
Pieseň: 

Pieseň: 

Bratia a sestry, vítam vás na dnešných bohoslužbách slovami: Milosť Vám a pokoj od

Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista a Ducha Svätého. Amen.

Slová  z  Písma Svätého,  ktoré  budeme  teraz  počuť,  sú  napísané  v  knihe  Jób  2,  1-10:

(prečítať z Biblie)

Blahoslavený je každý, kto slovo Božie počúva a zachováva ho vo svojom srdci. 

Pieseň: 

Bratia a sestry, skloňme sa k modlitbe: 

Všemohúci  Božie,  Stvoriteľu  neba  i  zeme!  S  vďačnosťou  Ťa  velebíme  za  tento  deň.

Ďakujeme i za to, že si nám dal silu k znášaniu ťarchy minulých dní, že si požehnal naše

radosti a potešoval si nás v strasti. So skrúšeným srdcom vyznávame pred Tebou, že sme

neboli vždy poslušné a vďačné dietky.  Prosíme Ťa, prihovor sa nám i teraz. Ty, ktorý si

hovoril  na  počiatku  stvorenia,  aby  bolo  svetlo,  daj  nám  i  teraz  svetlo  svojho  slova.

Odháňaj z nášho života mračná hriechov, neistotu našich sŕdc, a daj, aby sme boli verní

poslucháči a zachovávatelia Tvojho slova. V mene Ježiša Krista, vypočuj nás. Amen.

Slová z Písma svätého, ktoré nám dnes poslúžia ako základ kázne sú napísané v Evanjeliu

podľa Matúša 4, 5-7: (prečítať z Biblie)

Toľko je slov z Písma svätého.

Pieseň pred kázňou: 

Bratia a sestry, 

minulý týždeň sme počuli o tom, ako diabol pristúpil k Ježišovi a k niečomu ho

chcel nahovoriť. Bolo to prvé pokušenie od diabla, ktorému čelil Ježiš Kristus. Vidíme, že
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diabol nepokúša len tak, že niečo hovorí.  Kvôli tomu, aby zviedol na hriech, aj koná.

Očividné je to aj v prípade starozákonného Jóba. Diabol skúšal jeho vieru nie tak, že by

mu slovne niečo ponúkal, ale tak, že mu veľmi brutálnym spôsobom znepríjemňoval život.

Diabol vzal Ježiša – takto začína dnešný text.  Keď sme minule počuli,  že Duch

viedol Ježiša, nijako nás to nevyrušovalo. Je to niečo samozrejmé! Duch Svätý je Radca a

vedie človeka. Diabol sa  môže tváriť všelijak a môže napodobňovať aj Ducha Svätého.

Apoštol Pavol napísal: A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla. (2 Kor 11)

Diabol pôsobí rôzne, ale cieľ je stále ten istý – zviesť človeka od Boha, od správnej cesty,

od života.

Dovolil  si  viesť  Ježiša.  Bolo mu to umožnené.  Aj  keď ten zlý môže zvádzať  a

škodiť,  nezabúdajme,  že  jeho  moc  je  obmedzená.  Sme  v  Božích  rukách!  Toto  je

povzbudenie pre každého veriaceho. Nemusíme sa báť diabla, pretože naším Pánom je

všemohúci Boh. 

Kam vzal diabol Ježiša? Do svätého mesta, čo je iný názov Jeruzalema. Diabol ho

vzal priamo do chrámu, ktorý vtedy stál v tom slávnom biblickom meste. Diabol vstupuje

na miesto,  kde sa ľud stretával  s Bohom. Ani v chráme nie je človek uchránený pred

zvodmi toho zlého. Niet na zemi miesto, kde by sme sa skryli pred tým, čo je zlé. Na zemi

nikdy a nikde nenájdeme také miesto, kde by sme boli navždy šťastní. Žijeme vo svete,

ktorý je plný bolesti a utrpenia. Aj naše životy môže zachvátiť choroba. Môže prísť nejaké

nešťatie alebo katastrofy. Na zemi raj nenájdeme. Avšak Boh je s nami už tu v časnosti a

vedie nás do večnosti. Je pre nás pripravený ten nový Jeruzalem, Božie kráľovstvo. Jedine

tam už nebude žiadne pokušenie, nič zlé, ani smrť. 

Chrám je nielen miesto,  kde sa odohráva druhé pokušenie,  ale je využitý aj ako

názorná rekvizita. Ježiš sa ocitá na okraji strechy chrámu a diabol ho pobáda k tomu, aby

skočil dole. Nechcel docieliť to, aby Ježiš spáchal samovraždu, ale aby vyskúšal svojho

nebeského Otca.  Diabol  znovu spochybňuje  Ježišovo postavenie  a  autoritu,  ktorá  bola
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potvrdená samotným Bohom a robí ešte niečo iné, čo by možno nikto nečakal. Diabol

povedal: „...veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na ruky, aby si

si nohu neurazil o kameň.“ Diabol cituje Písmo Sväté. 

