
NEDEĽNÁ ZVESŤ A VÝKLAD SLOVA BOŽIEHO (01.11. 2020)

Lekcia (Ž 27, 7 – 14 v.)

Modlitba pred kázňou

Svätosvätý  Bože,  trojjediný  Pane,  aj  v  rámci  tejto  modlitby  sa  Ti  verne

prihovárame. Vieme, že vnímaš naše chvály i naše prosby. Máš nás predsa veľmi rád.

Aj naďalej sa nás ochotne ujímaš.  Vľúdne sa o nás staráš. Dobrotivo nás opatruješ.

Ústretovo nám umožňuješ prijímať duchovnú výživu, ktorá je obsiahnutá v Písme

svätom. Dovoľ nám aj dnes získať Tvoje vzácne usmernenie a vytúžené povzbudenie

z Tvojich svätých slov.  Podľa svojej  milosti  nás  vzdelávaj  tak,  aby sme dosiahli

pravú  múdrosť.  Obživ  naše  duše  darom svojho  požehnania.  V  hojnej  miere  nás

zahrňuj svojou láskou a milosťou. AMEN!

Biblický text (J 17, 18 – 23 v.)

Milé  sestry  a  bratia,  vypočujte  si  slová  Písma  svätého  tak,  ako  ich  nachádzame

zapísané v Evanjeliu podľa Jána v 17. kapitole od 18. po 23. verš.

18 Ako si mňa poslal do sveta, aj ja som ich poslal do sveta. 19 A ja sa pre nich

posväcujem, aby aj oni boli posvätení v pravde. 20 Nielen za týchto prosím, ale aj za

tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, 21 aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče, si vo

mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. 22 A

slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme. 23 Ja v

nich a Ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma Ty poslal a

miloval si ich, ako si mňa miloval. 

Toľko je slov Písma svätého!

Kázeň 

Milé sestry a bratia, 

v Evanjeliu podľa Jána nachádzame zaznamenanú aj takzvanú arcipastiersku

modlitbu  Pána  Ježiša  Krista.  Práve  z  nej  je  vyňatý  úryvok  Písma  svätého,  nad

slovami ktorého sa dnes zamýšľame. Evanjelista Ján bol podľa všetkého svedkom

nejednej modlitby Pána Ježiša Krista. Syn Boží sa teda preukázateľne modlil  aj v

blízkosti svojich blížnych. Chvíľami zrejme chcel, aby i učeníci počuli jeho modlitby

a zapamätali si jeho posolstvo. A práve arcipastierska modlitba na spomenutého Jána



urobila mimoriadny dojem. Z toho dôvodu ju zahrnul do svojej verzie evanjelia. Aj

vďaka  jeho  svedectvu  vieme,  ako  sa  Pán  Ježiš  Kristus  modlil.  Vo  svojej

arcipastierskej modlitbe Syn Boží vyznal napríklad to, že ho na tento svet poslal jeho

nebeský Otec.  Aj  preto v rámci  svojho verejného pôsobenia  vzorne uskutočňoval

svoje spásonosné poslanie. V rámci svojej verejnej činnosti zvestoval evanjelium a

konal veľkolepé skutky. Napokon si Pán Ježiš Kristus splnil aj svoju najdôležitejšiu

povinnosť. Na kríži obetoval svoj nevinný život v súlade s vôľou svojho nebeského

Otca. Svojou smrťou učinil zadosť spravodlivosti Božej. A práve učeníci mali medzi

prvými pochopiť to, že Pán Ježiš Kristus bol na svet poslaný s jasným cieľom. Syn

Boží predsa zakaždým verne uskutočňoval vôľu svojho nebeského Otca. Toto platilo

aj  vtedy,  keď  povolával  svojich  učeníkov  a  vyučoval  ich.  Ale  aj  oni  mali  byť

pripravení  na  to,  že  neskôr  budú  samostatne  uskutočňovať  vôľu  Pána  Boha.  Ich

služba  však rozhodne nebola beznádejným otroctvom,  ale  naplnením ich životov.

