NEDEĽNÁ ZVESŤ A VÝKLAD SLOVA BOŽIEHO (25.10. 2020)
Lekcia (F 4, 4 – 9 v.)
Modlitba pred kázňou
Svätosvätý Bože, trojjediný Pane, verne sa Ti prihovárame aj prostredníctvom
tejto modlitby. Vo svojej nekonečnej múdrosti si nám predsa umožnil zbožne Ťa
oslovovať. Už za toto milosrdenstvo Ťa chválime. Zvelebujeme Ťa, ó Pane, aj preto,
lebo si dobrotivý. Dennodenne sa o nás dobre staráš. Aj naďalej nás dobrotivo
chrániš. Ochotne venuješ pozornosť naším úpenlivým prosbám. Preto nachádzame v
našich dušiach odvahu prosiť Ťa aj o to, aby si nám umožnil správne porozumieť aj
dnes preberanému úryvku Písma svätého. Daj, aby sme si osvojili dobrú zvesť, ktorú
nám ústretovo poskytuješ. Pomôž nám tiež žiť v súlade s Tvojou svätou vôľou. Nauč
nás rozlišovať medzi dobrým a zlým. Aj naďalej nás dobrotivo usmerňuj. AMEN!
Biblický text (Kaz 9, 7 – 10 v.)
Milé sestry a bratia, vypočujte si slová Písma svätého tak, ako ich nachádzame
zapísané v knihe Kazateľ v 9. kapitole od 7. po 10. verš.
7 Choď, jedz svoj chlieb s radosťou a pi svoje víno s veselým srdcom, lebo
Boh si dávno obľúbil tvoje diela. 8 Nech sú tvoje šaty vždy biele a nech nikdy
nechýba olej na tvojej hlave. 9 Užívaj život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni
svojho pominuteľného života; po všetky dni svojej márnosti, ktoré ti dal Boh pod
slnkom, lebo to je tvoj podiel zo života pri tvojej námahe, ktorou sa umáraš pod
slnkom. 10 Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť, lebo v záhrobí, do
ktorého sa uberáš, niet práce ani myšlienky, ani poznania, ani múdrosti.
Toľko je slov Písma svätého!
Kázeň
Milé sestry a bratia,
autor knihy Kazateľ vnímal mnohé aspekty ľudského života veľmi
pesimisticky. Jeho myšlienky sú obvykle plné temného realizmu. Veď bol to on, kto
tvrdil: „Márnosť nad márnosti, všetko je márnosť.“ Ale tento muž nebol vyslovený
pesimista, ktorý by sa sústavne topil v beznádeji. Na živote predsa chvíľami vnímal
aj to, čo je dobré. Popri mizérii života rozpoznával aj to, že je potrebné primerane sa

tešiť hoci i z drobných radostí. Život predsa nie je len o úmornej práci a o krutom
zúfalstve. Naše bytie v tejto časnosti nemá byť akousi temnou mizériou, z ktorej sme
vyslobodení až smrťou. Nebuďme otrokmi krutej beznádeje. Ľudský život je predsa
vzácny dar. A preto múdro využime čas, ktorý nám bol daný. Spoločne sa zamyslime
nad zaujímavými poučeniami, ktoré sú prospešné aj pre nás.
Múdry Kazateľ napríklad navrhoval každému človeku, ktorý hľadal múdrosť,
aby s radosťou jedol svoj chlieb a s veselým srdcom pil víno. A toto odporúčanie je
skutočne prospešné. Chutné jedlo, dobré víno, či iný opojný nápoj v rozumnej miere
predsa rozveseľujú naše duše. V príhodnom čase sa ochotne radujme z chutných
lahôdok. Na rozumnom požívaní výborného jedla a znamenitého vína predsa nie je
nič zlé. Zbytočne sa netrýznime prílišnou úzkoprsosťou. Zakaždým sa tešme už z
toho, že máme čo jesť a piť. Verne ďakujme Pánu Bohu za náš každodenný chlieb.
