
                                  Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Zjavení 

                                                       (23. január 2022) 

                                      
1. Úvod 

                             V mene Boha  Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

 

2. Odriekanie 10 Božích prikázaní: 

 

 Milí domáci, aby sme si všetci  pripomenuli Boží zákon, odriekajme spoločne desať Božích 

        prikázaní:  Ja som Hospodin, tvoj Boh ...  

 

3. Pieseň ES 214 

 

4. Vypočujme si  spoločne  slová starozmluvného textu, epištoly a evanjelia, ako ich máme napísané  

     v  Knihe proroka Ámosa 3,1-8, v Liste Rímskym 12,17-1 a v Evanjeliu podľa  Matúša 8,5-13: 
Ám 3,1-8:  „1 Počujte toto slovo, ktoré Hospodin vyriekol proti vám, Izraelci, proti celému rodu, ktorý som vyviedol z Egypta. 2 Len vás som si 

vyvolil zo všetkých čeľadí zeme, preto vás potrestám za všetky vaše viny. 3 Či idú dvaja pospolu, ak sa nedohodli? 4 Či zareve lev v lese, ak 

nemá korisť? Či sa levíča ozve z brlohu, ak nič nechytilo? 5 Či padne vták do siete na zem, ak nieto návnady? Či sa sieť zdvihne zo zeme, ak nič 

neukoristí? 6 Či zatrúbia v meste na trúbu, že by sa ľud nenaľakal? Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin? 7 Pretože 

Hospodin, Pán, neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom. 8 Lev reve, kto by sa nebál, Hospodin, Pán, 

hovorí, kto by neprorokoval?“ 

 

R12,17-21: „17 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. 18 Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so 

všetkými ľuďmi, 19 nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu (Božiemu) - lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí 

Pán. 20 Naopak: ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, napoj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. 21 Nedaj sa 

premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom!“ 

 

Mt 8,5-13: „5 Keď vošiel do Kafarnaumu, prišiel k Nemu stotník a prosil Ho: 6 Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a strašne sa trápi. 7 Povedal 

mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho. 8 Ale stotník odpovedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; povedz len slovo a ozdravie 

môj sluha. 9 Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto: Choď! - ide, a druhému: Poď sem! - 

príde, a svojmu otrokovi: Urob toto! - urobí. 10 Keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, ktorí Ho nasledovali: Vpravde hovorím vám: U 

nikoho v Izraeli nenašiel som takej viery. 11 Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a 

Jákobom v kráľovstve nebeskom, 12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov. 13 A stotníkovi Ježiš 

povedal: Choď a staň sa ti, ako si uveril! I ozdravel mu sluha v tú hodinu.“                                                                                                AMEN. 

 

5. Na znak toho, že sme vierou prijali počuté slová epištoly a evanjelia, vyznajme spoločne vieru 

     v Trojjediného Pána Boha slovami Apoštolského vyznania: 

                                                     Verím v Boha Otca všemohúceho... 

6. Pieseň ES 481 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Evanjelium podľa Matúša  8,8): 

       „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; povedz len slovo a ozdravie môj sluha.“                                                                                                         

                                                                                                                                                           Amen. 

Milé sestry, milí bratia, milé deti, milí priatelia! 

 

              Ak sa dnes chceme  zamýšľať  nad témou dnešnej nedele: Dobrým premáhaj zlé, tak sa môžeme 

pýtať, ako príbeh rímskeho stotníka a jeho prosba o uzdravenie sluhu  s touto témou súvisí. Súvis je veľký. 

       Predovšetkým si musíme uvedomiť, že ako veliteľ rímskych vojakov- tých , ktorí panovali, kontrolovali 

a vládli nad židovským národom- mohol mať vnútorné zábrany prísť za židovským Učiteľom, ktorý okrem 

iného  konal aj mnohé zázraky. Mohol sa bez zaváhania cítiť nadradene; mohol pochybovať o tom, či je 

správne ísť za Ním; mohol vnímať jazykové zábrany vo svojom krkolomnom poznaní židovského jazyka 

a vo vypočítavaní týchto dôvodov by sme určite mohli pokračovať veľmi dlho. Isté je, že bolo veľmi 

netradičné, aby rímsky vojak, ešte k tomu veliteľ, ktorý má pod sebou 100 vojakov, prišiel s prosbou za 

Židom. Vďaka Bohu, že aj napriek mnohým zábranám, ktoré by sme tu mohli my vidieť, on  tie zábrany 

v sebe prekonal  a úprimne prišiel za Ježišom s prosbou o uzdravenie svojho sluhu. Aký ohľaduplný, 

vnímavý a citlivý človek sa skrýval v tomto vojakovi. 

      Skúsme sa teraz na to pozrieť aj zo židovskej stránky- rímski vojaci boli z ich strany nenávidení kvôli 

neustálemu útlaku ich národa, kvôli ich vládnutiu a aj kvôli tomu, že sa im posmievali a hľadeli na nich 

zvrchu ako na nejaký menejcenný národ. A tu prichádza takéto prekvapenie. Ježiš tohto muža prijíma 

a počúva jeho prosbu. Ponúka sa , že príde k nemu. No on sa necíti byť hodný, aby Ježiš vstúpil k nemu. 



