
NEDEĽNÁ ZVESŤ A VÝKLAD SLOVA BOŽIEHO (10.01. 2021) 

Lekcia (Mt 3, 1 – 10 v.) 

Modlitba pred kázňou 

 Trojjediný Bože, najsvätejší Pane, aj dnes sa Ti verne prihovárame i 

prostredníctvom tejto modlitby. Chceme Ťa zvelebovať, pretože sa o nás dobre staráš 

a vedieš nás k dokonalejšej múdrosti. Pomôž nám správne porozumieť dnešnému 

kázaniu. Zveľaďuj našu evanjeliovú vieru a daj, aby sme Ti stále horlivejšie 

dôverovali. Zdokonaľuj naše duše, aby sme neúnavne putovali po úzkej ceste, ktorá 

nás vedie za spásou. AMEN!  

Biblický text (L 3, 15 – 17 v.) 

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

zapísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 3. kapitole od 15. po 17. verš. 

 15 Keď ľud očakával a všetci si mysleli v srdci o Jánovi, či ozaj nie je 

Kristus, 16 odpovedal Ján všetkým: Ja vás zaiste krstím vodou, ale ide mocnejší ako 

ja; nie som hoden rozviazať Mu remienky na obuvi; On vás bude krstiť Duchom 

Svätým a ohňom; 17 v Jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a pšenicu zhromaždí do 

obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.   

Toľko je slov Písma svätého! 

Kázeň 

Milé sestry a bratia, 

 krátko pred verejným vystúpením Pána Ježiša Krista pôsobil v Izraeli 

výnimočný prorok. Spomenutý služobník večnej pravdy sa volal Ján a pochádzal z 

kňazskej rodiny. Už od svojej útlej mladosti verne vzýval sväté meno Božie. Ale 

neskôr pod vedením prorockého ducha opustil svoju privilegovanú komunitu. Vyšiel 

na púšť a tam žil skromným spôsobom života. Ján Krstiteľ bol svedomitým 

kazateľom a dobrým učiteľom. Správne vzdelával svojich blížnych. Bez okolkov 

hovoril pravdu ľuďom priamo do očí a nestaral sa o to, či sa im to páči alebo nie. 

Jeho prorocká zvesť bola obvykle veľmi prísna ale aj nesmierne hodnotná. Aj Pán 

Ježiš Kristus ho uznával a neskôr o ňom vydal pravdivé svedectvo. Ján Krstiteľ, ktorý 

prebýval v pustatine, opodiaľ od svätého Jeruzalemu, dobre poznal svoje prorocké 



poslanie. Jeho úlohou bolo pripravovať cestu prisľúbenému Mesiášovi, Pánovi 

Ježišovi Kristovi. Na znamenie pokánia krstil svojich blížnych v rieke Jordán. Avšak 

po istom čase na neho samého mnohí Izraeliti hľadeli s veľkou nádejou. Vychádzali 

za ním stále početnejšie zástupy zbožných príslušníkov vyvoleného ľudu. Viacerí 

Izraeliti si zúfali kvôli mnohým súženiam, ktoré ťažili ich duše. Preto boli ochotní 

naplno dôverovať každému schopnému kazateľovi. A práve Ján Krstiteľ im dával 

nádej a ochotne ich usmerňoval. Úprimne ho obdivovali. Opakovane sa pred ním 

zhromažďovalo množstvo zbožných Izraelitov. Nebolo pochýb o tom, že Ján Krstiteľ 

bol významnou osobnosťou. Zbožní ľudia ho obvykle úprimne rešpektovali. 

Podaktorí z nich sa po čase začali domnievať, že Ján Krstiteľ je Kristus, čiže 

zasľúbený Mesiáš. A keby spomenutý prorok chcel, mohol by ľahko zneužiť dôveru 

početných zástupov. Ján Krstiteľ by si rýchlo dokázal uzurpovať úrad, ktorý mu po 

práve nikdy nenáležal. Zneužiť dôveru zbožných ľudí je častokrát veľmi jednoduché. 

Talentovaní rečníci si skrátka dokážu s ľahkosťou získať obdiv svojich blížnych. 

