
„Ja som premohol svet...“

Suspírium: „Obháj moje právo, Bože, a ujmi sa môjho sporu s neverným ľudom!
Zachráň ma pred ľstivým a  podlým človekom.  Prečo  si  skľúčená,  moja  duša,
prečo  sa  znepokojuješ?  Čakaj  na  Boha,  ešte  mu  budem  ďakovať,  svojmu
Spasiteľovi, svojmu Bohu (Žalm 43,1.5).” Amen.

Pieseň: Chválospev č. 198.: „Zarmútení hľadíme na Teba dnes Kriste...”

Pozdrav: „Veď moja ruka založila zem a moja pravica roztiahla nebesia. Ja som
na ne  zavolal  a  povstali  spolu.  Zhromažďujte  sa  všetci  a  čujte:  Kto  z  nich  to
oznámil? Koho miluje Hospodin, toho túžbu vyplní na Babylone a na potomkoch
Chaldejcov(Iz 48, 13-14).“ Amen. 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste Židom v 9.
kapitole v jedenástom a dvanástom verši takto:
„Keď však prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobra, cez väčší a dokonalejší stan,
nie  rukou  zhotovený,  čiže  nie  z  tohto  stvoreného sveta,raz  navždy  vošiel  do
svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal
večné vykúpenie (Žid 9,11-12).“ Amen.
Prosím, zaujmite si svoje miesta. 

Pieseň: Chválospev č. 237: „Múdrosti poklad z neba je slovo Božie nám,...“  

Vzdych: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista,ktorý
seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa
vôle Boha, nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov(Gal 1,3-5).“ Amen.

Lekcia: Evanjelium podľa Jána 16, 25-33
„Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď vám už nebudem
hovoriť  v  obrazoch,  ale  budem  vám o  Otcovi  rozprávať  otvorene.  V  ten  deň
budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás.
Veď sám Otec vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od
Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a znova opúšťam svet a idem k
Otcovi.“Jeho učeníci  povedali:  „Hľa,  teraz už hovoríš otvorene a  nehovoríš  v
obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto na niečo
pýtal. Preto veríme, že si vyšiel od Boha.“Ježiš im odpovedal: „Teraz veríte?Hľa,
prichádza  hodina,  ba  už  prišla,  keď  sa  rozpŕchnete  na  všetky  strany,  a  mňa
necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal,
aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol
svet!“



Nech Pán Boh požehná čítanie,  počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich
srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa. 

Modlitba:
Otec začiatku a konca, Syn spravodlivosti, Duch pravdy, lásky a rozvahy! Ty si
pôvodca, cieľ a účel nášho života. Aj tento týždeň si nás potešil, a zaodel si nás do
vlastnej  sily.  Čo sa  v nás  prelomilo,  to  si  Ty sám napravil.  Zo  srdca  Ti  za  to
ďakujeme. Vyznávame pred Tebou, že veľmi túžime po tom, aby vždy bol pri nás
niekto, kto nás v neistote posilní slovami i skutkami: „neboj sa!“ Ďakujeme, že Ty
ako večný a pravý Boh, si konal a konáš aj dnes. Ty skutočne vieš, čo znamená
pomoc a potešenie teraz. Zhromaždili sme sa ako rodina okolo Tvojho stola, aby
sme Ťa lepšie spoznali, a vedeli o Tebe a o sebe všetko. Drahý nebeský Otče, Tvoj
zámer spásy chceme úplne spoznať. Naše zahmlené pohľady poznáš, naše neisté
myšlienky a pocity sú u Teba, prosíme Ťa, aby si sa neskrýval pred Nami, ale
hovoril otvorene a nie v obrazoch. Pomôž nám, Pane náš, aby sme ako pútnici
tohto sveta všetko prijali z Tvojej ruky tak, ako príde. Ty si cesta, na ktorej by sme
chceli kráčať. Ty si pravda, ktorú by sme chceli  uzrieť. Ty si život, a či to bude
súženie, hlad, zima, horúčava, všetko prijmeme v Tvojom mene, tak ako Ty chceš,
drahý  Spasiteľ  náš.  Daj,  aby  všetko,  čo  nás  zastihne,  bolo  pre  naše  vnútorné
posilnenie.  V Tvojom  mene  vykročíme  i do  nového  týždňa,  a prosíme  Ťa,
požehnaj náš živým Slovom. Pre obeť Ježiša Krista vypočuj nás. Amen.  

