
BOŽÍ SLUŽOBNÍK        1. n. po Zjavení   10.1.2021 
Piesne:  214,175,35, 496, A20   Biblické texty: Kol 1,14-19 / Mt 3, 13-17 
Kázňový text: Iz 42, 1-4 
Hľa, môj služobník, podporujem ho, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som vložil na neho, 
prinesie právo národom. Nebude kričať ani nezvýši hlas, nedá počuť svoj hlas na ulici. Nalomenú trstinu 
nedolomí, hasnúci knôt nedohasí, podľa pravdy bude súdiť. Neochabne a nepodlomí sa, kým nezaloží právo 
na zemi. Na jeho náuku čakajú ostrovy. 
Milí bratia a milé sestry. 
Akým si služobníkom Božím? Dobrým, zlým, priemerným? Si spokojný s tým, ako konáš Božie dielo – jeho 
vôľu? Niekto povie áno som spokojný – robím toho pre Boha dostatok, iný povie neviem – ako tomu mám 
rozumieť a ako to mám vlastne vyhodnotiť, iný zase nie nie som – vidí svoje nedostatky a zlyhania. 
Odpoveď nech je akákoľvek, nech nie je konečná, ale vždy túžme  posúvať sa bližšie k tomu čo sme počuli.  
Počuli sme jednu zo SZ  tzv. pieseň o Božom služobníkovi. Boh svojmu ľudu predstavuje profil svojho 
služobníka. Dnes keď v cirkvi čítame text a počujeme o tom ako bol Ježiš pokrstený. Keď hľadíme na jeho 
dielo vidíme, že to slovo úplne sedí na Jeho život.  
Zároveň vidíme,  že Jeho dielo, ktoré vykonal ešte nám otvára možnosť vnímať tieto slová omnoho 
osobnejšie. Teda rovnako ako to vzťahujeme na Ježišov život to vzťahujeme aj na životy tých, ktorí veria 
v Neho a Jemu dôverujú. Lebo veríme, že Ježiš stál v službách Božích a zároveň, že vierou v nich stojíme aj 
my.   
Poslaním izraelského národa - pôvodného adresáta slov bolo vydať svedectvo o Bohu a jeho záchrane.  Je 
potrebné tiež uvedomiť si, že práve obraz služobníka je predostretý práve tým, ktorí takými služobníkmi 
majú byť. A tak to počujme ako Boží ľud a počujme to aj sami za seba.  
Boží služobník a charakter jeho osobnosti 
„Hľa môj služobník, podporujem ho, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil“. Môj, môj, vyvolený, obľúbený – 
Boží. Bratia a sestry, keď Ježiš nastupuje cestu verejného účinkovania je utvrdený vo svojej identite slovami: 
„toto je môj milovaný syn“. Vedomie toho  kým sme, čo si o sebe myslíme je neraz rozhodujúce pre 
vnímanie vlastného života. V slovách lebo tak Boh miloval svet – v tom slove svet môžeme jasne vedieť, že 
sme milovaní Boží – synovia a dcéry – jeho deti. Ježiš sám je toho dôkazom. Ukazuje, že láska ktorou Boh 
miluje nie je podmienená nami, ale Ním samým. On miluje nie preto, že sme takí akými sme - respektíve 
nás miluje takých akými sme. Miluje nás napriek tomu akými sme. Kristova smrť je toho potvrdením. On 
musel zomrieť pre to akými sme.  Tak ako Ježišov krst, tak aj ten náš ktorým sme boli pokrstení nám to 
pripomína. A tak ak máme byť utvrdení v tom, že sme Boží musíme sa utvrdiť v Božej identite pričom v nej 
nájdeme tú svoju. Môj vyvolený. Izraelci sa nevyhli v nebezpečenstvu, ktoré so sebou Božie vyvolenie pre 
ľudský hriech prináša – totiž duchovnej pýchy, povýšenectva, pohŕdania. Nie ani cirkev toho nie je 
uchránená, uchránení ani my sami. Nestavajme sa do pozície tých, ktorí si Božiu priazeň zaslúžili ani do 
pozície tých, ktorí iných ponižujú ich  pre zdroj nádeje, ktorá je mimo Krista.  
Boží služobník a charakter jeho konania 
Ako má konať Boží služobník? Slová biblického textu zazneli v záverečnej časti babylónskeho zajatia 
Izraelského národa. Svitalo na nové časy a ľud počuje aj Boží prísľub o novom Božom služobníkovi. Čím 
mala byť reprezentovaná jeho sila? Mečmi, vojskom, bojovými vozmi? Nie. Kto mečom bojuje ten aj 
mečom zomrie. Tu Hospodin predstavuje služobníka, ktorý má ľud spravovať. „Nebude kričať ani nezvýši 
hlas, nedá počuť svoj hlas na ulici. Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôt nedohasí, podľa pravdy bude 
súdiť.“ Dolomením nalomenej trstiny a zhasnutím tlejúceho knôtu panovník potvrdzoval  nad  odsúdením 
rozsudok smrti. Panovník ktorý je tu Bohom zasľúbený bude konať úplne opačne. On namiesto toho, aby tú 
palicu zlomil, či knôt uhasil ju obrazne spevňoval – robil celou a plameň povytiahnutím knôtu z lampy 
nechal rozhorieť. Myslíme takto o druhých, konáme takto vo vzťahu k druhým, hovoríme o druhých 
v tomto kontexte? Taký bol Kristus v celom svojom diele. Aj my stojíme  v Božej službe a Kristov postoj je 



