
Pieseň:

Pieseň: 

Vítam vás na dnešných bohoslužbách slovami: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca,

a od Pána Ježiša Krista a Ducha Svätého. Amen.

Slová z Písma svätého, ktoré budeme teraz počuť, sú napísané v: Ž 39 (prečítať z Biblie)

Blahoslavený je každý, kto Božie slovo počúva a zachováva ho vo svojom srdci.

Pieseň: 

Skloňme svoje hlavy pred našim Pánom a Bohom a v duchu a pravde pomodlime sa k

Nemu:

Všemohúci trojjediný Bože, ďakujeme Ti za nový sviatočný deň, ktorý si nám zo svojej

milosti daroval. Ty už od počiatku vedieš svoj ľud svojim slovom. Prosíme aj dnes nám

otvor srdcia, aby sme s pokorou vedeli prijať každé Tvoje napomenutie aj povzbudenie.

Prosíme veď nás svojim Duchom Svätým, pretože bez Tvojho požehnania je každé naše

úsilie zbytočné. Odpusť nám naše hriechy a veď nás k pokániu. Oslavujeme Ťa aj za to,

že  si  nás  viedol  počas  celého  týždňa.  Bol  si  s  nami  všade,  kde  sme  sa  nachádzali.

Ďakujeme  za  všetko  hmotné  aj  duchovné  požehnanie.  Ďakujeme,  že  si  viedol  aj

ochraňoval našich blízkych. Prosíme, požehnaj tieto bohoslužby. Nech sa stane Tvoja

vôľa. Amen. 

Slová, ktoré nám dnes poslúžia ako základ kázne sú napísané v: Ámos 8, 11-12 (prečítať

z Biblie)

Toľko je slov z Písma svätého. 

Pieseň: 
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Bratia a sestry,

prorok Ámos pôsobil v 8. storočí pred Kristom v severnej izraelskej ríši. Prečítané

slová majú viac ako 2800 rokov. Keďže odvtedy uplynulo tak mnoho času a keďže sa za

tie tisícročia tak veľmi zmenila situácia sveta - situácia spoločenská, politická aj vedecká

- možno sa pýtať, či tieto slová máme chápať len ako niečo, čo nám pripomína určitú

stránku dávnej minulosti, alebo či obsahujú posolstvo, ktoré má aj nám čo povedať. I keď

je pravda, že odvtedy prešlo mnoho času a svet sa v mnohých ohľadoch veľmi zmenil,

predsa nachádzame podobnosti medzi vtedajšou situáciou a našou situáciou a podobnosti

medzi zmýšľaním a správaním vtedajšieho človeka a zmýšľaním a správaním dnešného

človeka. 

Všimneme si niektoré charakteristické znaky doby, v ktorej pôsobil prorok Ámos.

V Ámosovej  dobe vládla  v Izraeli  hospodárska prosperita.  Prospech z  nej  však mali

hlavne bohaté vrstvy spoločnosti. Prorok ten blahobyt vrchnej vrstvy opisuje, ale zároveň

poukazuje na krikľavé rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Okrem toho je veľmi

znepokojený tým,  že vysoko postavení  zneužívali  svoje spoločenské pozície na  útlak

tých slabších a na prekrúcanie práva. Ámos ostro kritizuje luxusný a súčasne nemravný

život určitých skupín a rovnako ostro odsudzuje útlak chudobných bohatými. Používa

pritom veľmi ostré výrazové prostriedky.  Uvediem niekoľko priamych citátov z tejto

prorockej  knihy,  ktoré  veľmi  názorne  vykresľujú  vtedajšiu  situáciu:  –  „Statočného

predávajú  za  peniaze  a  chudobného  za  pár  sandálov.“  „Utláčate  slabých,  ubíjate

chudobných.“ – „Vy ste právo premenili na jed a ovocie spravodlivosti na palinu“

Tieto  citáty  názorne  vykresľujú  situáciu  v  ktorej  a  do  ktorej  Ámos  hovoril.

Za takýchto okolností tí, ktorým sa dobre žije, ktorí sa cítia bezpeční a silní, spravidla

zabúdajú na Hospodina. Zabúdajú na Hospodina ako darcu všetkého. Majú dojem, že v

dobe blahobytu je zbytočné pamätať na Neho. Je zbytočné ďakovať Mu, zbytočné riadiť

sa Jeho prikázaniami. Zabúdajú, že všetko ich konanie a správanie je vševedúcim Pánom

ostro sledované a raz budú pred Ním skladať účty za všetko, ako žijú a čo konajú. 

Preto  prorok  prichádza  s  hrozbou  Hospodinovho  trestu.  Boží  súd,  vyslovený

Ámosom, spočíva v Božom mlčaní, v nedostatku Božieho slova. 
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Ľudia takto oslovení prorokom sa mohli pýtať, či Božie mlčanie a neprítomnosť

Hospodinovho  slova  má  byť  naozaj  súčasť  Božieho  súdu.  A rovnako  začudovane  a

posmešne sa môžu pýtať ľudia dnes: Toto má byť súd Boží? Toto má byť Jeho trest? To

má byť trestom, že Boh mlčí? Ale prorok predstavuje neprítomnosť Božieho slova naozaj

ako ťažký súd a trest. Preto sa nám treba pýtať, ako to vlastne myslí, alebo čo sa za

týmito jeho slovami vlastne skrýva. Nedá sa celkom dobre žiť aj bez Božieho slova?

