NEDEĽNÁ ZVESŤ A VÝKLAD SLOVA BOŽIEHO (17.01. 2021)
Lekcia (Ž 16, 1 – 11 v.)
Modlitba pred kázňou
Trojjediný Bože, najsvätejší Pane, verne sa Ti prihovárame aj prostredníctvom
tejto modlitby. Zvelebujeme Ťa, pretože si nesmierne dobrotivý a ochotne nás
požehnávaš. Ústretovo vnímaš i naše úpenlivé prosby. A preto si od Teba mimo
iného žiadame aj to, aby si nám umožnil správne porozumieť dnes preberanému
úryvku Písma svätého. Zdokonaľ našu úprimnú vieru v evanjelium. Uč nás, ó Pane,
správne vzývať Tvoje sväté meno. Ochotne sa k nám priznávaj a podľa rozhodnutia
svojej vôle nás usmerňuj. AMEN!
Biblický text (J 2, 1 – 11 v.)
Milé sestry a bratia, vypočujte si slová Písma svätého tak, ako ich nachádzame
zapísané v Evanjeliu podľa Jána v 2. kapitole od 1. po 11. verš.
1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka
Ježišova. 2 Pozvali na svadbu aj Ježiša a Jeho učeníkov. 3 Keď chýbalo víno,
povedala matka Ježišova: Nemajú víno! 4 Odpovedal jej Ježiš: Žena, čo mňa a teba
do toho? Ešte neprišla moja hodina. 5 Matka povedala posluhovačom: Urobte všetko,
čo vám povie. 6 Podľa židovského zvyku očisťovania stálo tam šesť kamenných
nádob, každá na dve alebo tri miery. 7 I riekol im Ježiš: Naplňte tie nádoby vodou. A
naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: Teraz naberte a zaneste starejšiemu. A
oni zaniesli. 9 Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno; nevedel totiž,
odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženícha 10 a
povedal mu: Každý človek podáva najprv dobré víno, a keď si (hostia) už upili, (dá)
horšie, ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ. 11 Toto znamenie v Káne Galilejskej
bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho učeníci.
Toľko je slov Písma svätého!
Kázeň
Milé sestry a bratia,
v úryvku Písma svätého, nad slovami ktorého sa dnes zamýšľame, sú popísané
významné udalosti, ktoré sa odohrali počas svadby v Káne Galilejskej. O

mladomanželoch samotných a o ich rodinách sa nám nezachovali žiadne
podrobnejšie údaje. Nepoznáme ich mená a ani ich sociálne postavenie. S istotou
však vieme to, že zorganizovali svadbu, na ktorú prišli aj Pán Ježiš Kristus, jeho
matka Mária a jeho učeníci. Boli tam i noví učeníci Filip a Natanael, ktorí uverili
dobrej zvesti evanjelia len tri dni predtým. Syna Božieho tešil pohľad na šťastných
mladomanželov. Spolu s nimi sa úprimne radoval. Prejavovali sa u Neho aj nápadné
ľudské povahové črty. V príhodnej chvíli sa i dobrotivý Spasiteľ tešil z radostí, ktoré
život ponúka. Nemyslím si, že jeho účasť na spomenutej svadbe bola len formálna.
Pán Ježiš Kristus sa zrejme ochotne radoval spolu s ostatnými svadobčanmi.
Tancoval, plesal a tešil sa zo života. Z celého srdca prial mladomanželom všetko
dobré. Mal radosť aj z pripraveného občerstvenia a zo skvelého vína, ktoré roznášali
poverení služobníci. Zodpovedný starejší dozeral na správny priebeh svadby. Všetko
bolo tak, ako to malo byť. Pán Ježiš Kristus sa preto bezstarostne zabával. Vedel si
vychutnávať radostné chvíle v spoločenstve svojich blížnych. A aj v tomto ohľade by
sme si mali brať príklad od nášho dobrého Spasiteľa. Keď sa skončí aktuálna kríza,
vyhľadajme našich blížnych a radujme spolu s nimi. Múdro využime čas na tejto
zemi, ktorý nám bol milostivo daný. Nedovoľme, aby naše duše ovládli trpkosť a
znepokojenie. V príhodnej chvíli si ochotne vychutnávajme radostné okamihy,
prostredníctvom ktorých nám Pán Boh dokazuje svoju priazeň. Akonáhle sa teda
skončí terajšia pohroma, zbavme sa odporného zármutku. Keď nastane vhodná doba,
opusťme izoláciu a vyhľadajme našich známych, aby sme sa s nimi mohli radovať.
