Kázeň z ev. Služieb Božích s VP v Bratislave (NK), 2. 1. 2022, 18.00, Nedeľa
po Novom roku, ES 71; 70, 1; 144, 59; A 18; (cez VP: 70, 2–5); Žalm 8

Príslovia 16, 3: „Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa
zdaria.“
Milí bratia a milé sestry!

Na prelome rokov si zvykneme dávať predsavzatia.
Sotva však stačíme vymeniť kalendár, niektoré naše
dobré-čisté úmysly už v prvý deň započatého roku
dostanú machule. Iné odhodlania vydržia dlhšie, no
s pribúdajúcim dňami a týždňami nového roka sa
rozplynú.
Preto si viacerí ľudia odmietajú dávať novoročné
predsavzatia. Tvrdia, že plán, ktorý si nedáme, nemôže
nevyjsť. A aspoň nebudeme frustrovať seba ani
ďalších, nesplnením predsavzatí. Veď najväčšou
prekážkou pri realizácii plánov sú tí, ktorí si ich dali.
Takéto zmýšľanie sa síce javí ako realistické, no
v podstate je alibistické, bez odvahy a ochoty
k lepšiemu. Nenapĺňať predsavzatia zaiste nie je
chvályhodné. No odmietať potrebnú zmenu, tiež nestojí
za pochvalu.
Aké je riešenie? – Naznačuje to Božie slovo. Nehovorí:
Dobrá vôľa všetko zdolá. – Biblia nie je sci-fi literatúra,
vie, že sme ľuďmi podliehajúcimi hriechu. Nikto menší

ako apoštol Pavel napísal: „Veď čo konám, tomu
nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám to,
čo nenávidím ..., lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám
sily, aby som to vykonal.“ (Rímskym 7, 15 . 18)
Biblia je kniha života, knihou o Bohu, ľuďoch a Božích
plánmi s nami. Zvláštne na nej je, že vďaka Božiemu
pôsobeniu sa z príbehov starých niekoľko tisícročí môžu
stať príbehy o mne, o teba a o Pánu Bohu.
Vo svojich plánoch a predsavzatiach potrebujeme
podporu. Sme priam odkázaní na podporu. Nie však
tak, že z Boha si spravíme sluhu-pomocníka, ktorý nám
bude pomáhať uskutočňovať naše sny a dobré
predsavzatia.
Dietrich Bonhoeffer, ktorý patrí k najvýznamnejším
teológom uplynulého storočia, napísal: „Boh neplní
všetky naše priania, ale všetky svoje zasľúbenia.“
„Múdrosť je niečo iné, ako vedomosti, rozum a životná
skúsenosť. Múdrosť je dar rozpoznať Božiu vôľu v
konkrétnych úlohách života.“ „Božia vôľa môže byť
ukrytá veľmi hlboko, pod mnohými núkajúcimi sa
možnosťami.“
Pomocou Biblie máme skúmať, čo je Božia vôľa,
upriamiť „svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé,

čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to,
čo je cnostné a chvályhodné“ (por. Filipským 4, 8)
a uskutočňovanie, napĺňanie týchto plánov zveriť Bohu.
Zverme svoje činy Hospodinovi a naše úmysly sa
podaria. Ako nám to zaznelo z Knihy Prísloví (16, 3):
„Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa
zdaria.“
Uvaliť, znamená premiestniť, prekotúľať bremeno na
plecia niekoho. Teda nie: Pane pomôže mi naplniť
moje zámery, ale púšťam to z ruky, v pokore
odovzdávam už východisko svojho snaženia, Tebe, Bože.
Tebe, Hospodine prenechávame, čo stane z našich
plánov, predsavzatím, túžob, želaní a nádejí. To nám
nepadne ľahko. Veď výsledok môže byť úplne odlišný od
toho, aký sme si my predstavovali, naplánovali.
Uvaliť na Hospodina svoje diela, svoje plány, zámery
svojich činov, chce poriadnu porciu dôvery a vďačnosti.
Už spomenutý Dietrich Bonhoeffer napísal: „Vďačnosť
je dosť pokorná na to, aby sa nechala obdarovať. Hrdý
človek ... sa zdráha prijať dar.“
A predsa Ten, kto je hodný našej dôvery a vďačnosti je
Boh. On sa pre nás vydal celý. Nielenže z nebeskej slávu

poslal na Zem svojho Syna Ježiša, ale – ako hovorí Božie
slovo: „Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho
za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko? “
(Rímskym 8, 32) A slávnym vzkriesením za nás
ukrižovaného vzkriesením Ježiša nám Boh stavia pred
oči, k čomu nás chce napokon doviesť – kam má vyústiť
cesta nášho pozemského, časného života: do Božej
slávy.
Pán Ježiš povedal: „Nech sa vám srdce nestrachuje!
Verte v Boha a verte vo mňa! V dome môjho Otca je
mnoho príbytkov ... Idem vám pripraviť miesto ...
pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k
sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“ (Ján 14, 1 – 4)
A sľúbil: „Pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“ (Ján 14,
19b). Život v nezrušiteľnej blízkosti nebeského Otca,
v Božej sláve – to je cieľ, do ktorého nás Kristus
predišiel. A môžeme si byť istí, že Pán Boh nás na ceste
k tomuto cieľu sprevádza a chce nás doň priviesť.
Počas dní, týždňov a mesiacov nového roka 2022 sa
môže stať, že Božie cesta povedia inam, ako sme si to
my predstavovali. Predsa, platí zasľúbenie Písma
svätého (Rímskym 10, 11): „Ktokoľvek verí v Neho (v
Boha – v Pána Ježiša Krista), nebude zahanbený.“

Uvaľme na Hospodina svoje diela. Amen.
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