
Ježišovo premenenie        3. n. po Zjavení   24.1.2021 
Piesne: 214, 247, 269, 250, A63    Biblické texty: F 2,12-13  Mt 17,1-9 
Text: Mt 8,13-17 

14 Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl jeho svokru ležať v horúčke. 15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju 
opustila. Vstala a obsluhovala ho. 16 Keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých démonmi. On 
slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich, 17 aby sa splnilo to, čo povedal prorok Izaiáš: On vzal na 
seba naše slabosti a niesol naše choroby. 

Verím, že mi dáte za pravdu, že je  úžasné mať pri sebe človeka, ktorý vám bude za každých okolností blízko. 
Je úžasným to, keď sa môžete v dôvere obrátiť na niekoho o kom viete, že vás miluje.  Viac ako po senzácií, 
viac ako po zázrakoch túžime po blízkosti druhých a teda chvíľach, kedy nám je dobre, po chvíľach ktoré by 
sme chceli aby trvali naveky. Peter, Jakub a Ján v blízkosti Ježiša prehlasujú: „Dobre je nám tu ( s Ježišom)“. 
Aj nám je dobre v blízkosti Krista.  Ich, ale aj naše vyznanie je podmienené skúsenosťou, ktorá je výnimočná 
– zažívame Krista inak ako človeka – divotvorcu – zažívame ho ako Boha - lásku, život, pokoj a radosť 
v plnosti. Je to vzácna skúsenosť, ktorú nadobúdame v procese premeny a rastu našej viery. Sú to 
neopakovateľné chvíle, ktoré Boh vnáša so našich životoch pôsobením svojho Ducha.  S Kristom prijímame 
to vzácne totiž, že Boh nám je blízko  - dokonca bližšie než si dokážeme predstaviť a prijať. Bratia a sestry to 
nech nám je povzbudenie aj dnes. Zvlášť, keď počujeme slová: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše 
choroby“. Inak povedané slovami M. Luthera: „Celý Kristov život pozostával z toho, že On vzal na seba 
a niesol všetko naše nešťastie“. Istota Božej blízkosti je prežívaná práve vo vedomí, že Kristus prišiel vykonať 
viac ako len uzdraviť naše telo a dušu. Prichádza, aby zástupne zomrel na Golgote a nás vytrhol z moci zla, 
hriechu a diabla. Lová proroka Izaiáša  zasadzuje Matúš do udalosti uzdravenia v Karafnaume. V tom čo sa 
deje vidí naplnenie Božích sľubov, ktoré dal svojmu ľudu kedysi dávno. To všetko v kontexte uzdravenia 
Petrovej testinej a mnohých ďalších.  

On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby znie do ťažkých chvíľ 

Petrova testiná bola chorá ako aj mnohí, ktorí neskôr prichádzajú za Ježišom s túžbou po uzdravení. Biedu, 
slabosť, nedostatok, bezmocnosť, strach, obavy to všetko prináša do našich životov choroba a smrť. 
Prežívame to neraz  intenzívne vo svojich životoch, ale aj   tými na ktorých nám záleží. Nechaj do toho 
všetkého vstúpiť Krista, aby v tom všetkom čo prežívaš s ním vstúpila Jeho sila a Jeho pokoj! On vidí, vie 
a vstupuje. Zdá sa, že celkom nečakane – všetko to má rýchly spád. Uzdraví – telo. Nie len jej, ale uzdraví aj 
iných na duchu. Rozmer Ježišovho uzdravenia je ten, že dá podľa svojej vôle to čo je treba tým, ktorí k nemu 
s túžbou prichádzajú, či tým, ktorých i Nemu prinášajú. Všímame si konkrétny čin, lebo chceme konkrétne 
viditeľné riešenia – aj podľa našich predstáv. To je dôvod pre sklamanie. To čo si však všimnime je Ježišova 
ochota. Aj pri nás túži konať, niekedy inak ako očakávame. Veríme, že raz pochopíme a budeme jasne vidieť 
Ježišovu moc ktorou sa dokázal v našich ťažkostiach.  

