
Božia prítomnosť posväcuje domácnosť      2. n. po Zjavení   17.1.2021 
Piesne: 192, 559, 126, 461, A88   Biblické texty: J 5, 31-36 R 12,9-16 
Text: J 2,1-11 
„1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. 2Na svadbu pozvali aj Ježiša a 
jeho učeníkov. 3 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ 4 Ježiš jej odpovedal: „Čo 
mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ 5 Nato jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte 
všetko, čo vám povie!“ 6 Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo šesť kamenných nádob na vodu, 
každá na dve či tri miery. 7 Ježiš povedal obsluhujúcim: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. 8 
Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. 9 Keď starejší ochutnal vodu, 
zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha 10 a 
povedal mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však 
zachoval dobré víno až doteraz.“ 11 Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil 
svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili. 12 Po tejto udalosti zišiel do Kafarnauma so svojou matkou, bratmi i 
svojimi učeníkmi a zostali tam niekoľko dní.“ 
Milí bratia a milé sestry. 
Premýšľali ste o tom, ako Boh zjavuje svoju slávu? Z Písma sa dozvedáme, že raz Boh zjaví svoju slávu 
v plnosti každému. Príde čas, keď pred ním pokľakne každé koleno ako to píše apoštol Pavol (F 2,9-10). 
Vierou očakávame s radosťou a bázňou  túto udalosť, aby sme pokľakli nie prvý krát. Veď mi sa koríme pred 
touto slávou už tu a teraz. Dôvodom toho je to na čo nám odkazuje slovo znamenie ktorým končí náš 
dnešný príbeh. Znamenie premenenia vody slúžiacej na očistenie na víno, ktoré je obrazom Kristovej, ktorá 
nás očisťuje od každého hriechu. Toto je dôvod prečo sa koríme, lebo takto Boh dokazuje svoju slávu. Boh 
konal, koná a bude konať v prospech ľudstva. Robiť veci pre našu radosť. Svadba je miestom kde sa 
prítomní radujú. Božie konanie smeruje k tomu, aby naše srdce ovládla radosť. Ježišova prítomnosť nám 
túto stratenú radosť navracia. Áno aj cez tie bežné veci života, ktoré zažívame. Cez tie zázraky, maličkosti, 
ktoré prehliadame, lebo sme si na ne zvykli. Zvlášť to počujme dnes, keď nám mnohé chýba.  Spôsob akým 
to robil, robí a bude robiť  nebude pre nás vždy zrozumiteľný. To najdôležitejšie nie je to, aby sme všetkému 
rozumeli, ale aby sme vo všetkom dôverovali a nestratili spred očí znak Božej dobroty – Ježiša Krista. Na to 
poukazuje aj náš dnešný príbeh – premenia vody na víno.  
Ježiš navracia radosť svadobčanom preto, lebo to On sám chce. Mohol by to urobiť aj bez všetkých 
zainteresovaných. Lenže on chce dobré veci robiť s nami, skrze nás a koniec koncov aj pre nás. Lebo nás to 
posúva ďalej vo viera, keď zažívame jeho slávu. A tak otázka ako zjavuje Boh svoju slávu znie omnoho 
konkrétnejšie: Ako Boh zjavuje svoju slávu na tebe – v tvojom živote? Priestor svadby vnímam ako mikro a 
makro svet. Ten náš osobný, či spoločenský, aj cirkevný. Príbeh ukazuje, že zjavenie Božej slávy je  zavŕšením 
procesu – určitej cesty. Vierou zápasíme o to, aby sme boli súčasťou procesu zjavovania Božej slávy. 
V príbehu ma oslovili nasledovné postoje, ktorými sme toho súčasťou.  
Rátaj s Ježišom 
Ježiš je pozvaný, je prítomný, bez neho by to jednoducho nemalo ten správny a dobrý koniec. Tá niekoľko 
dní trvajúca svadba aj keď začala dobre v momente keď sa minulo víno mala „nakročené“ k fiasku. Ježiš do 
tej situácie  vstupuje, lebo je tam prítomný. Avšak on je tam v čase, keď všetko ide tak ako má. No keď príde 
kritický bod aj vtedy tam je. Nedostatok vnímam ako limity, neschopnosť nás ľudí všetko plánovať tak ako je 
potrebné, aby to dopadlo dobre. Takými sme aj pri najlepšej snahe. V určitých momentoch sa to lomí a my 
strácame kontrolu nad rozbehnutým životom a situáciami v ňom. Ježiš to berie do svojich rúk, lebo je mu 
k tomu daný priestor. Lebo je tam. Rátaj s Ježišom. Nie len vo chvíľach, keď je ťažko. Ježiša si nevolajú len 
k riešeniu problému kdesi z vedľajšej dediny, vo štvrtý či  piaty deň svadby. Opak toho často vidíme 
v životoch nás ľudí- Keď je dobre Ježiša nie je treba. Keď je zle, tak na tú chvíľu áno.  No je to úplne iný život, 
keď je Ježiš sa s Ježišom ráta aj za dobrých dní. Je dôležité pozývať Boha – Krista do života každý jeden deň. 
Ako? Formou modlitby. Kedy? – na začiatku dňa. Po čase spánku je nám nanovo daný dar Božej milosti 
v podobe ďalšieho dňa života. Tomuto dennodennému pozvaniu predchádza pochopenie a prijatie 