Keď to bude možné, oslávme spolu s nimi jedinečný dar života, ktorý nám bol daný.
Ale zamerajme našu pozornosť opäť na udalosti, ktoré sa kedysi dávno
odohrali počas zmienenej svadby v Káne Galilejskej. Vieme, že svadobčania sa
sprvoti bezstarostne zabávali. Avšak zrazu sa začal prejavovať nedostatok vína. A to
bol vtedy závažný problém. Mladomanželia a ich rodiny mohli byť kvôli nedostatku
vína vystavení veľkému poníženiu. Zrejme zanedbali prípravu na svadobnú hostinu.
Ale neodsudzujme ich prísne. Robiť chyby je predsa ľudské. Avšak daňou za
zlyhanie je obvykle veľká hanba. Všetci svadobčania vedeli, že počas hostiny už
nemá zmysel zháňať ďalšie víno. Usporiadatelia svadby sami o sebe nemohli

nepriaznivú situáciu uspokojivo vyriešiť. Medzi pozvanými hosťami sa stále väčšmi
šíril chýr o nedostatku vína. Sluhovia zúfalo servírovali posledné dúšky vzácneho
nápoja. Svadobčanov sa stále väčšmi zmocňoval nepokoj. Ich pôvodná radosť sa
vytrácala, pretože očakávali nepriaznivý vývoj ďalších udalostí. Márii, matke Pána
Ježiša Krista, bolo ľúto novomanželov a ich blížnych. Nechcela, aby boli zahanbení.
Preto rázne povedala svojmu prvorodenému synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, tieto
slová: „Nemajú víno!“ On však reagoval pomerne tvrdo na prosbu svojej láskavej
matky. Úctivo ale i rázne jej odpovedal, že zmienený nedostatok vína nie je ich
záležitosť. On je predsa Synom Božím. Jeho úlohou bolo najmä ohlasovať dobrú
zvesť evanjelia a konať veľkolepé skutky. Vedel aj to, že napokon prinesie dokonalú
obeť zmierenia na vlastnom tele. Zabezpečovanie vína pre svadobčanov nebolo
súčasťou jeho vzácneho povolania. Svoju mesiášsku službu si chcel konať podľa
svojho vlastného uváženia a v súlade s vôľou svojho nebeského Otca. Mária však
nedbala na výhrady svojho prvorodeného syna, Pána Ježiša Krista. Obsluhujúcim
služobníkom povedala, aby urobili všetko, čo im povie. Akoby Mária v plnosti
nechápala povolanie svojho milovaného dieťaťa. Pre ňu bolo v tej chvíli podstatnejšie,
aby svadobná hostina pokračovala bez komplikácii a aby sa mladomanželia vyhli
poníženiu. Vedela, že Pán Ježiš Kristus má moc pomôcť zúfalým svadobčanom.
Narozdiel od svojho prvorodeného syna bola zameraná viacej na pozemské
záležitosti. Zrejme ešte nevedela, že kráľovstvo Pána Ježiša Krista nie je z tohto sveta.
Dobrotivý Spasiteľ sa napokon zmiloval nad smutnými svadobčanmi. Bolo mu ich
totiž veľmi ľúto. V neposlednom rade zavážilo aj prianie jeho matky, ktorá mu dala
najavo, že by mal pomôcť novomanželom a ich blízkym.
