
1.po Zjavení – 9.1.2022 Kázne na základe ES 54 – 1.verš 

Čo Ti dám? 
Narodený Kráľ, ďakujeme Ti, že nám z neba prinášaš závdavok večného života v duchovných daroch, ako je Tvoja prítomnosť či požehnanie. 
Uvedomujeme si, že si nám neprišiel priniesť materiálne zabezpečenie, ale prišiel si nás zachrániť z moci hriechu a smrti. Za to Ti ďakujeme 

a prosíme: daj nám odvahu ponúknuť Ti svoj život k dispozícii, aby sme Tebou naplnení mohli žiť k Tvojej sláve a cti teraz i naveky.  

 

Filipským 3:7-8 „Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste pokladám všetko za stratu pre 

nekonečne vzácnu známosť o Kristovi Ježišovi, svojom Pánovi, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za 

smeti, aby som Krista získal“.  

 

My, Slováci, máme takú zvláštnu vlastnosť alebo tradíciu: vždy, keď nám niekto niečo daruje, už rozmýšľame ako to 

vrátiť. Na jednej strane je to dobré, pretože sa učíme byť láskaví k sebe navzájom. Na strane druhej akosi rýchlo 

zabudneme na to, čo sme dostali ako dar, lebo už nám v hlave prúdia myšlienky: čo by sme mali kúpiť v približne 

rovnakej hodnote. Možno by sme sa mohli naučiť neočakávať odmenu, ak niečo dáme alebo si vychutnať dar 

namiesto toho, aby sme už spisovali, ako sa dotyčnému odplatíme.  

 

Nedele po Zjavení, tak ako všetky nedele po slávnostiach, sa nesú v znamení odpovede na Božiu lásku. Preto sa počas 

nedelí po Zjavení budeme zaoberať tým, ako odpovieme na lásku prejavenú v betlehemských jasliach. Treba však 

v prvom rade zdôrazniť, že tu nejde o odplatu. Nikdy by sme Bohu nemohli na 100% zaplatiť za to, čo pre nás urobil, 

nikdy by sme Mu nemohli vrátiť, čo nám v Ježišovi dal. Oproti Božiemu daru spásy, sú naše dary iba chabým 

výrazom vďaky.  

 

Vianočný príbeh nás k tejto forme vďaky vyzýva. Preto sa pýtame, čo môžeme Bohu dať za všetko, čo pre nás urobil a čím nás požehnal?  

 

V prvom rade, na základe piesne „Pri jasliach stojím pokorne“, je treba povedať, že Bohu nemôžeme dať nič, čo 

by sme od Neho neboli prijali. Všetko, čo sme, čo máme, všetko materiálne i duchovné, všetko minulé i budúce, 

máme jedine a len od Pána. Jeho milosť voči nám bola taká veľká, že nám dal zo svojho požehnania mnoho dobrého. 

To, čo nám treba, aj veľa navyše. To, čo máme zúžitkovať my, ale aj to s čím sa máme podeliť s druhými. Preto vždy, 

keď Bohu niečo dávame alebo ponúkame, nedávame zo svojho, ale z Božieho. Keby sme dávali zo svojho, mohli by 

sme Mu ponúknuť NIČ alebo náš hriech. To je to jediné, čo vlastníme, čo naozaj máme. Všetko ostatné je Božie a my 

to Bohu iba dávame späť, k dispozícii.  

 

Uvedomujeme si, že všetko, čo vidíme, čo vlastníme, čo prežívame, to, akí sme a čo nás čaká, to všetko je dar Božej 

milosti voči nám? Preto by sme sa mali naučiť hovoriť: dávam Ti, Pane, len z toho, čo mne dala Tvoja milosť. 

Naučme sa takto pozerať na všetko v našom živote.  

