
                             Domáca pobožnosť na Pamiatku reformácie  

                                                 (31. október 2020) 

                                      
1. Úvod 

                             V mene Boha  Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

 

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní: 

 

 Milí domáci, aby sme si všetci  pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích 

        prikázaní:  Ja som Hospodin, tvoj Boh ...  

 

3. Pieseň ES 369 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová žalmu a evanjelia, ako ich máme napísané v Žalme 46,2-8  a v Evanjeliu  

    podľa Matúša 5,2-10: 

 
Ž46 ,2-8:  „Boh nám je útočišťom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa 

                  v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy  jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom  

                  prepevným je nám Boh Jákobov! Hľa, rieka... potoky jej potešujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho. Boh je v jeho strede, 

                  neskláti sa, Boh pomôže mu  na úsvite. Národy hučali a kráľovstvá sa zakolísali, vydal svoj hlas a zem sa rozplynula. Hospodin  

                  mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov!“ 

 

Mt 5,1-10: „Keď (Ježiš) videl zástupy, vystúpil na vrch a keď si sadol, pristúpili k Nemu Jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: 

                   Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. 

                   Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. 

                   Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahoslavení, ktorí 

                   tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa menovať. Blahoslavení  prenasledovaní  pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo  

                   nebeské. Blahoslavení ste, keď vás hanobia a prenasledujú a luhajú  na vás všetko zlé pre mňa; radujte a veseľte sa, pretože vaša 

                   odplata hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.“ 

                                                                                                                                                                                                                  AMEN. 

 

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová žalmu a evanjelia, vyznajme spoločne vieru 

     v trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania: 

                                                     Verím v Boha Otca všemohúceho... 

6. Pieseň ES 266 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Prvý list Korintským 3,11 ) 

 

     „Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus.“ 

                                                                                                                                                         Amen. 

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia! 

 

      Zvykne sa hovoriť, že budova je taká pevná, aké pevné sú jej základy. Pod túto vetu by sa určite 

mohli podpísať všetci architekti, projektanti, stavbári, murári. S touto vetou by sme však  určite súhlasili aj  

my ostatní. Neraz sa zamýšľame nad tým, že aj náš život sa podobá stavbe domu a životné skúšky, ťažkosti 

a problémy  neraz preveria, na akých základoch je celý náš život postavený.  

      Z kresťanského hľadiska si jasne uvedomujeme, ako výstižne vyjadril túto  pravdu o našom živote Pán 

Ježiš v podobenstve o dvoch staviteľoch:“ Každý , kto počúva  tieto moje slová a plní ich, podobný bude 

múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa 

na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. A každý, kto počúva tieto slová, a neplní ich, podobný 

bude mužovi- bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, 

narazili na ten dom i padol a jeho pád bol veľký.“ (Matúš 7,24-27) 

               Keď sa vrátime ku slovám apoštola Pavla, ktoré adresoval do cirkevného zboru v Korinte, vidíme 

jeho úprimnú snahu upriamiť pozornosť tamojších kresťanov  na Ježiša Krista ako na jediný základ života. 

Ak chce ktokoľvek budovať svoj život na niekom, či niečom  inom, neobstojí. Budova jeho duchovného 

domu bude veľmi slabá a skoro sa začne deformovať. Toto si naplno mali kresťania v Korinte uvedomiť. 

Nežili totiž  v súlade so Vzorom- Pánom Ježišom. Boli duchovne nezrelí, ochotní prijať akékoľvek falošné  

učenie, ktoré ich deformovalo. Vždy, keď sa namiesto Boha stane stredobodom života niekto iný alebo 

niečo iné, dochádza k deformácii budovy duchovného života človeka.  