tým v čom má Boh zaľúbenie. Práve toto smeruje k náprave toho čo je zlé.  V praxi to znamená urobiť viac 
ako len to čo sa očakáva.  
Boží služobník a charakter jeho poslania 
A aké je poslanie tohto služobníka?  „Podľa pravdy bude súdiť.  Neochabne a nepodlomí sa, kým nezaloží 
právo na zemi.“ Keď sa povie súd tak sa nám vybaví dať spravodlivosť zadosť tak, že každému je dané to čo 
mu patrí. Omnoho výstižnejším je slovo súd vykladať v tomto prípade ako dať veci do poriadku. Dať do 
poriadku to čo Hospodin stvoril. Vďaka za zvesť evanjelia, že je to práve Kristus, ktorý hriechom porušený 
vzťah človeka s Bohom dáva do poriadku. On je nositeľom záchrany.  Poslanie cirkvi bolo, je a bude vydať 
svedectvo o tejto záchrane práve tým, že budeme túto pravdu ohlasovať  a aj tiež pomyslene povyťahovať 
knôt a nedolamovať trstinu. Tak napodobňujeme toho koho oslavujeme – Ježiša Krista. Nie vyhlasovať 
súdy, ktoré patria jedine Bohu, ale stáť v službách toho kto má moc dať do poriadku ľudské životy, 
spoločenstvá aj národy.  Na to očakávaj národy – to je ich hlbokou túžbou – žiť život v pokoji a plnosti. 
Nositeľom toho je Boh sám v Kristovi.  
Ako v tom stáť verne a pravdivo. Sila k tomu nie je v samom človeku. Služobník Hospodinom je definovaný 
ako ten na ktorého Boh a sám vložil svojho Ducha. Tento Duchom Boží prebývajúci nielen v Kristovi, ale 
v každom Božom služobníkovi. To je nielen známkou Božieho vyvolenia, ale aj mocou v ktorej si uvedomuje, 
koná a napomáha poslaniu.  Služobník Hospodinov o ktorom počujeme je predĺženou rukou samého 
Hospodina. Je jeho nástrojom, je to ten ktorým koná sám Hospodin. Ježiš takým naplno bol. Aj my sa Jeho 
príkladu približujme. Amen 

Milodary 
V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v uplynulý týždeň rozlúčili s Margitou Kubovčíkovou. S láskou 
a vďakou na ňu spomínajú najbližší a vyprosujú pokoj, silu a Božie požehnanie. Pri tejto príležitosti obetujú 
nasledovne: deti s rod. 200,-Eur; Božena Sochorová 50,-Eur; vrstovníci 60,-Eur; Jaroslav Hapčo namiesto 
kvetov 10,-Eur. 
Z vďaky za milosť pri prijatí sviatosti Večere Pánovej obetujú: Margita Porubänová 10,-Eur; Ján Porubän 10,-
Eur; Mária Kapitáňová 10,-Eur; Daniela Kompišová 10,-Eur.  
Pri príležitosti vianočných sviatkov obetuje Aurel Dúbravec s rod. 100,-Eur.  
Na plynofikáciu obetuje: Jaroslav Hapčo s rod. 50,-Eur; Marta Maláriková s rod. 50,-Eur; Peter Pelach st. 
s rod. 50,-Eur.  
Jaroslav Hapčo obetuje na Dovalovské mosty 10,-Eur a na oblátkový fond 10,-Eur.  
Ďakujme za prinesené milodary a obete 

Oznamy 
utorok: 18:00   biblická hodina meet.google.com/pzc-ahdp-arm  
štvrtok: 16:30  online vyučovanie konfirmandov  

   19:00   stretnuse mužov htps://meet.google.com/qgu-vhjw-pbe 
piatok: 18:00   online dorast htps://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe 
sobota: 10:30   online Detská besiedka meet.google.com/ept-pqz-qta 

(viac na facebookovej stránke CZ pod názvom ECAV L. Hrádok–Dovalovo) 
18:30 - online mládež 

nedeľa  10:00 - služby Božie htps://www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-L-
Hr%C3%A1dok-Dovalovo-455390617968178
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