
Chlieb života              5. pôstna nedeľa  21.3.2021 
Texty a piesne z Pašií 
Text: Mk 8,31-33 
„Potom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i zákonníci, zabijú ho, ale 
na tretí deň vstane z mŕtvych. Hovoril im to celkom otvorene. Peter ho odviedol nabok a začal mu dohovárať. 
On sa obrátil k učeníkom a Petra pokarhal: „Choď za mňa, satan, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské.“ 

Neraz sa dopúšťame nespravodlivosti a chýb, keď veci/udalosti ktoré sa dejú nezasadíme do širšieho kontextu 
– do súvislosti. Uchýlime k rýchlym záverom, bez toho aby sme sa trochu viac rozhliadli a skúmali príčiny aj to 
za akých podmienok/ situácie sa odohralo to či ono. Táto nie výnimočná nerozvážnosť sa potom zvykne 
negatívne premietnuť do našich životov a vzťahov. Spomenuté nebezpečenstvo sa týka nielen tých 
medziľudských vzťahov, ale aj vzťahu viery / vzťahu k Pánu Bohu /Pánovi Ježišovi Kristovi. Pašiový príbeh nás 
textami smrtnej nedele uvádza do kontextu, kým Ježiš je a bez prijatia ktorého by sme zrejme počuli karhavé 
slová učené Petrovi aj na adresu nás samých. „Choď za mňa satan, lebo nemáš zmysel pre veci Božie, len pre 
ľudské“. Pre Petra to boli  tvrdé slová no veľmi potrebné. Modifikujme sa Ježišove slová pre samých seba? 
Choď za mňa ( ...tvoje meno... ), lebo nemáš zmysel pre veci Božie, len pre ľudské. Je pravda, že vo svojej viere 
môžeme byť ďalej ako bol Peter v danej chvíli, no myslím si, že to nie je na škodu nad nimi premýšľať. Vedú 
ma k pýtaniu sa, či aj mne niečo podstatné nechýba – vedomie, presvedčenie, viera. A odpoveď mi pomáha 
nachádzať jedno veľmi silné slovo, ktoré Ježiš povedal a to je slovo MUSÍM.  
MUSÍM znie z Ježišových úst rozhodne a javí sa ako nemenné. Takým skutočne bolo. Čo musí Ježiš a čo 
nemusí? To čo musí je jasne povedané v slovách nášho textu,  no prečo musí, chápeme len v kontexte. Čo je 
tým čo Boh musí? Je vôbec niečo čo Boh musí? Ľudia si vytvárame šablónu v ktorej Boh niečo musí a niečo 
nemôže. Napr. musí uzdraviť a nemôže dopustiť utrpenie. Hovoríme to čo by mal, aký je, čo musí a čo 
nemôže. Aj Peter má svoju predstavu o Ježišovi. O tom čo Kristus musí a čo nemôže. Možno si myslí/my 
rovnako o ňom tiež, že mu aj rozumie. Veď krátko pred tým vyznáva: Ty si Kristus/Mesiáš! No zdá sa, že 
nerozumie keď ho Ježiš karhá.  Peter nepoužíva nesprávne slová. Nechápe ich hĺbku.  
Čo tým myslí Ježiš keď povie musím? Nie to, že je mu niečo dané proti jeho vôli – nanútené zhora, ale niečo 
čo je nevyhnutné. Musím sa tiež aj keď to znie možno zvláštne spája s chcením – s túžbou vykonať to čo je 
potrebné – teda to čo je dobré.  
Ježišovo MUSÍM mnoho trpieť ako vyjadrenie nevyhnutnosti (minulosti) 
Musím hovorí, že jeho utrpenie je nevyhnutné. Prečo? V cirkvi tomu hovoríme hriech. Hriech to nie je 
primárne konanie ale stav. Tak ako keď povieme choroba a príznaky choroby. Ježišovo MUSÍM nám pripomína 
to kým sme. A tomu Peter vo chvíli, keď Ježiša odhovára dobre nerozumel. V procese viery tomu viac a viac 
rozumie. Stará zmluva - nielen svedectvá prorokov o zasľúbenom Mesiášovi, ale aj príbehy ľudí – ktorí konali 
s brutalitou, zvrátenosťou, neľudskosťou nevyhnutnosť Ježišovo MUSÍM len potvrdzujú. Nie sme dobrí – vo 
svoje podstate, ani vo svojom konaní. Iba Boh je dobrý. Vrátiť sa k dobru a plnosti to je túžbou a cieľom 
ľudského bytia ktoré dáva Boh sám. Ježiš odstraňuje všetky prekážky a zároveň je tým, skrze ktorého je v srdci 
prítomná hlboká radosť zo života. Kristus vnáša do života to čo sme pre hriech stratili. Cieľ aj istotu, že do 
neho dôjdeme.  
Ježišovo MUSÍM mnoho trpieť ako vyjadrenie lásky (prítomnosti) 
Čo je tak dôležité pre Ježiša, že je pre to nevyhnutné podstúpiť utrpenie? Je to človek a jeho dobro, to čo Boh 
stvoril z lásky a pre lásku. Ježiš MUSÍ, lebo jeho podstatou je láska „v ktorej“ a „z ktorej“ bol človek stvorený. 
MUSÍ lebo miluje. Láska je to čo Boha determinuje – vymedzuje a určuje. A preto v láske koná. A tak Kristovo 
konanie je skôr musím – chcem. Kristus je vrcholným, konečným, jedinečným dôkazom túžby – Božieho 
chcenia. Texty starej zmluvy a novozmluvný príbeh Krista vnímajme ako potvrdenie tejto lásky. Táto láska však 
nie je oddelená od pravdy, ktorú zvestuje o Bohu a človeku. MUSEL lebo chcel. Tá túžba je v Bohu pri každom 
jednom človeku, ktorý je aj bude.  
Ježišovo MUSÍM mnoho trpieť ako vyjadrenie cesty (budúcnosti) 
Cesta Božieho syna má svoje charakteristiky – zavrhnutie, smrť ale aj zmŕtvychvstanie. V týchto slovách, ale aj 
príbehu Ježiša cítiť napätie medzi Kristovu túžbou a očakávaním človeka. Nielen tých, ktorých konkrétne 
menuje -  starší, veľkňazi a zákonníci – tí „zlí“ ako ich máme tendenciu vnímať. Je tu aj tí - ostatní ktorých 



