
Začať rozmýšľať... 

Suspírium: „Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju 

zmluvu, budete mojim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá 

zem je moja. Budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom.“ (IIMojž 19,5-6) 

Amen. 

 

Začiatočná pieseň: Žalm č. 47: 1. verš: „Všetci v tento čas, ó, ľudia,…“ 

 

Vzdych: „Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a 

zdravie bude v jeho lúčoch.“ (Mal 3,20a) Amen. 

 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Evanjeliu podľa Jána 

v 6. kapitole v tridsiatom siedmom a v tridsiatom ôsmom verši takto: 

„Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne, a toho, kto prichádza ku mne, 

neodoženiem. Veď som nezostúpil z neba preto, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu 

toho, ktorý ma poslal.“ (Jn 6, 37-38) Amen. 

 

Pieseň: Žalm č. 47: 2-5.verše: „Všetkých ľudí nám naklonil On sám...“ 

 

Vzdych: „Dopytujte sa na Hospodina a jeho moc, ustavične hľadajte jeho tvár! 

Spomínajte na divy, ktoré konal, na znamenia a na rozsudky jeho úst, vy, 

potomstvo Abraháma, jeho služobníka, synovia Jákoba, jeho vyvolení! On, 

Hospodin, je náš Boh...“ (Ž 105,4-7a) Amen. 

 

Lekcia: Evanjelium podľa Matúša 8, 5-13 

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre 

potešenie našich sŕdc, je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v ôsmej kapitole od 

piateho až po trinásty verš nasledovne:  

 „Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: „Pane, môj sluha 

leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi.“ Ježiš mu odpovedal: „Prídem a uzdravím 

ho.“ Stotník mu na to povedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju 

strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený 

človek a mne sú zasa podriadení vojaci. Keď poviem jednému: ‚Choď!‘, tak ide, a 

druhému: ‚Poď!‘, tak príde, a svojmu sluhovi: ‚Urob to!‘, tak to urobí.“ Keď to Ježiš 

počul, začudoval sa a povedal tým, čo išli za ním: „Amen, hovorím vám, že u 

nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. No hovorím vám, že mnohí prídu 

od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v 

nebeskom kráľovstve, ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam 

bude plač a škrípanie zubami.“ Potom Ježiš povedal stotníkovi: „Choď a nech sa 

ti stane tak, ako si uveril.“ V tej chvíli jeho sluha ozdravel.“ 



 Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich 

srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa.  

 

Modlitba 

Zlyhali sme na plnej čiare Hospodin náš. My sami sme zlyhávali v počúvaní, 

v konaní a v zachovávaní Tvojho slova. Tvoja prísnosť a Tvoja dobrota bola pre nás 

nezlučiteľná. Nám sa zdá, že si sa odmlčal, a všetko, čo sme počuli v Tvojom 

chráme, sú len krásne príbehy s ponaučením. Nie, Pane, nie je tomu tak! Prebuď 

nás znova a daj nám poznať sa, ako účinný a živý Boh. Aby sme zakúsili, že Tebe 

na nás skutočne záleží, že Tvoja moc pevne drží tiaže celého sveta, že to len my 

zlyhávame a spôsobíme zmätok a privolávame na seba nešťastie. Zľutuj sa nad 

nami pre svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista. Jeho si poslal k našej spáse, aby 

sme mali skutočný život. My sme uverili, a pomôž, aby naša viera neochabovala. 

Ako si vyprosujeme chlieb na každý deň, tak Ťa prosíme o duchovný pokrm. 

Prosíme, učiň, aby toto dnešné stretnutie okolo Tvojho Slova bolo pre nás 

požehnaním. Vstúp so svojím Duchom Svätým medzi nás. Amen.  

 

Pieseň: Chválospev č. 563: „Hľaď na mňa Ježišu...“ 

Prosím, zaujmite si svoje miesta 

 

Vzdych: „A ja (Ježiš) vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte 

a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu 

otvoria.“ (Lk 11,9-10) Amen. 

