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Kázeň pri príležitosti Ekumenického Svetového dňa modlitieb  prednesená počas 

ekumenickej bohoslužby na 3. pôstnu nedeľu 7. marca v Evanj. kostole v Modre-

Kráľovej. 

 

Kázňový text (ekumenický preklad Písma sv.):  

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu 

mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa 

víchor a oborili sa na ten dom, ale nespadol, lebo mal základy na skale. No každý, 

kto počúva tieto moje slová a neplní ich, bude sa podobať na hlúpeho muža, ktorý si 

postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa víchor a oborili 

sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká (Evanjelium podľa Matúša 

7, 24 – 27).  

 

Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, milí priatelia! 

Každá budova, každá stavba, musí byť postavená na pevnom základe,  inak sa zrúti. 

Nie náhodou ženy z Vanuatu vybrali pre tohtoročnú ekumenickú bohoslužbu pri 

príležitosti  Svetového dňa modlitieb (SDM) ako ústredné slovo z Písma svätého práve 

Ježišovo podobenstvo o staviteľoch. Vanuatu je krajina, ktorá je zvlášť postihnutá 

klimatickými zmenami. Stúpajú hladiny morí, čo spôsobuje eróziu na pobreží.  

V dôsledku globálneho otepľovania je stále menej zrážok, a na druhej strane  sú čoraz 

častejším javom extrémne silné dažde a s tým spojené veterné smršti a záplavy. Navyše, 

krajina Vanuatu leží v sopečnom pásme, takže jej obyvatelia zažívajú nestabilitu a otrasy 

aj v dôsledku sopečnej činnosti a zemetrasení. Nestálosť v dôsledku prírodných katastrof 

– cyklónov znázorňuje aj ústredný obraz  tohtoročného SDM. V jeho pozadí sú kríže – 

ako symboly obetí katastrof. V centre obrazu je matka, ako sa skláňa k dieťaťu a ho 

chráni svojím telom. Oboch ich chráni palma. Je dobre zakorenená, a preto odoláva 

náporu vetra.  

V dôsledku klimatických zmien sa aj my v našich zemepisných šírkach čoraz častejšie 

stávame svedkami výkyvov počasia, aj keď dôsledky nie sú také katastrofické ako napr. 

vo Vanuatu. Výkyvy počasia a s tým súvisiace záplavy a iné prírodné katastrofy nám 

pomáhajú lepšie si uvedomiť zmysel slov Pána Ježiša o staviteľoch.  

Búrky, nápory vetra a záplavy prežívame nielen v prírode, ale aj v našom vnútri, keď Boh 

zosiela životné búrky do nášho života. Za posledný rok sa celý svet zmieta v ničivom 

tornáde, ktoré po sebe zanechalo už viac než 2  a pol milióna mŕtvych. Za posledný rok 

sme mohli poznať, že vyspelá ľudská civilizácia stavaná na zisku a konzume nie je silná, 

ale, naopak je krehká a zraniteľná, je ako stavba na piesku. Životné búrky v podobe 

nemocí, prírodných katastrof, strát a iných situácií, ktoré nás ohrozujú, nás vedú  

k duchovnému precitnutiu, takže sa pýtame na podstatu, na základ nášho života. Ako 

staviame? Nemáme sa uspokojiť len s tým, čo je pekné zvonka. Aj tie dva domy  

z podobenstva zvonka mohli byť rovnaké, no ich koniec bol úplne iný!  

K stavbe domu môžeme prirovnať aj náš život. Nemáme stavať len povrchne. Je nám 

treba ísť pod povrch, k samej podstate, k základu, ktorý je neviditeľný  a pýtať sa či 
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základom, na ktorom staviame, je Boh?! Na čom staviaš dom svojho života? Na čom si 

tak veľmi zakladáš? O čo sa usiluješ. Za čím sa snažíš? Ako staviame, či s vierou v Boha, 

ktorý sa zjavil v Ježišovi Kristovi, alebo, naopak bez Neho, sa stane zjavné pri 

poslednom súde, keď – ako je napísané: „... každého dielo vyjde najavo... a sám oheň 

sprobuje dielo každého, aké je“ (1K 3, 13) Kým Boh pri poslednom súde obnaží základy 

nášho života a odplatí každému podľa jeho skutkov, sú to životné búrky, ktoré obnažujú 

základy, na ktorých staviame, a usvedčujú nás, či staviame na skale, alebo na piesku. 

