
2. nedeľa adventná, Ev. a. v. chrám Boží Púchov, 4. 12. 2016 
 
Suspírium: Utvrď nás v jednej mysli v čas veľkej nádeje- 
Preto sme, Bože prišli, nech v srdci jasne je! 
Spasiteľ ide svetu, a mraky letia preč... 
Ó, popraj duši vzletu a ľudu blahoreč. Amen 

R 15, 4 – 7. 13: 4Lebo čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané, aby sme skrze 
trpezlivosť a skrze útechu Písem mali nádej. 5A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť 
jednomyseľnými medzi sebou podľa Ježiša Krista, 6aby ste jednou mysľou a jednými ústami 
oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. 7Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus 
prijal na oslávenie Boha. 13Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby 
ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji.  

Vážený brat generálny dozorca, vážené predsedníctvo cirkevného zboru, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi 
Kristovi! 
 Dovoľte mi vyjadriť poďakovanie za milé  pozvanie. Som rád, že dnes môžeme byť spolu 
s bratom generálnym dozorcom, mojou manželkou i bratom riaditeľom GBÚ vo Vašom spoločenstve a 
prežiť spolu s vami 2. adventnú nedeľu. 
 V advente právom veľa hovoríme o nádeji v kresťanskej cirkvi. Nie je to nádej na moc a slávu, na 
bohatstvá zeme, na výsadné postavenie v spoločnosti. Nič také cirkev nemá a ani nemôže  veriacim 
poskytnúť. Pán Ježiš Kristus, naopak často hovoril o utrpení, ťažkostiach a prenasledovaní svojich 
učeníkov.  

Naša kresťanská nádej je nádejou na konečné spojenie s Pánom Ježišom Kristom v spasení, 
v kráľovstve Božom. Kto by v cirkvi hľadal inú nádej, je na nesprávnej adrese. 

Adventný čas, v ktorom sa nachádzame je aj kvôli tejto živej nádeji - zdrojom sily pre požehnanie 
kresťanstva.  

Bratia a sestry! Naša nádej je práve v tom, čo Pán Ježiš Kristus vykonal – v Jeho diele. 
A to nás vedie: k trpezlivosti a úteche, k jednote, k radosti a pokoju.  
Toto všetko je vyjadrené aj v slovách apoštola Pavla, ktoré sú základom nášho dnešného 

spoločného uvažovania nad Božím slovom. 4Lebo čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo 
napísané, aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu Písem mali nádej. 

Nádej, ktorej obsahom je Pán Ježiš Kristus, vedie nás predovšetkým k trpezlivosti a úteche. Boh je 
verný vo svojich sľuboch aj napriek našej nevernosti, nestálosti, našim slabostiam a hriechom.  

Prejavy netrpezlivosti, ktoré vznikali v Izraeli, ale aj tie ktoré  sa prejavujú pri nás dnes, sú 
prejavmi straty nádeje, nedôvery, neistoty, či je Pán Boh skutočne s nami.  
Tak, ako ľudia v minulosti, aj my potrebujeme trpezlivosť vo všedných udalostiach dňa  a 
predovšetkým v čase, ktorý je pre nás nejakým spôsobom ťaživý, či bolestný. Keď sa však skutočne, 
vedome svojou vierou oprieme o Božie zasľúbenia – ktoré musíme zo slova Božieho poznávať – nájdeme 
v nich veľkú útechu, povzbudenie k ďalšiemu konaniu dobra, k vernému plneniu svätej Božej vôle.  

V kresťanskej cirkvi neraz vznikala netrpezlivosť v súvislosti s očakávaným druhým príchodom 
Pána Ježiša Krista. Už v starej apoštolskej cirkvi, napr. kresťania v Tesalonikách, si mysleli, že Pán príde 
hneď – že sa ešte za ich časného života uskutoční kráľovstvo nebeské. A keď Pán k súdu neprichádzal 
a mnohí z nich aj umreli, boli nešťastní, sklamaní, prestávali dôverovať tomu, čo im o Kristovom 
príchode hovoril apoštol.  

Netrpezlivý človek by chcel urýchliť všetko to, čo potrebuje svoj čas. A čas Pánovho druhého 
príchodu, je časom Božej milosti, časom, ktorý je darovaný nám i celému ľudstvu ku pokániu a k novému 
životu viery. Preto je to, čas, ktorý je veľmi vzácny. 

Kde je v cirkvi zdravá a čistá nádej v Ježišovi Kristovi, tam kresťan poctivo a trpezlivo koná to, čo 
je jeho povinnosťou a poslaním. Trpezlivo premáha prekážky života, odstraňuje nedorozumenia 
a z istoty, že Ježiš Kristus je s ním čerpá potechu v zármutku a posilu v slabostiach života. Zdravá 
kresťanská nádej je teda silou, ktorá nám denne pomáha, je Božím darom. Upevňovať sa v nej je možné 
len mocou Ducha Svätého. Takáto nádej je nádejou spásy a večnosti, je pohľadom, ktorý dovidí až za náš 
hrob – do Božieho kráľovstva, do triumfujúcej cirkvi.  



Taká nádej obživuje myseľ, upevňuje vieru i lásku. Táto nádej je vždy znovu posilňovaná aj pri 
prijímaní sviatosti Večere Pánovej, kde môžeme prežívať spoločenstvo so vzkrieseným Pánom Ježišom 
Kristom, kde dostávame Jeho milosť, odpustenie i posilu. 

