolosanom 2, 6-15 

„Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žitezakorenení a v ňom 

budovaní, upevnení vo viere, ako ste sa naučili; rozhojňujte sa vo vzdávaní 

vďaky. Dajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym a 

klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta, a 

nie na Kristovi. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Aj vy ste 

dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom 

ste aj boli obrezaní obriezkou, vykonanou nie rukami, ale Kristovou obriezkou 

— vyzlečením z telesnosti, keď ste s ním boli v krste pochovaní. Spolu s ním ste 

boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí 

ste boli mŕtvi v previneniach a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď 

nám odpustil všetky previnenia, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi 

nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. 

Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi 

zvíťazil.“ 

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich 

srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa.  

 



Modlitba: 

Tvoja vystretá ruka, Skala vekov jediná, Hospodin náš, nám daruje sväté a večné 

milosrdenstvo, ktoré prevyšuje rozum, a to v osobe Ježiša Krista. Ty si sa ponížil 

pre nás,hriešnikov až po kríž, poslušný Štít nebeský. Tvoje srdce je umorené 

našimi previneniami, zaoberáš sa s nami, či sa obrátime kTebe, alebo nie. Ty nás 

neprestajne hľadáš, náš Spravodlivý a Pomazaný. Ty nás neúnavne pozoruješ, 

naša sila. Ty sa nás vedome vypytuješ: „Kde si?“ My aj dnes vieme len sklopiť 

svoje oči. Naše lkanie je vždy o tom, kde si bol, keď sme Ťa potrebovali. My sme 

plní výhovoriek. My sme neúnosne sebeckí a veľmi ustarostení. Prosíme Ťa, aby 

Tvoj mocný hlas nás pozdvihol a Kristovo Slovo v nás prebývalo bohate skrze 

Ducha Svätého, nášho Utešiteľa. Zľutuj sa nad nami Svätý, Svätý, Svätý a daruj 

nám spásu, aby sme sa raz a navždy naučili, že pre vieru, pre lásku, pre nádej si 

ako ťažko dobojoval. Podrž nás v našich duchovných bojoch, aby sme v osobnej 

žalosti i v zlosti sa vedeli pokorne pozrieť na Teba, Spasiteľ náš, Ktorý si nás 

svojou službou k vlastnému Otcovi prinavrátil. Vyučuj nás i dnes svojou 

trpezlivosťou, aby sme dávali pozor na to, čo je potrebné. Vypočuj nás pre svoju 

predivnú jednotu Otec, Syn i Duch Svätý. Amen.     

 

Pieseň:Chválospev č. 601: „Ó Ježišu, zornica ranná...“   

Prosím, zaujmite si svoje miesta 

 

Vzdych: „Tu riekol Hospodin: „Tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa 

nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. Mne 

zasa nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta... Veď Pán je veľmi milosrdný a 

ľútostivý.“ (Jon4,10-11a, Jk 5,11b) Amen. 

 

Textus: List apoštola Pavla Kolosanom 2,8 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané v Liste apoštola Pavla Kolosanom v druhej kapitole 

v ôsmom verši nasledovne: 

„Dajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym a klamným 

filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta, a nie na 

Kristovi.“ 

 

Milí bratia a drahé sestry,  slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu 

Ježišovi Kristovi! 

 

Výstraha apoštola Pavla a výzva k bdelosti kresťanov žijúcich v Kolosách je 

o plnosti poznania. Treba si uvedomiť, že mimo Krista žijú lúpežníci a banditi. 

Mimo Krista vyčíňa hurikán otroctva, ale v Kristovi je oáza slobody. Pre apoštola 



Pavla je smerodajné, aby kresťania, ktorým hlásal Božie slovo, sa riadili podľa 

Krista. Vo viere kresťana, ktorý uverilv Ježišovi, neexistuje kompromis. Musíme 

byť nekompromisní, ak ide o našu osobnú vieru. V našom živote velí Kristus. 

Kristus je prvý v ponímaní viery, života a ľudského umu. On má právo mať 

prvenstvo nad a v našich životoch.   

Drahý brat a milá sestra! Komu patrí prvenstvo tvojho srdca? Deťom a rodine? 

Oni si to zaslúžia? Práci, ktorú vykonávaš s neoblomnou radosťou alebo 

nenávisťou? Oddychu, ktorý si zariadiš podľa vlastných predstáv? Veď sa len 

pozri vôkol seba. Hľaď a uvidíš! Každý potrebuje tvoj čas. V centre diania stoja 

hlásatelia iných náuk. Chcú ukoristiť a ulapiť tvoju dušu. 