Podobne ako Pán Ježiš Kristus aj učeníci mali  byť vyslaní do sveta, ktorý bol už

vtedy častokrát nepriateľský a krutý. Navzdory tomu, že im hrozilo veľké riziko, boli

v správnom čase vyslaní medzi pospolitý ľud, aby si horlivo plnili svoje povinnosti.

Ich zvestovateľská služba bola bezpochyby veľmi dôležitá. Pán Ježiš Kristus vedel,

že  učeníkov  čakala  skutočne  náročná  úloha.  A preto  ich  verne  pripravoval,  kým

mohol. Ale uvedomoval si aj to, že môžu uspieť iba s pomocou Božou. Ich dobrý

Majster však vedel, že napokon obstoja. Uskutočňovali totiž vôľu Božiu. Vo svete

predsa mali zvestovať evanjelium, ktoré im pôvodne oznámil Pán Ježiš Kristus.

Syn Boží sa v rámci svojej arcipastierskej modlitby ďalej priznával k tomu, že

sa verne posväcoval. Nie, že by to priamo potreboval. Zakaždým bol predsa svätý a

dokonalý. Nikdy sa neprehrešil myšlienkou, slovom, alebo skutkom. Mal totiž plnosť

Ducha  Svätého,  ktorý  na  Neho  zostúpil  z  nebeskej  výsosti.  Pán Ježiš  Kristus  žil

zbožne aj preto, aby dal dobrý príklad svojím verným nasledovateľom. Jeho konanie

bolo zakaždým vzorné. O tom podal svedectvo napríklad aj evanjelista Ján. Život

Pána  Ježiša  Krista  sa  pre  všetkých  zbožných  ľudí  stal  dokonalou  normou.  Ale

učeníci, narozdiel od ich dobrého Majstra, nutne potrebovali prijímať posvätenie z

výsosti. Bez pomoci Ducha Svätého a bez jeho darov by boli úplne bezradní. A toto



platí  aj  pre  nás.  Veď  vieme,  že  všetci  kresťania  by  sa  mali  zakaždým  usilovne

posväcovať prostredníctvom verného prijímania darov Božích a ich rozvíjania. Aj my

sa odhodlane zamýšľajme nad princípmi pravej zbožnosti a usilujme sa podľa nich

žiť. K nášmu posväteniu rozhodne prispieva aj poznávanie dokonalej pravdy Božej,

najmä evanjelia. Pán Ježiš Kristus zvestoval svojim blížnym pravdivú náuku, ktorú

dostal za úlohu ohlasovať. Aj učeníci a ich blížni poznávali vôľu Pána Boha, aby

konali to, čo je správne. Boli predsa povolanými služobníkmi Kráľa večnosti. Učeníci

mali za úlohu neustále zdokonaľovať svoju zbožnosť. Po všetky dni svojej služby sa

usilovali  verne  prijímať  posvätenie  z  výsosti.  A  aj  my  posväcujme  naše  životy,

prijímajúc dary Ducha Svätého. Sústreďme sa na to, aby boli naše duše plné lásky a

úprimnej viery.  

Pán Ježiš Kristus však v rámci svojej arcipastieskej modlitby neprosil výhradne

za svojich učeníkov, ktorých si vyvolil. Syn Boží sa modlil aj za tých ľudí, ktorí ešte

len mali  prijať  apoštolskú zvesť.  Prosil  aj  za  nás,  milé  sestry  a  bratia.  Pán Ježiš

