
Hospodinov služobník            6. pôstna nedeľa  28.3.2021 
Texty a piesne z Pašií 
Text: F 2,5-11 
Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš: On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom 
nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný 
ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na 
smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri 
mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsveJ a aby každý jazyk vyznával 
na slávu Boha Otca: „Ježiš Kristus je Pán.“  

Primárnym cieľom slov pašiového príbehu nie je vzbudiť súcit nad Ježišom. Znie to možno 
prekvapivo, ale Ježiš súcit nepotrebuje / ten mu nič nepomôže. Zvlášť nie po 2 Ssíc rokoch. Skôr by 
mohol pomôcť v danom momente. Náš súcit nad utrpením Krista nie je tým konečným čo máme vo 
viere prežívať. Vôbec tým nechcem znevážiť prežívanie nikoho, kto súciY pri čítaní pašiových textov. 
Súcit má svoje miesto – môže byť vyjadrením toho, že vo vnútri človeka sa deje niečo veľmi 
dôležité. Kto však prežije smútok nad Kristom a tým čo sa s ním dialo no neprežije smútok nad 
sebou prichádza o príležitosť posunúť sa k viere v ktorej má Boh zaľúbenie.  
Apoštol Pavol slovami ktoré sme počuli zhŕňa životné poslanie Ježiša veľmi pekne. Tento 
Kristologický hymnus stojí za to, aby sme sa ho naučili naspamäť. Hovorí o Ježišovi a Sež vyzýva, 
aby sme mali podobné zmýšľanie ako Kristus. Jednoducho hovorí ako máme naložiť s Kristom, 
ktorého právom v duchu témy 6. pôstnej nedele nazývame služobníkom Hospodinovým.  
Charakter Božieho služobníka 
Aký je charakter Božieho služobníka? Pavol ho vyjadruje niekoľkými slovami: zriekol sa, ponížil sa 
a stal sa poslušným.  
Ježiš sa zriekol svojej rovnosS s Bohom. Jeho rovnosť s Bohom vnímame v jeho činoch, ktoré konal 
počas pozemského pôsobenia. Koná veci nielen z moci niekoho iného, ale v moci ktorú má. Ľudia to 
vidia, žasnú, vkladajú do neho svoje nádeje, chcú sa ho zmocniť, urobiť kráľom. Pán Ježiš to všetko 
dáva bokom - zrieka sa. No toto zrieknuSe nie je tým najväčším. Tým je to, že vzal na seba podobu 
služobníka a stal sa jedným z ľudí. Keď sa Boh stane hoci aj najväčším z ľudí je to obrovské 
zrieknuSe sa. Lenže Ježiš tu nekončí. 
Ježiš sa nechal ponížiť. Kríž nám kresťanom zovšednel. No v tej dobe bol symbolom najväčšej 
potupy. Ako služobník Boží zostupuje najnižšie ako je to možné. Nechá svoj život spustnúť, 
vyprázdniť, zostupuje až do smrS. Kristova služba nemá obmedzenie.  
To všetko robí v poslušnosS Bohu, v záujme vyšších cieľov. Nie cieľom Kristovho života nebolo 
utrpenie – jeho vyhľadávanie za každú cenu, ale naplnenie Božieho zámeru – záchrany človeka. 
Cesta za týmto cieľom bola spojená s utrpením. Cieľom bola budúcnosť, ktorá sa otvárala Kristovou 
bolesťou. „Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“.  Boží služobník - Ježiš si nič 
nenárokuje pre seba, ale všetko dáva k dispozícií. A tu sa dostávame k tomu druhému – 
perspekYve. 
Perspek=va Božieho služobníka 
Aká je perspekYve Hospodinovho služobníka? „Preto ho Boh nadovšetko povýšil a dal mu meno 
nad každé meno“. Kľúčové slovo „preto“ vyjadruje zmenu trajektórie Ježišovho života. Z najnižšieho 
bodu do ktorého mohol zostúpiť aj na ten najvyšší. Nie pre samé utrpenie, ktorým by si Ježiš chcel 
získať slávu, ale preto že konal bez toho nároku, jednoducho bez nejakej kalkulácie len 
v poslušnosS bez nároku na odmenu. V tom je čistota Kristovho konania. V tom bol iný ako my, 
ktorí si často pre  poníženie a poslušnosť nárokujeme ľudské ale aj to Božie ocenenie. Práve preto, 
že tomu tak u Pána Ježiša nebolo ho Boh „povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene 
Ježiš pokľaklo každé koleno“. Takto si robí Ježiš meno – je to radikálne odlišný spôsob, akým to 



robili ľudia ktorí za tým cieľom stavali tzv. babylónsku vežu. - bezhraničnou a nezištnou službou až 
do krajnosY.  
BraSa a sestry. Takto si spájajme texty pašií s dnešným prečítaným textom ap. Pavla v ktorom 
opisuje charakter, ale aj perspekYvu Božieho služobníka – Ježiša. Kiež sme vďační za túto Kristovu 
službu.  Apoštol Pavol však dáva svedectvo o Kristovi, ktorí nám svojou poslušnosťou otvoril cestu 
k Bohu do prakSckej roviny. „Majte také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi“. Ako 
zmýšľaš o sebe? Čím napĺňaš svoju myseľ? V akých konceptoch premýšľaš, konáš, plánuješ?  
Jedno príslovie hovorí: „Zasej myšlienku, zožneš čin; zasej čin, zožneš charakter, zasej charakter 
zožneš osud“.  To ako o sebe máme myslieť nie je predmetom objavovania niečoho neznámeho. Je 
to dané v Bohom samým. Skrze život nášho Pána Ježiša Krista. Jeho majme pred očami a Jeho 
príklad nasledujme. Amen 
Milodary 
Pán života a smrti odvolal spomedzi najbližších Emíliu Ružomberkovú s ktorou sme sa rozlúčili v pondelok 22. 
marca. S láskou na ňu spomínajú najbližší a prosia o útechu, vedenie a požehnanie do nastávajúcich dní 
života. Pri tejto príležitosti obetujú nasledovne: manžel a syn Roman s rod. 100,-Eur; syn Miloslav s rod. 50,-
Eur; kmotrovci Bartánusovci 20,-Eur; svatka Marika Gajdošová s rod. 20,-Eur; rod. Kekešová 20,-Eur; Anna 
Jakubcová 10,-Eur; Jana Cibuľová 10,-Eur. 
V uplynulých dňoch sa životného jubilea 80-tich rokov dožil Miroslav Bendík. Ďakuje za Božiu priazeň, zdravie 
a milosť ktorej sa mu doteraz dostalo. Prosiac o Božie požehnanie pre seba aj svojich blízkych obetuje 100,-
Eur na plynofikáciu fary a kostola.  
Ďakujeme za prinesené milodary 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  Zelený štvrtok - online večerné služby Božie – facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo 
piatok:               10:00  Veľký piatok - online služby Božie – facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo                

18:00  online dorast https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe 
18:30  online stretnutie dorastu cez zoom 

sobota:  10:30  online Detská besiedka meet.google.com/ept-pqtf-qta 
  18:30  online mládež 
nedeľa:             10:00   Veľkonočná nedeľa - online služby Božie – facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo                
pondelok:        10:00   Veľkonočný pondelok - 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