  

Textus: Evanjelium podľa Matúša 8,5 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané v Evanjelium podľa Matúša v ôsmej kapitole v piatom 

verši nasledovne: 

 „„Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: „Pane, môj sluha 

leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi.“  

 

Milí bratia a drahé sestry,  vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské 

zhromaždenie v Pánu Ježišovi Kristovi! 

 

Kafarnaum - miesto Ježišovho častého pobytu. Zdá sa, že toto mesto sa pokladalo 

za jeho domov ako sa o tom dočítame neskoršie: „Ježiš nastúpil do člna, preplavil 

sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta.” (Mt 9,1) Jeho mesto, rodisko i jeho 

vyvolených učeníkov, a popritom mesto plné problémov, strastí, biedy, bolesti 

a chudoby.  



Ako prichádza, oslovuje ho stotník, vojenský nižší dôstojník, veliteľ, ktorých 

vyberali z udatného mužstva. Riman, Sýrčan, teda pohan pochádzajúci z Libanonu 

a Hauranu. On však neváha osloviť Ježiša, pristupuje a prosí. Hrdina svojej doby 

má svoje prosby. Neprosí o seba, neprosí vo vlastný prospech, ale v krátkosti 

predostrie svoju potrebu. 

Drahí bratia a milí sestry! Každý z nás má svoje potreby. Avšak tento stotník je 

výnimočný v tom, že uvidí v drsnom prostredí potreby iných. Jeho zodpovednosť 

je obrovská. Hrdinstva ubúda, ale pokory pribúda. Tam, kde človek nevie pomôcť, 

tam sa objavuje bieda aj zo strany hrdinov, mocností a velenia. Slávnostné 

kresťanské spoločenstvo! Potrebujeme prestať myslieť len na seba, na svoj úspech, 

na svoju stratu a na svoju bolesť. Potrebujeme sa celkom odovzdať Pánovi a slúžiť 

opravdivo, oddane, byť aj s označením, ktoré nie je lichotivé nášmu sluchu. Stotník 

nie je hrdina, a Boh nechce, aby sme boli hrdinovia, ale pokorní sluhovia. Boh 

zostúpil medzi nás, medzi moderných a vyspelých hrdinov, aby sa stál naším 

bratom, aby bol jeden z nás v našej biede, aby nás vyviedol z rozkladu a prekliatia 

do kráľovstva plného a pravého života. Stotník má v sebe obrovský potenciál a to 

je spolunažívanie, súcit a spolucítenie. To nie je samozrejmosťou. Mnohé bolesti 

jeho (verného) sluhu ho poháňajú vpred a nútia konať: Idem, vyberiem sa, 

predstúpim a moju prosbu vyrieknem. Málorečný, ale výrečný stotník súcíti so 

svojim sluhom a to je obrovský dar. 

Po druhé, Ježiš sa stretáva aj s úprimnosťou a s priamosťou stotníka. Jeho prosba je 

potreba iného. Popritom Jeho život nie je v súlade s Ježišovými pravidlami. To, čo 

Ježiš odprezentoval v kázni na hore, je pre neho cudzie. V Jeho dome neslúžia 

Bohu, jedinému Hospodinovi. On pozná iba príkazy. Jeho život i životy okolo neho 

sú životy na povel. Tam existuje len vyrieknuté slovo. Tam nie sú žiadne emócie, 

láska neexistuje, výhovorky musia ísť bokom, len vykonaný rozkaz, služba a povel, 

a vo viacerých prípadoch ani etiketa nezodpovedaná štandardom, na ktoré Ježiš 

bol zvyknutý. Drsný a riadený svet je svet stotníka. Pozná len príkazy: „Choď, urob 



to a poď!“ Jeho slovná zásoba je špecifická a redukovaná. Jeho konanie a úsudok je 

rôznorodý. Je to človek, ktorý nedôveruje veľkým slovám, ale plneným príkazom. 