Kristovej dôležitosti pre život. Rátaš s Ježišom? Vstaneš s modlitbou, vierou a odovzdaním sa Bohu do dňa 
ktorý je pred tebou? Aj takto prakticky robíš to, že vytváraš priestor pre zjavenie Božej slávy a radosti ktorá 
s ňou prichádza.  
Buď súčinný 
Pýtam sa: Mohol Ježiš vykonať div premenenia aj iným spôsobom? Myslím že áno. Vyzeralo by to ešte viac 
tajuplne a nepredstaviteľne. Stačilo by mu  iba povedať slovo a stalo by sa. Veď koniec koncov mnoho krát 
neskôr tomu tak bolo, napr. keď uzdravil chorých bez toho, aby bol pri ňom prítomný. Tu nám Boh 
poukazuje na dôležitosť a nevyhnutnosť súčinnosti v procese zjavovania Božej slávy. Ježiš robí niektorých zo 
svadobčanov súčasťou procesu premenenia. Tým neukazuje svoju odkázanosť na nás, ale našu hodnotu, 
ale aj  zodpovednosť ktorú na nás kladie. V procese zjavovania Božej slávy máme svoje miesto. Niekto ako 
Mária, ktorá vypozoruje problém, niekto ako sluhovia, ktorí vykonajú to či im Ježiš povie, či ako starejší, 
ktorý to vyhodnotí. Všetci sú súčasťou jedného príbehu a aj my sa tak vnímajme. Ich konanie na seba 
nadväzuje dopĺňa a tak sa podieľajú na tom čo Ježiš chce. Vidím v tom krásny obraz cirkvi a toho ako má 
fungovať. Nie všetci sú všade, no všetci to robia preto, že majú spoločný cieľ. Vnímaš sám seba ako súčasť 
toho príbehu? Zjavenie Božej slávy sa deje nielen na rovine jednotlivca, ale v súčinnosti jednotlivcov, 
„viditeľných aj neviditeľných“. Aké je tvoje miesto v tomto procese? Každý veriaci ho v ňom má. Kto nevie 
pre toho platí Ježišovo: „Kto hľadá nájde“. 
Dôveruj  
V dôvere sa dávajú veci na pravú mieru. Kristus prehovorí v momente, kedy to už ide dole kopcom. Chybuje 
vína. Nie je to však Mária, ktorá dáva veci do pohybu. Je to Robí to Ježiš vo chvíli, keď to uzná za vhodné. On 
vie kedy je ten správny čas. Svojou odpoveďou: „Čo je mňa a teba do toho“ dáva jasne najavo, že je tu pre 
vyšší cieľ ako len zachrániť pred kolapsom na svadbe. Prišiel pre iný moment, pre tzv. „jeho hodinu“ hodinu 
smrti. A predsa koná. Prehovorí. Jeho slovo je impulzom zmeny.  
A Ježišove slová nezostávajú prepočuté – oni idú a vykonajú čo im povie. Aj k nám Boh prehovára vždy v tú 
pravú chvíľu. Počujeme, alebo aj počúvame? Zapustí to Kristovo slovo korene v našom srdci? Príbeh nás učí 
prijímať Kristovo slovo v dôvere a v dôvere aj vykročiť. Aj vtedy, keď nerozumieme. Víno na svadbe bolo 
pôvodne v iných nádobách ako boli tie, ktoré mali sluhovia naplniť vodou. No keď nám svojim slovom 
prehovára a my vieme, že je to Jeho hlas choďme. Dôveruj. Nechaj v sebe priestor preto,  aby sa slovo 
premenilo v čin.  
Príbeh ukazuje, že súčasťou zjavenia Božej slávy sme vtedy, keď konáme v dôvere a v zodpovednosti, ktorá 
je na nás Bohom skrze Písmo kladená. Dôvere sa učíme a k nej sa necháme povzbudzovať tak, že jej ovocie 
zakúšame na svojich vlastných životoch či životoch iných. Mária matka Ježišova to jasne zažila, keď bola 
účastná toho čo pisateľ konštatuje: „I uverili v Neho jeho učeníci“. 
Boh zjavuje svoju slávu. Ako Boh zjavuje svoju slávu skrze tvoj život? Neprepočuj Boží hlas a prijmi dnešné 
slovo Božie ako inšpiráciu pre svoj život. Rátaj s Ježišom, buď súčinný a dôveruj. Amen 
Oznamy 
utorok:  18:00  biblická hodina meet.google.com/pzc-ahdp-arm  
štvrtok:  16:30 online vyučovanie konfirmandov  
piatok:  18:00  online dorast https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe 
sobota:  10:30   online Detská besiedka meet.google.com/ept-pqtf-qta 
                           18:30   online mládež 
nedeľa:            10:00   online služby Božie – facebook CZ L. Hrádok - Dovalovo 
Odkazy k online stretnutiam sú uvedené na webovej stránke cirkevného zbor www.dovalovo.ecavlos.sk 
K podpore činnosti, ale aj k plneniu záväzkov voči cirkevnému zboru môžete využiť nižšie 

uvedené údaje:  
IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984 
VS : 612100 (cirkevný príspevok / poznámka: meno a priezvisko) 
VS : 610100 (milodary) 

http://meet.google.com/pzc-ahdp-arm
https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe
http://www.dovalovo.ecavlos.sk


VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky)


