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Keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom, 
spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali,  

ale podľa svojho milosrdenstva.  Titovi 3,4-5 

 
  

 
 
 

 

Milí naši v Pánovi! Už tretíkrát v tomto roku sa v našom cirkevnom zbore nekonajú bohoslužby kvôli opat-
reniam v našej republike. Tentoraz sme vstúpili v podstate do dobrovoľného „obmedzenia pohybu“ (tak sa 
v slovenčine prekladá angl. slovo „lockdown“) aj vzhľadom na vážnosť situácie. To znamená, že počas sviat-
kov – až do 10. jan. 2021 budú naše kostoly zatvorené. Sviatočné príhovory a ich nahrávky nájdete na inter-
netovej stránke nášho cirkevného zboru, nedeľné kázne sa budeme snažiť distribuovať do domácností 
k domácim pobožnostiam ako predtým, ale tiež budú dostupné v textovej podobe aj na internete.  

 

Prajeme Vám všetkým čo najkrajšie požehnané Vianoce, aj keď iste inakšie, než kedykoľvek predtým. Ne-
zabudnime na ich podstatu, ony nie sú iba o vonkajších veciach, ozdobách, dobrých jedlách, ale najmä 
o láske, ktorú nám ukázal náš Pán Boh. Jej sa učíme aj my a ona má napĺňať aj našu rodinnú pohodu, ba nie-
len na Vianoce, ale neustále. V tom buďme naozaj príkladní! 

 

Srdečne ďakujem všetkým, ktorí i počas tohto obdobia pamätajú na to, že Cirkevný zbor opäť nebude mať 
žiadne príjmy z ofier a milodarov. Ak chcete prispieť, svoj milodar môžete poslať na účet cirkevného zboru. 
IBAN: SK43 0900 0000 0001 0925 5082, do správy pre prijímateľa napíšte: Milodar.  

Tým, ktorí tak už urobili, srdečne ďakujeme! 
 

Okrem bohoslužieb, mnohé aktivity nášho zboru zatiaľ pobežia v online rovine. Predovšetkým: 
programy pre deti, konfirmačná príprava (mimo prázdnin), dorast, mládež, rodinky, stretnutia vedúcich 

besiedky, dorastu, mládeže, nové stretnutia sestier.  Ďakujeme za trpezlivosť.  

Modlime sa spolu:  
Milý náš Pane a Bože,  na sklonku tohto občian-
skeho roka úprimne vyznávame, že sme radi kres-
ťanmi, Tvojimi deťmi. Ďakujeme, že pamätáš na 
tento náš svet a poslal si nám pre našu nádej 
svojho Syna, nášho Pána Ježiša ako Spasiteľa, Zá-
chrancu. Prosíme o Tvoju pomoc aj v týchto kom-
plikovaných časoch, naplň naše srdcia pokojom, 
mysle múdrosťou a celé naše životy správnym ko-
naním, voľbou dobrej cesty. Pomôž nám byť dob-
rým svetlom tomuto svetu, aby aj cez nás mohli 
naši blízki poznať Tvoju Dobrotu a Lásku. Amen.  

Nech sa páči, tu sú piesne na nedeľu: 
 

597, 54, 45, 61, 591 
 
- prečítajte si aj biblické texty: 

text zo Starej zmluvy: Izaiáš 63,7-9.15-16 
text z Novej zmluvy: Žid 2,11-13 
evanjelium: Ján 1,14-18 

Námety na ďalšie modlitby – modlime sa: 
- za vytrvalosť vo viere až do konca svojho života 
- za naše rodiny, aby v nich mal svoje miesto vzájomný rešpekt a úcta 
- za rodinu nášho cirkevného zboru, aby v nás vplyvom zatvorených kostolov nehasol oheň viery 
- za našu cirkev, aby bola dobrým poslom evanjelia v spoločnosti 
- za spoločnosť, ktorá je už unavená situáciou okolo opatrení, aby v nej nedochádzalo k nedorozumeniam 
- za situáciu na celom svete, pretože v neustálom tlaku môže rásť napätie a prepuknúť aj do násilia 
- za všetkých tých, ktorí aj v čase krízy stoja verne vo svojich úlohách a konajú si svoju prácu, či službu 
- za všetkých, ktorí sú unavení z opatrení, prepadajú depresiám, úzkostiam a strachu 
a napokon za všetkých tých, ktorých sa už v prostredí nášho cirkevného zboru koronavírus dotkol ... 
 
