Kázeň k 19. nedeli po Svätej Trojici pre veriacich CZ ECAV Badín
alebo aj pre iných 😊
Doporučené piesne: 496, 311
Žalm 32, 1-5 a 10-11:
„Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. 2 Blahoslavený človek,
ktorému Hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu niet podvodu. 3 Kým som mlčal, chradli
moje kosti a celý deň som nariekal. 4 Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja
životná sila vysychala ako v letnej páľave. 5 Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu.
Povedal som: „Vyznám Hospodinovi svoje priestupky.“ Ty si potom odpustil vinu môjho
hriechu.
Bezbožník

má

mnoho

bolestí,

ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý

milosťou. 11 Radujte sa a jasajte v Hospodinovi, spravodliví! Plesajte všetci, čo máte úprimné
srdce!“ Amen

Kázňový text – List Apoštola Pavla Efezským 2, 8
„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo

skutkov, aby sa nikto nechválil.“
Milé sestry a bratia!
Bola raz jedna žena. Ja viem, začína to ako rozprávka, ale nie je. Akurát, že tento
príbeh má tiež dobrý koniec. Čítame ho v Biblii, v knihe Genesis. Naozaj raz bola
jedna žena, ktorá urobila nie veľmi peknú vec. Jej meno vám zatiaľ neprezradím.
Nahovorila svojho syna na klamstvo, na zlodejinu, na podvod, ktorým ublížila
mnohým, hlavne svojmu synovi, teda konkrétne obom, lebo ich vychovala dvoch.
A napokon spôsobila bôľ aj manželovi, ktorý bol tiež obeťou klamstva a určite ani
sebe nepomohla k pokoju. Pomysleli by sme, že matky by nemali a že ani nevedia
robiť také veci, ktorými ubližujú. Táto sa zachovala ináč, hoci, kto vie, možno to
tak najprv ani nemyslela či nedomyslela. Chcela len dobre, to predsa nie je hriech.
Ale chcela dobre len pre jedného zo synov, pre toho, ktorého mala radšej. Toto
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však už chyba je. Výsledkom jej rozhodnutí bolo rozdelenie bratov, rodiny na dlhé
roky. Lenže, nemožno zo všetkého viniť iba ju, aj syn bol na vine, mohol sa
rozhodnúť ináč a nechcieť si vziať niečo, čo mu nepatrí. A ten druhý brat, tiež sa
nemusel tak hnevať a pomýšľať na vraždu, čo stojí za taký hrozný skutok?
Vlastne je to jeden veľmi smutný biblický príbeh, ktorý sa stal, veríme, v dávnych
časoch a ktorý nám ukazuje na niektoré prvky zmýšľania a postojov ľudí minulosti,
ktoré neboli oveľa iné, ako sú aj tie naše dnes. Hovoríme si o rodine Izáka
a Rebeky a ich synov Ezava a Jákoba, ale na to ste už určite prišli. A vieme aj, že
príbeh má dobrý koniec, lebo bratia sa v svojom vzťahu dali do poriadku. A aj
Jákobovi dal Pán Boh veľa milosti. Milosti, ktorej si asi ani nezaslúžil, ale tak už to
chodí. Stal sa otcom veľkej rodiny, ktorá niesla pečať Božích dobrodení
a starostlivosti.
Tento biblický príbeh mi prišiel na um, keď som si prečítal text z listu Efezským
z 2. kapitoly. „ Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba, je to
dar Boží! Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ Jákobovi dal Pán veľa milosti.
Dostal ju ako dar, ako dar od Pána Boha. Požehnanie, ktoré si ukradol by mu
požehnanie nikdy neprinieslo, ak by sa Pán nad ním nezľutoval a nedal mu šancu,
ak by si ho nevybral ako nehodnú nádobu na to, aby niesol posolstvo o živom Bohu
skrze Izrael. Ak sa Jákobovi niekedy v niečom darilo, ak bol omilostený, ak dostal
šancu stretnúť sa so svojim bratom, ak mohol okúsiť silu odpustenia vo svojom
srdci, ale i na svojom živote, bol to dar, Boží dar. Nijakým iným skutkom si to
nezaslúžil. Jeho spasenie, vo význame víťazstva nad hriechom v jeho živote a
nastaveniu pre budúce Božie veci spočívalo v predivnej Božej milosti, keď
dokonca mohol vyhrať aj zápas s Božím anjelom pri Jabboku. Nič viac si ukradnúť
nemohol. Všetko bol dar.
Apoštol v liste do Efezu, píše o milosti, ktorá je darom Božím, ale je tu niečo, čo si
musíme všimnúť. „ Skrze vieru!“ Nemôžeme hodnotiť vieru Jákoba. Ale vieme, že
viera je v ponímaní Novej zmluvy, v odkaze Pána Ježiša a učeníkov, ako aj
apoštolov, zásadný prvok života, ktorým prijímame Božiu milosť. Ak Pán
uzdravuje, deje sa to z Jeho milosti skrze vieru. Ak Pán dáva novú príležitosť
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hriešnikom, hovorí, že „ Tvoja viera Ťa zachránila!“ Ak vidí svojich učeníkov,
ktorí v zúfalstve kričia o pomoc pri búrke na mori, pýta sa: „ Kde je vaša viera?“
A keď stotník prosí len o slovo, aby bol uzdravený jeho sluha, Pán pripomína:
„U nikoho v Izraeli nenašiel som takej viery.“ Všetko, čo vnímame vo vzťahu

