
                                  Domáca pobožnosť na nedeľu  po Deviatniku 

                                                       ( 20. 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 334 

 

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

    v Knihe proroka Izaiáša 55,8-11, v Druhom liste Korintským  12,1-10 a v Evanjeliu podľa  Lukáša 

    8,4-15: 
Iz55,8-11: „8 Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov - 9 ale ako nebesá prevyšujú                                                                                                                                    

zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. 10 Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, 

ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, 11 tak bude moje slovo, ktoré vychádza z 

mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.“ 

 

2K12,1-10: „1 Ak sa treba chváliť - hoci to nič neprospeje - prídem k videniam a zjaveniam Pánovým. 2 Poznám človeka v Kristovi, ktorý pred  

                    štrnástimi rokmi - či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie - uchvátený bol až do tretieho neba. 3 A poznám toho  

                    istého človeka - či to bolo v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie - 4 že uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré  

                   človek nesmie ani vysloviť. 5 Týmto sa teda budem chváliť, sám sebou sa však nebudem chváliť, ak len nie slabosťami. 6 Veď ak sa  

                   budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, lebo budem hovoriť pravdu. Uskromňujem sa však, aby si niekto nemyslel o mne viac,  

                   ako čo vidí, alebo počuje odo mňa, 7 a aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela, anjel- 

                  satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. 8 Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, 9 ale riekol mi: Dosť máš na mojej  

                  milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc  

                  Kristova. 10 Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista; lebo práve keď  

                  som slabý, som mocný.“ 

 

L 8,4-15: „4 A keď sa schádzal veľký zástup a z miest hrnuli sa k Nemu, hovoril v podobenstve: 5 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno.  

                 A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. 6 Iné padlo na skalu, a keď vzišlo, uschlo,  

                 pretože nemalo vlahy. 7 Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. 8 A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú  

                 úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! 9 Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo. 10 A On 

                 riekol: Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ale ostatným (hovorím) v podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli, počuli, a 

                 nerozumeli. 11 Podobenstvo znamená toto: Semeno je slovo Božie. 12 To kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a  

                 vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. 13 To na skale sú tí, čo počúvajú slovo, s radosťou ho prijímajú, ale nemajú  

                 koreň, začas veria, a v pokušení odstupujú. 14 Ktoré však padlo medzi tŕnie, sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života udusia ich  

                starosti, bohatstvo a rozkoš života, a nedozrejú. 15 Ale ktoré padlo do dobrej zeme, sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom  

                a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok.“                                                                                                                                      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 622 

 

7. Zamyslenie nad Božím slovom ( Izaiáš 55,8 ): 

 

   „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty- znie výrok Hospodinov.“ 

                                                                                                                                                                 Amen. 

 

             Milí bratia, milé sestry, milí priatelia, 

 

        slovo má veľkú moc a veľký dosah. Má moc vykonať veľa dobrého, ale aj mnoho zla. Slovom možno 

potešiť, povzbudiť, vliať nádej v beznádeji, priniesť upokojenie tam, kde je búrka. Slovom však možno aj 

raniť, ponížiť, ublížiť, priniesť nepokoj , beznádej a bolesť. Práve pri  slove vidíme, koľko škôd 

v jednotlivom ľudskom živote môže napáchať. Slovo  človeka môže veľmi ublížiť. 

       Keď takto premýšľame o slove, nevdojak  nám musia prichádzať na um otázky o tom, akými 

používateľmi slova sme my- každý jeden z nás? Akými slovami  sa prihováram druhému človeku? Ktoré 



slová najčastejšie používam? O čom svedčí moja slovná zásoba, neraz okorenená slovníkom, ktorý nepatrí 

do úst kresťana?  

 Odpovedať na tieto otázky si musíme každý sám za seba. Nebojme sa skúmať svoj slovník. Nebojme sa 

premýšľať o sebe, akí vlastne sme . 