Pán Ježiš Kristus preto nariadil prítomným služobníkom, aby naplnili šesť
veľkých nádob na očisťovanie čistou vodou. Spomenuté nádoby boli v tej dobe veľmi
dôležité. Vtedajší židia si totiž pred jedlom obvykle ponorili ruky do vody až po
zápästia. Jednalo sa o rituálne očisťovanie. Je pochopiteľné, že hostia by sa z nich za
normálnych okolností nikdy nenapili. Sluhovia však neprestávali nosiť vodu do
veľkých nádob. Ich úsilie by mohol nezúčastnený pozorovateľ považovať za mrhanie
časom. Veď nebolo treba vody. Hostia chceli piť víno. Ale sluhovia beztak naplnili

vodou nádoby na očisťovanie. Potom im Pán Ježiš Kristus povedal, aby z tých nádob
nabrali a zaniesli starejšiemu. Vieme, že spomenutý muž zodpovedal za priebeh
svadby. Syn Boží jednal bez najmenších pochybností. Veď nenariadil sluhom, aby
najprv oni ochutnali, alebo aby najskôr zaniesli Jemu samému. Pán Ježiš Kristus bol
presvedčený, že môže vykonať svoje zámery. Bola mu daná plná moc. Preto sebaisto
poslal sluhov priamo za starejším. Tento vážený muž sa napil premeneného vína.
Netušil odkiaľ je ten nápoj. Sluhovia to však vedeli, ale nič mu nepovedali. Zvedavo
sledovali, čo sa bude diať ďalej. Starejší si obratom nechal zavolať ženícha. Podaktorí
sluhovia mohli predpokladať, že dôjde k hysterickej scéne. Veď Pán Ježiš Kristus ani
len neskontroloval premenené víno. Nič netušiaci ženích si teda od starejšieho mohol
vypočuť pochvalu ale aj prísne odsúdenie. Avšak starejší bol nadšený kvalitou
premenného vína. Dobre predsa poznal obvyklý postup na svadobných hostinách.
Najprv sa podávalo lepšie víno, ktoré hostia s chuťou vypili. Hostitelia sa zvyčajne
chceli hneď sprvoti pochváliť tými najlepšími pokrmami a nápojmi. Mnohým ľuďom
už vtedy išlo najmä o verejnú mienku. Menej chutné víno bolo zväčša podávané, až
keď si ľudia pripili. Otupené zmysly omámených hostí neboli schopné posúdiť
kvalitu servírovaného nápoja. Takýto bol bežný postup. Starejší preto mimoriadne
ocenil kvalitné víno, ktoré mu priniesli sluhovia. Vďaka zásahu Pána Ježiša Krista sa
teda hroziaca hanba a poníženie premení na slávu a radosť. Dobrotivosť Syna
Božieho zavše prináša do života spokojnosť. Ženích sa tešil zo staršieho pochvaly aj
keď sa o to vôbec nepričinil. A aj my sa smieme radovať z milosti Božej, hoci sme
sami o sebe nehodní. Všemohúci Pán nám ochotne prejavuje svoju dobrotivosť a robí
naše životy krajšími. Aj svojho Syna predsa poslal na tento svet, aby sa dobre
postaral o zbožných ľudí. Učeníci videli prvé zázračné znamenie, ktoré vykonal Pán
Ježiš Kristus na svadbe v Káne Galilejskej. Urobilo to na nich mimoriadny dojem.
Horlivejšie teda uverili v Pána Ježiša Krista, nad posolstvom ktorého sa s nádejou
zvykneme zamýšľať aj my. 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 uvažovali nad udalosťami, ktoré sa odohrali počas svadby v
Káne Galilejskej. Vďaka tomu sme si pripomenuli aj to, že práve Ty vnášaš do našich
životov pravú radosť v tom najpríhodnejšom čase. Dobrotivo nás zachraňuješ pred
mocou zármutku. Vľúdne sa nad nami zmilúvaš a láskavo upokojuješ naše duše
prejavmi svojej lásky. Ty sám vľúdne odnímaš naše pohanenie a udeľuješ nám pokoj.
Buď k nám aj naďalej milostivý, ó Pane, a v hojnej miere nám prejavuj svoju
dobrotivosť. Ustavične nás chráň pred zlým. Ako mocný hrdina nás obraňuj pred
súžením. Múdro nás veď do svojho večného kráľovstva. Tam predsa túžime naveky
spočívať, radujúc sa z Tvojej milosti. Nikdy nás neopúšťaj, ó Pane. Umožni nám v
rámci našich životov ustavične rozpoznávať Tvoju vzácnu lásku a vznešenú
ústretovosť. 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!“
Piesne – 212; 155; 338; 233; 339; 249
reformovaný duchovný
tel.: 0904 688 215
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