Totiž, či sme vierou založení na Kristovom diele vykúpenia, a preto aj v skúškach života 

zostávame pevní, nezlomení, neotrasiteľným pokojom v srdci, alebo, naopak, či sme 

zabudli na ten základ Bohom nám darovaný, a uprostred búrok strácame pôdu pod 

nohami, prepadáme zúfalstvu, strachu a beznádeji, takže sa z nás stávajú vystrašení 

bojkovia a zúfalí stroskotanci. Životné otrasy a búrky majú pre nás pedagogický cieľ: 

Volajú nás k návratu k Bohu, k pokániu. Práve v tom je požehnanie životných búrok, aby 

sa ich prostredníctvom naša viera v Boha upevnila, ako o tom hovorí aj príbeh o palme  

a kameni:  

Na okraji oázy rástla mladá palma. Jedného dňa šiel okolo človek, ktorý mal mániu 

všetko ničiť. Uvidel mladú palmu, vzal ťažký kameň a položil ho do stredu jej koruny. 

Potom so smiechom odišiel. Palma sa pokúšala túto záťaž zhodiť ale márne. Kameň sa 

ani nepohol. Palma sa nevzdávala. Zapustila korene hlboko do zeme, aby si zabezpečila 

pevnú oporu.  V hĺbke narazila na vodnú žilu a mohla načerpať dostatok vlahy a živín. Až 

teraz zbadala, že rastie. Zanedlho sa stala najväčšom a najkrajšou palmou na okolí. Po 

čase sa ten muž, ktorý palmu zaťažil kameňom, vrátil. Chcel sa zlomyseľne potešiť 

z dokaličeného stromu. Namiesto toho však uvidel nádhernú palmu, ktorá mu povedala: 

,,Ďakujem ti, tvoje bremeno ma urobilo silnou.“  

Podobne aj naša viera pod bremenom rastie. Tak o tom spievame aj v jednej piesni  

z Evanjelického spevníka (č. 505, 2. sloha):  Čím väčší kríž, tým väčšia viera,/ palma pod 

bremenom rastie,/ kresťan si zo sĺz perly zbiera,/ a nezlomí ho nešťastie,/ jeho viera 

v kríži silnie,/ prekoná každé súženie. A môžeme ísť ešte ďalej. Kto vierou v Pána Ježiša 

buduje dom svojho života, ten má istú budúcnosť nielen v tomto živote. Toho budúcnosť 

je istá aj po smrti. Nezničí ho ani tá najväčšia búrka smrti, ale s Kristom bude večne žiť! 

K obrázku, ktorý je ústredným motívom tohtoročného SDM, bol pripojený aj komentár 

autorky obrazu /Juliette Pita/, ktorá zažila tornádo na jednom ostrove Vanuatu. Počas 

neho sa ukryli v noci do kontajnera a tam prečkali noc na modlitbách. Keď ráno vyšli, 

všetko bolo zrovnané so zemou. Iba chatrč z palmového dreva nebola zničená, lebo veľké 

stromy nad ňou ju uchránili.  

Sestry a bratia, aj my, ktorí sme sa vďaka životným búrkam stali takými ,,pevnými“ 

palmami, máme poslanie ochraňovať životy iných. Keď vďaka životným skúškam nás 

Boh už urobil pevnými v Kristovi, Ním nám darovanú silu viery máme používať na 

pomoc slabým, zraniteľným, skrátka tým, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. To je 

zároveň zmysel ľudského života, aby sme ho prežili v nesebeckej slúžiacej láske podľa 

Ježišovho príkladu, ktorý nás až tak miloval, že seba samého vydal za nás na smrť na 

kríži. K živej viere, ktorá je činná v láske,  nás volá aj podobenstvo o staviteľoch. Pán 

Ježiš ho zakončil slovami, že povedal, že múdremu mužovi je podobný nie ten, kto Jeho 

slová ,,iba“ počúva, ale ten, kto ich aj plní, kto ich poslúcha a riadi sa nimi v živote. To 

prakticky znamená že slová evanjelia o Božej láske v Kristovi máme žiť a dokazovať 
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skutkami obetavej slúžiacej lásky, ku ktorej nám je silou sám Kristus Pán. Máme sa 

milovať navzájom ako Kristus miloval nás – aj za cenu bolesti a strát. Ako keď sa kopú 

základy do kameňa, je to namáhavé, ale stojí to za to – dom na skale sa nezničí – , aj 

život s Bohom podľa Ježišovho príkladu lásky síce nie je jednoduchý, ale vyžaduje 

námahu, sebazapieranie i slzy. No taký život má zmysel, lebo ho nezničí ani smrť, ale 

Boh ho raz odmení životom večným. 