Úkaz, príkaz, zákaz a výkaz. To je život stotníka a na vlastnom príklade odvodzuje 

i Ježišov čin. Stačí, ak Ty povieš. Tvoje slovo je a bude platné. Tvoje rozhodnutie, 

Tvoj čin, Tvoj povel stačí k tomu, aby môj sluha ozdravel.  

Ježiš je udivený z tejto viery. Ježiš je prekvapený, že stotníkov prístup je symbolom 

živej viery. Stotník nepotrebuje papiere, stotník nepotrebuje veľké skutky a činy, 

čaká len na Ježišov povel, čo má urobiť. Dobre a pozorne počúva toho, komu 

prenechá velenie pri uzdravení vlastného sluhu. Načúva, čo je jeho úloha. Chce 

počuť povel, aby mohol konať. A Ježiš pristupuje na Jeho cestu, lebo tento pohan 

odovzdal Ježišovi všetko: „Tu máš Pane, poznáš moju prosbu, a teraz konaj Ty. 

Povedz Ty, to čarovné slovo. Povedz Ty, a to bude pre mňa rozkaz. Neunúvaj sa 

vchádzať do môjho domu, môj dom, moje prístrešie, moje okolie nie je pripravené 

na Teba, ani v skutku ja nie som pripravený na Teba, ale prosím Ťa, konaj v živote 

môjho sluhu. Konaj a vyriekni, to slovo, ktoré ho zachráni. Takýto prístup 

potrebujeme i my. Takto predstúpiť pred Pána. Takto zmýšľať, takto uvažovať, 

takto konať, lebo v živote stotníka je prvoradou úlohou záchrana druhého. 

Zachraňujúca misia kresťana sa začína tam, kde takto uvažuje: „Konaj Pane, konaj 

Hospodine, lebo každý je v Tvojich rukách.“     

Po tretie, je dobré vidieť, že Boh to tak nenechá. Ak človek si skutočne a opravdivo 

vyberá a volí život namiesto smrti, Ježiš koná. Koná pre vieru stotníka. Ježiš koná 

pre voľbu života a uzdravenia sluhu rímskeho pohana. Avšak nevšedným umením 

Krista je poukázanie na živú vieru stotníka. Povel je naraz hlas Sudcu a hlas 

Spasiteľa. Povel je naraz jedno slovo Sudcu a jedno slovo Vykupiteľa.  

Izrael a stotník počujú obrovské varovanie. Tento povel je jednoznačný, ale 

porozumieť mu nemá stotník, ale nehybný a vo viere skamenený Izrael. To slovo 

z úst Ježiša musí byť živé v srdci Izraela. Kto je teda skutočne chorý? Kto je teda 

skutočne biedny? Stotník nikdy nepovedal Ježišovi otvorene, že verí, ba dokonca 



sa zdráhal, že On nemá na to, aby v jeho dome Ježiš konal. Ježiš však nekonštatuje 

náhodnú celoživotnú skúsenosť stotníka, ale to presvedčenie, že On nemá na to, 

aby v tejto veci konal, ale čaká na Ježišovo jedno slovo. Čaká, nie je otrasený 

z Ježišovho váhania. Nie je na mizine, ale verí, že Ježiš prehovorí. Ježiš otvorene 

povie, že Božie kráľovstvo je každému sprístupnené, kto takto zmýšľa o viere, 

o nádeji a o láske ako tento pohan. Hlas Spasiteľa volá tie duše, ktorým stačí jedno 

slovo na uzdravenie jeho blízkych. Hlas Sudcu počujú tí, ktorí už všetko vedia, 

všetko získali, všetko majú a nepotrebujú pokánie a všetko, čo z Ježišových úst 

vychádza, je pre nich samozrejmosťou.   

