NEDEĽNÁ ZVESŤ A VÝKLAD SLOVA BOŽIEHO (15.11. 2020)
Lekcia (2Tes 3, 6 – 13 v.)
Modlitba pred kázňou
Svätosvätý Pane, trojjediný Bože, aj dnes sa Ti prihovárame. Oslovujeme Ťa i
prostredníctvom tejto modlitby. Máme túžbu odhodlane Ťa zvelebovať za Tvoje
nesmierne milosrdenstvo, ktoré nám tak ochotne udeľuješ. Štedro nás zahrňuješ
prejavmi svojej lásky, za ktoré sme Ti neskonale vďační. Avšak nachádzame v našich
dušiach odvahu prosiť Ťa okrem iného i o to, aby si nám umožnil porozumieť
dnešnému kázaniu. Pomôž nám aj naďalej správne vnímať vzácne biblické poučenia,
ktoré sú pre nás prospešné. Zmiluj sa nad nami a vlej nám do duší úprimnejšiu vieru.
AMEN!
Biblický text (F 3, 17 – 21 v.)
Milé sestry a bratia, vypočujte si slová Písma svätého tak, ako ich nachádzame
zapísané v liste apoštola Pavla pre filipských kresťanov v 3. kap. od 17. po 21. verš.
17 Bratia, spoločne buďte mojimi napodobňovateľmi a pozorne si všímajte
tých, ktorí tak žijú, ako máte príklad v nás. 18 Lebo mnohí žijú tak, ako som vám
často hovoril o nich a teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriateľmi kríža
Kristovho: 19 ich koniec je zahynutie, bohom im je brucho, slávou hanba a myslia
len na to, čo je zemské. 20 Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj
Spasiteľa, Pána Ježiša Krista: 21 On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko,
pretvorí naše ponížené telo, aby bolo podobné Jeho oslávenému telu.
Toľko je slov Písma svätého!
Kázeň
Milé sestry a bratia,
v rámci svojho listu, adresovanému kresťanom z mesta Filipy, vyzýval apoštol
Pavol svojich blížnych, aby ho verne napodobňovali. Zavše si mali brať dobrý príklad
od onoho významného učiteľa cirkvi, ktorého osobne poznali. To však neznamená, že
by bol apoštol Pavol posadnutý sám sebou. Vôbec sa pyšne nepovyšoval nad
ostatných kresťanov. Svojim blížnym v meste Filipy len chcel dať akúsi jasnú
predstavu o tom, ako si majú počínať do budúcna. Preto im dával za príklad v prvom

rade sám seba. O apoštolovi Pavlovi bolo už vtedy známe, že od počiatku svojho
verejného pôsobenia sa verne usiloval zvestovať evanjelium židom a aj pohanom.
Prijal totiž poverenie od samotného Syna Božieho, od ktorého si bral dobrý príklad.
Apoštol Pavol v úlohe kazateľa neohrozene vzdelával svojich poslucháčov, vždy keď
mohol. Tým napĺňal svoje vzácne poslanie. V príhodnej chvíli však dokázal aj on
prijímať vhodné poučenia. Apoštol Pavol sa pre svojich blížnych snažil byť vzorom v
dobrom konaní a v pravej zbožnosti. Jeho pravdivá náuka je prospešná aj pre nás a
stojí za pozornosť. Podľa názoru apoštola Pavla sa mali kresťania inšpirovať i od
svojich zbožnejších blížnych, ktorí sa verne usilovali žiť v súlade so zvesťou
evanjelia. Aj medzi vtedajšími kresťanmi z mesta Filipy isto žilo mnoho nasledovania
hodných ľudí. Títo mali dávať dobrý príklad svojim blížnym. Oní zbožní ľudia totiž
zavše pamätali na správne usmernenie apoštolov. A aj my buďme pripravení brať si
príklad od našich zbožnejších blížnych. Ochotne prijímajme pravdivé poučenia od
ostatných kresťanov. Zároveň sa však aj my sami usilujme inšpirovať našich blížnych
k dokonalejšej zbožnosti. A preto sa zakaždým snažme žiť tak, ako sa patrí na
zbožných kresťanov. Správne reprezentujme Pána Ježiša Krista pred našimi blížnymi.
Denne sa zamýšľajme nad zvesťou evanjelia a apoštolskou náukou, aby sme sami
zmúdreli a aby sme mohli usmerniť tých, čo blúdia. Nespoliehajme sa na to, že nás
budú ustavične viesť iní. V prípade nutnosti buďme pripravení postaviť sa na čelo
našich blížnych a vhodne ich inšpirovať k úprimnejšej zbožnosti. Avšak nikdy
nezneužívajme náš vplyv na ostatných ľudí. Neodsudzujme, aby sme neboli prísne
odsúdení. A aj tí najprostejší ľudia nás môžu zakaždým vhodne poučiť. Veď
jednoduchá viera v sebe občas ukrýva viac múdrosti ako zložitá náuka učencov.
Všetko dostupné poznanie pozorne skúmajme. Pridŕžajme sa len tých pravdivých
poučení. Ochotne prijímajme dobrú náuku evanjelia, aby sme poznali, čo je pre nás
prospešné a aby sme vždy rozpoznali pravdu od lži.
Avšak buďme tiež primerane opatrní a prezieraví. Popri zbožných kresťanoch
totiž stále jestvujú aj nepriatelia kríža Pána Ježiša Krista. Už apoštol Pavol pred nimi
varoval svojich blížnych. Zatvrdilí hriešnici, ktorí sa stavali na odpor verným
nasledovateľom Pána Ježiša Krista, sa žiaľ vyskytovali už od prvopočiatku

