
NEDEĽNÁ ZVESŤ A VÝKLAD SLOVA BOŽIEHO (25.04. 2021) 

Lekcia (2Tes 2, 13 – 17 v.) 

Modlitba pred kázňou 

 Svätosvätý Pane, trojjediný Bože, aj dnes máme túžbu verne sa Ti prihovárať i 

prostredníctvom tejto našej modlitby. Zo všetkých síl Ťa chceme velebiť, pretože 

nám ochotne udeľuješ svoje vzácne milosrdenstvo. Pamätajúc na Tvoju vľúdnosť, 

nachádzame v našich dušiach odvahu prosiť Ťa mimo iného i o to, aby si nám 

umožnil správne porozumieť dnes preberanému biblickému textu. Upriam naše mysle 

na to podstatné, aby sme jasne rozpoznali Tvoje pravdivé posolstvo. Aj naďalej nás 

uč, aby sme zmúdreli a aby sme Ťa správnejšie velebili za Tvoje vzácne požehnania, 

ktoré nám tak ústretovo dávaš. AMEN!   

Biblický text (1Tes 5, 9 – 11 v.) 

Milé sestry a bratia, slová Písma svätého, nad ktorými sa dnes budeme zamýšľať, 

nachádzame zapísané v prvom liste apoštola Pavla pre tesalonických kresťanov v 5. 

kapitole od 9. po 11. verš. 

 9 Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi 

Ježišovi Kristovi, 10 ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či 

spíme. 11 Preto sa potešujte vospolok a povzbudzujte navzájom, ako aj robíte.  

Toľko je slov Písma svätého! 

Kázeň  

Milé sestry a bratia, 

 už v dobách, keď žil apoštol Pavol, bol svet plný násilia a nenávisti. Vtedajší 

pohania mali tendenciu odsudzovať všetkých ľudí, ktorí sa od nich odlišovali. 

Kresťania boli v tej dobe považovaní za nositeľov škodlivých novôt. O zbožných 

nasledovateľoch Pána Ježiša Krista sa napríklad tvrdilo to, že už svojou prítomnosťou 

spôsobovali hnev pohanských božstiev. Keď sa teda udiala nejaká prírodná katastrofa 

alebo iné nešťastie, tak z toho obvinili práve kresťanov. Mnoho zbožných mužov, 

žien a detí sa stalo obeťami hnevu svojich pohanských spoluobčanov. Apoštol Pavol 

spolu so svojimi blížnymi znášal mnohé trápenia kvôli svojej evanjeliovej viere. A 

táto dávna nenávisť a hnev sa naprieč stáročiami len značne modifikovali, ale 



rozhodne nevymizli. Stále jestvujú ľudia, ktorí nevraživo obviňujú zbožných 

kresťanov zakaždým, keď na to dostanú príležitosť. Svoje tvrdenia sa však často 

neobťažujú podložiť dôkazmi. A preto sa svetom šíria urážlivé výroky, ktoré na 

kresťanov zväčša neoprávnene vrhajú tieň strašných podozrení. Ale nám je zrejmé, že 

k týmto často nepodloženým obvineniam motivuje daných ľudí najmä bezohľadná 

nenávisť k tomu, čo je dobré a sväté. S prejavmi hnevu sa v rámci našej spoločnosti 

opakovane stretávame, čo nás stále väčšmi znepokojuje. Ale my kresťania si nemáme 

zúfať a žalostiť aj navzdory tomu, že nás mnohí ľudia nenávidia. Zmienená 

nevraživosť je tu síce už veľmi dlho, ale nad nebesami a zemou stále vládne  

všemohúci Boh, ktorý nás má veľmi rád. A práve toto je pre nás rozhodujúce. Podľa 

svedectva apoštola Pavla predsa nie sme predurčení na to, aby sme sa stali obeťami  

hnevu. My sme určení k večnému životu. A tak aj navzdory rôznym nepríjemnostiam 

terajšieho veku je pred nami radostná budúcnosť v nebesiach. Hospodin mocností sa 

predsa nad nami vľúdne zľutoval. Ochotne nás obdaroval svojím milosrdenstvom. 