reprezentuje Peter, jeden z učeníkov. Tomu Ježiš hovorí : „Choď za mňa satan“. Obe spomínané skupiny majú 
svoje predstavy o Bohu. Tým, ktorí za ním kráčajú  Ježiš odkrýva podstatu toho čo znamená – byť Mesiášom. 
A tým je konať veci, ktoré Boh chce. Vo svete deformovanom hriechom je to „cesta utrpenia“ – cesta bolesti, 
strácania, pohŕdania, ohrozenia aj straty života. Pán Ježiš jasne komunikuje Petrovi aj nám to, že byť Kristom/
Mesiášom/Záchrancom znamená myslieť a zápasiť o Božie veci v ktorom sa to neobíde bez utrpenia.  

Pašiový príbeh smrtnej nedele nás nie hĺbkovo, ale dostatočne vovádza do kontextu Ježišovej smrti. 
Syn človeka musí mnoho trpieť. MUSÍ lebo je to nevyhnutné, lebo je to z lásky. Kristovo utrpenie neprichádza 
v dôsledku jeho chýb, podlomeného zdravia, ale v dôsledku zápasu o Božie veci. Lepšie pochopenie Kristovho 
mesiášstva určuje smer životnej cesty jeho učeníkov. Rovnako aj tej našej, na ktorej nás Kristus predchádza 
v tom čo znamená mať zmysel pre Božie veci. Prijmime aj my dnes slová Ježiša, ktorými ukazuje Petrovi, kde 
je jeho miesto. Choď za mňa  - choď a nasleduj ma. Nechaj mojim dielom premieňať podobu svojej životnej 
cesty v ktorej zápasíš o Božie veci aj cez utrpenie. Amen 

Milodary 
Pri 5. výročí úmrtia Emila Homolu si na neho s láskou spomína manželka. Ďakuje za Božiu milosť, ochranu 
a požehnanie. Do ďalších dní vyprosuje Božie vedenie a zdravie. Pri tejto príležitosti obetuje manželka 120,-
Eur; 20,-Eur na DM a Mária Stachová 50,-Eur.  
Zuzana Pichnarčíková pri príležitosti životného jubilea ďakuje nebeskému Otcovi za jeho doterajšiu priazeň. 
Pre seba aj svojich blízkych prosí o požehnanie, vedenie a zdravie. Pri tejto príležitosti obetuje 50,-Eur pre 
potreby CZ.  
Bohuznámy  brat obetuje 20,-Eur pre potreby CZ. Na chrámovú oferu prispela Vierka Homolová 20,-Eur.  
Oznamy 
pondelok:  14:00  posledná rozlúčka s Emíliou Ružomberkovou (aj online) 
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                
SODB  2021 
V dňoch 15.2.-31.3. prebieha sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Vzhľadom k tomu, že sčítanie prebieha 
elektronicky ponúkame možnosť pomoci pri tomto sčítaní. Stačí kontaktovať br. farára na tel. čísle 0918 
828 329.  
POMOC v čase karantény 
V týchto dňoch,  počas ktorých sme v nútenej izolácii voči vonkajšiemu svetu si uvedomujeme 
zodpovednosť za svoje aj zdravie iných. Chceme vám byť pomocou pri zvládaní týchto dní v oblasti telesnej 
a duchovnej. 
V oblasti telesnej Vám vieme:  
- zabezpečiť nákup potravín / prípadne vybrať vám nevyhnutné lieky predpísané lekárom 
- prihlásenie na očkovanie vakcínou proti COVID-19 
V oblasti duchovnej:  
- dodanie nedeľných pobožností  do poštových schránok 
- telefonický rozhovor 
V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 0918 828 329. 
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

