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Domáca rodinná pobožnosť – nedeľa po Novom roku 
( vedie ju a text číta ... otec, mama, dieťa, starí rodičia...) 

 

V mene Boha Otca Syna i Ducha Svätého. Amen.  

Prečítajme si spolu slová Žalmu 98, 2-3: „ Hospodin svoju spásu oznámil, vyjavil svoju 

spravodlivosť očiam národov.  Rozpomenul sa na svoju milosť, na vernosť k domu Izraela 

a všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha.“  

Zaspievajme si pieseň z Ev. spevníka č. 642   
 

Pomodlime sa! 

Pane náš, Bože, múdry a láskavý Otče, ktorý si Darcom nádeje a Lekárom uzdravujúcim duše 

naše hriechom zranené. Ty nám osvecuješ cestu, ktorá cez mnohé súženia vedie k záchrane a 

spáse. Utvrď nás v dôvere, že milujúcim Teba všetky veci slúžia na dobro, aby sme v Tvojom 

mene vo svetle Tvojho slova beh svojho života konali. Daj, nech to novonarodené Dieťatko 

Ježiša nosíme vo svojom srdci, aby sme s Ním chodili cestou pravdy a večného života teraz i 

na veky vekov. Amen.  

 

Čítajme si z Božieho slova z Evanjelia podľa Matúša, 2. kapitoly:    

        „Keď odišli, Jozefovi sa zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi dieťatko i 

jeho matku a uteč do Egypta! Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž 

hľadať dieťatko, aby ho zahubil.“ 14 A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťatko i jeho matku a 

odišiel do Egypta. 15 Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal Pán 

ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho syna. 16 Keď potom Herodes zbadal, že ho 

mudrci oklamali, veľmi sa nahneval. Dal povraždiť v Betleheme a na celom okolí všetkých 

chlapcov do dvoch rokov, a to podľa času, na ktorý sa dôkladne povypytoval 

mudrcov. 17 Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: 18 Hlas bolo počuť v Ráme, plač 

a veľký nárek. Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, lebo ich už niet. 

          19 Keď Herodes zomrel, Pánov anjel sa vo sne zjavil Jozefovi v Egypte 20 a povedal: 

„Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a choď do izraelskej krajiny, lebo tí, čo chceli vziať život 

dieťatku, pomreli.“ 21 Jozef vstal, vzal dieťatko i jeho matku a vrátil sa do izraelskej 

krajiny. 22 Keď však počul, že Archelaos kraľuje v Judsku namiesto svojho otca Herodesa, 

bál sa tam ísť. Na pokyn zo sna odišiel do Galiley. 23 Tam sa usadil v meste, ktoré sa volalo 

Nazaret. Tak sa splnilo to, čo hovorili proroci, že sa bude volať Nazaretský.“ - Slovo nášho 

Boha zostáva naveky. Amen.  

 

 

Spoločne vyznajme vieru v Trojjediného Boha slovami Apoštolského vyznania:  

Verím v Boha... 

 

 

Zaspievajme si pieseň z Ev. spevníka č. 73   
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Kázeň – zamyslenie nad slovom Božím 

       „Ježiš Kristus hovorí: Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec!“ Lukáš 6,36  

– heslo roka 2021 

 

Milé sestry a bratia,  

určite ste už počuli o tom, že existuje heslo na rok 2021. Čo to je za heslo? Ľudia si dávajú 

predsavzatia, štylizujú sa do istej formy, aby mali pocit, že sú pripravení na nadchádzajúce 

obdobie. Jedna vec je teda ten náš vstup a motivácia, iná vec je, že ako kresťania sme jednak 

tí, ktorí očakávajú na Božie vedenie a jednak tí, ktorí sa chcú Bohu podriadiť, Jemu veriť 

a verne slúžiť a hlavne zodpovedne konať to, čo nám hovorí Jeho slovo. A tu už prichádza na 

scénu heslo, biblické heslo na rok 2021, ktoré nás má usmerniť a byť, ako to so slovom 

Božím vždy býva, byť nám aj svetlom na našich chodníkoch. To slovo, heslo na tento rok 

znie: „Ježiš Kristus hovorí: Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec!“ Mohli by sme sa 

ním riadiť. Hoci určite sú aj iné motivačné výzvy, ktoré dáva svet a ľudia vôkol nás, niektoré 

si môžeme sami vytvoriť, ale toto Božie berme ako unikátne.  