Keď to situácia umožňuje, stolujme so svojimi blížnymi. Vážme si to, že sa môžeme
zabaviť spolu s našimi priateľmi za jedným stolom. Horlivo sa tešme zo života a z
požehnaní Božích. Ak môžeme, vychutnajme si hoci aj pohár dobrého vína. Avšak
rozhodne sa nezameriavajme na nekontrolovanú hýrivosť a očividnú nespratnosť.
Beda hrdinom v pití vína a silákom v miešaní opojného nápoja. Zakaždým sa snažme
zachovať primeranú mieru. Neprahnime po veľkolepých hostinách a bujarých
zábavách. Radosť predsa môžeme mať aj z drobných posedení, keď sa za jedným
stolom stretnú hoci len členovia jednej domácnosti. Spolu s našimi najbližšími sa
tešme už z nepatrných maličkostí. Vychutnajme si aj drobné radosti, ktoré môžu byť
v danom momente naozaj jedinečné. Aj Pán Ježiš Kristus sa v rozumnej miere
radoval zo života spolu so svojimi známymi. Chodil na hostiny a svadby, keď bol
pozvaný. Aj On sa vedel veseliť. Na umiernenej zábave teda nie je nič zlé. Tak aj my
sa primerane tešme už z drobných radostí. Naše duše bezpochyby poteší aj chutné
jedlo, či dobré víno. Zavše buďme pokojní. Vieme predsa, že nad nami bdie náš
nebeský Otec, ktorý sa raduje z dobrých výsledkov našej práce. On štedro odmeňuje
naše úsilie. Ochotne nás požehnáva z výsosti. S vďakou teda príjmime jeho dary.
Nestrpčujme si život nadmerným pesimizmom. Nájdime si chvíľu na radosť aj keď
aktuálne prežívame ťažké časy.

Starajme sa aj o náš zovňajšok. Vieme, že odev zbožných ľudí by mal byť čistý
a primeraný. Keď je na to vhodná príležitosť, oblečme si aj sviatočné šaty. Venujme
náležitú pozornosť nášmu oblečeniu. Svojim zovňajškom totiž reprezentujeme nás a
našich blížnych, na ktorých nám záleží. Už svojím upraveným vzhľadom dávajme
najavo, že sme zodpovednými nasledovateľmi Pána Ježiša Krista. Kazateľ odporúčal
každému človeku, ktorý hľadal múdrosť, aby nosil biele a čisté šaty. Tak kedysi
dávno vyzeral odev spokojných a šťastných ľudí. Ale my sa obvykle máme možnosť
odievať podľa nášho vkusu. Rozumná kreativita a osobitosť je vítaná. Avšak nikdy sa
neodievajme necudne a poburujúco. Dbajme o to, aby sme naším odevom nepôsobili
všeobecné pohoršenie. Aj v tomto prípade berme ohľad na našich blížnych.
Neprimeraná pozornosť nikomu z nás neprospeje. Nedopusťme, aby nás ovládla
márnivosť. Primeranosť by mala byť pre nás zásadná aj vtedy, keď sa zaodievame. V
medziach normy si však môžeme zvoliť odev, ktorý sa nám páči. V rozumnej miere
sa bezpochyby môžeme tešiť z pekných a pohodlných šiat. Kazateľ ďalej odporúčal
každému človeku, ktorý hľadal múdrosť, aby olej nikdy nechýbal na jeho hlave. To
znamená, že sa mal pozorne starať o svoje vlasy, pokožku jeho hlavy a o svoje telo
ako celok. Aj my si v rozumnej miere a v príhodnom čase doprajme to, čo je pre nás
vhodné. Primerane sa venujme našim telesným potrebám. Napríklad šport je pre
valnú väčšinu ľudí prospešný. Ak môžeme, doprajme si každý deň vhodnú telesnú
činnosť. Aj naším záľubám, ktoré nás tešia, sa venujme aktívne a s primeranou
horlivosťou. Zodpovedne sa starajme o naše zdravie a o našu pohodu. Ak totiž
budeme zanedbávať telesné potreby, nikomu tým neprospejeme. Ale keď si budeme
zodpovedne dopriavať to, čo nám prospieva, spravidla tým nikomu neuškodíme.