Prostredníctvom krstu a viery nás priradil k svojmu ľudu. Aj nám bolo umožnené 

uveriť v Pána Ježiša Krista a preto nepochybujeme o tom, že sa napokon dočkáme 

spásy. My kresťania sa máme zakaždým usilovať naplno dôverovať Pánu Bohu. Z 

Písma svätého a z našej vlastnej skúseností je nám predsa známe, že On nikdy 

nezradí našu dôveru. Hospodin mocností bol predsa vždy dôveryhodný. On nám dal 

dar milosti. A práve preto jeho spravodlivý hnev nespôsobí našu konečnú skazu. Nás 

sa rozhodne nebude týkať jeho oprávnené rozhorčenie, ktoré je určené pre nekajúcich 

hriešnikov. Všemohúci Pán nás totiž považuje za svoje milované dietky. Dobrotivo 

nás opatruje. Dáva nám náš každodenný chlieb. Sami vnímame v našich dušiach 

uistenie viery, ktoré nás ubezpečuje o tom, že naša kresťanská zbožnosť je 

zmysluplná. Buďme teda pobožní aj navzdory ťažkým životným skúškam, s ktorými 

namáhavo zápolíme. Nedopusťme, aby nenávisť našich odporcov oslabila našu vieru. 

Veď aj keby sa na nás kresťanov hneval celý svet, Hospodin mocností nás bude mať 

vždy rád. On nedovolí, aby nás nadobro zničili naši nepriatelia, ktorí nás nenávidia 

kvôli našej zbožnosti. Všemohúci sa im napokon odplatí za ich previnenia vo chvíli, 

keď naplno vzplanie jeho oprávnený hnev. On dobre pozná chvíľu, v ktorej bude 



nastolená konečná spravodlivosť. Deň Pánov príde nečakane ako zlodej v noci. Vtedy 

budú nekompromisne potrestaní všetci nenávistní ľudia. Dokonalá spravodlivosť raz 

bude nastolená. Aj keby sme teda boli dlhodobo vystavení hnevu tých, ktorí 

opovrhujú evanjeliom, predsa len sme na správnej strane. Aj naďalej totiž s úprimnou 

vierou smerujeme ku konečnému víťazstvu. Hospodin mocností sa totiž nad nami 

zmiloval a prisľúbil nám dar spásy. A hoci by nás mohol všetkých oprávnene zahubiť 

kvôli našim previneniam, neurobí to. On nás predsa nepredurčil k hnevu. My sme 

určení k životu. O milosti Božej teda zradne nepochybujme. Naša zbožná nádej má 

predsa pevné základy. Už apoštol Pavol a jeho spolupracovníci nepochybovali o 

spáse pobožných kresťanov. Naším záchrancom je práve Pán Ježiš Kristus, ktorý je 

jednorodený Syn Boží. Vďaka Nemu nám bolo umožnené dúfať v spásu a život 

večný. Náš dobrotivý Spasiteľ sa totiž za nás obetoval. Svojou vyliatou krvou nás 

vykúpil z moci Diabla a hriechu. Pokorne nás zastúpil v tom najťažšom boji. Vzal na 

seba naše viny. Pán Ježiš Kristus potupne zomrel na kríži, aby sme my mohli dúfať v 

život. Zo zákona Božieho je predsa zrejmé, že práve nás mal zasiahnuť spravodlivý 

trest. To my sme sa previnili a preto sme mali trpieť. Ale Pán Ježiš Kristus hrdinsky 

prijal a vytrpel údel, ktorý by bol pre nás isto neúnosný. Vďaka jeho spásonosnej 

obeti môžeme mať nádej do budúcna. Nemusíme sa báť konečného trestu a 

zničujúceho hnevu, pretože sme boli omilostení. Pán Ježiš Kristus predsa svojou 

obeťou učinil zadosť dokonalej spravodlivosti. Syn Boží zvíťazil a nám dal podiel na 

svojom víťazstve. My vieme, že dobrotivý Spasiteľ umrel na kríži, aby nám umožnil 

dúfať v spásu. Mŕtve telo Pána Ježiša Krista bolo uložené do hrobu. Avšak Syn Boží 

sa prebudil zo spánku smrti. Na tretí deň vstal z mŕtvych. A práve preto je Pán Ježiš 