Kto počul skutočný plač a škripenie zubov vlastných tu na zemi, predstupuje pred 

Pána a volá pre ich záchranu. Kto spozornel vtedy, keď jeho sluhovia sú bezmocní 

a bezradní, ten nielen velí, ale pomáha. Hlas Spasiteľa a hlas Sudcu. Slovo Spasiteľa 

a Slovo Sudcu. Pohan odchádza s presvedčením, že doma všetko je v poriadku, 

kým Izrael sám konštatuje falošnú tézu: „So mnou nikdy v živote nebol problém.“ 

Problém je vždy medzi vysielačom a prijímačom. Problém je vždy v signáli. 

Problém s Ježišovým jedným slovom. Problém. Stotník odchádza v presvedčení, že 

to Ježišovo jedno slovo stačí k obnoveniu života jeho sluhu. Izrael pritom počuje 

ponaučenie, ktoré sa akoby jeho netýkalo. Pohan stotník sa cíti dotknutý Ježišovým 

jedným slovom, kým Izrael vycíti len to, že sa ho Ježišove slová netýkajú. Jedno 

slovo Ježiša pre uzdravenie sluhu stotníka, nový život, nový povel, povel pre naše 

dobro. Drahý brat! Milá sestra! Cítiš sa dotknutý / dotknutá, keď Ježiš priamo 

prehovorí? Cítiš sa oslovený / oslovená? Cítiš sa skutočne ako Jeho brat a Jeho 

sestra? Preciťuješ, spracovávaš Ježišove informácie o vlastnom živote? Drahý 

duchovný Izrael žijúci v Bratislave, my sme pozvaní na hod Baránka, kde nám 

bude stolovať Kráľ kráľov a Pán pánov. Vieme, kto nás pozýva? Vieme k čomu 

a Kým sme vlastne poctení? Vieme, čo znamená stolovať a hodovať v Pánovej 

prítomnosti? To bude dom, nový Jeruzalem, nové nebo a nová zem. To už nebude 

môj a tvoj prístrešok. To už nebude Kafarnaum, Bratislava, ale nový Jeruzalem, to 



už nebude bolestivé, ale radostné. To už nebude, to, ako sme si to vždy 

predstavovali ako hrdinovia vlastných životov, ale bude to dar. Jediné vyrieknuté 

slovo zmení všetko. Ježišovo jedno slovo: „DOKONANÉ!“ (Jn 19,30) Amen.   

Modlitba: 

 „Dobrý je ten, čo sa zľutúva, požičiava a spravuje veci rozvážne, nikdy sa 

nezachveje.” (Ž 112,5-6a)  

 

„Dám im také srdce, aby ma poznali, veď ja som Hospodin; budú teda mojím 

ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa obrátia ku mne celým svojím srdcom.“ (Jer 

24,7) 

 

„Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na 

všetkých spočívala veľká milosť.” (Sk 4,33) 

 

„Túžobne som očakával Hospodina, sklonil sa ku mne a počul moje volanie o 

pomoc. Nech sa v tebe tešia a radujú všetci, čo ťa hľadajú. Tí, čo milujú tvoju spásu, 

nech vždy hovoria: „Hospodin je veľký.“ 18 Som síce biedny a úbohý, ale Pán na 

mňa myslí. Ty si moja pomoc a záchrana, môj Bože, neváhaj!” (Žalm 40,1,17-18) 

 

„Rút však povedala: „Nenúť ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. 

Kamkoľvek pôjdeš ty, ta pôjdem i ja, a kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj 

ľud bude mojím ľudom a tvoj Boh bude mojím Bohom. Kde zomrieš ty, tam 

zomriem i ja a tam budem pochovaná! Nech ma Hospodin prísne potresce, ako 

chce, ak by ma od teba odlúčilo niečo iné než smrť.“ (Rút 1,16-17) 

 

„Nato sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane podľa vašej viery.“ Oči sa 

im otvorili (Mt 9,29-30a).” 

 

„Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ (R 8,31b) 

 

„Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, 

že Božia dobrota ťa vedie k pokániu?“ (R 2,4) Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?“ (IJn 5,5)  

 

Požehnanie: „Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým 

víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ (IJn 5,4) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 340: „Ježiš moje vykúpenie...“ 