Bez Božieho slova sa človek sebe samému musí javiť ako nezmyselná bytosť v

nekonečnom  vesmíre.  Z  tohto  zlého,  znepokojivého  pocitu  nás  vyslobodzuje  Božie

slovo, ktoré nás uisťuje, že nie sme náhodné bytosti, ale že sme dielo Stvoriteľa, že sme

na svete z Jeho vôle a sme obklopení a vedení Jeho múdrosťou a láskou. 

Bez Božieho slova prijímame všetky dary života tupo,  bezmyšlienkovito.  Ale  s

pomocou Božieho slova si neprestajne uvedomujeme, že všetko, čo dostávame k životu,

je prejavom lásky a starostlivosti nášho nebeského Otca. 

Bez Božieho slova je náš horizont obmedzený, a my nevieme jednotlivé udalosti

svojho  života  zasadiť  do  zmysluplnej  súvislosti.  Božie  slovo  nám umožňuje  chápať

drobné i veľké udalosti nášho života celkom novým, neraz aj celkom iným spôsobom. 

Ďalší význam Božieho slova spočíva v tom, že nám ukazuje východisko z hriechu.

Aj ľudia, ktorí žijú bez Božieho slova, môžu pociťovať výčitky svedomia a mať pocit

viny – ale nevedia, čo si s tým počať. Božie slovo nám prináša posolstvo o Pánu Ježišovi

Kristovi,  ktorý vykonal  veľké dielo zmierenia,  na základe ktorého je  nám ponúknuté

odpustenie, ospravedlnenie, prijatie zo strany Božej.

Bez  Božieho  slova  je  smrť  nezmyselným koncom nezmyselného  života.  Božie

slovo nám však pomáha dať aj v smrti vidieť zmysluplné miesto na ceste nášho života, na

ceste k cieľu vo večnosti.

To je len niekoľko z mnohých dôvodov, ktoré ukazujú, že každý človek, aj ten,

ktorý žije v blahobyte, nevyhnutne potrebuje Božie slovo, a že život bez Božieho slova je

veľká duchovná katastrofa. Na tomto pozadí si treba uvedomiť veľký význam Božieho

slova. 

Niekto by mohol namietať, že tá hrozba, o ktorej sa hovorí v prečítanom texte, sa
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ani nemôže uskutočniť, keďže sa Biblia, ktorá obsahuje Božie slovo, stále vydáva a je

každému prístupná. Situácia však nie je taká jednoduchá. Človek môže mať Bibliu, ale to

ešte  neznamená,  že  automaticky  má  kontakt  s  Božím  slovom,  ktoré  by  ho  účinne

oslovilo. Bibliu môžeme vlastniť a predsa môže byť pre nás úplne neznámou knihou.

Bibliu treba čítať, premýšľať o čítanom a počúvanom Božom slove a vzťahovať ho na

vlastný  život,  aby  nás  Božie  slovo  zvnútra  formovalo.  Bibliu  treba  čítať  s  úctou  a

rešpektom - prijímať pre seba aj Božie sľuby, ktoré sú v nej obsiahnuté, ale aj Božiu

kritiku, pri ktorej ako v zrkadle môžeme spoznávať, ako sa náš život, naše jednotlivé činy

a celé naše správanie javí v Božích očiach. Biblia takto prijímaná sa môže stať veľmi

cenným a účinným sprievodcom nášho života.  Skrze Ámosovo proroctvo si  tak dnes

môžeme uvedomiť veľký význam Božieho slova. Amen.

Bože a Otče náš, oslavujeme Ťa za tvoje večné milosrdenstvo. Ďakujeme, že sa skláňaš k

nám hriešnym. Vyvádzaš nás z pút hriechu a vedieš k skutočnej slobode. Skrze svoje

slovo už od počiatku vedieš hriešnych ľudí. Ďakujeme, že aj dnes sme mohli premýšľať

nad Tvojim slovom. Prosíme, veď nás aj naďalej. Prosíme ochraňuj nás na spiatočnej

ceste domov a požehnaj aj všetky pracovné dni, ktoré sú pred nami. Prihovárame sa aj za

všetkých trpiacich. Prosíme, buď so starými a slabými ľuďmi. Veď tých, ktorí sú chorí

alebo zranení. Dávaj silu slabým. Potešuj zarmútených. Prosíme aj za ľudí, ktorí kvôli

vojne museli utiecť zo svojej krajiny. Vypočuj nás, keď spoločne voláme: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa

Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny

naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuveď nás do pokušenia! Ale zbav nás

zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.

Vypočujme si slová vyslania ako sú napísané v Liste Kolosenským v 3. k.: 

Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa

žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! A čo

činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu
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skrze Neho. 

Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými

vami. Amen. 

Oznamy: 

-pravidelné stretnutia cez týždeň nebudú

-v piatok o 18:30 v kostole v Ďurkove bude seniorátna biblická hodina

-budúcu nedeľu budú bohoslužby o 10:00

Pieseň: 

Pieseň:   
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