Pieseň: Chválospev č. 345:  „Dobré je, Pane Ježišu...“
Prosím, zaujmite si svoje miesta

Vzdych:  „Hospodin,  počuj  moju  modlitbu,  počúvaj  moje  úpenlivé  prosby,
odpovedz mi  pre svoju pravdu,  pre svoju spravodlivosť.  Hospodin,  pre  svoje
meno zachováš ma nažive, pre svoju spravodlivosť ma vyvedieš z úzkosti (Žalm
143,1.11).“ Amen.

Textus:Evanjelium podľa Jána 16,33
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha  svätého  je  zapísané  v Evanjeliu  podľa  Jána  v  šestnástej  kapitole
v tridsiatom treťom verši nasledovne:
„Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“

Milí bratia a drahé sestry,  v pôstnom období žijúce kresťanské zhromaždenie
v Pánu Ježišovi Kristovi!



„Prišiel  som,  videl  som,  zvíťazil  som.“  Údajný  Caesarov  výrok,  ktorý  bol

stručným a ráznym vojenským hlásením, odznel po víťaznej bitke pri Zele v roku

47 pred Kristom, v ktorej Gaius Julius Caesar porazil pontského kráľa, Farnaka II.,

ktorý sa od predošlého roku snažil zo svojej  Bosporskej ríše dobyť späť územia

svojho otca Mithradata. Caesar touto vetou chcel zdôrazniť veľkoleposť víťazstva,

svoju  vojenskú  prominentnosť  a  vlastnú  prevahu  nad  rímskym  senátom.  V

súčasnosti sa toto porekadlo používa pri ľahkom víťazstve. 

Ježišovi  učeníci  ako keby dobojovali,  ale  Ježiš  ich  chce  celkom zotaviť  svojou

otázkou: „Teraz veríte?“ Nevedia si pripustiť  to, čo im Ježiš o svojej  osobe tak

otvorene i v obrazoch povedal. Nevedia nájsť spojenie medzi Božím služobníkom

a Víťazom ich životov. Učeníci si myslia, že veľmi dobre porozumeli Ježišovým

slovám. Síce vedia veľa o tom a vydávajú svedectvo: „Teraz vieme, že vieš všetko

a nepotrebuješ,  aby sa ťa niekto na niečo pýtal. Preto veríme,  že si vyšiel  od

Boha.“ ale to nestačí. Viera v Ježišovi Kristovi nie je veda a nie sú ani vedomosti o

Ňom.  Nestačí  pochopiť  pôvod  a zmysel  života  a smrti  Ježiša  Krista,  lebo  tak

zostane len historickou osobnosťou a literárnym hrdinom Biblie. Ježiš však nie je

GaiusJulius Caesar, ktorý svojimi výrokmi chce zdôrazniť svoju povýšenosť, ale

i dnes skutočný a živý Boh, ktorý chce vedieť, že aj po Svojom odchode zo zeme

sa  učeníci  vedia  obrátiť  v Jeho  mene  na  Otca  a prijať  súženia  tak,  ako  ich

Hospodin milosti a milosrdenstva pripravil. 