Krátko k histórii. Zaujímavé je, že biblické heslá pre ľudí majú naozaj celkom dlhú históriu. 

V tomto prípade sa bavíme o dobe spred takmer troch storočí a vstupujeme do dvadsiatych 

rokov 18. storočia. V Hornej Lužici (región patriaci Nemecku a Poľsku), na panstve grófa 

Zinzendorfa, vzniklo mestečko menom Ochranov, nemecky Herrnhut. Toto sa zrodilo aj ako 

útočisko pre exulantov z Moravy, poväčšine patriacich k tajným nositeľom posolstva Jednoty 

bratskej. Títo v protireformačných zápasoch hľadali miesto existencie a duchovného zázemia. 

Práve to sa im dostalo v danom prostredí, pod dohľadom duchovne založeného grófa. On, ako 

píše história, pripravoval pre exulantov biblické texty na každý deň, ktorými tiež duchovne 

usmerňoval prisťahovalcov, ktorí v svojich životných ťažkostiach mnohé situácie nezvládali. 

Dostávali biblické napomenutia a usmernenia na každý deň, počas celého roka. Pravidelne ich 

žrebovali z vybraných textov Starej aj Novej zmluvy. Postupne z toho vznikol celý systém 

biblických hesiel. Existuje dodnes a od r. 1731 vychádza aj v knižnej podobe. No a keďže 

bohumilá tradícia, aktivita ochranovského misijného hnutia pokračuje, vychádza i publikácia 

s názvom Heslá Jednoty bratskej, práve z tohto zdroja je i heslo, ktoré si berieme za svoje aj 

my, evanjelici na Slovensku, ako aj iné protestantské cirkvi.  

Späť však k samotnému textu hesla. „ Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec!“ 

Vieme, aký rok máme za sebou. Vieme, že bolo tak veľa vecí, ktoré sa vyvinuli úplne mimo 

kontext našich novoročných predstáv. Prekvapenie, ktoré nás zastihlo bolo tak silné, že mnohí 

sa dodnes s ním ešte nevysporiadali. Únikom z reality bolo podliehanie myšlienkam, ktoré 

nemali nič spoločné s kresťanstvom a spôsoby konania, ktoré protirečili Božiemu záujmu 

o človeka. Čo ďalej? Sú veci, ktoré ovplyvniť nevieme, ale stále je dosť toho, čo v zložitej 

schéme ľudského bytia, predsa je ponúknuté aj nám ako príležitosť priložiť ruku k dielu, 

pohnúť kormidlom, otočiť kľúčikom, otvoriť dvere, zapáliť svetlo, alebo sa trebárs postaviť 

do cesty zlu. Jedna z týchto príležitostí pre kresťanov je ukrytá aj v slovách o milosrdenstve. 

Pán Ježiš ich povedal, aby nás naviedol k dôležitému postoju nášho konania vo vzťahu 

k našim blížnym a tým je prejav milosrdenstva. Poznáme aj to, ako Pán napomínal svojich 

súpútnikov, s ktorými bol neraz v ideovom spore, ako im pripomenul, že síce robia čo žiada 

zákon, ale chýba tomu srdce, že konajú obete, ale Boh chce milosrdenstvo a nie obete, teda 

kult. Nie je to ľahká téma, ale aj my si musíme uvedomiť, že aj táto doba, nový rok pred nami 

je veľká výzva, v ktorej stojíme pred otázkou ako sa ďalej bude vyvíjať môj vzťah k Bohu, 
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ako sa tento vzťah bude prejavovať k mojim blížnym, ako sa dokáže posolstvo Božích vecí 

stať telom v konkrétnym skutkoch milosrdenstva, lásky, úcty, záujmu.  

Poznáme sa. Poznáme sa a pri troche sebakritiky si vieme uznať, že v mnohých smeroch svoje 

spôsoby nezvládame. Je v nás veľa zla, i hnevu, neprajnosti, závisti, áno, i pokrytectva. 

Meriame dvojakým metrom, iných súdime za to, čo robíme aj my.  

Nevieme povzbudiť, dopriať, pomôcť niesť bremená. Vždy nám najviac záleží na sebe. Tak to 

je. Ak sa aj v niečom dokážeme ovládať, narazíme na krutú realitu, že síce sme dobrí 

k niekomu, ale nám sa dobro nedostáva, sme prajní, ale prajnosť je neopätovaná, sme 

úprimní, ale stále nám neveria. Potom prichádza sklamanie a vzdanie sa. Povieme si, že nemá 

zmysel snažiť sa o posvätenie svojho života.  