 

Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

Boh už dnes posudzuje náš život – skúma základy, na ktorých staviame; či staviame s 

Ním, s láskou, alebo bez Neho, bez lásky. Preto vo svojej predivnej múdrosti na nás 

dopúšťa aj životné búrky, aby sme sa vrátili k Nemu a stavali vo viere v Jeho Syna, 

vedení Jeho láskou a súcitom. Všetko, čo staviame bez Neho – bez čistej úprimnej lásky 

k Bohu a ľuďom, iba pre naplnenie vlastných sebeckých túžob a potrieb, rýchlo, bez 

námahy a bez bolesti, sa na konci zrúti a bez stopy zanikne (1K 3, 12 – 15). Jedine láska 

– hoci za cenu námahy a bolesti – dáva nášmu životu dobrý zmysel a krásny večný cieľ. 

Tak sa vráťme k Nemu, večnej Láske, aby premenil naše srdce, aby sme boli takí ako On.  

Amen. 

 

Modlitba:  

Ďakujeme Bože, že si nám daroval svojho Syna za základ našich životov. Nech milujeme 

Jeho slovo sa ním posilňujeme v životných búrkach.  

Modlíme sa za cirkevný zbor, za naše rodiny, za celú cirkev, aby Pán Ježiš Kristus bol 

stálym základom našich životov, aby sme ho nikdy nevymenili za žiadny iný. Pre 

Kristove zásluhy na kríži sa zmiluj nad nami aj pri poslednom súde, a všetku našu prácu, 

všetku našu službu a snaženie motivované láskou, odmeň životom večným a večnou 

slávou. 

Duchu Svätý, pôsob mocne cez slovo Kristovho evanjelia, aby nás očisťovalo  

od sebectva a premieňalo na ľudí lásky, podobných Pánovi Ježišovi. Nech ako silné 

palmy, ktoré si upevnil v búrkach života, teraz pomáhame a chránime životy iných.  

Modlíme sa za všetkých, ktorí a zmietajú v búrkach života – aj pre celosvetovú epidémiu. 

Nech vďaka tejto bolestnej skúsenosti poznáme piesok, na ktorom sme stavali naše 

životy. Nech sa srdcia ľudí obrátia k Bohu ako neotrasiteľnej skale a nech staviame svoje 

životy mocne zakorenení v Jeho slove.  

Ďakujeme aj za službu slova, ktorú pre nás pripravili ženy z Vanuatu. Prosíme, aby si 

vypočul prosby, ktoré v tomto čase za obyvateľov tejto krajiny na celom svete vysielame. 

Ty konaj v ich prospech a použi si na to aj nás, naše modlitby, ktoré ešte budeme k Tebe 

vysielať, a aj zbierku. Amen. 
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Oznam 

Ekumenický Svetový deň modlitieb (SDM) je najväčším a najstarším ekumenickým 

hnutím žien na svete. Vďaka hlasom žien, ktoré sa nám každoročne prihovárajú v liturgii, 

vieme o ich problémoch a tiež nás povzbudzujú vo viere.  

Pán Ježiš hovorí, že máme nielen počúvať Jeho slovo, ale aj žiť podľa neho. Máme 

príležitosť pomôcť ženám vo Vanuatu, aby sa zlepšilo ich položenie: modlitbami a tiež 

finančne – zbierkou. V tomto roku môžeme zbierkou zo SDM podporiť projekt rozvoja 

vodcovských schopností žien, vďaka ktorému sa môže zúčastniť vzdelávacieho kurzu 

200 žien. Zbierku odporúčame do Vašej pozornosti. Svoj dar môžete priniesť sestre 

pokladníčke Márii Steinhubelovej, príp. niektorej zo sestier presbyteriek z miestneho 

evanjelického cirkevného zboru, alebo sestre Ivete Lennerovej z miestnej rímsko-

katolíckej farnosti. Alebo môžete prispieť prevodom na účet, ktorý bol Výborom SDM 

zriadený na tento účel  – číslo účtu uvidíte k popisu videa k tejto bohoslužbe. Môžete tak 

urobiť do konca marca t. r.  

Ďakujeme Vám! 

 