Ježišova otázka: „Teraz veríte?“ je otvorenou výzvou: Drahí učeníci! Načo Vám

bude viera v obdobiach súženia? K čomu postačuje moja viera v Ježišovi Kristovi

vtedy, keď okolo mňa všetko chátra? Je osožná tá viera, ktorú som dostal do daru

od Pána zeme a nebies pre môj vnútorný vzrast? Je pôvabná tá viera, ktorú som

získal z nebies do daru pre živé svedectvo pred inými? Teraz, práve teraz aká je

intenzita  sily  mojej  viery?  Drahí  bratia  a milé  sestry!„Všetci,  čo  očakávate

Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce (Žalm 31,25).“ Súženia totiž

neutíchajú.  Teraz  je  všetko  v poriadku,  tu  v teplej  a pokojnej  atmosfére  sa

https://sk.wikipedia.org/wiki/47_pred_Kr.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bospor
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pharnakes&action=edit&redlink=1


môžeme porozprávať o tom, čo sa stane. Teraz je ešte všetko pokojné. Svet sa síce

pripravuje, už duní hromozvod zvrchovaného stvorenstva, ale vy, drahí učeníci

ste  ešte  stále  v  bezpečí.  Ste  so  mnou.  Ste  pri  mne.  Ste  s Majstrom.  Ste  so

Spasiteľom a Vykupiteľom sveta. Všetko je v poriadku. Teraz ešte áno. Ale...

Zbystrite  pozornosť,vyčistite  si  uši,  cibrite  si  myseľ  a zahľaďte  ďalej.  Niečo  sa

stane, a to je chvíľa, ktorá zmení nielen postoje, ale aj zmýšľanie učeníkov: „Hľa,

prichádza  hodina,  ba  už  prišla,  keď  sa  rozpŕchnete  na  všetky  strany,  a  mňa

necháte  samého.“  Zmena  nastane  vtedy,  keď  ich  Majster  bude  mučený

a odsúdený na smrť. Realita vecí zmení všetko. Ako sa to mohlo stať. Smrad smrti

zmení všetko. Vôňa Kristova sa zrazu pominie.  Všetko sa vytratí.  Viera,  láska

a nádej  učeníkov sa rozpŕchne na všetky strany. Ježiš zostane sám. Ten, ktorý

sníma hriechy sveta, zostane sám. V Jeho blízkosti bude len Jeho Otec. Nikto iný.  

Ale ten Otec, náš nebeský Otče má obrovský zámer s Ježišom. Kliatba sveta Ho

nepremôže.  Uvrhnutie  do  žalára  Ho  nepremôže.  Výsluchy  pred  Pánmi  sveta,

ktorých moc pochádza práve zhora, Ho nepremôžu. Ježiš totiž všetko zmení. Jeho

svedectvo ešte  pre  vypuknutím najväčšej  bitky  hriechov  je  zjavné:  „Premohol

som ten svet, ktorý ma znenávidel, lebo ja som ho prišiel milovať. Premohol som

ten svet,  ktorý  ma umučil,  ale  ja  som ho vyučoval,  zveľaďoval  a  uzdravoval.

Premohol som ten svet, ktorý sa akoby zdá premohol mňa.“Ježiš sám vyslovuje:

„Premohol som.“ Prišiel som, videl som, a zvíťazil som. Veni, vidi, vici.

Ako  utíšiť  vlastné  vnútro  učeníka?  Ako  zlepšiť  mieru  pokoja  učeníka?  Ako

rozhýbať  srdce  a mozog  učeníka?  Ježiša  pravda  utíši,  pozdvihne  a rozhýbe

pravého učeníka Ježiša Krista, ktorý vie, ako prekonať súženia tohto sveta. Svieža

duša  a pohotová  reakcia  na  súženia  pochádza  od  Majstra  večného  života.

Zdanlivá prehra Ježiša totiž neznamená celkovú prehru. On premohol svet. Vry si

hlboko do pamäti, drahý brat a milá sestra: Kristus, náš Pán je víťaz. To víťazstvo

síce nebude také jednoznačné pred svetom, ale pred učeníkmi áno. Teraz veríte?

Živá viera je  hlboko vrytá skúsenosť  s Bohom v súženiach a istota budúcnosti.



Ježiš opustí tento svet, ale svojou mocou a zvrchovanosťou ho spravuje a udržuje.

Pán  života  a smrti  malé  spoločenstvo  učeníkov  takto  povzbudzuje:  „dúfajte,

premohol  som svet.“ Na každé súženie učeníkov je Ježišova odpoveď liekom.

