
Život pod zákonom slobody – život k Božej sláve                                                             3.n. po Veľkej noci, 25.4.2021 
Biblické texty: J 13,31-35; 1Tes 5,9-11                  Piesne: 210,156,354,366,A35 
Text: 1Pt 2,11-17 
„Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiados?, 
ktoré bojujú proA duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby ?, čo vás teraz osočujú 
ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navš?venia za to oslavovali Boha. S ohľadom na 
Pána sa podriaďte každému ľudskému zriadeniu: či kráľovi ako najvyššiemu vládcovi, alebo 
vladárom, ktorých posiela trestať tých, čo robia zle, a chváliť tých, čo konajú dobro. Veď Božia vôľa 
je, aby ste konaním dobra umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. Ste slobodní, no nie ako ?, 
ktorým sloboda slúži na zasAeranie zloby, ale ako Boží služobníci. Všetkých si ucAte, bratov milujte, 
Boha sa bojte, kráľa si cAte!“ 

V  týchto časoch necestujeme tak ako pred tým – s voľnosťou za svojimi blízkymi, na dovolenku a inými 
spoločenskými, alebo športovými udalosťami.  Zostávame doma. Čakáme na chvíľu  kedy sa budeme 
môcť slobodne pohybovať. Do doby zníženej mobility nám znejú biblické  slová o tom, že sme pútnici 
a cudzinci. Pútnici putujúci k cieľu aj keď zostávame „sedieť doma“  a cudzinci, ktorí nie sú sme doma aj 
keď bývame vo svojich domoch. Toto biblické konštatovanie môže vzbudzovať neutrálne dojmy. Kristovo 
vzkriesenie však dáva týmto prirovnaniam pozitívny rozmer – máme cieľ, ktorý ani samotná smrť neruší, 
lebo náš domov je v dokonalosti – Božej prítomnosti. Uvedomenie si toho nám môže pomôcť v tom, aby 
sme kráčali životom tak ako kráčať máme, alebo aspoň aby sme sa tomu približovali. Kráčať – žiť život 
oslavy nášho Pána.  Ľudia robia často veci preto, lebo je to zdravé, ekonomické, prospešné, ekologické či 
iné. Samozrejme robíme to pre seba, robíme to pre svet v ktorom žijeme. No optikou vzkriesenia ale 
hľadíme za tieto dva subjekty (človeka a svet) ako tie, ktoré sú dielom jedného a toho istého tvorcu - 
nášho Pána. A tak spôsob života, so všetkým čo k tomu patrí od tých najnepatrnejších až po tie najväčšie 
veci chceme, aby odrážali Boha o ktorom tvrdíme, že v Neho veríme – teda, že ho poznáme a slúžime 
mu. Božia sláva je naše najvyššie poslanie a evanjelizačné poverenie. „Keď niekto hovorí, nech hovorí 
slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú mu dáva Boh, aby bol vo všetkom 
oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista! Jemu patrí sláva i vláda na veky vekov“. Ako pútnici  potrebujeme 
neustále skúmať, hľadať a držať sa toho čo smeruje k Božej sláve. Pritom je potrebné ísť do hĺbky a ako 
pútnik sa zastaviť. Aktivita a zaneprázdnenosť ešte nemusí znamenať, že slúžim Bohu a že mu slúžim 
efektívne. Konajme s ohľadom na Pána. Čo to znamená? Žime vzorným životom v ktorom slovami 
pisateľa „milujeme bratov a sestry / ľudí, kráľa si ctíme a Boha sa bojíme“. Tento život má svoj základ 
a tým základom je sloboda v Kristovi v ktorej žijeme. „Ste slobodní, no nie ako tí, ktorým sloboda slúži na 
zastieranie zloby, ale ako Boží služobníci“. Keď Peter píše o slobode nehovorí o slobode spojenej 
s vonkajšou voľbou, ale slobodu vnútornou, slobodou od zákona. Slobodu ku ktorej nás oslobodil Kristu 
tak, že naplnil zákon Boží – teda Božie požiadavky kladené na náš život. On to urobil za nás: my totiž nie 
sme schopní naplniť tieto dokonalé požiadavky.  
Zákon slobody – znie: „Miluj!“  
„Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska“ (R 13,10). Zle robiť to neznamená len 
vedome páchať zlo, ale aj nerobiť to čo je dobré.  Ľahostajnosť je prejavom nelásky.  Prehlbuj  lásku 
k Bohu a budeš mať silu milovať aj ľudí okolo seba. Kto nemiluje nezná Boha. Jeho láska a viera je plytká. 
Vo svete to chodí tak, že lásku si treba zaslúžiť. Nie je náhodným, badať známky tohto presvedčenia aj 
v cirkvi. My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý.“ Pán Ježiš hovorí: (J 13,34) „Nové prikázanie vám 
dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.
“ Skutočná láska kresťanov je motivovaná Božou láskou. Tú sme si nezaslúžili – bola nám prejavená skôr 
než sme toho boli hodní – či vôbec schopní. Milujme. Je úžasné a obohacujúce stretnúť a tráviť čas 
s milujúcim človekom.  
Zákon slobody – znie „Boha sa boj!“ 
Sloboda nikdy nebola svojvôľa. Známymi sú slová: Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého. 
Boh nie je ten, ktorého uhovoríme, obídeme, pred ktorým sa vyhovoríme. Zákon lásky je rozmenený na 
drobné. Písmo ponúka celú škálu odtieňov podoby toho zákona zasahujúcim všetky oblasti života. U nás 
evanjelikov nie je výnimočné presvedčenie ja nemusím – to či ono. Svoje povoľovanie Božím nariadeniam 
obhajujeme Božom milosťou a láskou. A na tých, ktorí konajú podľa toho, že „musia“ sa  neraz hľadí ako 
na neslobodných, ako na náboženských fanatikov, dokonca pokrytcov. Pán Ježiš povedal: „neprišiel som 
zrušiť zákon, ale naplniť ho“ (Mt 5,17).  To čo je dobré „musíš“, lebo je to prospešné pre teba aj druhých. 
Na jednej strane to buduje no zároveň aj chráni. Biskup cirkvi 4. storočia Augustín – tzv. sv. Augustín 
prehlásil: „Modlite sa tak, ako by všetko záviselo na Bohu. Pracujte tak, akoby všetko záviselo na vás.
“  Všetko čo konáme, konajme v rešpekte a úcte voči Bohu. Konanie proti Božím prikázaniami má svoje 
dôsledky – a tie potom sa mi idú celý život. Chráňme sa hriechu – porušovania Božích príkazov – toho čo 
ide proti láske a nádeji. Opätovne si prejdi napr. 10 Božích prikázaní a zamysli sa nad tým, čo môžeš urobiť 
viac preto, aby som ich požehnanie zažil na sebe aj na svojich blížnych.  
Zákon slobody – znie: „Ucti si všetkých (aj kráľa)“ 