Stále vám ponúkame k dispozícii svoj čas i svoje modlitby. 
Povzbudzujeme vás, aby ste kedykoľvek, keď sa budete cítiť sami, unavení, zranení, neistí, nám volali, alebo písali. 
Tel. čísla: 0918 828 307 – Ľ. Beňo; 0918 828 309 – M. Beňová;  mail: ecav@rankovce.sk, prípadne cez sociálne siete. 

 
Boh je nám Bohom záchrany a Hospodin, Pán, má východisko ... Žalm 68,21 

Mgr. Ľuboslav Beňo  
 



Milí moji, čo sa vám častejšie stane? 1. V nedeľu sem 
tam siahnete po sekere, hrabliach či metle, pretože sa neja-
ká práca musí na záhrade urobiť alebo 2. v meste na sema-
fore prejdete autom suverénne aj na červenú? 

Celý náš život ohraničujú zákony. Oni dávajú sve-
tu poriadok, ale zároveň nás aj obmedzujú. Hovorí sa, že 
moja sloboda končí tam, kde začína sloboda toho druhého 
(autorom výroku je J. J. Rousseau). Táto veta je sumou, ob-
sahom demokratického systému rovnako ako biblický verš 
J 3,16 („Tak Boh miloval svet ...“) je sumou, obsahom evan-
jelia. 

Okrem spoločenských zákonov (kam patrí aj pravidlo 
červeného semaforu na križovatke) my, kresťania, pozná-
me aj Božie zákony (napr. ten s nedeľnou prácou). Božie 
zákony nevychádzajú z ľudského rozumu. Nevytvorili ich 
ľudia, aby sa im lepšie žilo. Ony sú nad človekom, nezávisia 
na našej vôli, chuti a ochote, platia všade, trvalo a pre kaž-
dého. Kým naše ľudské zákony môžeme spoločným roz-
hodnutím zmeniť, na tie od Boha nijako siahať nemôžeme. 

Ako sa nám žije pod ich „paragrafmi“? 
 

1. Bez Krista žijeme pod ťarchou zákona. 
Apoštol v našom kázňovom texte (v. 3) hovorí o ľuďoch, 

ktorí ešte nepoznali Mesiáša. Žili vystavení „živlom sveta“, 
v pôvodnom texte sa dočítame, že boli v otrockej službe 
zaužívaným zvyklostiam spoločnosti. Ak chcel niekto byť 
nábožensky v poriadku, musel si dávať od rána do večera 
starostlivo pozor na každý svoj krok, na každú svoju myš-
lienku. A to ešte nespomíname, že pod výrazom „živly sve-
ta“ sa v tej dobe myslelo i na svet pohanského duchovna. 
Čomu všetkému sú potom ľudia bez Krista vydaní? 

Podľa žalmistu (Ž 1,1) človek bez Boha (=Krista) „chodí 
podľa rady bezbožníkov, stojí na ceste hriešnikov a sedí 
v kruhu posmievačov“. Takýto život býva poznačený trva-
lou hrozbou Božích trestov v časnosti a nemá perspektívu 
pokračovania vo večnosti. „Bezbožníci sú ako plevy, ktoré 
vietor rozvieva, neobstoja na súde, ani v spoločenstve 
(=zhromaždení) spravodlivých, ich cesta vedie do záhuby.“ 
(Ž 1,4-6) 

Poznať Pána Boha a Jeho zákon je pre človeka kľúčové. 
Lenže  - ani to ešte nemusí veľa znamenať. Názorne to 
ilustruje jedno z podobenstiev Pána Ježiša (L 18,9-14), po-
dobenstvo o farizejovi a publikánovi.  

Kto to bol farizej? Človek vyštudovaný v Božom zákone. 
Veľmi dobre vedel, čo sa v Božom zákone nachádza. Snažil 
sa orientovať v spleti rôznych zákonov a bol na to aj patrič-
ne hrdý. Farizeji sa stávali vzorom spoločnosti v tom, ako sa 
správali, ako dodržiavali všetky príkazy a neprepadávali 
v zákazoch. Aj farizej v podobenstve bol vzorový: „Nie som 
ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci... 
Postím sa dvakrát v týždni, dávam desiatky zo všetkého, 
čo mám.“ Príklad zbožného života. Zvonku na ňom nená-
jdete chybičku. 

