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Milí bratia, milé sestry!
Posolstvo Vianoc je krásne, ale aj riskantné. Prečo? –
Nuž, vianočný príbeh je mnohým už taký známy, že
hrozí  nielenže  vypnú  pozornosť,  ale  aj  to  že  počas
kázne  zaspia.  Každý  kazateľ  však  túži,  aby  sa  jeho
i poslucháčov zvesť tohto nádherného sviatku dotkla. 
Dnes  nebudem  opakovať  príbeh  o  ceste  Jozefa
s Máriou   do  Betlehema,  o  pastieroch,  anjeloch  a
dieťati.  V dnešnej kázni sa sústredíme iba na jediné
slovo:  Emanuel. Kázať o jednom slove sa môže javiť
prehnané.  Viete  však,  že  napr.  svedok  Božej  moci
John  Wesley  (1703  –  1791)  strávil  celý  život  nad
týmto slovom a zistil, že to stále nestačí?

Slovo  Emanuel  sa  nachádza  v Ev.  Matúša  1,  23:
„Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno
Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami.“

Do slovenčiny sa toto slovo – resp. meno prekladá 3
slovami: „Boh s nami“. 
(1) Začnime prvým z nich: Boh. 

Prakticky pre každé náboženstvo je Boh nad všetkým,
čo si dokážeme predstaviť. Je Stvoriteľ všetkého, čo
existuje.  Je  nekonečná  moc,  ktorá  nás  riadi.  Na
základe  toho  možno  náboženstvá  rozdeliť  do  3
skupín. 
Prvou je monoteizmus – viera, že jestvuje iba 1 Boh,
pre  človeka  nedostupný  a tajomný.  Je  vcelku
pochopiteľné,  že  judaizmus  (židovstvo),  prvé
monoteistické  náboženstvo,  neuznával,  že  v Ježišovi
k nám prišiel Boh. Ježiš je múdry učiteľ, ale nie Boh.
Boh presahuje  naše rozumové chápanie,  prekračuje
i skúsenosti našich zmyslov. 
V  islame  je  to  podobné.  Ježiš  je  zaradený  medzi
najväčších prorokov, ale rozhodne nie je pokladaný za
Boha.

Druhou skupinou je  polyteizmus – viera v mnohých
bohov. V gréckej mytológii sú to napr. Hermes (boh
ciest),  Ares  (boh  vojny)  Dionýz  (boh  vinárstva
a rozkoší) a mnoho ďalších. Svojimi intrigami sa títo
bohovia  nápadne  podobajú  ľuďom.  Napriek  tomu
patria do inej – vyššej dimenzie, ako je náš svet. 

V  tretej  skupine,  panteizme,  sa  Boh  nachádza  v
prírode: v kameňoch, stromoch, riekach. Aj tu sa líši
od sveta. On je Boh, kým príroda zostáva prírodou.



Aj  kresťanstvo  učí,  že  medzi  nami  a  Bohom  je
nekonečná vzdialenosť. Iba Bohu patrí česť a sláva.
Dokonca ani anjeli na to nemajú právo. V Zjavení Jána
(19, 9 – 10) je zmienka, že keď Ján dostáva od anjela
videnie o svadbe Baránkovej, padol mu k nohám, aby
sa mu klaňal. Ale anjel mu  povedal:  „Stráň sa toho!
Som iba služobník ...  Bohu sa klaňaj!“

Napriek  tomu  je  kresťanstvo  výnimkou,  pretože  na
Vianoce  sa  Boh  sa  nám  dáva  poznať   v  malom
dieťati.  Odstraňuje  nekonečnú  vzdialenosť,  ktorá
medzi Ním a nami existuje. 
Preto  na  Vianoce  neoslavujeme  len  narodenie.
Oslavujeme  predovšetkým  príchod.  Boh  prichádza
medzi nás.  Je na týchto Službách Božích. Je v našom
svete. On je v nás a medzi nami. To znamená, že sily
zla sú porazené. 

Samozrejme,  nezmizli.  Stále  tam  sú  a  my  to  určite
vieme. Ale je to trochu ako s mesiacom a hviezdami,
ktoré  vidíme  v  noci  a  ráno  zmiznú.  Sú  stále  tam.
Slnečné svetlo je však také intenzívne,  že ich úplne
zatieni. 

Od  Ježišovho  príchodu  žiadny  hlas,  ktorý  nás
vnútorne  alebo  navonok  obviňuje,  žiadna  udalosť,
ktorá  nás  utláča,  nás  nebude  môcť  úplne  zničiť.

Máme neotrasiteľnú skalu, ktorej sa môžeme držať.
Keď vierou hľadíme na Krista, vidíme nekonečného a
všemocného Boha, ktorý je na našej strane. Bojuje za
nás.