Aký je Boh? Môžeme menovať Jeho vlastnosti a spôsoby, ktoré vnímame z Písma či 

v svojom živote, ako Boh koná. Nájdeme niečo, čo sa nám naozaj nepáči, čo povieme, že by 

mal Boh zmeniť? Iste, niečo sa nájde, ale z našej strany to nie je veľmi korektné takto 

premýšľať. Boh sa nemení, v láske, ani v milosrdenstve, ani v záujme a je k nám stále najlepší 

ako môže byť, a viac už naozaj nemôže. Ale, čo Mu vraciame my? Na Jeho mieste by som to 

s ľuďmi dávno vzdal. Ale On to nevzdal a stále k nám prichádza, ako Ten, ktorý je plný 

milosrdenstva, dobra, lásky, ako Ten, kto odpúšťa a nie, neprehliada, ale súdi tiež s láskou, 

trpezlivo. Dopraje nám, a dopraje nám aj svoju milosť, hoci ho stála tak veľa, že sa v svojej 

spravodlivosti znížil z nebies, v Synovi, obetoval sa, aby nám ukázal, že už nechce viac obete, 

ale to, čo dáva On sám, milosrdenstvo. Má ho stále, v sebe, je Jeho podstatou. Taký bol od 

vekov až naveky. Žalmista už dávno toto o Bohu vedel: „ Len dobrota a milosť budú ma 

sprevádzať po všetky dni môjho života!“ To je čo sa nám dostáva od Pána, nepochybujme, ani 

v dňoch, ktoré sa nám zdajú zlé, či pokazené. Spomeňme si na Pánovo slovo. A ak budeme 

mať možnosť rozhodnúť sa, ako sa zachovať, spomeňme si na to, aký je Boh a ako koná voči 

nám. A presne tak, učiňme aj tomu, kto bude potrebovať náš postoj,  ktorý ho buď k Bohu 

priblíži alebo vzdiali. Napokon, konanie podľa Božieho príkladu aj nás k Bohu približuje 

alebo vzďaľuje.  

Pán Ježiš je náš učiteľ. Učil aj svojich učeníkov a všetkých, ktorí Ho počúvali. Učil ich 

vzácne veci a pravdy, z ktorých kresťanstvo žije. Iste viete, že aktuálne prebiehalo a aj bude 

zasa prebiehať vyučovanie v školách dištančne. To značí, že sa učia deti na diaľku, cez 

internet. Má to svoje výhody, ale nie je to dobré. Mimo absencie osobného kontaktu, žiaci si 

napríklad niektoré veci môžu uľahčiť a nájsť fígle, ako sa učeniu vyhnúť, ako sa skryť, ako 

robiť niečo iné, ba dokonca aj napísať písomku nie celkom s kostolným poriadkom. Aj náš 

život s Pánom nám môže pripomínať takéto vyučovanie. Učiteľ sa snaží, ale žiaci si to 

uľahčujú. Nebuďme takí, poctivo vstupujme do Božích výziev a slov, ktoré nám Pán 

predkladá.  

V slovách o milosrdenstve nie je zhrnuté celé učenie viery a celé posolstvo Písma, všetky 

Pánove dôrazy, ale určite sa počas roka ocitneme v mnohých situáciách, kedy bude dôležité 

ako sa zachová naše srdce. Teda, či budeme milosrdní ako náš Otec, alebo ... si povieme, že to 

radšej vykompenzujeme ináč. Je to ťažká a dlhá téma...nateraz stačí...takže nezabudnite...akí 

to máme byť? Odpoveď je v „Heslo roka 2021“, roka, ktorý dúfame, že bude požehnaný, 

a plný milosrdenstva! Amen.  
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Premýšľajme nad slovami biblického zamyslenia  

a potom sa spolu vlastnými slovami zo srdca modlime k Pánovi.  

( za všetko a všetkých vôkol nás, ďakujme, prosme, chváľme Pána) 

Na záver sa pomodlime, ako nás to naučil náš Pán: „Otčenáš...“ 

 

Prijmime požehnanie cez slová zo 4. knihy Mojžišovej, 6. kapitoly, ktoré poznáme ako 

Áronovské požehnanie:  

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje!  

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!  

Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!  Amen.  

 

Napokon  zaspievajme Bohu na chválu  pieseň z ES č. 553 – .  

Pripravil a požehnaný nový rok vyprosuje R. Dovala, zborový farár CZ ECAV Badín.  