k Ježišovi, vnímame to cez vieru. Preto vždy znovu zaznieva otázka, veríš? A ty
môžeš odpovedať:
„Verím z celého srdca, že Ježiš Kristus je Syn Boží.“ Takto to vyznal eunuch,

dvoran z Etiópie, ako sa o tom píše v knihe Skutkov Apoštolov v 9. kapitole.
Viera je tiež dar. A v tomto dare máme prostriedok ako prijať a zažiť milosť Božiu,
ktorou sme spasení. Preto, že Pán Boh tak chce, že sme Mu príjemní, hoci by sme
si to nezaslúžili. Všetko skrze vieru. Ak by sa to dialo akýmkoľvek iným
spôsobom, mohli by sme byť pyšní, chváliť sa. Ako aj apoštol pripomína: „ Nie zo
skutkov, aby sa nikto nechválil!“ Radi by sme sa pochválili, pozrite, aký som
dobrý, ako veľmi milujem Pána, ako veľmi Mu slúžim, čo všetko Mu dávam, ako
sa správam k ľuďom a plním Božie prikázania. V tejto chvále, prameniacej
z pocitu, že sme si niečo zaslúžili alebo zaslúžime od Boha, v tejto chvále by sme
sa vzdialili od Boha. Je však pravda, že niektorí ľudia sa radi chvália aj vierou, ale
to je už iná kapitola.
Pán Boh túži byť nám blízko a my máme túžiť tiež byť v Jeho blízkosti, srdcom,
vierou, poznajúc milosť, ktorú nám daroval. „Milosťou ste spasení skrze vieru, je to
dar Boží!“ Sme hriešnici, ktorí sa Bohu vzdialili, ale On predsa učinil všetko preto,
aby sme boli zachránení. On nám dal víťazstvo nad hriechom i večnou smrťou,
v Pánovi Ježišovi Kristovi. To je milosť, ako dar. Aj Jákob dostal veľa milosti.
Hoci, bol, aký bol. Mal požehnanie, v Bohu, ktorý s ním zápasil. Lebo Pán Boh
o nás zápasí. O náš život, aby nám život mohol dať a my tento život vierou prijať.
Spása sa nedá ukradnúť. Ak by s dala, možno by sa Jákob, myslíme tým, hriešneho
človeka, možno by sa ju pokúsil ukradnúť alebo získať podvodom. Ale to nejde.
V týchto veciach nefunguje žiaden podvod. Bohu nemôžeme urobiť scénu s tým, že
zahráme, že sme niekto iný ako sme. K spáse je len jedna cesta, ktorú nemôžeme
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ovplyvniť, ale môžeme po nej kráčať. Vďaka Bohu! Vďaka Bohu, za Jeho milosť,
za dar spásy, za vieru, ktorá je kľúčom k odpusteniu, ktorou sa stretáme s tým,
koho sme v hriechu zavrhli.
Každý deň majme na mysli, aký dar nám Boh dal a nezabúdajme ani na všetky tie
iné, ktoré s týmto jediným súvisia. Amen.
Pomodlime sa, osobne potichu či hlasne volajme k Pánovi a verme, že nás
vypočuje ako zasľúbil: „ Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám
otvorené!“
Modlime sa za pokoj vo svete i v našich srdciach, za uzdravenie nemocných, za silu
k znášaniu utrpenia, za nádej, za ... vieru v našich domácnostiach i v celej
cirkvi...za milosť, ktorú nám dal...
Otčenáš, ktorý si v nebesiach...
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.

(pripravil R. Dovala, zborový farár, 18.10.2020)
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Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Badín

Oznamujeme Vám, že na základe nariadení kompetentných orgánov štátu, ktoré zakazujú
hromadné podujatia, nemôžu sa až do odvolania konať služby Božie.
Rešpektujeme túto skutočnosť a vyzývame Vás k zodpovednosti pri dodržiavaní opatrení.
Prosíme však, aby ste nezanedbali svoj duchovný život a využívali možnosti, ktoré ponúka
RTVS, či už rozhlas alebo televízia, iné médiá.
Sledujte stránku našej cirkvi ecav.sk a stránku nášho cirk. zboru ecavbadin.sk, prípadne FB.
Široká paleta videopobožností, online služieb Božích a iných príspevkov na stiahnutie nám
pomôže byť blízko Pánovi aj v týchto časoch.
Na farskom úrade alebo telefonicky na 0905757672 je brat farár k dispozícii.
Taktiež sa môžete obrátiť na s. dozorkyňu V. Kadlecovú.

Pán Vás žehnaj, ochraňuj a posilňuj!

Predsedníctvo CZ ECAV Badín
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