Kristus slávnym víťazom. Jeho moc je pre nás nespochybniteľná, pretože sme uverili 

dôveryhodnému svedectvu. Z Písma svätého predsa vieme, že Syn Boží sa vo svojom 

vzkriesenom tele ukázal svojim blížnym. Svojim najbližším osobne vydal svedectvo 

o svojom slávnom víťazstve. A preto boli prvotní apoštoli skalopevne presvedčení o 

vzkriesení Pána Ježiša Krista. Dobre predsa vedeli, že ich dobrý Majster vstal z 

mŕtvych. Jeho zmŕtvychvstanie dáva nehynúcu nádej všetkým zbožným kresťanom. 

Keď bol Pánovi Ježišovi Kristovi daný dar života, tak potom raz bude udelený aj nám. 



Pre nás je Syn Boží nespochybniteľným garantom našej spásy. Vďaka Nemu sme 

ospravedlnení. A preto sa nemusíme obávať náhleho vzplanutia spravodlivého hnevu 

Pána večnosti. Na poslednom súde nebudeme zatratení. A preto aj navzdory naším 

drobným neúspechom a zlyhaniam stále napredujeme do kráľovstva nebeského. 

Vďaka daru viery, ktorý nám bol daný z výsosti, sa verne priznávame k Pánovi 

Ježišovi Kristovi. Nech sa teda deje čokoľvek, či spíme a či bdieme, stále sme v 

rukách nášho nebeského Otca. To On si nás kresťanov vyčlenil zo sveta. Pán Boh sa 

nás rozhodol zachrániť skrze vieru v evanjelium. Vľúdne sa nad nami zmiloval. My 

sami by sme si totiž spásu rozhodne nezaslúžili. A preto sa pyšne nepovyšujme nad 

ostatných. Buďme pokorní a zbožní. To najpodstatnejšie nám predsa bolo dané z 

výsosti bez nášho vlastného pričinenia. Aj naďalej sme závislí na Božom 

milosrdenstve tak, ako sú malé deti závislé na dobrotivosti ich rodiča. My vieme, že 

je o nás dobre postarané. A preto buďme vďační za to, že sme kresťania. Nikdy sa 

nehanbime za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. 

Našim blížnym vydávajme pravdivé svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi, aby aj oni 

pochopili podstatu našej viery. Zvestujme im tiež posvätné ustanovenia Božie. O 

týchto vzácnych nariadeniach však nemáme len hovoriť. Sami sa usilujme žiť v 

súlade so zákon Božím. A preto zavrhnime prejavy nenávisti, zloby a pomstychtivosti. 

Radšej sa navzájom povzbudzujme k dobrotivosti. K solidarite predsa vyzýval 

svojich blížnych aj sám apoštol Pavol. Pamätajme na to, že život zbožných kresťanov 

nie je ľahký. Aj my máme mnoho povinností a vo viere občas zakolíšeme kvôli 

naším slabostiam. Buďme teda solidárni s našimi blížnymi a zároveň s vďakou 

prijímajme prejavy ich solidarity. Avšak nenechajme sa zneužívať. Pamätajme na to, 

že sme členmi kresťanského spoločenstva. Nebuďme nadutými individualistami, 

ktorí sa sústredia len na svoje vlastné záležitosti. Vnímajme utrpenie našich blížnych 

a vhodne im pomáhajme. Ľudí, ktorých viera je krehká, povzbudzujme k zbožnej 

vytrvalosti. Ponúknime im primeranú pomoc, keď prežívajú zármutok. Dobrotiví 

ľudia si zapamätajú našu vľúdnosť. Možno práva vďaka našej dobrotivosti pochopia, 