            Základom života kresťana  a aj základom života cirkvi je Ježiš Kristus. Pre Neho, skrze Neho  

a vďaka  Nemu  skutočne žijeme. V súlade s Ním by sme mali myslieť, hovoriť aj konať. Od tohto základu 

sa vzdialila stredoveká cirkev. Začala stavať na človeku a záslužných skutkoch, Krista a Božiu milosť 

zahmlila, predávala odpustenie. Na toto  Martin Luther  poukazoval. Z Písma svätého spoznal pravdu , ktorá 

bola počas stáročí prekrytá: “Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo 

z Jeho milosti skrze vykúpenie v Ježišovi Kristovi, ktorého Boh dal  ako prostriedok zmierenia skrze 

vieru...(R3,23nn). Reformačné hnutie  chcelo človeka priviesť ku spoznaniu takéhoto Boha- skutočného 

Boha Biblie. Reformácia chcela človeka pozvať ku poznaniu Písma a jeho čítaniu v materinskom jazyku, 

aby každý mohol tieto pravdy spoznávať. Jedine Písmo. Jedine milosťou. Jedine vierou. Vykúpenie jedine 

skrze Krista. To boli a sú reformačné zásady, ktorých sa máme držať, ak sa nechceme dostať preč od Krista. 

              Otázkou pre nás  pri Pamiatke reformácie  zostáva, na akom základe staviame svoj život? Pre koho 

a pre čo žijeme na tomto svete? Nestratil sa nám Kristus? Nestratili sme  vzťah k Písmu?  Neraz  ani 

netušíme, kde sa naše Biblie nachádzajú. Ešte smutnejšie je, keď je v našich rodinách ledva tá jedna Biblia, 

niekde ani tá jedna. Ako potom chceme spoznávať Toho, ktorý sa pre nás a namiesto nás z lásky obetoval? 

Ako chceme dať Bohu šancu, aby nás nanovo formoval, reformoval, keď Mu ani nedáme šancu  prihovoriť 

sa a prehovoriť do našich životov cez Bibliu? Akí sme potom silní, aby sme sa dokázali popasovať  aj 

s ťažkými životnými skúškami, ktorou je aj súčasná situácia, v ktorej žijeme? 

            Nezabudnime, že ak staviame na čomkoľvek inom než na Pánovi Ježišovi Kristovi, staviame dom 

svojho duchovného života na veľmi zlých a slabých základoch. Premýšľajme a skúmajme sebakriticky,  

na čom staviame svoj život.    

                                                                                                                                                              Amen.  

       

Pomodlime sa: Ďakujeme Ti, drahý Bože, že si dal v reformácii zasvietiť svetlu pravdy, že mohli byť 

odkryté zahmlené poklady. Ďakujeme Ti za Tvojho Syna- Pána Ježiša Krista, za dar vykúpenia, dar Tvojej 

milosti , ktorú si nám v Ňom  a skrze Neho dal. Ďakujeme Ti za dar viery, za to, že môžeme prísť k Tebe , 

ku Kristovmu krížu takí , akí sme- s celým bremenom svojich hriechov. Ďakujeme, že nie my si musíme 

zasluhovať Tvoje odpustenie, veď to ani z našej hriešnej ľudskej  strany nie je možné. Prosíme Ťa, aby sme 

vždy s úprimným pokáním prichádzali k Tebe ako hriešnici, ktorí si uvedomujú, že si nijako nemôžu 

zaslúžiť Tvoje odpustenie. Ty nám ho dávaš zdarma- zo svojej milosti. Ďakujeme Ti za to. Odpusť nám, 

prosíme, že  nestaviame svoj život na Tebe- pevnom základe. Zmeň naše životy, prosíme Ťa.          Amen.                                                                                                                                             

 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 264 

7. Záverečné požehnanie  

 

 Prijmite požehnanie: 

Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás! 

Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý! 

Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj!  Amen. 

 

8. Hymna ECAV – ES 263 

 

                                     -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

              Milí bratia, milé sestry, milé deti, milí mladí priatelia, 

 

prajem Vám požehnaný reformačný čas, čas, ktorý by sa pre nás v skutočnosti nemal nikdy skončiť 

a v ktorom by sme mali stále prežívať  nový duchovný rast, nové formovanie z Božej strany, a teda neustálu  

a nikdy sa nekončiacu reformáciu! 

 

                                                                                                      S úctou 

                                                                                                                                            Vaša farárka 

 