 

Bohu máme dať všetko. On si totiž zaslúži, aby sme Mu dali k dispozícii absolútne všetko v našom 

živote. Pravda je taká, že my si mnohé chceme nechať pre seba a Boha nechceme do niektorých oblastí pustiť. Je to 

preto, lebo nedokážeme o všetkom vyznať spolu s Pavlom: v porovnaní s Kristom, sú toto iba smeti. A tak Bohu 

dovolíme prehovoriť do nášho duchovného života, ale nechceme, aby sa miešal do našej práce. Boh môže zasahovať 

do nedelí, ale cez týždeň nech nám dá pokoj. Bohu ochotne dáme k dispozícii naše talenty a vlohy, ale peniaze si 

nechávame iba pre seba. Jednoducho selektujeme, čo patrí a čo nepatrí nášmu Pánovi. Ale ak chceme Bohu oplatiť 

Jeho lásku, potom Mu nestačia odrobinky. On nám v Kristovi dal absolútne všetko a preto aj my Mu nemôžeme dať 

nič menej, ako všetko. Nijakú oblasť života si nesmieme nechať pre seba. Do všetkého musíme Pána pustiť.  

 

Máme to aj my tak, že niečo Bohu dávame a v niečom si chceme poradiť a vládnuť iba my, sami? Možno sa nám 

v niektorých oblastiach nedarí práve preto, lebo sme k nim nepustili Boha. Preto by sme mali povedať: všetko je 

v Tvojich rukách, Pane, nechcem si nič nechať pre seba.  Vyžaduje si to odvahu. Nájdeme ju v sebe?  

 

Náš dar pre Pána Boha nebude nepovšimnutý. Náš nebeský Otec dokáže oceniť našu túžbu venovať Mu 

celý život a dať Mu všetky oblasti nášho pozemského života. To neznamená, že už nás bude obchádzať 

všetko zlé a všetko sa nám vydarí. Len to znamená, že Boh si váži všetko, čo pre Neho robíme a čo Mu venujeme. Za 

to príde patričná odmena. Možno nie tu a teraz a tak, ako by sme si to želali, ale v nebeskom kráľovstve. Dokonca aj 

Peter, keď povedal Ježišovi: my sme kvôli Tebe všetko opustili, počul z Ježišových úst nádherné zasľúbenie: „ten, kto 

sa dal do mojej služby a vzdal sa všetkého, dostane storáz toľko v tomto veku a v budúcom veku večný život“ (Mk 

10:28-31). Môžeme teda očakávať, aj keď za ťažkých podmienok, to, že Pán Ježiš nám odplatí za vernosť, poslušnosť, 

nasledovanie a službu Jemu. Tým, ktorí Ho poslúchajú a dajú Mu všetko, tým v podstate nič nebude chýbať a všetky 

veci im budú slúžiť na dobré. Lebo Boh svojich neopúšťa a dokonca ich žehná aj v ťažkých a smutných chvíľach ich 

životov.  



Nič, čo urobíme pre Pána Ježiša, nevyjde nazmar. Nič, čo Mu dáme, nezostane nepovšimnuté. Nič, čo sme Mu 

venovali, nebude zahalené. Boh dokáže oceniť našu snahu aj schopnosti. Kiežby sme Jemu slúžili a všetko Mu dali. 

Ale nie kvôli tej odmene, ale pre Neho samého. Aby sme – hoci všetko stratiac – získali Jeho a dedičstvo 

pripravené nám v nebesiach. Preto je tu otázka: slúžiš Bohu a prečo to robíš?  

 

Vo vzťahu s Pánom Bohom nikdy nemôžeme rozmýšľať o tom, že by sme Mu snáď dokázali vrátiť v plnej miere to, 

čo nám On dal. Dal nám to najvzácnejšie, svojho Syna a v Ňom všetko potrebné v tomto, no najmä večnom živote. 
Preto ak Bohu  niečo predsa len chceme dať, pamätajme na tieto 3 myšlienky: 1.všetko, čo Mu dávame, sme iba 

dostali a to nás má učiť pokore, 2.Bohu nemôžeme dať zvyšky či odrobinky, On si zaslúži absolútne všetko a to 

si vyžaduje odvahu, 3.Boh si všíma, čo pre Neho robíme a čo Mu dávame a odmena za to príde a to si vyžaduje 

dôveru. No stále nedáme Bohu dosť, aby sme Mu splatili lásku. To sa ani nedá, lebo Jeho láska je milosťou a milosť 

je zadarmo. Amen.  


