
                                  Domáca pobožnosť na 5. nedeľu po Zjavení 

                                                       (6. február 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 456 

 

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

      v  Knihe proroka Izaiáša 43,15-21, v Prvom liste Korintským 1,26-31 a v Evanjeliu podľa  Matúša  

      17,1-9: 
Iz43,15-21:  „15 Ja, Hospodin, som váš Svätý, Stvoriteľ Izraela, váš kráľ. 16 Takto vraví Hospodin, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez 

dravé vody, 17 ktorý vyviedol vozy a kone, vojsko spolu so silákmi; ležia a nepovstanú, vyhasli, dotleli ako knôt: 18 Nemyslite na predošlé deje, o 

pradávnych neuvažujte! 19 Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine. 20 Uctievať ma bude 

poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som dal vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud; 21 ľud, ktorý som si utvoril, 

zvestovať bude moju chválu.“ 

1Kor1,26-31: „26 Pozrite len svoje povolanie, bratia! Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení, 27 ale čo je svetu 

bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil; 28 čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, 

vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si), aby zničil to, čo je, 29 aby sa nikto nechválil pred Bohom. 30 Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého 

nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením, 31 aby (platilo), čo je napísané: Kto sa chváli, nech sa chváli v 

Pánovi.“ 

Mt 17,1-9: „1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. 2 Tam sa premenil pred 

nimi a tvár Mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo. 3 A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s Ním. 4 Peter prehovoril k 

Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobí tu tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. 5 Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný 

oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte. 6 Keď to učeníci počuli, padli na 

tvár a náramne sa báli. 7 Ježiš pristúpiac k nim, dotkol sa ich a riekol: Vstaňte a nebojte sa! 8 A keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, len samého 

Ježiša. 9 Keď schádzali z vrchu, prikázal im Ježiš: Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych!“            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 286 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Evanjelium podľa Matúša 17,5 ): 

 

       „Keď on (Peter) ešte hovoril , ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj  

        milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte.“                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           Amen. 

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia! 

 

             Ak sa nám zdajú známe slová, ktoré zazneli z neba, nemýlime sa. Tie isté slová totiž povedal Boh 

pri krste svojho Syna. Tu bola opäť tá správna chvíľa, aby boli vyslovené. Dokonca bolo nevyhnutné, aby 

zazneli skôr, než Peter dokončí svoje myšlienky. Nebeský Otec musel totiž zastaviť  Petra v nesprávnom   

nazeraní na celú udalosť, ktorej bol spolu s Jakubom a Jánom svedkom. Peter chcel postaviť tri stánky pre 

Mojžiša- muža Božieho zákona, pre Eliáša-  predstaviteľa prorokov, ktorí ohlasovali Mesiáša a Ježiša -

Božieho Syna a osláveného Kráľa. Práve Ježiš je dokonalým naplnením Božieho zákona  a všetkých 

proroctiev o Mesiášovi. Na Neho sa mali učeníci zamerať  a Jeho poslúchať.  

        Celou udalosťou Ježišovho premenenia na vrchu Boh takýmto jedinečným spôsobom  zjavil Ježišovo 

božstvo. Akoby práve tu Boh potvrdil všetko, čo Ježiš dovtedy urobil a čo ešte bolo pred Ním. Ako Boží 

hlas z oblaku nad Sínajom potvrdil autoritu Božieho zákona, tak pri hore premenenia potvrdil Boží hlas  

autoritu slov a činov Pána Ježiša. Toto si mal uvedomiť aj  Peter, ktorý chcel zostať na vrchu premenenia 

a ktorý v tej chvíli  videl Mojžiša , Eliáša a Ježiša ako rovnocenných Božích mužov.  V tomto nesprávnom 



nazeraní ho musel Boh zastaviť. Nie je čas na stagnáciu, ale na napredovanie Toho, ktorý nesmierne 

prevyšuje tieto dve starozmluvné osobnosti.  Učeníci, ale hlavne Peter si toto mali uvedomiť. Mali spoznať , 

že majú pred sebou Božieho Syna, ktorému majú vzdať úctu a poslúchať Ho. 

