
Suspírium: 

Ďakujeme Ti, Bože, za cirkvi obnovenie, že pravdou držíš aj toto pokolenie,  

že si svojim verným vždy prepevným hradom, slovom svojím chrániš nás pred každým pádom! 
A prosíme vrúcne, buď i ďalej s nami, tak ako si býval s drahými otcami, 

by už utíchli nepriateľské boje a prekvitalo mocne kráľovstvo Tvoje.  
 

PAMIATKA REFORMÁCIE AKO SVIATOK VIERY  

A OBNOVENIA VZŤAHU S BOHOM 

31. október 2020 

Príhovor k Pamiatke reformácie založený na texte z Listu Rímskym 3, 23 – 24: „Všetci 

totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní bývajú zdarma z Jeho milosti, skrze 

vykúpenie v Kristu Ježiši“ (R 3, 23 – 24). 

Dnes slávime pamiatku reformácie – duchovnej obrody Kristovej cirkvi. Kolískou reformácie 
bol nemecký Wittenberg, odkiaľ sa po zverejnení 95-tich Lutherových téz, reformačné 

myšlienky silou požiaru rozšírili do celej Európy a ktorých dedičmi sme dnes my. 
Negatívnym dôsledkom reformácie bolo, že došlo k rozdeleniu západnej cirkvi. 

Čo vlastne Luthera viedlo k tomu, že tak razantne vystúpil? Podobne ako Jánovi Husovi, 

českému reformátorovi cirkvi, Lutherovi vadila odpustková prax. To, že ľudia sa snažili 
Božiu milosť, Božie odpustenie si zaslúžiť pre svojich blízkych zosnulých. Odpustková prax 

bola zdôvodnená ušľachtilou myšlienkou: starostlivosťou o duše zosnulých po smrti. Stála za 
ňou predstava, že duša človeka sa po jeho smrti oddelí a ide do akejsi čakárne až do dňa z 
všeobecného vzkriesenia a posledného súdu. To čakanie v očistci nie je nijaká blaženosť, ale 

bolestivá procedúra ohňom, ktorou sa dušiam poškvrneným hriechom dostáva očista, aby 
pred Boha sudcu predstúpili nevinní. Podľa dobového presvedčenia cirkev mala na duše v 

očistci istý dosah: mohla skrátiť ich utrpenie príhovornými modlitbami na najvyšších 
miestach. Ak máte radi svojich zosnulých príbuzných a chcete ich oslobodiť od utrpenia a 
trestu v očistci, kúpte im odpustok – ich hriechy budú odpustené! Nebola to náhoda, že 

Luther pribil 95 téz proti predávaniu odpustkov práve v predvečer sviatku Všetkých svätých. 
V stredoveku sa v ten deň pálili sviečky na hroboch zosnulých za duše zomrelých. Zapálená 

sviečka na hrobe mŕtveho bola prejavom modlitby za dušu zosnulého v očistci, a teda 
modlitby, ktorou možno pre dušu mŕtveho v očistci získať odpustenie trestov za hriechy 
napáchané v pozemskom živote. Luther proti takémuto chápaniu ostro vystúpil, napr. v 27. 

téze proti odpustkom je napísané: „Ľudské rečičky kážu tí, čo tvrdia, že len čo groš vhodený 
do truhlice zazvoní, duša vyletí z očistca.“ Ak si ako evanjelickí kresťania dobre 

uvedomujeme súvislosti, ktoré viedli k pribitiu 95-tich téz proti predávaniu odpustkov, pri 
spomienke na zosnulých aj v týchto dňoch pred pálením sviečok radšej uprednostníme tichú 
modlitbu vďaky za život našich zosnulých, ktorý bol darom z Božej milosti.  

Aj keď Lutherova kritika odpustkovej praxe znížila finančné zisky cirkvi, nebola o 
peniazoch. Nášmu reformátorovi išlo predovšetkým o vzťah človeka s Bohom. O to, aby to 

bol vzťah čistý, úprimný a srdečný. To, že vôbec môžeme vstúpiť s Bohom do vzťahu, je 
ničím nepodmieneným a nezaslúženým darom Božím: Je to Božia milosť! O vzťahu s Bohom 
neplatí „niečo za niečo“. To pohanské: Do ut des: Dávam, aby si mi dal. Dávam Ti prvý, 

Bože, aby si mi ty potom niečo dal... Luther a spolu s ním ďalší reformační otcovia znovu 
objavili radostnú zvesť evanjelia, že Pán Ježiš urobil všetko potrebné pre ospravedlnenie 

človeka pred Bohom a pre jeho spasenie a ku Kristovmu dielu vykúpenia už nič nemáme 
prikladať! Učenie o očistci sa vedľa evanjelia o Božej milosti a o ospravedlnení z viery stáva 
nadbytočným, ba nezlučiteľným s obeťou Kristovou, lebo krv Baránka Ježiša Krista nás 



očisťuje dokonale. Ako je napísané: „Všetci totiž zhrešili…, ale ospravedlňovaní bývajú 

zdarma z Jeho milosti, skrze vykúpenie v Kristu Ježiši“ (R 3, 23 – 24). 