„Všetkých si uctite“. Jednou z vecí, ktorá sa vytráca z ľudských vzťahov je úcta. Internet umožňuje človeku 
vyjadriť sa na adresu iného slovami a spôsobom ku ktorému by sa možno inak neodvážil. Zraňujúca  
komunikácia za cieľom ublížiť druhému nás obklopuje zo všetkých strán. A s tým prichádza aj pokušenie 
voliť si v živote podobnú cestu.  Zákon slobody v Kristovi nás vedie k úcte – ku všetkých bez rozdielu. Áno 
aj tých, ktorí sa k nám správajú neúctivo a nemajú pre nás dobré slovo, či ich konanie a zámery sú 
orientované proti nám. Preto Peter píše aj o úcte k vladárovi – teda tomu, kto sa staval voči kresťanom 
v tej dobe nepriateľsky – aj v podobe prenasledovania. „S ohľadom na Pána sa podriaďujte  každému 
ľudskému zriadeniu, či vládcovi ako najvyššiemu vládcovi, alebo vladárom, ktorých posiela trestať tých, čo 
robia zle a chváliť  tých, ktorí konajú dobro“.  Kiež by sme mali takých vladárov. Ich úlohu Boh jasne 
definuje - trestať a oceňovať. Aj napriek tomu, že sa tak nie vždy deje nepočujme tu o tom, že by nás ich 
nekonanie zbavovalo povinnosti úcty voči nim.  
Cesta úcty je cestou vnútornej slobody a sily. Ucti si všetkých – nakoľko je možné. Už len takou vecou ako 
je obyčajný pozdrav na ulici, úsmev na tvári, prihovorenie sa, povzbudivé slovo. Sú to malé kroky verím 
s veľkými výsledkami. Premýšľaj, konaj, hovor spôsobom, ktorý napomáha a udržiava úctu tým ktorým 
patrí. Či si dieťa, žiak, zamestnanec, alebo občan štátu.  
Sme pútnikmi, cudzincami. Toto prirovnanie neprijímame so smútkom, ale s radosťou. Skutočná 
domovina Krista milujúcich je v nebesiach. Tá sa mám otvorila Kristovou smrťou a vzkriesením. Tu na 
zemi putujeme pod zákonom slobody, ktorý znie miluj, Boha sa boj a ucti si všetkých. Amen 
Milodary 
Manželia Ivan a Soňa Tomekovci obetujú na plynofikáciu 100,-Eur; 20,- Eur namiesto chrámovej ofery a 5,-Eur 
na Dovalovské mosty. Ján a Anna Kunovci obetujú na plynofikáciu 100,-Eur, 30,-Eur namiesto chrámovej ofery. 
Eva Cibuľová obetuje na Dovalovské mosty 10,-Eur. 
Ďakujeme za prinesené milodary, oferu a obete 
Oznamy 
utorok:  18:00  online biblická hodina meet.google.com/pzc-ahdp-arm  
streda:   10:30  vyučovanie náboženstva ZŠ Hradná 
štvrtok:  16:30  online vyučovanie konfirmandov 
piatok:               18:00  online dorast https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe 