V odľahlom mestečku Frýgie, v Kolosách sotva žila filozofia v plnom slova 

zmysle ako v Aténách. Prekypovala však odroda ľudskej a klamnej filozofie. 

Pavol ju nazýva múdrosťou. Jej obsahom bola ľudská tradícia. Dávnou tradíciou 

filozofie boli poznatky. Aj židovská tradícia sa zakladala na prvopočiatku sveta 

a múdrosť chápala ako privilégium Hospodina. Múdre srdce si želal aj kráľ 

Šalamún. Našou dávnovekou tradíciou bratia a sestry nech je verejná a celému 

svetu zvestovaná milosť o tajomstvách neba, ktoré odhalil Ježiš Kristus svojou 

mocou a službou. Drahí bratia a milé sestry! Podľa ľudskej tradície veľa vecí sme 

si osvojili. Na základe tradície našich otcov a praotcovje zariadená aj naša cirkev, 

ale k službe v cirkvi potrebujeme Kristovou poslušnosťou prepojené nové 

stvorenia a živé srdcia. Človek si musí uvedomiť, že živá viera sa netraduje. Môže 

sa tradovať lavica v kostole, lebo sme si ju zakúpili, ako to je dodnes v mojej 

rodnej obci. Môže sa tradovať pozícia kurátora a presbytera, lebo aj môj otec bol 

kurátorom a presbyterom cirkevného zboru. Môže sa tradovať služba 

v cirkevnom zbore. „Moja mamička kupovala kvety na stôl Pánov, po jej smrti to 

budem vykonávať ja.“ Viera vo Vzkriesenom Kristovi sa netraduje. Živá viera je 

Boží dar. Živá viera nepochádza z tohto sveta ako ani Božie kráľovstvo.  



Na začiatku mesiaca reformácie sa poďakujme Pánovi za Ním uspôsobený 

život, za živú vieru, za ušľachtilú nádej a za opodstatnenú lásku Hospodina. Buď 

vďačný / vďačná Pánovi, že aj tvoji rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia žili vo 

viere a chváľ Pána za to, ak ťa nikto neviedol bohabojným spôsobom života, 

a predsa si tu, v spoločenstve jeho ľudu. 

Ďalším podkladom pre poznanie boli živly sveta. Tajomný kľúč života. Človek 

odjakživa skúma tajomstvá. Živel v pôvodnom gréckom jazyku predstavuje člena 

v rade alebo písmeno v abecede. V prenesenom význame znamenajú základné 

znalosti, prvky, základnú hmotu, ktorá je potrebná k životu. Starovekí Gréci 

tradovali, že rovnováha štyroch základných živlov udržuje chod sveta. Voda, 

vzduch, oheň a zem sú tie elementy, z ktorých sa tento svet skladá. Živly sveta 

predstavujú vyššiu múdrosť a väčšiu silu. Okolo týchto živlov sa vytvorili 

poverčivé predstavy. Rovnováha živlov sveta je však kolísavá, nerovnomerná 

a neistá, dielo Ježiša Krista je však aj dnes pevné, rovnomerné a isté.  

Svet si myslí, že Ježišova služba prebiehala len v duchovnej rovine. Tento svet je 

menej skutočný a menej prijateľný. Jedinečnosť Krista je však očividná. Kto verí 

v Neho, „prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra.“ (Jn 7,38) Kto verí v Neho, 

podľa svedectva Jána Krstiteľa toho „krstí Duchom a ohňom.“ (Lk 3,16) Na jeho 

pohrozené slovo utíchne víchor i more, a samotní maloverní učeníci i ľudia sa 

pýtajú medzi sebou: „Ktože je to, že víchor a more ho poslúchajú?“ (Mt 8, 27) 

Kristus a Jeho služba nám stačí, milí bratia a drahé sestry. V našom živote 

prebieha neustály boj proti sebavedomiu, neustály boj proti vlastnej pravde, 

neustály boj proti samospravodlivosti, neustály boj proti svojmocnej ľudskej 

múdrosti, neustály boj proti kultu a možností tradície. Jedine v Ňom môžeme byť 

naplnení. Jediná cesta dôjsť plnosti je v Kristovi. Pomocná cesta Bohu je Kristus 

a nie tradícia a živly.Osoba a dielo Ježiša Krista. On nie je idea, symbol, pojem, 

ideál mravov, On je uskutočňovateľ spásy. On je Hlava, najvyššia možnosť 



ajediná pomoc. On nie je len vyvrcholením, ale aj tvorcom všetkého. On je Pánom 

sveta. On je Kristom a Hýbateľom našich životov. 

Pavlov osobný zápas proti viditeľným bludom sveta pretrváva. Je to 

zvláštna služba apoštola. Je to jeho duchovný zápas o kresťanov v Kolosách. Čo 

prijali a k čomu boli vedení a naučení. Pavol nepresviedča nikoho, ale poukazuje 

na to, že neurčité presvedčenie o Kristovi v Kolosách je prítomné. Hovorí jasne 

a zreteľne o tom, čo im odovzdali. To je dôležité. Avšak ich učenie o Kristovi sa 

protiví tým, čo uposlúchli od iných. Zdrojom viery je slovo pravdy. Toto slovo 

má presný obsah, ktoré je im zverené preto, aby odovzdali iným. Je to nutnosť 

a nie požiadavka. O tom, treba hovoriť. To nie je tradícia, to nie je ohrozujúci živel 

našich životov, ale jasnosť, viditeľnosť, múdrosť, čisté myslenie a pokoj.  

O Kom treba rozprávať medzi kresťanmi? O Kom treba hovoriť medzi 

nami? O KOM? Pavlova životná realita je živý Kristus, ktorý odzbrojil láskou celý 

svet. Je živý Kristus témou našich stretnutí? Je živý Kristus centrom nášho 

modlitebného života? Je živý Kristus témou našich biblických hodín, 

mládežníckych stretnutí, presbyterských zasadnutí a našich agapé stolovaní? Má 

živé opodstatnenie naša služba alebo sa premáhame, tradujeme, všetko 

uchovávame a náš kostol je skanzen pre tých, ktorí ešte vedia, čo tu bolo v časoch 

i v nečasoch minulosti? Drahý brat! Navždy Ježišov, Ktorý Ťa zachránil. Drahá 

sestra! Navždy Ježišova, Ktorý Ťa uspôsobil. Živá viera s Kristom spája všetko. 

Živá viera v moci Jeho lásky badá vlastnú budúcnosť. Jedine On ťa reformuje. 

Jedine On ťa pretvára. „Jemu sa oddaj v tichej bázni, veď On vie všetko o tebe, 

On zrak tvoj, srdce, dušu rozjasní žiť dá ti v svojej velebe! Veleba neba aj zem 

zláti tam, kde je duše tvojej Pán! On pokoj, šťastie čisté dá ti, On Životom je 

večným Sám.“ (Zlatica Oravcová: Nežaluj) Jedine Kristus. Solus Christus. Amen.    

 

 

 

 



Modlitba:  

„Hľa, privediem ich zo severnej krajiny a zhromaždím ich z končín zeme. Bude 

medzi nimi slepý a chromý, tehotná žena i rodička; vrátia sa ako veľký zástup. 

Prídu s plačom, s prosbou o zmilovanie.”(Jer 31,8-9a) 

 

„Hospodin [...] poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, 

čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie, 

ohlásiť rok Hospodinovej priazne, deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkým 

zarmúteným...“ (Iz 61,1b-28) 

 

„Anjel pokračoval: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.”(Lk1,30) 

 

„Posielam pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a doviedol na miesto, ktoré 

som pripravil. Maj sa pred ním na pozore a poslúchaj ho, neodporuj mu, lebo 

vám neodpustí priestupky, pretože je nositeľom môjho mena. Ak ho však budeš 

ochotne poslúchať a urobíš všetko, čo hovorím, potom budem nepriateľom 

tvojich nepriateľov a odporcom tvojich odporcov.” (IIMojž 23,20-22) 

 

„No Kristus priniesol jednu obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. 

Odvtedy čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod 

nohy. Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.”(Žid 10,12-

14) 

„Srdce rozumného vyhľadáva poznanie, ústa bláznov sa však vyžívajú v 

hlúposti. Všetky dni utrápeného sú zlé, no radostné srdce má neprestajné 

hody.“(Prís 15,14-15).” 

„Poteš moje srdce v Kristovi! Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.“ 

(Flm 20b. 25)  

Modlitba Pánova 

Ofera: „Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas.“(Ž 

145,15) 

 

Požehnanie: „Ty, Hospodin, neodopieraj mi svoje milosrdenstvo! Tvoje 

milosrdenstvo a vernosť nech ma ustavične chránia!“ (Ž 40,12) Amen. 

 

Záverečná pieseň: Chválospev č. 516: 1-2. verše: „Ježišu, naše spasenie...“   


