
Bohoslužba 17. október 2021 

Nermúťme sa, máme nádej! 

Vzdych: Hospodin, počuj moje slová, všimni si môj vzdych! Vypočuj moje hlasné volanie, 

Kráľ môj a Boh môj, lebo sa k tebe modlím! Hospodin, ty zrána počuješ môj hlas. Ráno ti 

pripravím obetu a počkám. Amen (Ž 5,2-4)  

Pieseň č. 162 – Pane Bože náš k Tebe sa modlíme… 

Vzdych: Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k 

tichým vodám. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Hoc by som 

šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi 

útechou. Amen (Ž 23,1-4) 

Suma ev.: Rm 8,31-39: ... Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý 

neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude 

žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš 

Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa 

za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, 

nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, 

pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si 

nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani 

prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude 

nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. 

Pieseň: 23. žalm – Hospodin je môj pastier milujúci 

Vzdych: Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh 

všetkej útechy, 4 ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať 

tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. Amen (2K 1,3-4) 

Lekcia: 1Thess 4,13-18 – Pánov príchod 

13 Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako 

ostatní, ktorí nemajú nádej. 14 Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh 

skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo zosnuli. 15 Toto vám totiž hovoríme podľa 

Pánovho slova: My, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme 

zosnulých. 16 Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán 

zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; 17 potom my, ktorí zostaneme nažive, 

spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s 

Pánom. 18 Potešujte sa navzájom týmito slovami.  

Modlime sa: 

 Hospodin, náš Pastier milujúci, vrúcne Ti ďakujeme za ochranu a bezpečie, 

ktoré môžeme požívať  pri Tebe. Chválime Ťa, že aj dnes si nás privodil k pastvinám 

zeleným, aj dnes nám poskytuješ slovo života a občerstvuješ našu dušu. Ďakujeme za 

všetky Tvoje dary, prejavy Tvojej prítomnosti a moci v našom živote. A ďakujeme za 



Pána Ježiša Krista, ktorý ako dobrý Pastier prišiel, aby hľadal a našiel stratených, 

preto sa obetoval za nás, aby kto verí v Neho, nezahynul ale mal večný život. 

Nesmierne dobré je, že pre Ježiša Krista máme nádej, akú nám tento svet dať 

nemôže.  

A preto Ťa prosíme, túto nádej v nás posilňuj a potvrdzuj, aby sme mali svetlo 

a potrebnú múdrosť hľadieť správne, biblicky na veľké otázky života, smrti a toho, čo 

je potom. Pozdvihni teda náš zrak na Pán Ježiša Krista, aby nám dodalo istotu viery 

a nádej, keď počujeme o Jeho zmŕtvychvstaní a zasľúbení o tom, že tých, čo patria 

k Nemu, neodlúči nikto a nič od Neho. Ty vieš, aké všelijaké zmätočné zmýšľania 

kolujú vo svete medzi ľuďmi, a že nás to niekedy chce zvádzať na nedovolené 

chodníky, prosíme preto, aby si nás svojím slovom usmernil a vo viere a dôvere 

v Teba posilnil. Tak nás oslov a buď nám milostivý. Amen 

Pieseň č. 421 – Ježiš pre naše spasenie… 

Text: 1Thess 4,13 

„...aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej“. 

Milí Bratia a milé Sestry,  

 V našom živote sú prítomné témy, ktorým sa radšej vyhýbame, totiž 

vyvolávajú v nás bázeň, strach alebo neistotu. A človek je taký, že sa radšej vyhne 

veciam, ktoré nevie riadiť alebo sa v nich správne orientovať a preto pôsobia na neho 

znekľudňujúco. Je to tá známa pštrosia politika, že ak sa pred niečím skryjeme, tým 

nadobudneme falošný pocit, že ten problém ani neexistuje a vec je vyriešená. Jedna 

taká základná téma, o ktorej sa málo hovorí, je práve otázka smrti a všetkého, čo do 

tohoto okruhu patrí. Pritom máme čo do činenia s realitou, ktorú premôcť alebo 

odstrániť nie je v našej možnosti.  