18:30  online stretnutie dorastu cez zoom 
sobota:  10:30  online Detská besiedka meet.google.com/ept-pqtf-qta 
  18:30  online mládež 
nedeľa:              10:00   online služby Božie – facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo                
Služby Božie pre verejnosť 
Od 19. apríla je možné organizovať bohoslužby pre verejnosť. Počet účastníkov na službách Božích je závislý od 
rozlohy chrámu ( 1os./15m2) čo v našich podmienkach predstavuje 10 osôb.  
Vzhľadom k uvedenému prosíme o nasledovné:  

1. záujemcovia nech sa prihlásia telefonicky u br. farára na t. č. 0918828329 
2. prosíme tých, ktorí majú možnosť sledovať služby Božie prostredníctvom internetu, aby prenechali 

možnosť účasti na službách Božích v chráme tým, ktorí túto možnosť nemajú 
POMOC v čase karantény 
V týchto dňoch,  počas ktorých sme v nútenej izolácii voči vonkajšiemu svetu si uvedomujeme zodpovednosť za 
svoje aj zdravie iných. Chceme vám byť pomocou pri zvládaní týchto dní v oblasti telesnej a duchovnej. 
V oblasti telesnej Vám vieme:  
- zabezpečiť nákup potravín / prípadne vybrať vám nevyhnutné lieky predpísané lekárom 
- prihlásenie na očkovanie vakcínou proti COVID-19 
V oblasti duchovnej:  
- dodanie nedeľných pobožností  do poštových schránok 
- telefonický rozhovor 
V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 0918 828 329. 
K podpore činnosti, ale aj k plneniu záväzkov voči cirkevnému zboru môžete využiť nižšie 
uvedené údaje:  
IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984 
VS : 612100 (cirkevný príspevok (poznámka: meno a priezvisko) 
VS : 610100 (milodary) 
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky) 
Vzhľadom k obmedzeniam  súvislosti s pandémiou vás prosíme, aby ste cirkevný príspevok, ktorý 
je pre rok 2021 vo výške 10,-Eur na člena uhradili bankovým prevodom. Do poznámky je potrebné uviesť mená 
tých, za ktorých je príspevok uhradený a tiež číslo domu.

http://meet.google.com/pzc-ahdp-arm
https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe

