
                                  Domáca pobožnosť na 4. nedeľu po Zjavení 

                                                       (30. 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 525 

 

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

     v  Knihe Jóbovej 38,1-11, v Liste Efezským 1,15-23 a v Evanjeliu podľa  Matúša 8,23-27: 

 
Jób 38,1-11:  „1 Vtedy Hospodin odpovedal Jóbovi z búrky a riekol: 2 Kto to zatemňuje moju radu  nezmyselnými slovami? 3 Opáš si bedrá ako 

statný muž; budem sa ťa pýtať, a ty ma pouč! 4 Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz niečo rozumné, ak vieš! 5 Ty iste vieš, kto jej 

určil rozmery a kto roztiahol nad ňou merací pás! 6 Na aký základ boli spustené jej piliere a kto položil jej uholný kameň 7 vtedy, keď ranné 

hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania? 8 Kto uzavrel more bránami, keď vyrazilo prúdom z lona hlbiny, 9 keď som mu oblaky dal za 

odev a hustú mrákavu za plienky, 10 keď som mu vyznačil medze a položil závoru i bránu? 11 Vtedy som povedal: Až potiaľ môžeš ísť, a nie 

ďalej, tu sa zlomí pýcha tvojich vĺn.“ 

Ef1,15-23: „15 Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, 16 neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať 

sa na vás v modlitbách, 17 aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho 18 a osvietil oči 

vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, 19 a čo 

je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. 20 Túto moc dokázal na Kristovi, keď Ho 

vzkriesil z mŕtvych a posadil si Ho na pravici v nebesiach, 21 nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno, menované 

nielen v tomto, ale aj v budúcom veku, 22 a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi, 23 ktorá je Jeho telom, 

plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých.“ 

Mt 8,23-27: „23 Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci. 24 A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď, a On spal. 25 I 

pristúpili, zobudili Ho a povedali: Zachráň nás, Pane, hynieme! 26 Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, pohrozil 

vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie. 27 A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že Ho aj vetry aj more poslúchajú?“               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 280 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom (Evanjelium podľa Matúša  8,25b-26): 

 

       „Zachráň nás, Pane, hynieme! Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal , 

pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie.“                                                                                                         

                                                                                                                                                           Amen. 

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia! 

 

   Určite každý človek už prežíval, ale aj prežíva  obdobia, ktoré mu pripadajú ako búrka či poriadna 

víchrica. Také veci sa nevyhnú nikomu. Nežijeme totiž v ideálnom a bezchybnom svete a ani my sami nie 

sme ideálni a bezchybní. Ak by sme to chceli vyjadriť biblicky, mohli by sme povedať, že žijeme 

v hriešnom svete a aj my sami sme hriešnici, ktorí spôsobujú sebe aj druhým ťažkosti.  Čím viac sa 

spoliehame na svoje vlastné sily, tým viac nás búrky a víchrice ničia; čím viac sa necháme ovládať svojím 

hriešnym egom so všetkými jeho scestnými túžbami, tým je to horšie a  tým viac spúšte za sebou 

zanechávame. 

          Ako sa búrky a víchrice nevyhýbajú ľuďom ako jednotlivcom , tak sa nevyhýbajú ani ľuďom ako 

spoločnostiam či spoločenským zriadeniam. V tomto prípade však  hriešne túžby tých, ktorí vládnu 

v ktorejkoľvek krajine, majú vážne dôsledky na život každého jednotlivca. Čím viac hriešnych túžob je 

v pozadí konania zodpovedných za spravovanie krajín, tým horšie dopady majú na životy jednotlivcov , ale 



aj skupín ľudí v krajine. Tieto praktiky sa tiahnu celou históriou ľudstva a dnešná doba nie je výnimkou 

z týchto praktík. Čím viac je Boh mazaný zo života každého človeka, a teda aj toho mocného, tým viac zla 

je prítomného a prejavuje sa v živote jednotlivcov aj celých krajín. 

         Keby každý človek, teda aj ten, ktorému  bola  udelená moc, konal v kritických okamihoch svojho 

osobného života, ale aj života spoločnosti tak, ako konali učeníci, určite  by to aj v dnešnej dobe vyzeralo 

inak. Keby sme každý jeden prosili v čase búrok a víchric - tých osobných aj spoločenských- Pána Ježiša 

slovami: „Zachráň nás , Pane , hynieme!“ , nemohli by sme prijímať hriech a zlo podporujúce osobné , ale aj 

celospoločenské rozhodnutia. Nemohli by sme sa stať šíriteľmi  toho, čo do kresťanského života nepatrí. 

         Ak strácame Pána Ježiša zo svojho zorného uhla, či ak Ho  opúšťame a obraciame sa mu 

chrbtom, nedivme sa, že sme tam, kde sme.    

           Samozrejme, nemôžeme nevidieť aj niečo negatívne u učeníkov, niečo, prečo im Ježiš musel 

povedať: „ Čo sa strachujete, ľudia malej viery!“   To negatívne u učeníkov bolo, že zabudli , že na loďke, 

v ktorej sa nachádzali, je s nimi aj On. Preto im musel povedať túto výčitku. Podľahli panike, ktorá je veľmi 

nebezpečná práve preto, že človeka oberá o schopnosť rozumne myslieť a robiť rozumné rozhodnutia. 

         Čo by Pán Ježiš povedal dnes  nám?  Nezabúdame na to, že aj na loďke nášho života je s nami Ježiš ? 

Nepremáha nás príliš  tá búrka  práve preto, že sme Ho zabudli vidieť ako Toho , ktorý je stále v našom 

živote? Až tak veľmi sme na túto skutočnosť zabudli?  

       Učeníci teda podľahli panike, ale vďaka Bohu, že si aspoň uvedomili, za kým môžu so svojou panikou, 

obavami a strachom ísť. A to je dôležité  posolstvo aj pre nás. Nezabúdajme na to, nenechajme sa obrať 

o schopnosť pokojne s Jeho pomocou popremýšľať nad všetkým, čomu sme vystavení. Aby sme nestratili 

lásku jeden k druhému, aby sme sa nestali  bytosťami, ktorými hriech a zlo dobre manipulujú a zbavujú nás  

možnosti  prenechať Jemu utíšenie a upokojenie búrky,  v ktorom sa oveľa lepšie premýšľa a robia 

rozhodnutia. 

        Téma dnešnej nedele je : Moc Pánova pri nás.  Necháme teda túto Pánovu moc dokázať aj na nás? 

Necháme Ho , aby k nám prišiel s mocou svojej lásky, aby sme ju my nestratili? 

                                                                                                                                                                   Amen.   

   

Pomodlime sa: Drahý Bože, ďakujeme Ti , že Ty si s nami vo všetkých búrkach a víchriciach nášho života. 

                         Odpusť nám, že na to zabúdame a necháme v panike rozhodovať strach a obavy, ktoré majú  

                         schopnosť manipulovať nami a ovládať nás. Odpusť nám, že strácame lásku jeden k  

                         druhému, odpusť, že sa nechávame ovládať zlom, ktoré ničí naše vzťahy. Ty nás upokoj  

                         a utíš búrku v nás a okolo nás, aby sme mohli s Tvojím pokojom premýšľať a  pod mocou  

                        Tvojej lásky sa  rozhodovať. Zachráň nás , Pane, zachráň nás- ľudí malej viery. 

                                                                                                                                                                  Amen.                                                                                                                                  

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 520 

 

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  4.nedeľu  po Zjavení! 

                                                                                                                   S úctou   

                                                                                                                                                 Vaša farárka       