Smrť je vždy nečakaný príchozí v našom živote, ale tým pádom, že ju 

tabuizujeme, nás o to viacej vie duchovne položiť. Aby sme neboli až tak 

dezorientovaní, v tomto období hustejších návštev cintorínov a hrobov našich 

zosnulých, kedy sa nám častejšie vynára táto otázka, je dobré sa nechať usmerniť a 

potešiť zvesťou slova Božieho o týchto veciach. To čo sme počuli, je samozrejme len 

jeden segment tohoto témetického okruhu a nedáva odpovede na často kladené 

otázky, nakoľko sa venuje len jedinej, ale predsa z týchto riadkov vyžaruje určité 

svetlo a nádej, ktoré sú tak potrebné aj pre nás všetkých.  

Prečo a o čom tu píše apoštol Pavel tesalonicenským kresťanom? Vieme, že 

tento zbor vznikol za veľmi krátke apoštolove pôsobenie v tomto meste a to hlavne 

z pôvodne pohanských obyvateľov. Apoštolovia sa však musia po troch týždňoch 

urýchlene vzdialiť, tak zosilnel totiž odpor proti nim. Pavel sa veľa a vytrvalo modlí 

za tamojších kresťanov a je v úzkych, veď to boli úplne začiatočníci vo viere a zostali 

tam odkázaní ľudsky len na seba. Avšak prichádza Timotej s dobrou správou, že sú 

silní vo viere, ich láska je činná a nádej pevná. Pravdepodobne Timotej mu predložil 



aj nejaké otázky, na ktoré potrebovali vedieť odpoveď a pre ne sa teraz otvára 

priestor pri písaní tohoto listu. Z prečítaných riadkov je zrejmé, že tesaloničanov 

trápila otázka, čo bude so zosnulými, ktorí umreli pred príchodom Pána. 

Milí Bratia a milé Sestry, z tohoto vidíme dve základné zistenia: Prvé je, že 

tesaloničania žili v očakávaní na príchod Pána Ježiša a druhé je, že vážne počítali 

s Jeho zasľúbením o vzkriesení Jeho veriacich a o ich príchodu do Jeho kráľovstva. 

Avšak práve z toho vyplývala ich neistota; totiž báli sa o tých svojich blízkych, ktorí 

umreli skôr, než by sa Pán Ježiš vrátil. Čo bude s nimi, ak sa nedožili jeho príchodu? 

 Isteže za ten krátky čas, ktorí apoštoli medzi nimi pôsobili, zostalo mnoho 

nedoriešených otázok a nemohli ich o všetkom poučiť. Avšak pri tejto nejasnosti, 

ktorú majú, je dobré si všimnúť, aké živé je ich prilnutie k Ježišovi: o Jeho príchode 

nepochybujú, berú vážne a s vierou tú budúcnosť, ktorú On svojim nasledovníkom 

pripravil. Kiežby sme vedeli takto s vierou prijať tieto zasľúbenia, veď patria dodnes 

všetkým veriacim, ktorí prijali Ježiša Krista! A tiež im záleží na spáse ich blízkych, 

ktorí už vykročili z tohoto pozemského bytia, ale počas svojho života prijali Krista. Je 

to zdravý a zodpovedný prístup, ktorý si môžeme vziať za príklad, nie príliš často sa 

s ním stretávame. Apoštol ich ukľudňuje, že nemusia robiť žiadne úkony, oni sú tam, 

kde si ich Pán nájde a vezme k sebe.  