(2) Druhý aspekt slova Emanuel, na ktoré sme sa dnes
sústredili,  je  s.  Emanuel  –   Boh  s  nami. Čo  to
znamená?  Predstavte  si,  že  sa  vám  páči  nejaký
spevák,  napríklad  Richard  Müller.  Chodíte  na  jeho
koncerty.  Sledujete  ho  na  turné.  Ste  v  jeho
prítomnosti. Ale nie ste s ním. Ste v koncertnej  sále,
tlieskate mu, ale on sa od vás drží ďalej. Budete s ním
až vtedy, keď – ak vôbec – keď  budete mať príležitosť
stretnúť  sa  s  ním  osobne,  porozprávať  sa  s  ním.
Budete s ním, ak vás pozná, ak pozná vaše meno, ak
vám rozpráva svoj životný príbeh a zaujíma sa o ten
váš.  Potom  prestanete  byť  len  v  jeho  prítomnosti.
Budete skutočne s ním.
Sú  ľudia,  ktorí  hovoria:  „Keď  som  v  prírode,  cítim
Božiu prítomnosť.“ Rozumiem im. Aj mňa sa dotýka
krása hôr, stromov, oblohy a hviezd. V tej chvíli som
však v Božej prítomnosti, ale ešte nie som s Ním. Som
s Ním, keď mám k nemu osobný vzťah, tak ako je s
ním fanúšik  Richarda Müllera,   keď sa s ním naozaj
dostane do kontaktu.
Na  Vianoce  neoslavujeme  len  narodenie.
Oslavujeme  predovšetkým  príchod.  Boh  prichádza
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medzi nás. Chce byť s nami. Pozýva nás do osobného
vzťahu s Ním. Príbeh Ježišovho narodenia je úžasný,
pretože sa nestal len pred vyše 2000 rokmi. Deje sa
zakaždým, keď odpovieme na pozvanie nášho Pána
a vstúpime do Jeho blízkosti. 

Keď sa nám v rodine narodí dieťa, zmení sa celý náš
život. Čím viac rastie, tým je dôležitejšie. Naše plány
idú bokom. Program už nenavrhneme bez toho, aby
sme zvážili dôsledky pre naše dieťa.

Boh s nami znamená, že malý Ježiš je povolaný rásť v
nás. Zaujímať  čoraz  dôležitejšie  miesto  v  našich
životoch.  Vstúpil  do  našej  rodiny  a  teraz  je  jej
neoddeliteľnou  súčasťou.  Nájdeme  si  na  neho  čas.
Svoj život plánujeme s ohľadom na neho.

(3) Napokon,  Emanuel je  Boh  s nami.  –   Čo  tým
myslíme? V biblických textoch vidíme, že tí, s ktorými
bol Boh v Ježišovi sú skromní ľudia: pastieri, ktorí boli
v  tom  čase  považovaní  za  najjednoduchších
v spoločnosti;  prorokyňa  Anna  –  dlhoročná  vdova,
nepochybne  chudobná žena; Simeon – muž, ktorý už
dospel ku koncu svojho života a veril Božiemu sľubu,
že neodíde z tohto sveta skôr, ako uvidí Spasiteľa. Ani
mudrci nie sú králi, ako sa to zvykne vravieť, ale ľudia,
ktorí sa po celý život snažili objaviť pravdu. 

Boh s nami znamená Boh s pokornými ľuďmi.

Počul  som  príbeh  o  žene,  ktorá  dostala  pokutu  za
jazdu  na  červenú.  V  skutočnosti  pani  odbočila  na
zelenú, ale  potom uviazla  za dodávkou. Ohradila sa
proti  pokute.    Našla  svedkov,  zohnala  právnika,
urobila niekoľko náčrtov, aby opísala situáciu, a s tým
všetkým prišla pred sudcu. Neviem, či bola nakoniec
oslobodená alebo nie. 

Z Písma  sv.  však  vieme,  že   Boh  bude  súdiť  život
každého  z nás  spravodlivo.  Nemôžeme  pred  Neho
predstúpiť  s tým,  že  Mu  povieme:  „Bože,  vďaka
mnohému dobru, ktoré som vykonal, vďaka všetkým
ľuďom,  ktorým  som  pomohol,  kvôli  mojej  službe  v
cirkvi    si  zaslúžim, aby si  ma prijal.“  Alebo:  „Pane,
vieš, že som mal som ťažký život, prežil som mnoho
skúšok – zaslúžim si ísť do neba – mám na to nárok.“ 
Pred Boha môžeme predstúpiť len v pokore  (por. 1
Pt 5, 5b; L 1, 53), s prázdnymi rukami, len s vedomím,
že prišiel k nám, že je s nami a že s nami zostane, ak
Mu budeme dôverovať.

Emanuel  znamená  Boh  s  nami. Od  Vianoc  niet
pochýb  o tom,  že   Boh  je  naozaj  s  nami.  Kľúčová
otázka  však  znie:  Sme  aj  my  s  Ním? Alebo  máme
príliš veľa práce, aby sme s Ním boli – zostali? Je príliš



drahé  venovať  napríklad  15  minút  denne  modlitbe
a čítaniu  Biblie?  Je  mi  zaťažko  dať  Bohu  priestor
v mojom žití? 
Vianoce  zvestujú:  Emanuel  –   Boh  je  s  nami.
Nezabúdajme však,  že  Vianoce sú aj pozvaním, aby
sme  my  boli   s Bohom,  žili  s Ním. V dňoch
sviatočných i všedných. Amen.
Použitím myšlienok Daniela  Gnaegiho: Martin Šefranko, evanjelický a. v. farár