že sme vernými nasledovateľmi Pána Ježiša Krista. Svojou láskyplnosťou tiež 

vyvraciame nepodložené obvinenia našich protivníkov, ktorí sa na nás neoprávnene 



hnevajú. Dokážme svetu, že naši odporcovia sa mýlia, keď nás zlostne osočujú. Vo 

vľúdnosti, láskyplnosti a obetavosti napodobňujme nášho Pána a Spasiteľa Ježiša 

Krista. To On nám predsa dal nasledovaniahodný príklad. A preto sa zakaždým 

usilujme žiť s láskou a vierou tak, ako sa patrí na zbožných kresťanov. 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 zamýšľali nad tým, že Ty si nás neurčil k tomu, aby sme sa stali obeťami Tvojho 

spravodlivého hnevu. My sme predsa predurčení ku spáse a k životu večnému. Udelil 

si nám dar viery a priviedol si nás na cestu spasenia. Ochotne nás požehnávaš a si k 

nám nesmierne vľúdny. Dennodenne nás vedieš životom, náležite nás opatrujúc. 

Tvoja dobrotivosť k nám je nespochybniteľná. A preto nachádzame v našich dušiach 

odvahu žiadať si od Teba i to, aby si bol k nám aj naďalej milostivý, hoci sme stále 

poznačení mocou hriechu. Ochotne zdokonaľuj naše duše a umožni nám horlivejšie 

veriť v evanjelium. Pomôž nám správne milovať našich blížnych, aby sme im 

dokázali vhodne pomáhať a aby sme im vydávali pravdivé svedectvo o našej 

spásonosnej nádeji. Prosíme Ťa, ó Pane, o to, aby si nám pomohol obnoviť naše 

kresťanské spoločenstvo a aby sa náš náboženský život čím skôr prinavrátil aspoň do 

normálu. Pre svoje nesmierne milosrdenstvo nás vypočuj. 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, Blatná Polianka – najbližší roznos kázní bude o dva týždne v nedeľu; 

prepisy bohoslužieb a nahrávky kázní nájdete aj na facebookovej stránke s názvom 

„Zvesť a výklad slova Božieho“; pravidelné bohoslužby budú obnovené až po 

výraznejšom uvoľnení proti-epidemiologických opatrení 

Bežovce – najbližšie nedeľné služby Božie bude čítať Viera Pavlová a budú o týždeň 

v nedeľu o 10:30 hod.; najbližší roznos kázní bude o dva týždne; následne roznos 

kázní bude pokračovať len pre ľudí, ktorí sa kvôli zdravotným ťažkostiam, alebo z 

pracovných dôvodov nemôžu dostaviť na bohoslužby; ak patríte do jednej z týchto 

dvoch skupín a máte záujem o nedeľné kázania, tak ma bez obáv kontaktujte; osobám, 

ktorým som nosil kázne pred druhou vlnou pandémie, budem prinášať kázne aj 

naďalej, kým o to budú mať záujem 

Svätuš –  najbližšie nedeľné služby Božie budú čítané a budú o týždeň v nedeľu o 

12:00 hod.; najbližší roznos kázní bude o dva týždne; následne roznos kázní bude 

pokračovať len pre ľudí, ktorí sa kvôli zdravotným ťažkostiam, alebo z pracovných 

dôvodov nemôžu dostaviť na bohoslužby; ak patríte do jednej z týchto dvoch skupín 

a máte záujem o nedeľné kázania, tak ma bez obáv kontaktujte; osobám, ktorým som 

nosil kázne pred druhou vlnou pandémie, budem prinášať kázne aj naďalej, kým o to 

budú mať záujem 

Piesne – 222; 153; 458; 235; 537; 249 

reformovaný duchovný Pavol Jašo 

tel.: 0904 688 215 jaso.pavol@gmail.com 

 

 