 Bratia a Sestry, predovšetkým si musíme všimnúť toto očakávanie na 

parúziu, teda druhý príchod Krista. V tejto ranej dobe kresťanstva bolo toto 

očakávanie veľmi intenzívne a veriaci mali predstavu, že ten čas čoskoro príde. Aj 

apoštol Pavel píše v tomto zmysle o svojom presvedčení, že ešte počas ich 

pozemského trvania by sa mal Pán vrátiť. Nakoľko sa tak nestalo, neskôr prišli rôzni 

posmievači, ktorí celú parúziu spochybňovali a tak kresťanov zneistili. Avšak pánom 

času je Hospodin, a Božie zasľúbenia platia. Nezabudnime, že Jeho harmonogram 

nezostavujú a neriadia ľudia. V našom texte preto nie je otázka, kedy či ako, ale je 

dôraz na tom, aby niekto o spasenie neprišiel. 

 Apoštol Pavel sa teda približuje k tejto téme z tohoto hľadiska, aby ich 

ubezpečil o tom, že v Kristovi majú nádej, ktorá platí aj vtedy, keď sa zdá, že smrť 

víťazí. Práve to odlišuje kresťanov v Tesalonikách od tých, ktorí zostali v pohanstve, 

že oni spoznali Krista, ako svojho Vykupiteľa. Predtým žili viazaní rôznymi kultami 

a neistými predstavami o nejakom tom budúcom existovaní po smrti, ale v podstate 

bez istoty a bez nádeje. Lebo ich pohanské kulty im vo veci smrti a večného života 

nedokázali ani nemohli dať istotu a nádej. 

Preto im zdôrazňuje apoštol, že práve to odlišuje kresťanov od pohanov, 

veriacich od neveriacich, že oni sa nemusia odovzdať zármutku, lebo žiaľ a bolesť 

ktoré by mali nad stratou blízkeho premohla nádej, ktorá je zakotvená vo 

vzkriesenom Pánovi a zahŕňa do seba všetkých, ktorí patria k Nemu. Veď ak veríme, 

že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo zosnuli. 

Apoštol sa tu odvoláva na Pánove slová (ktoré sa pre nás nezachovali) keď píše, že 

prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme 



uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom“. Čiže Jeho 

príchod bude mať aj svoj poriadok, ale bude sa týkať každého, kto Jemu patrí.  

Prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi – tu si musíme všímať nielen to poradie, 

ale aj to, že toto zasľúbenie nie je dané univerzálne o každom zosnulom, ale o tých, 

ktorí umreli v Kristu. Zrejme si položíme otázku: a čo bude s ostatnými? – tak tu 

treba povedať, že sme na rovine, kde sú pred nami veci zahalené, a my ich 

neodkryjeme, jedine môžeme hľadieť na Pána, pustiť ich a zveriť do Jeho rúk 

a milosti. O to viacej ale sa máme znekľudňovať o našich žijúcich milých, ktorí 

zatiaľ ešte neveria, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Za nich a nie za zosnulých sa 

máme modliť a prosiť, aby mohli uveriť a prijať Ježiša Krista. A tiež, ak by sme sami 

mali pochybnosti vo viere, otvorme sa pred Pánom a hľadajme istotu, ktorá nás v 

Ňom posilní, aby sme už tu boli s Pánom. Lebo to nie je len budúcnosť, ale 

budúcnosť, ktorá sa začína v prítomnosti, s tým, že niekto prijme Ježiša Krista do 

svojho života. Už má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života (Jn 

5,24). 

Budeme navždy s Pánom – to je údel veriach v nebi. Musíme sa pri tom 

pozastaviť, pretože to je naša bieda, že aj o duchovných a nebeských veciach 

dokážeme zmýšľať len na zemskej rovine...  Myslíme na stretnutie s našimi milými, 

že budeme s nimi opäť spolu, Pán buď s nami, dovidenia... ale už menej v nás 

prekypuje radosť z toho, že budeme s Pánom, vidieť Ho už nie len akoby v zrkadle, v 

záhade, ale z tváre do tváre – a pritom aj spolu s tými, ktorí sú u Neho... Budeme 

navždy s Pánom. To je tá nádej, ktorá premáha bolesť nad stratou a uteší zármutok. 

