
Zápas o posvätenie              2. pôstna nedeľa  28.2.2021 
Piesne: 89,112,82,246, A28                  Texty: 1Tes 4,1-7 / Mt 15,21-28 

Text: Mt 4,3-11 

„Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú 
chleby! On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, 
ktoré vychádza z úst Božích. Nato vzal Ho diabol do svätého mesta, postavil Ho na okraj 
nástrešia chrámu a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: Anjelom svojim 
prikáže o Tebe a zachyRa Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Ježiš mu povedal: Opäť je 
napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, 
ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a 
budeš sa mi klaňať.  Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, 
budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! Vtedy Ho diabol opusRl, a hľa, pristúpili anjeli 
a posluhovali Mu.“ 

Milí braCa a sestry! 
Aké by to bolo, keby ste už nikdy nezlyhali? Aké by to bolo, keby ste vedeli všetko v živote uhrať čo 
najlepšie – svoje vzťahy v rodine, vzťahy s deťmi, svoje vzťahy s ľuďmi okolo. Pri tom všetkom by ste 
si volili vždy ten najlepší spôsob. Poviete si utópia – nereálne? Máte pravdu. Nič na sto percent 
nefunguje a vidíme to aj na športovcoch, kde aj ] najlepší nie sú vždy 100%-ní. Utópia nie je však 
našim cieľom. O to viac ním nie je pre kresťanov, ktorí nasledujú Krista, ktorý víťazí v zápase o Božiu 
vôľu. Túžbou, od Boha danou je urobiť to, čo je v našich možnosCach s tým čo je nám od Boha 
dané. A čo ak by som vám teraz povedal, že existujú jednoduché a veľmi účinné spôsoby ako sa 
vyhnúť v živote zlyhaniu? Aj to, že Ce prostriedky máme na dosah ruky.  A už aj možno tušíte – že 
jedným z nich je slovo Božie. Ježiš  na križovatke možnos] argumentuje Božím slovom. Nie! 
Ježišove slová znejú po tom ako prejde tou križovatkou a vyberie sa správnym smerom. Jeho slovné 
odpovede mu nezaručujú že nezlyhá.  Jeho slovné odpovede sú potvrdením toho, že nezlyhal. 
Omylom je myslieť si, že vypovedaním nejakých slov, biblických textov, poučiek Ježiš zvíťazil. Nie. To 
dôležité sa deje v Cchu o ktorom pri pokušeniach nepočujeme. Tichu srdca medzi tým ako 
prichádza ponuka a tým keď odpovie. V Cchu do ktorého je vedený, aby počas neho získal istotu 
v tom čo znamená žiť život s Bohom a v jeho prípade, čo znamená byť Božím synom.   
To, že Ježiš zvíťazil – nezlyhal spočíva v tom, že poznal kým je. Počujme to opäť raz: „Toto je môj 
milovaný syn v ktorom mám zaľúbenie“. Ježiš prijíma posolstvo Božieho slova do svojho srdca. 
Aj preto na križovatkách života nezlyhá. V pokušení obstojí. Aj napriek tomu, že všetky tri 
pokušenia majú čisto mesiášsky charakter a týkajú sa jeho poslania venujme im krátko pozornosť.   
Ježiš odmietol tri cesty, ktoré mu boli ponúkané no ani jedna z nich nebola tá, ktorú mu určil Boh. 
Odmietol diablom ponúkané chápanie čo znamená byť synom Božím.  
Premenenie kameňov na chleby pripomína SZ nasýtenie Izraelcov na púšC. Ježiš odmieta podobu 
záchrany formou zabezpečenia chleba. „Daj im chleba  - to postačí“. Ježiš odmieta riešenie 
telesných potrieb – odmieta byť takým mesiášom – záchrancom. Nezlyhá lebo sa sýC iným 
pokrmom – pokrmom živého slova Božieho. To slovo mu bude pokrmom až do posledných chvíľ 
telesného života.  
OdmietnuCe zoskočiť z nástrešia chrámu je odmietnu]m provokovať Boha k záchrane. Ježiš 
odmieta vyprovokovať povstanie, aby tým vyprovokoval Boha ku konaniu. Ježiš odmieta 
manipulovať s Bohom a jeho zámermi. Odmieta priamy Boží zásah. Ježiš necháva Boha preukazovať 
svoju zachraňujúcu moc tak ako On sám chce.  
Pokloniť sa a získať všetky kráľovstvá sveta. Už tu a teraz získať vládu, celkom jednoduchým  
spôsobom aj bez namáhavej cesty – cesty sebaobete. Na rovine Ježišovho poslania je toto 