5A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť jednomyseľnými medzi sebou podľa Ježiša 
Krista, 6aby ste jednou mysľou a jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. 
Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby svojou láskou zjednotil všetkých ľudí. Pred Ním sme všetci 
ako jedna rodina povolaná ku spáse. A my by sme mali tak aj žiť.  

Vieme však, aká je bežná, každodenná skutočnosť. Jednomyseľnosť chýba často aj v rodinách, 
dokonca aj v takých, ktoré sa nazývajú kresťanskými. Tým ťažšie a horšie je to aj s jednomyseľnosťou vo 
väčších spoločenstvách. Tak isto sa to týka cirkevných zborov i cirkvi.  

V tomto ohľade by sme mohli spomenúť mnohé skutočnosti z minulosti, ale teraz sa pozrime na 
našu prítomnosť. Ešte vždy nerobíme všetko, čo je v našich silách na to, aby sa rozpory nezväčšovali, ale 
zmenšovali. Od tých najužších spoločenstiev, ktorými sú rodiny, cez vzťahy v cirkvi, medzi cirkvami 
navzájom, od hľadania a nachádzania úprimných slov lásky až po skutky lásky a bratstva v Ježišovi 
Kristovi ide stupnica toho, kde sa má uplatniť skutočnosť, že Pán Boh nás v Ježišovi Kristovi povolal 
všetkých ku spáse.  

Je tu však naša hriešnosť, naše sebectvo, ktoré nám prekážajú v mnohom – aj v našej bratsko-
sesterskej  jednote a jednomyseľnosti. 

Pri zbližovaní ľudí sa nám otvára veľká možnosť prijať to, čo nám chystá Boh nádeje. Je to radosť 
a pokoj.  
Jedno s druhým úzko súvisí. Čistá radosť je tam, kde je pravý pokoj. A vzácny pokoj je tam, kde  z neho 
človek môže prežívať radosť. Tak aj pri sviatosti Večere Pánovej – ak vierou prijmeme odpustenie, 
duchovnú silu a Boží pokoj, tak už tam môžeme zažiť radostné spoločenstvo s bratmi a sestrami. 

Božie dielo smeruje k radosti a ku pokoju pre všetkých. Pán Boh chce, aby sme už v tejto časnosti 
žili plnohodnotný a zmysluplný život, aby sme tak boli šťastnými ľuďmi a vedeli si aspoň nedokonalým 
spôsobom predstaviť večnú radosť a pokoj, ktoré pre nás pripravil Pán Ježiš Kristus v kráľovstve svojho 
nebeského Otca.  

Je na nás, bratia a sestry, aby sme sa jasným postojom, rozhodovaním a konaním rázne pričinili 
o to, aby sme o Božej láske, milosti a dobrote, ale aj Božej spravodlivosti a pravde nielen počúvali a čítali 
z Božieho slova, ale aby sme týmto všetkým žili a predovšetkým tak o tom svedčili svojmu okoliu. 

Božie dielo nás zväzuje hľadať aj to, čo slúži ku skutočnému pokoju, čo dopomáha k tomu, aby 
ľudia žili v pravde ľudsky. To znamená, že my sami budeme ostatných vnímať z pohľadu lásky, budeme 
sa snažiť porozumieť im, budeme o nich dobre zmýšľať i hovoriť, budeme vedieť odpúšťať aj tým, ktorí 
nám veľmi ublížili, či nás urazili. Toto všetko, nielenže podstatne skvalitní náš život, ale aj poukáže 
ľuďom na Pána Ježiša Krista, ktorý je Hlavou cirkvi, ktorého druhý príchod v moci a sláve očakávame. 

Zopakujme si teda, čo nám dnes hovorí Pán Boh skrze apoštola Pavla.: Naša nádej je v diele lásky 
Pána Ježiša Krista. A toto nás vedie k trpezlivosti a úteche, k jednote, k radosti a ku pokoju. Blahoslavení 
sú tí, ktorí v Kristu majú svojho Pána  svoju nádej! Amen. 
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Modlitba: 
 Všemohúci Bože! Ďakujeme Ti, že si na tento hriešny svet poslal svojho Syna, aby sa stal našim 
Vykupiteľom a tak aj našou nádejou. 
 Pane Ježiši Kriste, prosíme Ťa, uč nás, aby sme si Tvoje dielo spásy nekonečne vážili, aby bolo 
našou radosťou a pokojom i našou pravou nádejou v tejto časnosti, ale aj pre deň posledného súdu, keď 
prídeš v moci a sláve, aby si súdil všetkých ľudí. Prosíme Ťa, naplň naše srdcia Duchom Svätým, aby sme 
vedeli žiť ako jedna rodina Božích detí. Daj nám ducha porozumenia a lásky. Nauč nás odpúšťať a žiť 
podľa Tvojej vôle.  
 Pane, daj, aby sme celým svojím spôsobom života očakávali Tvoj príchod. Prosíme o ducha 
múdrosti, pokoja a porozumenia v rodinách, v cirkvi i v celej našej spoločnosti.  
Prosíme o Tvoje požehnanie aj tohto cirkevného zboru i pre sestru farárku, brata farára a ich rodinu.  
Vypočuj nás pre zásluhy Pána Ježiša Krista. Amen. 
Otče náš ...  
 

 