       Ak by sme chceli hovoriť v súlade s témou dnešnej nedele, ktorá je: Ježišovo premenenie, mohli by sme 

sa zamýšľať  a pýtať sa, či to nie sme  aj my, ktorí sa potrebujeme spolu s učeníkmi  zastaviť a nechať Pána 

Ježiša, aby premieňal naše zmýšľanie, slová a j činy. Aby nás včas zastavil v nesprávnom životnom 

smerovaní, ktoré Ho vníma len ako jednu z mnohých vplyvných osobností histórie sveta. Ježiš je Ten, ktorý 

si ako jediný zaslúži našu bezhraničnú úctu  a poslušnosť. Ježiš je Ten, ktorý nám aj v marazme súčasného 

diania ponúka pomoc a východisko , ako nezablúdiť v niečom, čo sa nás snaží ovládnuť a  čo chce  

premienať a formovať k scestným a neláskavým  myšlienkam , slovám a činom naše životy. Ak nasledujeme 

Pána Ježiša, ak Jeho myšlienkami a slovami necháme formovať a premieňať svoj život, nemôžeme sa 

stratiť; nemôžeme sa postaviť na stranu zla; nemôžeme nevidieť, nepočuť a nehovoriť; nemôžeme nechať 

neláske, rozdeľovaniu, hnevu a nepravde vládu nad našimi životmi.  

       Pán Boh nám to v prečítaných biblických slovách hovorí jasne: „ Toto je môj milovaný Syn, v ktorom 

sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte.“  Každé ľudské slovo, ktoré považujeme za slovo, ktoré má moc, máme 

zvažovať a pýtať sa, či je za tým Božia láska, Božia vôľa a súlad s nimi. Máme premýšľať a zvažovať, či to 

nie je len ľudská vôľa či svojvôľa, či je za tým dobrý , alebo zlý úmysel. Isté je, že bez Božieho Syna sa 

môžeme veľmi ľahko stratiť, môžeme sa natočiť nesprávnym smerom presne tak, ako to urobil Peter. Vďaka 

Bohu, že bol včas zastavený. 

       Takéto zastavenie z Božej strany potrebujeme aj my dnes. Každý deň, nielen v deň sviatočný. Prosme 

Pána Ježiša o to, aby premieňal naše zmýšľanie, lebo práve z nášho myšlienkového sveta sa potom odvíjajú 

aj naše slová a činy. Dbajme o to, aby to boli myšlienky, slová a činy, hodné Božích detí, hodné Kristových 

nasledovníkov. Nezabudnime na slová, ktoré Boh adresoval nielen 3 učeníkom, ale aj nám: „Toto je môj 

milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, Jeho poslúchajte.“ 

                                                                                                                                                                Amen.   

Pomodlime sa: Drahý Bože, ďakujeme Ti , že si sa nám dal poznať vo svojom milovanom Synovi.  

                         Ďakujeme Ti za slová zastavenia a usmernenia. Ďakujeme Ti, že chceš formovať našu  

                         myseľ, slová aj činy. Prosíme Ťa o odpustenie, ak sa nechávame strhnúť na cestu nelásky a  

                         beznádeje. Odpusť, ak viac poslúchame ľudí než Teba. Prosím Ťa premieňaj nás na svoj  

                        obraz. Pomôž nám, aby sme sa mohli stať nástrojmi zmierenia v dnešnom rozbitom svete,  

                         ovládanom slovami nelásky, strachu a beznádeje. Buď s nami a veď nás, aby sme  

                          nezablúdili. 

                                                                                                                                                                  Amen.                                                                                                                                  

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 366 

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  5.nedeľu  po Zjavení! 

                                                                                                                   S úctou   

                                                                                                                                                 Vaša farárka       