Neklesajme na duchu. Usilujme sa žiť šťastnejšie a plnohodnotnejšie. Verne a
rozumne konajme to, čo je vhodné pre naše dobro a pre dobro našich blížnych. V
primeranej miere sa tešme z radostí, ktoré život prináša.
Kazateľ ďalej odporúčal človeku, ktorý hľadal múdrosť, aby si užíval radostné
chvíle so ženou, ktorú miluje. Ak je nám to umožnené aj my sa tešme z manželského
a rodinného života. Verný muž by sa mal radovať z lásky svojej manželky. Súca žena
by sa mala tešiť z nehy svojho manžela. V ich vzájomnej blízkosti predsa nachádzajú

naplnenie svojich životov. Vďaka trvalému zväzku môžu založiť šťastnú a fungujúcu
rodinu. Manželia sa môžu spoločne starať o svojich milovaných. Vzájomne si
pomáhajú. Spoločne sa tešia z rôznych radostí. Pospolu dosahujú úspech a dostávajú
vzácne požehnania z výsosti. Rozvoj manželstva a rodiny je isto v súlade s vôľou
Pána Boha. Manželia sú si navzájom oporou. Ich právoplatný záväzok má byť
primerane uznávaný. Aj Pán Ježiš Kristus považoval manželstvo za správne a
obhajoval jeho význam. Zosobášený pár predsa zaväzuje k láskyplnému spolužitiu
ich právoplatný sľub. Avšak nevnímajme manželstvo a rodinný život ako záťaž.
Neznesiteľným bremenom je totiž práve krutá samota. Samotári často zažívajú veľký
žiaľ. Vo fungujúcom manželstve a v rodinnom kruhu sa však znásobuje radosť a
rozvíja sa láska. Ľudia by sa mali tešiť z blízkosti osôb, ktoré milujú. Ľudské bytosti
sú predsa obvykle uspôsobené na to, aby žili v kruhu rodiny a známych. A aj po tom,
čo sa manželské spolužitie skončí, je potrebné vyhľadávať spoločnosť našich
príbuzných a blížnych. Vdovy, vdovci a rozvedení by nemali zostávať v
permanentnej samote. Aj pre nich je vhodné, aby sa socializovali. V kruhu rodinných
príslušníkov, priateľov a známych je každá radosť o čosi vzácnejšia a každá starosť
podstatne menšia. A preto v príhodnom čase vyhľadávajme blízkosť osôb, ktoré
máme radi.
Z dnešného kázania jasne vyplýva, že by sa ľudia mali v rozumnej miere
veseliť. Život bez radosti je totiž plný márnosti. Keď odstránime to dobré, zostane
nám iba to zlé. Bez príjemných chvíľ sa život mení na číre trápenie a márnosť.
Radosť je naším dobrým podielom, ktorý je nám daný. Bez zábavy by bol život
neznesiteľný a nudný. Podobal by sa beznádejnému otroctvu. Radosť z príjemne
strávených chvíľ, z dobrého jedla, zo skvelého vína, z manželského alebo rodinného
života je pre nás dôležitá. Vážme si teda dobrodenia, ktoré nám Pán Boh dáva a
zodpovedne ich prijímajme. Neuviaznime v pasci zármutku. Pretrvávajúca žalosť nad
naším údelom nám rozhodne nepomôže. Hľaďme na život triezvo. Popri rôznorodých
starostiach nezabúdajme aj na radosti. Zavše sa usilujme žiť zbožne. Napĺňajme vôľu
Pána Boha, ktorý na nás hľadí z výsosti. Náš čas na tomto svete je predsa
obmedzený. Kazateľ odporúčal každému človeku, ktorý hľadal múdrosť, aby správne

využil svoj život. Toto poučenie si vezmime k srdcu. Zavše verne pracujme.