Keby teda Ján Krstiteľ chcel, mohol by zmanipulovať zástupy svojich verných 

nasledovateľov a získať nevídaný vplyv. Avšak spomenutý prorok netúžil po svetskej 

sláve. Bol predsa zodpovedným služobníkom Božím. Ján Krstiteľ dobre poznal svoje 

prorocké povinnosti. Jeho vzácne poslanie bolo pre neho dôležitejšie než svetská moc 

a obdiv zástupov. Ján Krstiteľ dlhodobo pripravoval cestu zasľúbenému Mesiášovi, 

Pánovi Ježišovi Kristovi a nemienil toto svoje poslanie svojvoľne zanechať. Vedel aj 

to, že jedného dňa pôjde z cesty svojmu prisľúbenému Kráľovi, aby neprekážal. 

Pôsobenie zmieneného proroka malo byť dočasné. Ale to mu neuberalo horlivosti. 

Panovanie prisľúbeného Mesiáša predsa malo trvať naveky a to ho tešilo. Ján Krstiteľ 

teda bez reptania živoril v pustatine, prihováral sa svojím blížnym a krstil ich v rieke 

Jordán. Horlivo zvestoval dobrú zvesť a očakával verejné vystúpenie prisľúbeného 

Mesiáša. Jána Krstiteľa však aj naďalej znepokojovalo, že jeho nasledovníci do neho 

ustavične vkladali príliš veľké očakávania. A táto dôvera ohrozovala ich zbožnú 

nádej do budúcna. Nenaplnené očakávania totiž časom vedú k veľkému rozčarovaniu. 

Ján Krstiteľ vždy chcel, aby jeho prorocká služba bola vnímaná správne. Vieme 



predsa, že tento prorok pripravoval cestu Pánovi Ježišovi Kristovi. Mal zásadné 

poslanie a preto nechcel, aby došlo k omylu.  

 Ján Krstiteľ sa teda prihovoril zástupom, aby im objasnil rozdiel medzi jeho 

prorockým poslaním a medzi poverením zasľúbeného Mesiáša. Spomenutý služobník 

Boží pripomenul svojim blížnym, že on ich krstil vodou. Mnohých Izraelitov predsa 

ponoril do vôd Jordánu na znamenie duchovnej obnovy a úprimného pokánia. Jánov 

krst bol prejavom očisty a horlivej túžby po vnútornej obnove. Pokora a vyznávanie 

hriechov však samé o sebe nepostačujú. Boli to len prvotné krôčky na ceste za spásou. 

A preto bolo potrebné, aby po Jánovi Krstiteľovi verejne vystúpil skutočný Mesiáš, 

Pán Ježiš Kristus. Dobrotivý Spasiteľ je omnoho významnejší než všetci tí, ktorí 

pôsobili pred ním a aj po ňom. Pán Ježiš Kristus sa už nesústredil na prípravu. On už 

s plnou mocou uskutočňoval svoje spásonosné poverenie. Ján Krstiteľ poznal svoje 

miesto v rámci Božieho plánu. A preto už prorockú službu, ktorou bol poverený, 

považoval za poctu. Sám sa totiž nepokladal za hodného, rozviazať remienky na 

obuvi svojho prisľúbeného Pána. A aj my by sme mali svoju službu Bohu a našim 

blížnym konať pokorne, verne a zodpovedne. Nežiadajme si viac, ako nám náleží. 

Naše povolanie do služby Pánu Bohu a našim blížnym skrze vieru považujme za 

poctu. Buďme vďační za to, čím sme a čo máme. Nebuďme domýšľaví a neusilujme 

o to, čo nám nenáleží. Nezneužívajme dôveru našich blížnych. Zakaždým jednajme 

čestne. Bez zbytočných fanfár a trápneho povýšenectva napĺňajme naše poverenie. 

Veď aj sám Pán Ježiš Kristus si skromne plnil svoje povinnosti, dôverujúc svojmu 

nebeskému Otcovi. Ján Krstiteľ túžobne očakával začiatok verejného pôsobenia Pána 

Ježiša Krista. A tiež dúfal v to, že Syn Boží začne čím skôr krstiť zbožných ľudí 

Duchom Svätým a ohňom. Bez vernej služby Pána Ježiša Krista by sme nemohli ani 

len dúfať v to, že nám z výsosti bude poslaný vzácny Pomocník, ktorý nás vhodne 

usmerňuje. Krst Duchom Svätým nie je súčasťou vnútornej prípravy. Jedná sa o 

počiatok nového života, ktorý v nás zažíha moc Syna Božieho. Oheň symbolizuje 

hĺbkovú očistu, prerod. To, čo prejde žeravou páľavou, sa nenávratne zmení. Už 

apoštoli boli pokrstení Duchom Svätým a ohňom. Ich životy to nadobro zmenilo. 

