
Poďakovanie za úrody zeme – 6.10.2019 

Zvaľ to na Neho 
Chvála Tebe, Bože náš, chvála Tebe na výsosti, za všetko, čo darom dáš, láska Tvoja hojne 

hostí. Chvála, chvála, chvála Ti, Darca v daroch bohatý (ES 343).  

 

1 Petra 5:5b-11 „Všetci spolu sa opášte pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, 

ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás 

časom povýšil. Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 

Buďte striezliví, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúce lev, 

hľadajúc, koho by zožral. Vzoprite sa mu pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté 

utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete. Boh všetkej milosti, ktorý 

vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď máličko potrpíte, zdokonalí 

vás, utvrdí, upevní a postaví na stály základ. Jemu moc na veky vekov“.   

 
Zvaliť niečo na niekoho vnímame v zmysle zbavenia sa zodpovednosti. 

Zväčša tento slovný zvrat používame vtedy, keď chceme na niekoho presunúť 

vinu za niečo zlé, škodlivé, nebezpečné. Alibisticky sa tvárime, že my nič 

a upozorníme na niekoho iného, že on za všetko môže. Poskytuje nám to akúsi 

úľavu vo svedomí alebo vo vzťahoch, že my sme predsa bez chyby 

a zodpovednosti a na vine sú iní.  

 
Zvaliť niečo na niekoho môžeme vnímať aj v zmysle pomoci a spolupráce. 

Je to akási deľba práce a zodpovednosti, keď v danej úlohe nezostávame sami, 

ale ako Pavol hovorí „nesieme bremená tých druhých“, lebo tak sa plní zákon 

Pána Ježiša. Takéto zvalenie niečoho na niekoho je výrazom dôvery voči 

blížnym, ale aj uvedomenia si, že na všetko vo svojom živote nestačíme sami, 

že potrebujeme priateľov, rodinu...  

 

Dnes máme nedeľu venovanú vďake voči Pánovi za všetko, čo nám dáva. Je to 

príležitosť ďakovať aj za to, že na Neho môžeme všetko zvaliť – aj v tom 

negatívnom zmysle našej osobnej viny, keď za naše hriechy zomieral na dreve 

kríža, ale aj v tom pozitívnom zmysle našich osobných bremien a starostí, lebo 

On nám ich pomáha niesť aj spracovať.  

 

Môžeme sa zbaviť zodpovednosti za svoj život v tom smere, že smieme 

s dôverou hľadieť na Pána Ježiša, na Jeho zasľúbenia, lebo dostávame každý 

deň dôkaz toho, že On sa o nás stará.  

 

To si však vyžaduje pokoru. Nie v zmysle poníženosti pred ľuďmi, keď si 

nechávame po sebe šliapať, udupávať naše sebavedomie alebo strpíme výsmech 

od iných. Pokora je tu viazaná na vzťah s Pánom Bohom, ktorý bez pokory 



nemôže fungovať. Pokorný človek totiž uznáva nad sebou Božiu autoritu, 

Jeho moc a tým pádom si uvedomuje aj svoj diel zodpovednosti. Pán Boh 

nás totiž volá ku spolupráci na diele stvorenia, keď On tvorí a my sa máme 

starať, ale aj na diele spasenia, keď On zachraňuje a my máme žiť podľa Jeho 

vôle a byť Mu svedkami do posledných končín zeme. Ten diel zodpovednosti, 

ktorý máme nás však inšpiruje aj vďake za všetko, čo od nebeského Otca 

dostávame, aj za tú možnosť môcť zvaliť svoje viny a bremená na Neho. To 

neznamená, že ich už nemusíme nosiť, len je to uistenie, že na nič v živote nie 

sme sami. Môžeme sa plne spoľahnúť na to, že Pán plní zasľúbenia a svoje 

slovo dodrží aj čo sa týka starostlivosti o náš pozemský či nebeský domov.  

 

Kým Pán Boh nás ochraňuje, pomáha nám a stará sa o nás, diabol nás chce 

zničiť. V boji s ním pomôže iba viera v Boha, ktorý nad ním zvíťazil, ktorý 

má moc nad všetkým a každým. Teda nie my a naša viera, ale Boh a viera, 

ktorá sa na Neho spolieha, je dostatočným protivníkom voči zlu. A za to tiež 

patrí dnes Pánovi vďaka. My sme príliš slabí v boji voči hriechu, zlu, diablovi 

či smrti. Nemáme dostatok sily ani zbraní na to, aby sme víťazili. Preto Pán 

Ježiš zomrel na kríži – zobral na seba naše hriechy a vstal z mŕtvych – zvíťazil 

nad smrťou, aby ukázal nám Božiu lásku a diablovi aby ukázal Božiu moc. 

Preto sa smieme v každej chvíli života spoľahnúť na Pána. On nás dokáže 

zbaviť nielen hriechu, ale aj jeho následkov a vplyvu, nielenže dodáva nádej do 

stretnutia so smrťou, ale On je Ten, kto nás volá k životu vo večnosti 

a pripravuje nám tam miesta. Na to sa smieme spoľahnúť aj dnes, keď 

ďakujeme za to, že Boh sa o nás stará nielen v telesných, duševných, ale aj 

duchovných oblastiach.  

 

Na tomto svete treba rátať s hriechom, zlom, nezdarmi, trápením, bolesťou, 

smútkom ba i smrťou. Voči tomu všetkému stojíme ako bezbranní protivníci, 

ktorí nemajú dosť síl to zdolať. Preto dnes môžeme a máme Pánu Bohu 

ďakovať za to, že na Neho smieme zvaliť svoje bremená – či už ide o hriech 

a jeho následky alebo ide o zdolanie pozemského života so všetkými jeho 

nástrahami. Vďaka Kristovi sa smieme starať, ale nemusíme byť ustarostení. 

Vďaka Kristovi sa môžeme v pokore vložiť do Božích rúk a spoľahnúť sa na 

Jeho pomoc. Lebo hoci dnes musíme ešte trochu trpieť, príde čas, keď nás Pán 

Ježiš privíta vo svojom kráľovstve, kde bude odstránené všetko zlé. Kiežby sme 

sa tam z Jeho milosti dostali. Amen.  

 


