
Kázeň z evanjelických večerných Služieb Božích v Bratislave (Nový kostol), 
Nedeľa Po Deviatniku, 20. 2. 2022, 18.00; ES  192, 219, 350, A 51,  Ž 119, 92 – 98  
Téma nedele: Dar Božieho slova
Židom  4,  12:  „12 Lebo  slovo  Božie  je  živé  a  mocné  a  je
ostrejšie  než  ktorýkoľvek  dvojsečný  meč  a  preniká  až  do
rozdelenia  duše  a  ducha,  kĺbov  a  špikov  a  je  schopné
posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca.“ 

Milí bratia a milé sestry!          
Žijeme  v dobe  záplavy  slov.  Osloviť  sa  nás  snažia  médiá  –
mnohé  televízne  a rozhlasové  stanice,  sociálne  siete,  tlač  i
kultúrne  ustanovizne.  V záplave  slov  nie  je  ľahké  byť
originálny,  povedať niečo  tak,  aby  bol  poslucháč nie  len
chvíľkovo  uchvátený,  ale  oslovený,  dotknutý  v hĺbke  svojej
bytosti. 

Popri  týchto  rozličných,  nedokonalých  ľudských  pokusoch,
počujeme od autora Listu Židom o Božom slove.  O tom, ako
nás Pán Boh oslovuje, prihovára sa nám. V prvom rade treba
podčiarknuť,  že  Pán Boh – náš drahý nebeský Otec – chce
stretnúť  svoje  deti. Vyznať  im  svoju  lásku.  Má  toho  veľmi
veľa, čo nám chce povedať. A robí  to rozmanito:  cez  Bibliu
v klasickej  tlačenej  forme,  cez  internet,  kde  je  na  portáli
www.biblia.sk  je  niekoľko  slovenských  prekladov.  Text  Písma
svätého jestvuje v desiatkach jazykov aj  v dostupnej aplikácii
do mobilu. Existujú pomôcky pre čítanie Biblie na každý deň,
ako ročenka Tesnou bránou alebo ďalšie tlačené príručky. Iné
sú dostupné na webe, a dokonca ich môžeme dostávať každé

ráno  do  mobilu  https://evs.sk/biblicke-zamyslenia/.  Naša  cirkev
ponúka videozamyslenia:  YouTube  ECAV s vami PSBECAV 
a audiozamyslenia: https://zamyslenia.lutheran.sk/ s výkladmi Biblie,
online biblické hodiny: „Na potulkách s Lukášom“, každú sobotu o 17.30 h
cez u ZOOM na:
https://us02web.zoom.us/j/5474686570?pwd=OW5uUzVOUXBnVnRoVEo2L0N6NFYxUT09
Záznam  už  odvysielaných  biblických  hodín  je  na:
https://www.youtube.com/c/ECAVsvami/playlists alebo v podcastoch:
https://podcasts.apple.com/sk/podcast/na-potulk%C3%A1ch-s-luk
%C3%A1%C5%A1om/id1604048448

množstvo  Služieb  Božích  a podujatí  v cirkevných  zboroch.
K Božiemu  osloveniu  patria  aj  nábožné  piesne  a  cirkevná
hudba. Zaiste som nespomenul všetky spôsoby, akým sa nám
Pán  Boh prihovára, ktorými  nás  chce  osloviť  a pracovať  na
našom charaktere, k dobrému usmerňovať naše zmýšľanie.  

Z Písma počujeme o  nebývalých možnostiach Božieho slova.
Text z Listu Židom 4, 12 mieni zvestované Božie slovo. Preto je
v Biblii  kralickej  použitý  preklad:  „reč  Božia“ a v latinskom
preklade Vulgáta je výraz „sermo“ – „reč, kázeň“. 

Toto  slovo  je  živé a  mocné a  je  ostrejšie  než  ktorýkoľvek
dvojsečný meč ... a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie
srdca. Počujeme  o prirovnaní  Božieho  slova  k ostrej  zbrani,
mohli by sme hovoriť aj o chirurgickom skalpeli. Chirurg ním
oddeľuje nádory od zdravých tkanív, aby mohol začať proces
uzdravovania.  Podobne  Božie  slovo  pomáha  rozlišovaniu
dobrého  od  zlého,  má  oddeľujúcu  moc. Chce  nás  –   teba
i mňa  –  oslobodiť,  zbaviť  nádorov  samoľúbosti,  duchovnej
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malátnosti, nestatočnosti, skepsy, strachu. Chce nás obživiť  (Ž
119, 93), dať nám múdrosť a rozvážnosť (Ž 119, 98 – 100), byť
sviecou našim nohám a svetlo našim chodníkom (Ž 119, 105). 