Liek, ktorý je podávaný ako večná úľava proti každodenným bolestiam ducha

a tela. Liek, z ktorého vyviera skutočné liečenie ducha a tela. Som víťaz po boku

Ježiša Krista, ktorý premohol svet a s ním mi daroval všetko. Teraz, práve teraz

môže byť všetko inak. Zdá sa nám, že Kristus sa vzdialil, je preč, premohli Ho

a my,  jeho učeníci,  sme roztrúsení  na všetky strany,ale  kto nedúfa,  kto neverí

v Jeho, verí v Jeho prehre. On však nič neprehral, aj dnes poukazuje na svoj kríž,

ako visel medzi nebom a zemou, aby sa naplnila Otcova vôľa. Aj dnes poukazuje

na to,  ako visel  na ovisnutom drievku a oživil  svoje  spoločenstvo.  Vzkriesený

Kristus aj dnes hľadá tých učeníkov, ktorí sú v súženiach ochotní opustiť mesto

zmierenia, Jeruzalem, vzdať sa evanjelia, a odísť do rodnej dediny, do Emauzu,

aby začali od znova inak bez Ježiša, lebo to už nemá zmysel. (viď. Lk 24,13-35)

Ježiš volá po zmene, po pokoji v Ňom: „Dúfajte, premohol som svet!“

Otázka je: Komu veríš? Uzdravujúcemu Ježišovi alebo chorľavému svetu?

Ježiš Kristus ťa chce aj dnes uistiť: On naše spasenie dovŕšil.  Chce, aby sme sa

stali účastníkmi Jeho víťazstva. On chce, aby sme našli pokoj len v Ňom. On nás

chce  prinavrátiť  k životu.  Odovzdajme  mu  naše  súženia,  On  vie,  čo  sú  to,

spolucíti s nami a je ochotný ich vyriešiť.  Ježiš premohol svet, a v ňom aj teba,

nemusíš nič zdolávať a prekonávať sa. Tvoje a moje ciele, Tvoje a moje zámery,

Tvoje  a moje  účely  sú spojené na Golgotskom kríži.  Ježišov kríž  je  znamením

mojich a tvojich súžení, preto dúfaj len v Ježišovi Kristovi a jedine v Jeho mene

pros Otca nebeského o odpustenie a večný život. Amen. 

Modlitba: 
„Gideón odpovedal:  „Prosím, pán môj,  ak je s nami Hospodin, prečo nás toto
všetko postihlo? Kde sú všetky obdivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali
naši otcovia? Vravievali: ‚Či nás Hospodin nevyviedol z Egypta?‘ Teraz nás však
Hospodin zavrhol a vydal nás napospas Midjánčanom (Sdc 6,13).”



„Ježiš  však  spal  na  vankúši  v  zadnej  časti  člna.  Zobudili  ho  a  povedali  mu:
„Učiteľ, nedbáš, že hynieme (Mk 4,38)?”

„všetko je vaše,vy ste však Kristovi a Kristus je Boží (IK 3,22-23).”

„Neskrývaj svoju tvár predo mnou! Neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka!
Ty si mi pomáhal. Nezavrhni a neopusť ma, Bože mojej spásy (Žalm 27,9)!”

„Prikázal  som  ti  predsa:  Buď  silný  a  odvážny,  nestrachuj  sa  a  nezúfaj!  Veď
Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš (Joz 1,9).”

„Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria (Lk
11,10).”

„Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení
(Žalm 34, 7).”

Modlitba Pánova

Ofera:„Ľud sa radoval  z ich milodarov,  lebo z celého srdca ochotne obetovali
Hospodinovi (IKron 29,9a).“

Požehnanie:„Ani Syn človeka neprišiel  dať sa obsluhovať,  ale slúžiť  a dať svoj
život ako výkupné za mnohých(Mt 20,28).“ Amen.

Záverečná pieseň: Chválospev č. 351: „Ó, si svätý, prevznešený Spasiteľu, Pane
náš...“