Zodpovedne uskutočňujme naše dielo, ktoré tu po nás ostane ako náš odkaz. A pri
tom si nezabúdajme užívať radosť. Keď sa totiž naše životy pominú, na tomto svete
už nič nezmeníme. V podsvetí už nie je ani práca, ani myšlienka, ani poznanie a ani
múdrosť. Po smrti sa dočkáme buďto spásy alebo zatratenia. Po našom skone bude
náš údel spečatený a uzatvorený. Hľaďme teda do budúcna prezieravo. Myslime na
našu spásu a život večný. Popri našej zbožnosti však nezabúdajme aj naplno žiť. V
rámci možností sa radujme z milosti Božej. Verne prijímajme vzácne dary Hospodina
mocností. Zbytočne sa neutápajme v žiali. Tešme sa zo života, ktorý nám bol daný.
Múdro využime čas, ktorý nám Pán Boh dal. AMEN!
Modlitba po kázni
Svätosvätý Bože, trojjediný Pane, aj dnes sme sa vďaka Tvojej milosti smeli
zamýšľať nad slovami Písma svätého. Z dnešného kázania je zrejmé, že si máme v
príhodnom čase dopriavať to, čo nám spôsobuje radosť. Múdry Kazateľ, vedený
Tvojím svätým Duchom vedel, že vo vhodnej chvíli je správne jesť svoj chlieb s
radosťou a piť dobré víno s veselým srdcom. Ľudská bytosť sa smie tešiť aj z
pekných šiat a zo starostlivosti o svoje telo. Aj manželský a rodinný život mnohým z
nás prináša veľa radosti. Za vzácne prejavy Tvojej milosti Ti, ó Pane, verne
ďakujeme. Ale chceme vysloviť aj zopár prosieb. Žiadame si od Teba napríklad to,
aby sme sa dokázali správať vhodne aj vo chvíľach, keď sa radujeme. Nedopusť, aby
sme uviazli v zajatí našich túžob. Dovoľ nám tešiť sa aj z maličkostí, ktoré život
prináša. Umožni nám prekonať náročné obdobie, ktoré je poznačené hrozbou nákazy.
Nedovoľ, aby nás ovládli zármutok a beznádej. Potešuj naše duše a verne nás
ochraňuj. Prosíme Ťa, ó Pane, pomôž aj naším blížnym, ktorí prežívajú veľké
trápenie. Uzdravuj telá a duše nemocných. Zjav tiež svoju milosť tým ľuďom, ktorí
Ťa ešte stále nepoznajú, aby uverili v evanjelium a boli zachránení. Prosíme Ťa,
vyslyš naše prosby a podľa rozhodnutia svojej vôle s nami buď. AMEN!

Modlitba Pánova
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 neuvoď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. AMEN!
Požehnanie
Milé sestry a bratia, vyprosme si požehnanie: „Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia
a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými nami! AMEN!“
Oznamy
- najbližší roznos kázni bude o týždeň v nedeľu,
- prepisy bohoslužieb a nahrávky kázaní nájdete aj na Facebook-ovej stránke s
názvom „Zvesť a výklad slova Božieho“.
Ak môžete, zostaňte prosím doma a dodržujte aktuálne nariadenia svetských
správcov ľudu. Zotrvávajte na modlitbách a nezúfajte si. Dôverujte Pánu Bohu.
Statočne podporujte svojich blízkych. Vzájomne si pomáhajte prekonať náročné
obdobie, ktoré je poznačené hrozbou nákazy.
Piesne – 210; 153; 313; 228; 241; 249
reformovaný duchovný
tel.: 0904 688 215

Pavol Jašo