Božie slovo má moc odkryť a poučiť. 
Pán  Boh  nás  niekedy  musí  znepokojiť,  lebo  žijeme  veľmi
sebecky. Často nás musí potešovať a povzbudzovať. 
Chce  prehovoriť  o Ježišovej  láske  priamo  do  nášho  srdca.
Preniknúť do najhlbších zón našej osobnosti. Nastavuje nám
zrkadlo,  pričom  je  jasné,  že  Pánovým  očiam  teraz  a potom
v hodine Božieho súdu – kam prídeme po smrti – nezostane
nič skryté, nič utajené. Všetko vyjde na svetlo. 

Už  teraz  Božie  slovo  vnáša  svetlo  do  temnoty,  vedie
k jasnosti, poznaniu a pochopeniu. Má moc odhaliť stav nášho
vnútra tak, akým je z Božieho pohľadu, z Božej perspektívy. 

Opäť nám môže pomôcť príklad z medicíny. Vďaka rӧntgenu sa
dá diagnostikovať – odhaliť aj tá choroba, ktorá je ešte skrytá –
a jasnejšie  rozpoznať,  čo je  zdravé a čo choré,  čo potrebuje
liečbu, uzdravenie. 
Preto  je také  dôležité  pravidelne  sa  otvárať  vplyvu,
pôsobeniu Božieho slova, aby aj pri nás účinne konalo, na čo
ho Pán Boh posiela. Preto  sa odvažujeme  (s Bengtom  Pleijelom)

tvrdiť a vyznávať, že hodina na nedeľných Službách Božích je
tou  najdôležitejšou  hodinou týždňa.  Je  prameňom sily  pre
náš  všedný  deň. Tu  dostávame  pomoc,  aby  sme  mohli  žiť

s Bohom,  žiť  tak,  ako  to  je  Jemu  milé  a počítať  s Ním  vo
všetkých ostatných dňoch týždňa. 
Vďaka, že náš Pán a Spasiteľ sa nám neprestáva prihovárať.
Svojím  slovom  dokáže  súdiť  spravodlivejšie,  ako
najkompetentnejší  ľudský  sudca,  lebo  ono  preniká  až  do
rozdelenia  duše  a  ducha,  kĺbov  a  špikov  a  je  schopné
posudzovať  hnutie  a  zmýšľanie  srdca. Bohu  nik  nemôže
uniknúť, pred Bohom sa neschováme (por. Žalm 139 či knihu
Jonáš),  sme  Mu  zodpovední.  Zo  Svätého  písma  o tom
nepočujeme preto, aby sme boli zastrašení, vyľakaní,  aby do
našich sŕdc vstúpila pochybnosť a naše mysle opanoval strach.

Hroziť a strachovať sa musí len ten, kto v nečistom svedomí,
a hriešnom  zmýšľaní  i počínaní  našiel  spojenca.  Komu
neprekáža, že žije v pretvárke.
Naopak, kto vníma, že  Božie slovo prichádza s pomocou do
každej ľudskej duchovnej biedy, že rozsudzovanie myšlienok
je z Božej strany 
in, ktorý je počiatkom záchrany, ten sa nemusí strachovať. 

V Liste  Židom  (4,  14  –  15)  čítame:  „Pretože  máme  veľkého
Veľkňaza,  ktorý  prenikol  nebesá,  Ježiša,  Syna  Božieho,
pridŕžajme  sa  vyznania. Veď  nemáme  Veľkňaza,  ktorý  by
nemohol  cítiť  s  našimi  slabosťami,  ale  (máme  Veľkňaza),
podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu.“ 
Nepotrebujeme  prichádzať  k Pánovi  plaziac  sa.  Smieme
s dôverou  pristupovať  k trónu  milosti,  aby  sme  prijali
milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. (Žid 4, 16)



Vďaka za dar Božieho slova! Amen.

Použitím viacerých prameňov: Martin Šefranko, evanjelický  a. v.  farár
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