Slová, ktoré uvádza, sú napísané v knihe Žalmy, konkrétne v 91. žalme. Vidíme, že

to, čo pokladáme za Božie slovo, môže byť ľahko zneužité. Nestačí len odcitovať verš z

Biblie. Aj dnes existujú ľudia, či náboženské spoločenstvá, ktoré sa odvolávajú na Bibliu,

a pritom v základných bodoch sa líšia od učenia kresťanských cirkví. Nestačí len vytrhnúť

verše z kontextu. Diabol neodcitoval celý žalm, ale iba dva verše. Dokonca cielene dané

verše, ktoré sú vyznaním viery, že Boh sa postará o veriaceho, diabol zneužíva.

Diabol citoval Bibliu a bolo to zlé. Spomeniem v tejto súvislosti  podobenstvo o

rozsievačovi.  Tá  posledná  úrodná  pôda,  kde  sa  zrno  ujalo  predstavuje  človeka,  ktorý

počúva Slovo Božie a rozumie mu. Nestačí len počúvať Božie slovo a nestačí ani niečo

tvrdiť s tým, že sa odvoláme na nejaký veršík z Biblie. Dôležité je hľadať Božiu vôľu.

Biblický text môže byť vyložený viacerými spôsobmi, ale to neznamená, že všetky cesty

vedú k rovnakému cieľu. Je dôležité študovať Bibliu a hlavne prosiť Boha, aby nás viedol,

aby Jeho slovo slúžilo na úžitok a nie na zvádzanie. 

 

To, čo ponúka diabol, môžeme počuť aj od ľudí. „Veď si vyskúšaj vieru a keď ti to

bude niečo prinášať, tak sa toho drž.“ alebo „Ak ma Boh bude chrániť, budem v Neho

veriť.“  Ježiša  zvádzal  diabol,  ale  pokušenie  môže  prísť  aj  od  človeka.  Veď  aj  Peter

nepochopil Ježišovo poslanie a odhováral Ježiša slovami: „To sa ti  nesmie stať.“ Ježiš

predpovedal svojím učeníkom to, čo ho čaká a pre Petra to bolo neprijateľné. Ježiš vtedy

Petra zahriakol slovami: „Choď za mňa satan...“ Pokúšať nás môžu aj tí,  ktorí sú nám

najbližší.  Napr.  Jóbovi  povedala  vlastná  žena:  „Zloreč  Bohu...“  Radiť  iným  podľa

vlastných predstáv a používať k tomu hoci aj citáty z Biblie, je cesta diabolská. Nie je zlé

citovať  Bibliu,  práve  naopak  je  to  dôležité  a  potrebné,  ale  treba  dbať  na  správne

porozumenie. 
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Myšlienka, ktorú prináša diabol, totiž že Boh musí vždy ochrániť človeka, je, tak

ako jej pôvodca, diabolská. Veríme v Boha a nie v nejaký talizman, ktorý nás má chrániť

pred  všetkým  zlým.  Nerozumieme,  aký  zmysel  má  ľudské  utrpenie,  ale  na  Ježišovi

Kristovi vidíme, že cesta utrpenia môže byť cesta záchrany. Ježiš išiel na kríž pre naše

dobro. Pre Boha nie sme pokusné králiky, na ktorých testuje prah bolesti. Sme v Božích

rukách a čokoľvek sa nám stane, dobré či zlé, je v Božej réžii. 

Neskúšajme Boha! Nediktujme mu, ako má viesť naše životy! Hovorme: „Bože,

buď vôľa tvoja!“ Z Božích rúk prijímajme to, čo dáva. Skúmajme Písmo a počúvajme

Boha. Amen.

Milosrdný Bože, Otče náš. Od Teba pochádza každý dobrý skutok a dokonalý dar. Tebe

ďakujeme za túto sviatočnú hodinu, za svetlo Tvojho Slova, za usmerňovanie. Ďakujeme,

že Tvoje slovo života sa hlásalo i dnes mnohými jazykmi sveta v mnohých krajinách, aby

si zhromaždil svojim Duchom a Slovom svoje dietky a vzdelával svoju cirkev. Prosíme

veď nás svojim slovom a svojim Duchom aj naďalej. Nedovoľ nám, aby sme Tvoje slovo

prispôsobovali našim potrebám, ale veď nás tak, aby sme hľadali a prijímali Tvoju vôľu.

Prosíme  za  svojich  chorých  a  zranených,  za  vdovy  a  osamelých  ľudí,  za  smútiacich.

Prosíme buď s ľuďmi, ktorí museli kvôli vojne utiecť zo svojej krajiny. Daj nám všetkým

silu, potešenie, živú vieru a milosť. V mene Pána Ježiša Krista Ťa prosíme, vypočuj naše

modlitby.  Amen.

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa

Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny

naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuveď nás do pokušenia! Ale zbav nás

zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.

Vypočujme si slová vyslania, ako sú napísané v 1. liste Petrovom v 2. kapitole: 

„A keď  ste  už  zobliekli  všetku  zlosť,  všetku  falošnosť,  pokrytectvo,  závisť  a  všetko

ohováranie, ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste

ním rástli na spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý. “
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Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech háji a ochraňuje naše srdcia i

naše mysle, v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.

 

Oznamy:

-v utorok bude presbyterská schôdza o 17:30

-v stredu bude náboženská výchova v škole na 7. hodine

-vo štvrtok bude konfirmačná príprava o 16:00 a bohoslužby o 17:00

-v nedeľu budú bohoslužby o 10:00

Pieseň:

Pieseň: 
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