V Písme svätom nenájdeme oporu ani pre učenie o očistci, ani o modlitbách za duše 
zosnulých a nenájdeme v ňom oporu ani pre predstavu, že by vzťah človeka s Bohom bol 

niečím podmienený zo strany človeka, totiž, že by sme si lásku a odpustenie mohli u Boha 
nejako zaslúžiť zbožnými ušľachtilými skutkami. Dobré skutky – láska, pokora a spravodlivé 
konanie sa nám nesmú stať prostriedkom, ktorým chceme od Boha niečo získať. Naopak, oni 

sú ovocím viery ako totálneho spoľahnutia sa na Boha – na Jeho nezaslúženú milosť  
Kristovi. Nie preto máme byť dobrí, aby sme od Boha niečo dosiahli, ale preto, že sme už 

boli Ním obdarovaní ako prví! Pre dar Jeho nezaslúženej lásky v Kristovi, sme schopní konať 
dobré veci. Aj k čineniu dobrého nás uspôsobuje sám Boh – je to Božia milosť! Nebesá, 
spasenie si nemôžeme nijako zaslúžiť: ani zachovávaním Desatora, ani dobročinnosťou... 

Dobré správanie nie je podmienkou, ktorú by sme museli najprv splniť, aby nás Boh prijal. 
To by nebola milosť, ale zásluha! Znamenalo by to chcieť si Božiu lásku zaslúžiť, a tak 

oslabiť či dokonca znegovať obeť Krista na kríži! Iba vtedy, ak sa úplne spoľahnem na Božiu 
dobrotu a odpustenie, ak všetku svoju nádej zavesím na Krista, na to, čo pre nás On urobil, 
Boh nás touto vierou ako srdečnou dôverou v Neho nielen ospravedlní z hriechov, ale aj 

posvätí a uspôsobí na dobré. Viera v Krista Pána, ktorá je nezaslúženým darom Ducha 
Svätého nás nielen ospravedlňuje z hriechov, ale je v nás silou k dobrým skutkom. Preto, ak 

niečo dobré urobíme, nie my to urobíme, ale Boh v nás pôsobí mocou svojej milosti, pre 
ktorú sme sa v dôvere otvorili. Kto prijme reformačné učenie o ospravedlnení z milosti Božej 
nás, je oslobodený z pasce zbožného sebectva, do ktorej tak veľmi rýchlo upadáme my, 

hriešni a na seba zameraní (ako hovorieval Luther po latinsky incurvatus in se). Srdečná 
spasiteľná viera v Krista oslobodzuje od akéhokoľvek sebectva pre čistú a úprimnú lásku k 

Bohu a k blížnym. 

Milí bratia  a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 
Dnešný sviatok Pamiatky reformácie je sviatkom viery. Má nás viesť k obnoveniu vzťahu s 

Bohom, aby to bol vzťah čistej a úprimnej viery, bez kupeckej mentality. Viery, ktorá je 
spoľahnutím sa na ničím nepodmienenú a nezaslúženú Božiu milosť v Kristovi. Či naozaj 

veríš a celým srdcom sa spoliehaš na slová Písma, že si ospravedlnený zadarmo z Božej 
milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi? Amen. 
 

Lutherova modlitba za cirkev: 

Všemohúci, večný, milosrdný Bože, Otče nášho milého Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! 

Vidíme a cítime, čo je Tvoja cirkev v tomto živote a čo pokladá za šťastie. Preto Ťa prosíme 
za Tvojho jednorodeného Syna, poteš a posilňuj naše srdcia svojím Svätým Duchom, aby nás 
mnohé a veľké nebezpečenstvo nepremohlo, a aby sme nepodľahli. Zmar plány svojich 

nepriateľov, zjasni a ukáž celému svetu svoju predivnú moc, ktorou sa staráš o cirkev, ju 
spravuješ, chrániš, udržuješ a zachraňuješ. Lebo Ty žiješ a panuješ, večný Boh, Otec, Syn, 

Duch Svätý od vekov na veky. 

Bože, milý Otče, udržuj nás pri svojom svätom slove. Neodnímaj nám ho pre naše hriechy, 
nevďačnosť a lenivosť. Chráň nás pred roztržkou a falošnými učiteľmi. Pošli nám verných a 

pravých pracovníkov na svoju žatvu, verných a zbožných farárov a kazateľov. Tiež nám daj 
všetkým milosť, aby sme ich slovo ako Tvoje vlastné slovo pokorne počúvali, prijímali ho a 

si ho vážili, a tiež aby sme za to zo srdca ďakovali a Ťa chválili. 

Milý Bože, daj nám vďačne prijímať Tvoje drahé slovo. Daj nám milosťou Tvojho Syna, 
Pána Ježiša Krista, vždy lepšie ho poznávať a silnejšie mu dôverovať. Zachovaj nás stále až 

do konca vo vyznávaní Tvojho spasiteľného mena. Amen.  


