
NEDEĽNÁ ZVESŤ A VÝKLAD SLOVA BOŽIEHO (03.01.2021) 

Lekcia (Ž 14, 1 – 7 v.) 

Modlitba pred kázňou 

 Trojjediný Bože, najsvätejší Pane, ďakujeme Ti za to, že sa o nás aj naďalej 

dobrotivo staráš. Ochotne sýtiš naše duše dobrou zvesťou, ktorá je vyňatá zo slov 

Písma svätého. Ó Pane, pokorne si od Teba žiadame i to, aby si nám pomohol 

správne porozumieť dnešnému kázaniu. Povzbuď našu vieru v evanjelium. Potešuj 

nás svojimi požehnaniami. Nedopusť, aby sme sa vzdávali nádeje. Nedovoľ, aby sme 

pochybovali o Tvojej milosti. Podľa rozhodnutia svojej vôle nás aj naďalej usmerňuj, 

aby sme Ti boli zakaždým verní. AMEN!  

Biblický text (1M 11, 1 – 9 v.) 

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

zapísané v Prvej knihe Mojžišovej v 11. kapitole od 1. po 9. verš.  

 1 Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová. 2 Keď sa na východe 

ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. 3 Povedali si: Poďme, 

narobme si tehál a dobre ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za 

maltu. 4 Potom si povedali: Poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal 

po nebesá; tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi. 5 Nato 

zostúpil Hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia. 6 Hospodin 

riekol: Je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč; a to je len začiatok ich výčinov; teraz 

im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. 7 Poďme, zostúpme a zmäťme im 

tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. 8 Tak ich Hospodin rozptýlil po celej 

zemi a prestali stavať mesto. 9 Preto ho pomenovali Bábelom, lebo tam Hospodin 

zmiatol reč celému svetu a odtiaľ ich Hospodin rozptýlil po celej zemi.  

Toľko je slov Písma svätého! 

Kázeň 

Milé sestry a bratia, 

 krátko po začiatku nového kalendárneho roku obvykle zvykneme uvažovať o 

našej budúcnosti. Čo nás asi tak čaká? Naše vyhliadky do budúcna zatiaľ nevyzerajú 

práve najlepšie. Aktuálna celospoločenská situácia sa vôbec nelepší. Žijeme v 



atmosfére strachu a dezilúzie. Avšak nestrácajme nádej. Nepoddávajme sa nepriazni, 

ktorej čelíme. Život ide ďalej. Vzchopme sa teda a ochotne sa zverme do rúk Pána 

Boha. On nám dobrotivo pomôže. Nesklame našu dôveru. O Pánu Bohu predsa vieme, 

že je nesmierne dobrotivý a láskavý. Veď Hospodin mocností sa ochotne staral už o 

prvotných ľudí. Vďaka jeho milosti sprvoti ľudstvo fungovalo ako jeden ľud. Všetci 

používali spoločnú reč. Boli ako jedna rodina. Navzájom si dokázali porozumieť bez 

výraznejších problémov. Medzi ľuďmi vtedy panovala vzácna zhoda a nevídaná 

harmónia. Bolo im umožnené smerovať k veľkolepým úspechom. Pán Boh na nich 

hľadel z výsosti a bol spokojný, pretože medzi ľuďmi vtedy panoval súlad. Jedného 

dňa sa však celé vtedajšie ľudstvo dalo do pohybu. Všetci spoločne putovali po 

ďalekých krajoch na východe. Medzi ľuďmi jestvoval súlad a preto pospolu 

smerovali za rovnakým cieľom. Spoločne hľadali vhodnejšie miesto na život. Túžba 

po lepšej budúcnosti a prosperite je pre ľudí typická. Hospodin mocností vždy vnímal 

túto túžbu. Preto ochotne požehnával svojich verných a schvaľoval ich dobré konanie. 

Ľudia sa skrátka vždy chceli mať lepšie. A aj sám Pán Ježiš Kristus na toto pamätal. 

Veď Syn Boží prišiel na tento svet i preto, aby pripravil zbožným ľuďom lepšiu 

budúcnosť v nebesiach. Ale opäť zamerajme našu pozornosť na pradejiny. Túžba po 

novej domovine napokon prvotných ľudí priviedla až do ďalekej krajiny Šineár. Tam 

sa spokojne usadili a úspešne prosperovali. Harmonická spolupráca a požehnania 

Božie im dovolili dosiahnuť vytúženú spokojnosť. Ich zvedavé mysle im mimo iného 

umožnili objaviť skutočnosť, že vypálená hlina je tvrdá ako kameň. Zistili aj to, že 

prírodný asfalt môže byť použitý ako účinné spojivo. Tieto objavy učinili prvotní 

ľudia vďaka milosti Božej. Vedecký pokrok je spravidla vzácnym darom Hospodina 

mocností. Aj súčasní kresťania by mali rozumne používať výdobytky vedy a techniky. 