Áno, aj veriaci smútia a sú zarmútení, nie je na tom nič zlé, však by sme boli 

nevďační, keby sme prežívali bezcitne odchod našich milých. Avšak majú živú 

nádej, ktorá pozdvihuje ich zrak na vzkrieseného Pána Ježiša Krista.  

Potešujte sa navzájom týmito slovami... V čom hľadáme potešenie, akými 

slovami sa potešujeme? Sú to dojímavé slová či pekný citát od niektorého známeho 

človeka? Môžu byť mylné, zvádzajúce a zavádzajúce, pretože sa v nich prejavuje 

popri emóciách skôr ľudská túžba až špekulácie oproti živej viere, ktorá stojí na 

základe Slova Božieho... Je to teda aj varovanie, aby nám znamenalo viacej slovo, 

ktoré pochádza od Neho... Pretože On za svoje zasľúbenia ručí, avšak ľudské slová 

vyjadrujú skôr len akúsi túžbu, než by mohli byť zárukou toho, čo sľubujú. 

Bratia a Sestry, rmútiť sa je prirodzené, ale je rozdiel, či sa niekto rmúti 

s nádejou alebo tak, že nemá nádej (a teda si musí nájsť nejakú náhradu, ktorej sa 

chopí). Nech nás Ježiš Kristus potešuje a posilňuje v tom, aby sme chodili s Ním, 

upierali svoj zrak na Neho a aby v každej životnej situácii sme v Jeho slove 

nachádzali silu, pokoj, nádej a tú nebeskú perspektívu, ktorú On zasľúbil svojim 

nasledovníkom. Amen 

Modlime sa: 



 Drahý Pane Ježišu, ďakujeme za usmernenie a povzbudenie Tvojho slova o 

veciach prítomných a budúcich. Ďakujeme, že nás nenecháš napospas všelijakým 

duchovným smerom a praktikám, lebo vieš, že potrebujeme Teba a Tvoje potešenie 

a nádej, ktorá je s Tebou spojená. Veď Ty si víťaz nad smrťou a toto víťazstvo je 

zárukou aj nádeje a vzkriesenia každého veriaceho. Preto Ti vzdávame vďaku 

a prosíme, odpusť, ak sme dali priestor hociakému inému zmýšľaniu, ak sme si chceli 

zakladať na vlastných zásluhách či dobrote. Odpusť, ak by sme sa boli odovzdali 

zármutku tak, ako tí, čo nemajú nádej. Pretože my máme a aj prosíme, aby si túto 

našu nádej posilnil, aby zvlásť v tomto období sme mohli aj my potešovať tých, čo sú 

v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou si nás Ty potešil.  

Pomôž, aby sme tak mohli byť majákmi v tomto svete a vyzdvihovať svetlo 

evanjelia o živote s Tebou v nádeji večného života. Smieť žiť pre Teba, nasledovať Ťa 

je veľká vymoženosť a výsada; ďakujeme, že nás voláš do takého obecenstva s Tebou. 

Vezmi naše ruky a veď nás, aby sme nikam neodbočili, nezablúdili a nezaostali 

niekde po ceste. Nech je pred nami jasný cieľ a budúcnosť, ktorú  si pripravil pre svoj 

ľud. Pomôž nám verne Ťa nasledovať a neochabnúť v bojoch života.  

Prosíme za zarmútených, trúchliacich, za tých, ktorí sa v týchto dňoch lúčili so 

svojimi milými, aj za tých, ktorí spomínajú na svojich zosnulých – nech tak robia vo 

viere a v nádeji vTeba. Prosíme za nemocných, za trpiacich, opustených, za každého, 

kto Ťa túžobne očakáva. Veď ku komu by sme šli, slová večného života máš Ty. 

Amen. 

Otče náš…   

Požehnanie… 

Pieseň č. 557 – Ježišu ráč sám cestu raziť nám 