Evanjelium naozaj verne prijímajú a zvestujú len tí kresťania, ktorým v duši horí 



úprimná viera zdokonaľovaná Duchom Svätým. Toto všetko predvídal už Ján 

Krstiteľ. Spomenutý prorok však očakával aj to, že prisľúbený Mesiáš napokon 

spravodlivo posúdi všetky národy. Pánovi Ježišovi Kristovi je predsa daná 

nespochybniteľná súdna právomoc. Pred trón Syna Božieho sa raz zhromaždia živí a 

aj mŕtvi, aby si vypočuli jeho nezmeniteľný rozsudok. Konečný súd sa bude podobať 

prečisteniu obilia po žatve. Pán Ježiš Kristus sa na konci vekov bude podobať 

hospodárovi, ktorý si čistí humno. Kedysi dávno sa vejačkou, veľkou drevenou 

lopatou, vyhadzovalo vymlátené zrno do výšky. Ľahké plevy odnášal vietor preč. 

Zrno však padalo nadol a bolo zhromažďované. Až do okamihu prečistenia vejačkou 

bolo zrno nerozlučne spojené s plevami. A aj nekajúci hriešnici obvykle žijú pospolu 

so zbožnými kresťanmi v rámci jednej spoločnosti. I v cirkevnom zbore sú dobrí a zlí 

ľudia pospolu. S týmto sa my musíme zmieriť. Takáto je skrátka realita terajšieho 

veku. Akékoľvek prehnané snahy o očisťovanie spoločnosti aktuálne vedú k veľkému 

utrpeniu. Ľuďom predsa nebola daná právomoc uskutočňovať konečný súd. 

Nezmeniteľný rozsudok vyjde až z úst povereného Mesiáša, Pána Ježiša Krista. Iba 

On totiž dokáže správne posúdiť to, čo sa ukrýva v ľudskej duši. Pán Ježiš Kristus 

napokon každému dá to, čo si kto zaslúži. Ospravedlnených skrze vieru zhromaždí k 

sebe a vovedie ich do svojej večnej ríše. Nekajúcich hriešnikov však spáli v 

neuhasiteľnom ohni, ako bezcenné plevy. Prostredníctvom záväzného rozhodnutia 

Pána Ježiša Krista bude nastolená konečná spravodlivosť. V to, že napokon zavládne 

konečná spravodlivosť dúfal už Ján Krstiteľ. A aj my zodpovedne očakávajme 

spravodlivý rozsudok, ktorý nad nami vyriekne Pán Ježiš Kristus. 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 nad posolstvom Jána Krstiteľa, ktorý vyučoval 

svojich blížnych poblíž rieky Jordán. Spomenutý prorok nechcel, aby ho pokladali za 

zasľúbeného Mesiáša. On bol predsa povolaným služobníkom Božím. Ján Krstiteľ 

poznal svoje prorocké poslanie. Daj, ó Pane, aby sme aj my správne zastávali naše 

povolanie, ktoré nám bolo udelené skrze vieru. Ó Pane, umožni nám správne vnímať 



Tvoju posvätnú moc. Nedopusť, aby sme zabudli na to, že na konci vekov príde 

spravodlivý súd. Umožni nám tiež bez ujmy prežiť terajšie krízové obdobie a zbav 

nás všetkého zlého. Vlož do našich duší viacej radosti a aj naďalej nás dobrotivo 

požehnávaj. 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 kázní bude o týždeň v nedeľu; prepisy bohoslužieb a 

nahrávky kázní nájdete na adrese: https://www.facebook.com/Zves%C5%A5-a-

v%C3%BDklad-slova-Bo%C5%BEieho-107900121098245   

Piesne – 213; 155; 450; 231; 511; 248 

reformovaný duchovný Pavol Jašo 

tel.: 0904 688 215  
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