On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby znie do radosti 

Uzdravenie prichádza pod chvíľou. Situácia sa radikálne mení. Čo to musela byť za atmosféra radosti, šťastia 
a úžasu nad posvätným čo s Kristom prichádza? Uzdravenie si prítomní spájajú s Kristom. Je to on kto koná. 
Nie je to prelud, ani zhoda okolností, ani ktokoľvek iný. Radosť je krásny pocit, ale aj nebezpečný. Radosť 
z nového začiatku, príležitostí, sily nás môžu natoľko opantať, že zabudneme na Krista, skrze ktorého to 
prichádza. Ježišovo konanie nezostáva nepovšimnuté – verím nielen Matúšom – autorom tých slov, ale aj 
samotnou testinou. Obsluhovala. To je možné vnímať ako dôkaz náhlej zmeny a celistvého uzdravenia, ale 
aj prejav vďačnosti. Jej uzdravenie má svoje pokračovanie v podobe služby. Keď Kristus uzdravuje - robí tak 



preto, aby dal do pohybu nielen ľudské telo, ale aj ľudské srdce. Pohybu smerom k Nemu – pohyb ktorý má 
podobu služby vďaky. Aj v radosti pamätaj na Krista, ktorý vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.  

Je úžasné mať pri sebe človeka, ktorý vám bude za každých okolností blízko. Je úžasné mať pri sebe Krista, 
ktorý je viac ako len ten, ktorý niesol naše slabosti a niesol naše choroby. Ježišovo konanie je viac ako len 
prejavom súcitu a solidarity. On bol hotový niesť následky našich previnení, našich hriechov. Uzdravenie 
Petrovej testinej a mnohých posadnutých je zaradené do smeru Kristovej cesty, totiž cesty sebaobete ktorej 
vrchol je na kríži. Práve preto vo viere v radosti aj starosti môžeme a aj vyznajme spolu: „Pane dobre je nám 
s tebou. Ďakujeme, že si „vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“  Amen 

Milodary 
V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili s Emmou Kriškovou. S láskou na ňu spomínajú 
najbližší a prosia Božie vedenie, silu a potešenie. Pri tejto príležitosti obetujú: deti s rod. 200,-Eur; rod. 
Hečlová a Stachová po sestre Márii 50,-Eur. 
Pri 1. výročí úmrtia Karola Števčeka si naň spomína blízka rodina, ktorá sa vkladá do Božej milosti a ochrany. 
Pri tejto príležitosti obetuje mama Augusta s dcérami Vierou a Lenou 60,-Eur; Oľga Števčeková 20,-Eur 
a 10,-Eur na DM.  
Uplynul rok čo Pán života  a smrti spomedzi blízkych povolal Daniela Karasa. Spomínajú na neho manželka 
Eva s deťmi a ich rodinami. Prosiac o Božie požehnanie obetujú spoločne 150,-Eur na cirk. ciele; 50,-Eur na 
plynofikáciu a 20,-Eur na DM.  
Pri nedožitých 75-tich narodeninách Slavoja Bendíka ďakuje Pánu Bohu manželka a dcéry s rodinami za 
ochranu, vedenie a milosť. Prosiac o Božiu prítomnosť, silu a zdravie obetujú 50,-Eur na cirk. ciele a 50,-Eur 
na plynofikáciu.  
Pri 30. výročí úmrwa otca, starého otca Aurela Dúbravca a 20. výročí úmrwa tety Márie Bartekovej si 
na nich s láskou spomína blízka rodina. Prosiac o Božiu milosť, ochranu, vedenie a zdravie obetujú 
dew s rod. 100,-Eur.  
Ďakujeme 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   online stretnutie mužov meet.google.com/qgu-vhjw-pbe 
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) 
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky) 
Vzhľadom k obmedzeniam  súvislosti s pandémiou vás prosíme, aby ste cirkevný príspevok, 
ktorý je pre rok 2021 vo výške 10,-Eur na člena uhradili bankovým prevodom. Do poznámky 
je potrebné uviesť mená tých, za ktorých je príspevok uhradený a tiež číslo domu.
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