Kristus vedel, že po jeho odchode na nebesá, vznikne kresťanská cirkev, ktorá bude

jestvovať aj bez jeho fyzickej prítomnosti. Každé kresťanské spoločenstvo funguje a

prosperuje iba vďaka milosti Božej. Pánovi Ježišovi Kristovi vždy záležalo na jeho

verných nasledovateľoch. Úprimne miluje všetkých kresťanov, ktorí horlivo veria v

evanjelium a zo všetkých síl zachovávajú jeho prikázania. Syn Boží z výsosti ochotne

chráni svojich verných. Pán Ježiš Kristus prosil svojho Otca, aby zavše požehnával

všetkých  zbožných  kresťanov  a  usmerňoval  ich.  Syn  Boží  vedel,  že  viera  v

evanjelium sa  vďaka  práci  apoštolov,  kňazov  a  kazateľov  bude  úspešne  šíriť  po

celom svete.  Životodarná zvesť  mala  byť vždy smelo  ohlasovaná,  aby uverilo  čo

najviac ľudí. Pán Ježiš Kristus zakaždým myslel na dobro svojich verných. Ochotne

sa  za  nich  modlil.  A  aj  teraz,  keď  je  u  svojho  nebeského  Otca,  neprestáva  sa

prihovárať za nás. Pánovi Ježišovi Kristovi stále záleží na jeho cirkvi. Syn Boží sa

nám aj naďalej ústretovo venuje. Náš večný Kráľ je k nám nesmierne láskavý. Spolu

so svojím nebeským Otcom a s Duchom Svätým nám udeľuje vzácne požehnania,

ktoré sú pre nás dôležité. 



Z  arcipastieskej  modlitby  Pána  Ježiša  Krista  je  ďalej  zrejmé  i  to,  že  mu

záležalo aj na duchovnej jednote kresťanov. Aj nás zjednocuje práve úprimná viera v

evanjelium a verné napĺňanie vôle Božej. Navzdory tomu, že sme rôznorodí a máme

rozličné názory, predsa len máme vytvárať fungujúce spoločenstvá. Medzi nami má

vládnuť  láska,  harmónia  a  porozumenie.  Prostredníctvom  kresťanskej  viery  sme

súčasťou väčšieho spoločenstva, kresťanskej cirkvi. Rešpektujme teda členov iných

denominácii.  Je  predsa  mnoho  rozličných  kresťanov,  ale  jestvuje  iba  jedna

kresťanská cirkev, ktorej hlavou je sám Pán Ježiš Kristus. Moc Ducha Svätého nás

zjednocuje  s  našimi  blížnymi  a  s  naším  nebeským  Kráľom.  Nie  sme  však

bezduchými otrokmi vôle Pána Boha. Veď skutočne slobodní sme práve skrze vieru v

evanjelium. Pán Ježiš Kristus prostredníctvom svojho posolstva aj nás pozýva, aby

sme mali  účasť  na duchovnej jednote kresťanskej  cirkvi.  Táto jednota jestvuje  aj

navzdory  našej  rôznorodosti.  Spolu  s  našimi  kresťanskými  bratmi  a  sestrami  nás

spájajú do jedného spoločenstva viera, nádej a láska. A aj Syn Boží sám mal vždy

duchovnú jednotu so svojím nebeským Otcom a s Duchom Svätým. Buďme teda v

rámci kresťanskej cirkvi v duchovnom spoločenstve s trojjediným Bohom. Usilujme

sa konať to, čo je správne. Z Písma svätého vieme, čo máme robiť. Božie poučenia

nás usmerňujú. Aj Duch Svätý dobrotivo pôsobí v našich dušiach. Usilujme sa teda

vytvárať  jednotné  kresťanské  spoločenstvo  spolu  s  našimi  zbožnými  blížnymi.

Spolupracujme  s  ostatnými  kresťanmi  v  duchu  lásky,  tolerancie  a  pochopenia.

Správajme sa tak, aby aj naši neveriaci známy usúdili, že sme vernými služobníkmi

trojjediného Boha a brali si od nás príklad.

Pán Ježiš Kristus vo svojej arcipastierskej modlitbe ďalej uznával,  že slávu,

ktorú vtedy mal, dostal od svojho nebeského Otca. Všetko, čo mal, dostal z výsosti.