         Dnes  premýšľajme aj nad iným slovom , veď  témou dnešnej nedele je: dar Božieho slova. Skúsme si 

všímať Božie slovo, aké je a čo robí so životom človeka.  Určite o Božom slove platí, že je večné a tvorivé. 

Božie slovo má moc meniť naše životy. Božie slovo povzbudzuje a potešuje, ale niekedy musí byť aj ostré 

ako dvojsečný meč. No na rozdiel od ľudského ostrého slova, ktorého cieľom je ničiť, je Božie slovo ako 

život zachraňujúci skalpel chirurga. Ostré Božie slovo smeruje k náprave človeka tam, kde je to potrebné. 

Niekedy musí Pán Boh s človekom aj zatriasť, aby si uvedomil , že kráča po širokej ceste. Práve takto nás 

musí neraz Pán Boh volať k pokániu. Božie slovo vykoná vždy to, na čo ho Boh posiela. 

        Slová proroka Izaiáša nám jasne hovoria o tom veľkom kontraste medzi Božími a našimi myšlienkami: 

„Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty...“ Práve v mysli  sa tvoria 

slová a neskôr aj činy. Na rozdiel od Božej mysle je však naša myseľ veľmi zradným územím. Ak totiž 

nenapĺňame Božími myšlienkami svoju myseľ, môžeme sa Mu veľmi vzdialiť a stať sa šíriteľmi nie lásky, 

ale nenávisti; nie spájania, ale rozdeľovania; nie súcitu, ale pohŕdania  a pod. V zozname by sme mohli 

pokračovať určite veľmi dlho. Zdrojom Božích tvorivých a k záchrane človeka  formujúcich  slov je práve 

Biblia. Má byť našou každodennou duchovnou stravou. Asi však budete so mnou súhlasiť, ak poviem, že 

všetci  trpíme poriadnou  duchovnou  podvýživou. Alebo môže niekto z nás povedať niečo iné? 

         Je smutné, že ako Božie deti nenechávame prehovoriť deň čo deň nášho nebeského Otca do našich 

životov. Zato neraz nechávame veľkú moc ľudským slovám, aby formovali a ovplyvňovali naše životy tak, 

že nás vedú k rozdeľovaniu a neláskavým spôsobom života. Naše slová a činy sú neraz svedectvom práve 

o tom, ako veľmi sme sa vzdialili Božím myšlienkam  večne platného Božieho slova –Biblie, ako veľmi už 

dlhý čas chodíme po tých nesprávnych cestách, o ktorých Boh hovorí ústami proroka Izaiáša-„ vaše cesty 

nie sú moje cesty“. Hriech a naša hriešna podstata sú príčinou toho všetkého. Máme teda veľa dôvodov 

nielen na zamyslenie sa nad sebou , ale aj na pokánie. Využijeme čas, ktorý nám Boh dáva?       Amen.   

 

Pomodlime sa:  Drahý Bože, ďakujeme Ti za dar Tvojho slova. Ďakujeme Ti, že je mocné, živé, tvorivé  

                         a večné. Vďaka, že má moc meniť naše životy. Odpusť nám, prosíme, že Tvojmu slovu často  

                          nedávame šancu, aby mohlo meniť naše životy. Radšej si chceme kráčať po svojich cestách  

                         bez Teba. Odpusť nám. Prosíme Ťa , pomôž nám, aby sme sa dostali z duchovnej  

                         podvýživy, uzdrav nás a buď naším Lekárom. Uzdravuj spoločenstvo cirkvi, uzdravuj nás  

                         a naše vzťahy a prosíme, uzdravuj aj náš chorý svet.                                                       Amen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Teraz  sa spoločne pomodlime  modlitbu Pánovu: 

Otče náš, ktorý si v nebesiach... 

 

6. Pieseň ES 288 

 

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  nedeľu   po Deviatniku! 

   

 

                                                                                                      S úctou 

                                                                                                                                            Vaša farárka 