Veď i prvotní ľudia si vďaka pokroku dokázali vybudovať bezpečné a útulné 

príbytky. Spoločne napredovali a dosahovali jeden úspech za druhým. A Pán Boh sa 

radoval z výsledkov ich práce a mocou Ducha svätého ich usmerňoval. Časom sa 

prvotným ľuďom podarilo nahromadiť veľké množstvo stavebného materiálu, 

vypálených tehál a prírodného asfaltu. Spoločne teda začali uvažovať nad tým, čo by 

ešte mohli vybudovať. Spontánne sa rozhodli postaviť veľké mesto, ktoré malo byť 



centrom celého ľudstva. Táto prvotná metropola mala byť stredobodom ich sveta. 

Dávni stavitelia tiež chceli vybudovať vysokú vežu, ktorá by sa vypínala uprostred 

úrodnej planiny. Prostredníctvom výsledkov svojej staviteľskej činnosti sa chceli 

presláviť. Dúfali, že nasledujúce generácie na nich nikdy nezabudnú. Vysoká veža 

mala byť trvalým pamätníkom úsilia dávnych staviteľov. Ale na Pána Boha vtedy 

nikto nepomyslel. Oni si skrátka robili to, čo sa im zachcelo. Veľká túžba po sláve 

zaslepila dávnych staviteľov a urobila z nich hlupákov. Ich duší sa stále viac 

zmocňovala pýcha, ktorá im zatemnila myslenie. Po čase už neboli schopní triezvo 

uvažovať nad svojím konaním. Jediné, čo ich zaujímalo, bolo budovanie veľkého 

mesta. A aj my sme chvíľami zaslepení svojou pýchou a zlobou. Keď je nám dobre, 

tak si často zvykneme namýšľať, že všetko zvládneme úplne sami. Na milosť Pána 

Ježiša Krista pritom mnohokrát ani nepomyslíme. Ale stačí len málo a náš život je 

vytrhnutý z normálu. Náhle sa nám môže priťažiť. Keby však Pán Boh včas 

nezasiahol, tak by nás postihla ešte väčšia bieda. Hospodin mocností dobre vie o tom, 

čo sa deje na tomto svete. Jeho oči sú upreté na konanie ľudí už od prvopočiatku. A 

preto na výčiny oných pradávnych staviteľov hľadel s rastúcim znepokojením. 

Všemohúci bol dlho zhovievavý, ale dávni budovatelia starobylej metropoly 

prekonali únosnú mieru. Napokon Hospodin mocností potajomky zostúpil z neba, 

aby si obzrel rastúce mesto a vysokú vežu, ktorú stavali ľudský synovia. Pán Boh 

rýchlo usúdil, že to, čo videl nebolo dobré. Dielo vtedajších ľudí nebolo v súlade s 

jeho svätou vôľou. Ohromujúce stavebné plány prvotných budovateľov v sebe 

ukrývali škodlivý potenciál. Sami totiž nevedeli určiť, aké dôsledky bude mať ich 

konanie. Dávni stavitelia sa hnali v ústrety strašnej katastrofe a vlastnej záhube, čo si 

však neuvedomovali. Neboli totiž schopní rozoznať škodlivosť ich stavebných 

projektov. Cesta do pekla žiaľ býva často dláždená dobrými úmyslami a od istého 

bodu sa už nedá vrátiť späť. Hospodin mocností si uvedomil, že zjednotené ľudstvo 

vtedy predstavovalo hrozbu samo pre seba a pre celé stvorenie. Všeobecne 

zrozumiteľná reč a obecná zhoda umožňovala ľuďom vykonať veľkolepé skutky ale 

aj strašné výčiny. Pýcha pomýlila uvažovanie vtedajších budovateľov, ktorí sa 

vlastnou vinou hnali v ústrety strašnej skaze. Stavba veľkého mesta a vysokej veže 



bol len začiatkom ich výčinov. Zrejme by to skončilo kolapsom prvotnej civilizácie a 

jej úplným zánikom. To by len viedlo k nesmiernemu utrpeniu tých najbiednejších. 