jestvovania kresťanskej cirkvi. Aj v súčasnosti je mnoho popletených ľudí, ktorí sa
otvorene rúhajú Synovi Božiemu. Usilujú sa zastaviť zvestovanie evanjelia, pretože
sa prieči ich pomýlenému mysleniu. Apoštolovi Pavlovi však bolo takýchto
nepriateľov kríža Pána Ježiša Krista veľmi ľúto. Vedel totiž, že ich napokon čaká
strašný údel. Zapamätajme si, že od nepriateľov kríža Pána Ježiša Krista si nemáme
brať príklad. Ich múdrosť je totiž do značnej miery poznačená nezmysleným
odporom voči evanjeliu. Zatvrdilí hriešnici nie sú nasledovania hodní. Sú totiž
nepriateľmi všetkých zbožných ľudí. Ale aj navzdory tomu k nim buďme dobrotiví.
Ak je to možné, správajme sa k nim vľúdne. Nedávajme im žiadnu zámienku na to,
aby sa rúhali Pánu Bohu. Modlime sa za nich, aby rozpoznali svoje omyly a bolo im
umožnené uveriť v evanjelium. Pokiaľ totiž nezmenia svoje zmýšľanie a včas sa
neobrátia k Pánu Bohu, budú odsúdení na večné zahynutie. Ich zloba je však
mnohokrát veľmi veľká. Často sa nechcú vzdať svojho nesprávneho názoru aj keď im
bolo opakovane zvestované evanjelium. Veď podaktorých zatvrdilých odporcov kríža
Pána Ježiša Krista nedokázali presvedčiť ani zbožní apoštoli. Pred konečným
zatratením žiaľ nemôžu byť zachránení všetci. Zrejme až do konca vekov budú
jestvovať nepriatelia kríža Pána Ježiša Krista. Buďme pripravení im odhodlane čeliť.
Ozbrojme sa pravou vierou a úprimnou láskou. Zrieknime sa zbytočných hádok a
násilia. Zavše buďme verní trojjedinému Bohu aj keby nás to malo stáť život v tejto
časnosti. Nikdy sa nenechajme vyprovokovať ľuďmi, ktorí nenávidia kresťanskú
zbožnosť. Veď oní zatvrdilí hriešnici smerujú do zahynutia. Neveria v evanjelium a
preto nebudú omilostení. Ich pravým božstvom je brucho. Zavše myslia len na to, čo
je zemské. Chcú si iba dobre žiť. Vôbec neuvažujú nad milosrdenstvom trojjediného
Boha. Podaktorí z nich dokonca šíria myšlienky, ktoré sú vo svojej podstate nečisté a
odporné. Ich terajšia sláva sa raz zmení na hanbu. Avšak toto teraz nevnímajú. Sú
predsa opantaní svojím obmedzeným a pomýleným myslením. Odmietajú evanjelium
a preto aj naďalej zostávajú v zajatí hriechu.
My však ustavične dúfajme v Pána Ježiša Krista a v jeho milosť. Skutočná
otčina všetkých zbožných kresťanov je predsa na nebesiach. Tam aj naďalej
odhodlane smerujeme. O prichádzajúcom kráľovstve nebeskom vydával svojim