Aká je však Božia odpoveď na jeho modlitbu? Pán Ježiš 

Rôzna váha zákona 
 G 4,1-6: Toto hovorím, dokiaľ je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je Pánom všetkého. 
Ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. Tak aj my, keď sme boli maloletí, živlom 
sveta sme boli podrobení v službu. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal Syna svojho, narodeného zo že-
ny, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali otcovstvo. A keďže 
ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče!“ 

hovorí, že z chrámu neodišiel ospravedlnený. Prečo? Už 
sme v tejto kázni spomínali tzv. sumu, obsah evanjelia (J 
3,16). Konfirmandi vedia, že existuje aj tzv. suma, obsah zá-
kona. To je to známe: „Milovať budeš Pána, svojho Boha ... 
a blížneho svojho ako seba samého.“ (L 10,27) 

Farizej dodržiaval všetky možné predpisy, len s tým 
najdôležitejším, vnútorným zákonom o láske mal problém. 
V modlitbe mu nerobilo problém povyšovať sa nad iných: 
„Ďakujem Ti, Bože, že nie som ako ostatní ľudia ... ako aj 
tento publikán.“ 

Boží zákon ťaží, doslova gniavi človeka, ktorý žije bez 
Boha. Keď príde na najhoršie, keď sa dostáva na dno alebo 
k záveru svojho života, tak sa trasie o seba. Boží zákon ťaží, 
gniavi aj toho, kto sa nazdáva, že vonkajším správaním sa 
oklame Pána Boha. Nie, Pán Boh sa vysmievať nedá! (G 
6,7) 

 

2. S Kristom v srdci sme slobodnými Božími deťmi. 
Apoštol v ďalších veršoch (4-5) ukazuje na vianočnú ra-

dosť, keď v plnosti času Pán Boh poslal svojho Syna na 
svet. Prečo Ho poslal? Apoštol vysvetľuje, že Kristus prišiel 
preto, aby boli vykúpení tí, ktorí sú pod zákonom, ktorých 
zákon ťaží svojím bremenom. 

Veru, kto vie sám, zo svojich síl dodržať celý zákon? Ne-
poznám šoféra, ktorý by – aj keď sa snaží – dodržal vždy 
všetky predpisy cestnej premávky. Že by nikdy nevošiel do 
obce viac než päťdesiatkou, že by nikdy nezabudol dať sme-
rovku, keď má, ba že by nikdy neprešiel tú križovatku na 
červenú. Nikto z nás nie je taký šikovný, že by mohol po-
vedať: „Pane Bože, nie som ako ostatní, ja Tvoje zákony 
dodržiavam dňom i nocou.“ 

Preto k nám zostúpil Pán Boh – keď prišla plnosť času, 
aby nám pomohol, aby nám „poslal do sŕdc ducha svojho 
Syna“. (v. 6) Tam, kde našiel útočište, kde Mu dali „preno-
covať“, aby sa mohol narodiť, tam robí veľké zmeny. 

Pán Boh ich koná tak, že najprv, v tom vnútri človeka ne-
chá zaznieť sume, obsahu evanjelia: „Tak Boh miloval svet, 
že svojho jednorodeného Syna, aby večný život mal každý, 
kto verí v Neho.“ J 3,16 A potom sa už v živote všetko upra-
vuje, Boží zákon prestáva byť ťarchou, gniaviteľom, ale 
naopak, radosťou a istotou. Vtedy prijímame slobodu, 
slobodu ako dar Boží. 

V už spomínanom podobenstve stál v chráme okrem fa-
rizeja aj publikán. On nehľadal svoju dokonalosť v tom, ako 
sa jemu „podarilo“ naplniť zákon. On naopak vstúpil do 
svojho srdca, presne tam, kam Pán Boh svojim posiela „du-
cha svojho Syna“ (v. 6). To publikán odchádza z chrámu 
zmenený, ospravedlnený. L 18,14  

Žime aj my takou vianočnou radosťou! Pán Boh poslal 
svojho Syna, aby sme už neboli gniavení ťarchou Božieho 
zákona. S Božím Synom sa nám Boží zákon stáva oporou, 
základom, na ktorom môžeme s istotou stáť. Veď Božím 
zákonom je okrem iného aj zreteľný výrok: „Kto verí 
v Syna, má večný život.“ J 3,36 A čo je nad to?             Amen. 
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