A hoci Pán Ježiš  Kristus na tomto svete nedisponoval dokonalou plnosťou svojej

slávy, beztak ohuroval svojich blížnych. Jeho vznešenosť, múdrosť a mocné skutky

ohromovali jeho verných nasledovateľov. Moc a majestát Syna Božieho sú nesmierne

a obdivuhodné. On dobrotivo napravuje aj naše duše. Pán Ježiš Kristus si však svoju

slávu nenechal len pre seba. Aj svojim blížnym z nej dal podiel. Vďaka tomu smeli

generácie kresťanov žiť dokonalejší a zbožnejší život. Verní učeníci už za pradávna



poznali pravdu evanjelia. Táto pravda je oslobodzujúca. Do duše vnáša pokoj. Vďaka

milosti Pána Ježiša Krista aj my smieme dúfať v spásu a život večný. Podiel na sláve

Božej  máme  iba  vďaka  úprimnej  viere  v  evanjelium a  účasti  na  sviatostiach.  Aj

naďalej  teda  odhodlane  vyznávajme  meno  nášho  Pána  a  Spasiteľa  Ježiša  Krista.

Pripomínajme  si  aj  to,  že  náš  nebeský  Otec  ustavične  zostáva  v  láskyplnom

spoločenstve  so  svojím  jednorodeným Synom a  s  Duchom Svätým.  Pán  Boh  je

trojjediný. Jeho moc sa vždy prejavovala v dušiach zbožných ľudí. Aj v nás a medzi

nami veľkolepo pôsobí Duch Pánov. Mocou z výsosti sme vedení k zodpovednosti,

láske  a  pravej  zbožnosti.  Vďaka  pomoci  Pána  Boha  prekonávame  aj  prípadné

ťažkosti, ktoré život prináša. Pôsobenie Pána Ježiša Krista na tomto svete teda isto

zanechalo nezmazateľné stopy a stále sa prejavuje. Mnohým ľuďom bola daná nádej

na spásu. Aj my dúfame v život večný. Trojjediný Boh je predsa nesmierne láskavý.

Vľúdne nás miluje. Aj naďalej sa teda radujme z jeho vzácnej milosti. AMEN!

Modlitba po kázni

Svätosvätý Bože, trojjediný Pane, aj dnes sme sa vďaka Tvojej milosti smeli

zamýšľať  nad slovami  Písma svätého.  V rámci  dnešného kázania  sme sústredene

uvažovali nad niekoľkými ponaučeniami, ktoré sú vyňaté z arcipastierskej modlitby.

Vďaka tomu sme si  pripomenuli  to, že Ty, ó Pane, konáš podľa jasného zámeru.

Tvoje dielo je zmysluplné a krásne. Žasneme nad tým, čo si pre nás učinil. Ty nám

ústretovo  umožňuješ  posväcovať  sa  prostredníctvom  poznávania  Tvojej  večnej

pravdy a prijímania  darov z  výsosti.  Vedieš nás k pravej  múdrosti.  Zdokonaľuješ

našu  úprimnú  vieru.  Umožňuješ  nám  vytvárať  dobre  fungujúce  kresťanské

spoločenstvo. Ústretovo sa nám venuješ a zostávaš s nami. Vieme, že Ty si trojjediný

Boh, vzor pravej jednoty. Si dokonalý a dobrotivý. A my Ti za Tvoje milosrdenstvo

verne ďakujeme. Tiež nachádzame v našich dušiach odvahu prosiť Ťa i o to, aby sme

sa  smeli  aj  naďalej  tešiť  z  Tvojho  milosrdenstva  a  požehnaní.  Ústretovo  nás

usmerňuj, zdokonaľuj a ochraňuj pred zlým. Buď k nám láskavý a vľúdny. Udržuj

duchovné spoločenstvo medzi Tebou a nami. Umožni nám tiež bez výraznejšej ujmy

prežiť terajšie krízové obdobie poznačené hrozbou nákazy. Daj, aby sa naše životy



čím skôr  prinavrátili  do  normálu.  Prosíme,  Pane,  vypočuj  aj  túto  našu  modlitbu.

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 – 212; 155; 582; 233; 578; 250

reformovaný duchovný Pavol Jašo

tel.: 0904 688 215