pokušenie možné vyjadriť slovami “účel svä] prostriedky“. Ježiš odmieta získať moc nad svetom 
z pozície sily a následne k dobrému reformovať svet.  
Ježiš nezlyhal. Ani v spomenutej situácií ani mnohokrát potom. Ježiš odmieta vydať sa inou cestou 
než bola tá, ktorú mu Boh určil a inými spôsobmi aké sú pre Boha charakterisCcké. A čo počujeme 
na konci? „Vtedy Ho diabol opusRl, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu“. Boh ho tak uisCl 
o správnosC odmietnuCa ponúkaných ciest. Ježiš sa vydal a kráčal inou cestou ako mu bola 
ponúknutá? Aká to bola cesta? Cesta Božia – „musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, 
veľkňazov a zákonníkov, bude zabitý a na tre] deň vzkriesený“. Od toho ho neodhovoril ani sám 
diabol, ani učeník Peter, ani nik iný. Vďaka Bohu jeho rozhodnuCe dôjsť túto cestu dokonca nik 
neoslabil. Nezlyhal, lebo Jeho život bol životom v Otcovi. V ňom je naša nádej, lebo aj keď mi 
zlyhávame, Jeho víťazstvo je nám dané.  
Aké by to bolo, keby sme nikdy nezlyhali? Neopísateľné radostné - tak ako je neopísateľná radosť 
z Kristovho víťazstva. A viera v Krista ktorý nezlyhal, nám ktorí zlyhávame vnáša do srdca túžbu, aby 
sme nezlyhávali. A vnáša nielen túžbu, ale dáva aj nástroje, ktoré nám pomáhajú nad pokušením  
víťaziť. A tým je jeho slovo. Kde je On sám prítomný tam sú aj najlepšie predpoklady nezlyhať. 
Amen 

Milodary 
Pri 1. výročí úmrtia Zdenky Tomekovej si na ňu s láskou spomínajú deti a súrodenci s rodinami. Porúčajúc sa 
do Božej milosti a moci vyprosujú pre seba aj svojich blízkych Božie požehnanie a zdravie. Pri tejto 
príležitosti obetujú 50,-Eur pre potreby CZ. 
Pri príležitosti úmrtia celoživotnej priateľky Ruženy Kaňuchovej rod. Peniaštekovej si na ňu s láskou spomína 
a pozostalých aj seba do láskavých Božích rúk vkladá Klementína Štepitová. Pri tejto príležitosti obetuje 10,-
Eur pre potreby CZ. 
Miroslav Surovček pri pastorálnej návšteve nemocnej manželky bratom farárom s prosbou o Božiu 
prítomnosť, milosť a pomoc obetuje 50,-Eur pre potreby CZ. 
Na plynofikáciu obetuje Darina Krajčová 50,- Eur a 10,-Eur na DM. 
Ľubica Papajová prispela na DM 15,-Eur  a na chrámovú oferu 15,- Eur. 
Ďakujeme za prinesené milodary, oferu a obete 

Oznamy 
utorok:  18:00  online biblická hodina meet.google.com/pzc-ahdp-arm  
streda:  10:30  vyučovanie náboženstva ZŠ Hradná 
štvrtok:  16:30  online vyučovanie konfirmandov 

18:00  online pôstne večerné služby Božie – facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo 
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 
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.

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