        Aká neuveriteľná udalosť sa odohráva pred očami židovských aj rímskych divákov. Muselo to byť 

niečo neslýchané, že sa vôbec Ježiš rozpráva s rímskym vojakom, že mu venuje svoju pozornosť. Vďaka 

Bohu za to, že Ježiš takto konal. Vďaka Bohu za rímskeho stotníka, že odložil bokom všetky vnútorné  

zábrany a prišiel za Pánom Ježišom. V postoji obidvoch nachádzame naplnenie našej témy- dobrým 

premáhaj zlé. Nepreniknuteľné múry boli v tejto udalosti viditeľne a zjavne zbúrané a obidvaja dali krásny 

príklad toho, ako to má medzi ľuďmi fungovať. Nachádzanie spoločnej reči, ochota pomôcť aj napriek 

viditeľným a aj názorovým  rozdielom. Aký  veľmi potrebný   je tento ich príklad aj pre nás v dnešnom 

chorom svete. 

          Stotník si uvedomoval, že nie je ani hoden toho, aby Ježiš vošiel do jeho domu a prejavil nesmiernu 

vieru, že len na Ježišovo slovo môže sluha byť uzdravený. Uvedomujeme si my, že nikto z nás nie je hodný 

Ježišovej lásky a On nám ju napriek nášmu žalostnému hriešnemu stavu  venuje? Máme vieru v Pána Ježiša, 

akú mal stotník? 

            Ježiš musel konštatovať: „ U nikoho  v Izraeli nenašiel som takej viery.“   Čo by konštatoval o nás? 

Ako sa vo svojom živote snažíme prekonávať zlo tým dobrým? Ako sme zlé premáhali dobrým aj počas 

týchto posledných rokov?  Veď práve premáhanie zla dobrým je svedectvom o tom, akú máme vieru. Práve 

život a  naše životné postoje odkrývajú, čo je v nás skryté. A mnohé životné skúšky preverujú, ako veľmi 

vážne to so svojím nasledovaním Pána Ježiša, so svojím vzťahom s Ním a k Nemu  myslíme; ako veľmi sme 

ochotní namiesto rozdeľovania spájať; čiže ako veľmi prekonávame nelásku láskou  a zlo a jemu podriadené 

postoje tými dobrými.  Nenechajme zhasnúť svetlo evanjelia v našich životoch.  

        Na začiatku augusta 1914, keď to všade v Európe vrelo, sedel britský minister zahraničných vecí sir 

Edward Grey neskoro večer vo svojej kancelárii. Od svojho písacieho stola mal dobrý výhľad na Londýn. 

Videl, že všade v domoch zhasínajú svetlá, pretože ľudia sa poberali spať. Napísal: „ Aj v Európe v tomto 

čase zhasínajú svetlá – a ešte nevidíme , že by sa znovu rozsvecovali.“ Prvá svetová vojna sa ešte len začala! 

        Čo môžeme povedať o vyše 100 rokov neskôr? V Európe, ale aj vo svete, začali ešte pred covidom 

zhasínať svetlá Kristovho evanjelia a Jeho lásky v nás . Teraz  po dvoch rokoch je až príliš viditeľné ako 

človek opustil a opúšťa lásku k Bohu  a stráca vieru v Neho. Veľmi veľa zla sa s riešením covidu vyplavuje 

na povrch o ľudskej podstate a hriešnosti, o moci a vplyve peňazí, o túžbe rozdeľovať, ovládať 

a kontrolovať . Nestaňme sa toho súčasťou. Nezabudnime dobrým svetlom evanjelia  a Kristovej lásky 

premáhať to zlé, do čoho sme vťahovaní nielen vonkajšími okolnosťami a ľudskými rozhodnutiami, ale 

práve aj svojou hriešnou podstatou.  Zastavíme sa? Ak áno, môžeme  ako rímsky stotník povedať 

Pánovi Ježišovi podobné slová: „Pane , nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu; povedz však len 

slovo a ozdravie moja chorá duša.“                                                                                                           Amen.   

   

Pomodlime sa: Drahý Bože, ďakujeme Ti , že nás miluješ a prijímaš bez rozdielu. Ďakujeme Ti , že nám Pán  

                         Ježiš v príbehu o stotníkovi ukázal, ako máme jedni k druhým pristupovať. Odpusť nám, že  

                         sa neraz  nad  druhého povyšujeme a opovrhujeme  ním. Prosíme Ťa, maj všetko  

                         a predovšetkým naše životy vo svojich rukách a veď nás tak, aby sme s Tvojou pomocou  

                         a pod Tvojím vedením ako Darcu všetkého dobra premáhali všetko zlé dobrým. Pomôž nám, 

                         prosíme, aby sme sa Ti svojou vinou nestratili. 

                                                                                                                                                                  Amen.                                                                                                                                  

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 51 

 

7. Záverečné požehnanie  

 Prijmite požehnanie: 

Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás! 

Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý! 

Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj!  Amen. 

                                     -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-      

  Milí bratia, milé sestry, milé deti, milí mladí priatelia,  prajem Vám požehnanú  3.nedeľu  po Zjavení! 

                                                                                                                   S úctou   

                                                                                                                                                 Vaša farárka       