blížnym svedectvo aj apoštol Pavol. Vďaka zvesti evanjelia vieme, že ak si
zachováme úprimnú vieru a pravú zbožnosť, budeme napokon spasení. A preto
vytrvajme v dobrom boji. Aj navzdory prípadným ťažkostiam si zachovajme horlivú
vieru v evanjelium. Dúfajúc v Pána Ježiša Krista, odhodlane smerujme do nebeskej
ríše, kde je nám pripravené naše trvalé útočisko. Svedomito si plňme naše povinnosti,
ktoré máme voči Pánu Bohu a voči ľuďom, s ktorými prichádzame do kontaktu.
Zodpovedne sa pripravujme na druhý príchod nášho Pána Ježiša Krista. Nepoznáme
totiž ani dňa a ani hodiny, kedy opäť príde náš Spasiteľ, aby nastolil svoju večnú
vládu. Horlivo však dúfajme v to, že Pán Ježiš Kristus príde skoro. Syn Boží by si už
teraz mohol svojou mocou podrobiť všetko na tomto svete. Ale náš vznešený Pán je
ešte stále zhovievavý k biednym hriešnikom a dáva im možnosť na pokánie. Kým
teda sme na tejto zemi, múdro využime čas, ktorý nám bol daný. Aj naďalej sa
usilujme žiť tak, ako sa patrí na budúcich občanov kráľovstva nebeského. Inšpirujme
našich blížnych k úprimnejšej zbožnosti. Ustavične túžme po priamej blízkosti nášho
večného Kráľa, ktorý nás má veľmi rád. Zakaždým dúfajme v milosrdenstvo Pána
Ježiša Krista. Nepoliehajme sa na našu vlastnú spravodlivosť. Z hľadiska Pána Boha
je totiž neúčinná. Dúfajme radšej v milosť Pána Ježiša Krista. Žime v súlade s
apoštolskou zvesťou, ktorú nachádzame zapísanú v Písme svätom. Za všetkých
okolností zostaňme vernými trojjedinému Bohu. Veď napokon budú mocou Pána
Ježiša Krista pretvorené aj naše terajšie telá, aby vyhovovali sláve budúceho veku
spásy. Pán Boh má moc vytrhnúť nás aj z pazúrov časnej smrti, vzkriesiac nás k
novému životu. Na konci vekov napokon prebehne veľký súd. Konečná
spravodlivosť bude isto nastolená veľkolepou mocou z výsosti. Zbožní kresťania smú
neochvejne očakávať spásu a život večný. Pre nepriateľov kríža Pána Ježiša Krista je
však pripravené prísne odsúdenie. Tak ako je zrno oddelené od pliev, budú nekajúci
hriešnici oddelení od zbožných kresťanov. Spravodlivosť a dobrotivosť trojjediného
Boha sa napokon prejaví v plnosti, z čoho sa budú radovať všetci nábožní ľudia. Ak
si teda zachováme úprimnú vieru až do konca, tak potom aj my vstúpime do našej
nebeskej vlasti. Takúto slávnu budúcnosť očakával už apoštol Pavol a jeho blížni.
Hoci v tejto časnosti zosnuli, z milosti Božej budú napokon vzkriesení. Nebojme sa

teda toho, čo má prísť. Aj naďalej dúfajme v to, že napokon budeme spasení spolu s
ostatnými zbožnými kresťanmi. AMEN!
Modlitba po kázni
Svätosvätý Pane, trojjediný Bože, aj dnes sme sa vďaka Tvojej milosti smeli
zamýšľať nad úryvkom, ktorý je vyňatý z Písma svätého. V rámci dnešného kázania
sme sústredene uvažovali napríklad nad tým, že si máme brať príklad od verných
kresťanov. Pomôž nám, ó Pane, správne vnímať inšpiráciu, ktorá je pre nás prospešná.
Avšak nauč nás tiež dávať vhodný príklad tým ľuďom, ktorých zbožnosť uviazla v
zajatí pochybností. Ó Pane, prosíme aj za tých, ktorí sú stále nepriateľmi kríža Pána
Ježiša Krista. Zjav im svoju milosť, aby uverili v evanjelium a mohli spolu s nami
dúfať v spásu. Vieme, že jedného dňa sa v plnosti presadí kráľovstvo nebeské, do
ktorého aj naďalej odhodlane smerujeme. Pamätajúc na to, zverujeme sa Ti do rúk a
prosíme Ťa o to, aby si nás zbavil našich hriechov. Daj, aby sme raz slávne vstúpili
do našej nebeskej otčiny. Aktuálne nás ochraňuj pred strašnou nákazou, ktorá sa stále
šíri. Daj, aby sa krízové obdobie v dohľadnej dobe pominulo. Dobrotivo na nás hľaď
a podľa rozhodnutia svojej vôle nás usmerňuj. 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
Pinkovce
- ak sa situácia zásadne nezmení, tak potom budú nedeľné služby Božie najbližšiu
nedeľu (22.11. 2020) o 09:00 hod.
Bežovce
- ak sa situácia zásadne nezmení, tak potom budú nedeľné služby Božie najbližšiu
nedeľu o (22.11. 2020) 10:30 hod.
Svätuš
- ak sa situácia zásadne nezmení, tak potom budú nedeľné služby Božie najbližšiu
nedeľu o (22.11. 2020) 12:00 hod.
Blatná Polianka
- ak sa situácia zásadne nezmení, tak potom budú nedeľné služby Božie najbližšiu
nedeľu o (22.11. 2020) 13:00 hod.
Piesne – 218; 154; 296; 235; 563; 252
reformovaný duchovný
tel.: 0904 688 215

Pavol Jašo