Pán Boh sa z lásky k ľudstvu a k celému stvoreniu rozhodol prekaziť dielo prvotných 

ľudí. Pred trónom Hospodina mocností nastala všeobecná zhoda. Preto Pán Boh 

rázne zasiahol. Zostúpil z neba, aby zmietol ľudskú reč a aby zastavil skazonosné 

výčiny dávnych staviteľov. Jednalo sa o pomerne drobný zásah. Avšak vtedajší ľudia 

si náhle prestali navzájom rozumieť. Aj ich plány sa začali výraznejšie líšiť. Pôvodný 

súlad sa rázom vytratil a ďalej už nedokázali úspešne spolupracovať. Jeden po 

druhom odchádzali z veľkého staveniska. Vo svojej pýche opustili Hospodina 

mocností a doplatili na to. Kvôli svojej nerozumnosti vtedy nedokončili svoje 

zamýšľané dielo, ktoré s nadšením započali. Hospodin mocností rozptýlil oných 

dávnych ľudí po celom svete. Ich pôvodná sláva sa napokon zmenila na veľkú hanbu. 

Rozhodne si nevybudovali taký pamätník, po ktorom túžili. Ich odkaz je pre nás 

mementom, kam smeruje veľkou pýchou motivované konanie. Spomenuté mesto 

bolo dobudované až omnoho neskôr a rozhodne nedosahovalo pôvodne zamýšľanú 

veľkoleposť. Toto mesto jeho obyvatelia pomenovali Bábelom, Babylonom, čo pre 

Izraelitov znamenalo zmätok. Pre jeho neskorších obyvateľov to však bola brána 

bohov, čiže miesto, kde sa nebesá stretávajú so zemou. Toto neporozumenie však len 

podporuje nesúlad a zmätok. To, čo je pre jedných sväté a vzácne, je pre iných 

odporné a zavrhnutia hodné. Skutočnú zhodu ľudia sami o sebe už nedokážu 

dosiahnuť. Jednotu a porozumenie vnáša medzi nás až viera v evanjelium Pána Ježiša 

Krista. S pomocou nášho Spasiteľa sa pokojne zjednocujeme, majúc pred sebou jasný 

cieľ, kráľovstvo nebeské. Náš Pán je duchovne prítomný v našom kresťanskom 

spoločenstve a dáva nám dar pokoja. Keď teda v úvode tohto kalendárneho roku 

uvažujeme o našej budúcnosti, vezmime do úvahy, že Všemocný je s nami a vidí 

dielo našich rúk. Usilujme sa preto žiť v súlade s jeho spásonosnou vôľou, aby 

nemusel rázne zasiahnuť a prísne nás napomenúť. Verme aj naďalej v evanjelium tak, 

ako sa patrí na zbožných kresťanov. Láskyplnou dobrotivosťou predsa nikomu 

neškoďme. Pamätajme ustavične na Hospodina a na jeho milosť, ktorá obnovuje naše 

životy. AMEN!  



Modlitba po kázni 

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

zamýšľať nad poučným kázňovým textom, ktorý je vyňatý z Písma svätého. V rámci 

dnešného kázania sme sa zamýšľali i nad nerozumným úsilím dávnych staviteľov 

veľkého mesta a vysokej veže. Ó Pane, daj, aby bol pre nás ich údel zásadným 

mementom a veľkou výstrahou. Dielo pýchou zaslepených ľudí predsa spravidla 

smeruje ku skaze. Nauč nás, ó Pane, uvažovať triezvo a správne, aby sme sa vyhli 

strašným omylom. Láskyplne nás usmerňuj z výsosti, aby sme sa aj naďalej 

odhodlane uberali do kráľovstva nebeského. Dovoľ nám tiež dosahovať vzájomné 

porozumenie pod Tvojím vedením prostredníctvom dobrotivosti a úprimnej zbožnosti. 

Ústretovo nás ochraňuj pred akýmkoľvek nebezpečenstvom.  Umožni nám prežiť 

terajšie krízové obdobie bez výraznejšej ujmy. Daj, aby sa naše životy rýchlo vrátili 

do normálu. Pomáhaj tiež lekárom a zdravotným sestrám, aby zvládali svoje náročné 

povolanie aj navzdory súčasnej kríze. Ochotne uzdravuj naše telá a duše. Z milosti 

svojej vypočuj nás, ó Pane. 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 

- roznos kázní bude o týždeň v nedeľu 

Piesne – 210; 153; 311; 228; 321; 247 

reformovaný duchovný Pavol Jašo 

tel.: 0904 688 215  

 


