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Modlitba: 

Drahý Pane, Ježišu Kriste, prosíme Ťa, dávam nám aj dnes 

poznať, že Ty si prišiel na túto zem, no nezostal si iba malým dieťaťom, 

ale stal si sa dospelým mužom, Majstrom a Pánom. Takým chceš byť aj 

pre nás. 

A m e n 

Biblický text: 

„Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými 

čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod 

je v praveku, v časoch večnosti. Preto ich vydá do nebezpečenstva až 

dovtedy, kým rodička neporodí a ostatní jeho bratia sa nenavrátia k 

ľudu izraelskému. Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou a 

velebnosťou mena svojho Boha, Hospodina. I budú pokojne bývať, lebo 

On bude veľký až do končín zeme. On bude pokojom.“ 

 

A m e n 

 

 



Bratia a sestry,  

schádzame sa dnes do našich chrámov, aby sme si pripomenuli 

tú úžasnú udalosť, ktorá sa stala pred rokmi. Áno, pripomíname si 

udalosť narodenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Je to udalosť, 

ktorá nám svedčí o tom úžasnom svedectve, že Ježiš Kristus prišiel na 

túto zem. V Liste Filipským sa píše (F2,5-8): „Ježiš Kristus, ktorý mal 

podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal 

sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a 

keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do 

smrti na kríži.“ Áno, Ježiš Kristus prišiel na túto zem a to v podobe 

človeka – dieťaťa. Avšak, úžasné je to, že On nezostal nevinným 

dieťaťom položeným v jasličkách – ale On sa stal mužom, učiteľom, 

majstrom a Pánom pre mnohých, ktorí prijali Jeho narodenie na tento 

svet ako predivné naplnenie slov z prorockých kníh a potom neskôr aj 

Jeho slová a skutky. 

A popravde, to, či sa to odohralo presne na Vianoce, alebo v iný 

deň – to nie je až také dôležité! Dôležité je to, čo si z Ježišovho života 

zoberieme pre svoj život! Či zostaneme pri malom dieťati – alebo si 

uvedomíme, že On aj zomrel a vstal z mŕtvych pre našu záchranu – 

spasenie! 

Bratia a sestry, Pán Ježiš prišiel na túto zem a prišiel ako dieťa – 

to je nepochybné! Veď aj u proroka Izaiáša sme počuli svedectvo 

(Iz9,5-6): „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho 

pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný 

Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Veľká bude jeho vláda a nebude 



konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní 

právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina 

mocností to urobí.“ A dokonca aj v dnešnom kázňovom texte sme 

počuli (Mich5,1-4a): „Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi 

judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. 

Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Preto ich vydá do 

nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí a ostatní jeho bratia 

sa nenavrátia k ľudu izraelskému. Zastane si a bude pásť mocou 

Hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha, Hospodina. I budú 

pokojne bývať, lebo On bude veľký až do končín zeme. On bude 

pokojom.“ Čiže môžeme povedať, že naozaj tieto predpovede sa 

naplnili a Pán Ježiš prišiel na túto zem! Dokonca sa tak udialo 

v Betleheme, o ktorom by sme našli z historických údajov napísané, že 

to bolo malé bezvýznamné mesto, v ktorom boli väčšinou maštale, kde 

pastieri dávali svoje stáda a podobne. Avšak ak si to prenesieme do 

významu Izraelských čeľadí, tak môžeme povedať, že Betlehem Efrata, 

bola najmenšou judskou čeľaďou! 

A práve v tomto malom meste i najmenšej čeľadi, v týchto 

častiach sa narodil Pán! Dokonca v Lukášovom evanjeliu sme počuli, 

že toto sa všetko tam muselo stať! Veď (L2,1-6): „V tých dňoch vyšiel 

rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, 

keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali 

zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z 

mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, 

pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou 



snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave. Keď tam boli, 

naplnili sa dni, aby porodila.“ Takže vnímame, že naozaj to všetko do 

seba zapadá a proroctvá zo Starej zmluvy a aj svedectvá z Novej 

zmluvy sa takýmto spôsobom úplne napĺňajú! 

Bratia a sestry, je však veľmi smutné, že toto niektorým úplne 

postačuje. Nič viac nepotrebujú. Avšak Pán Ježiš spravil pre nás ešte 

omnoho viac a myslím si, že to je oveľa dôležitejšie! Aj keď nechcem 

podceňovať Ježišovo narodenie – pretože to bol základ a bez toho by sa 

neodohralo to ostatné – avšak pre kresťanov by malo byť dôležité aj to, 

čo sa stalo s Pánom Ježišom ďalej a nepochybne, aj čo sa dialo z tou 

prvotnou cirkvou po Ježišovom vstúpení na nebo. Veď to sú všetko 

dôležité príbehy a udalosti aj pre našu vieru. 

Treba si uvedomiť, že to dieťa, ktoré sa narodilo v Betleheme – 

niekde v stajni na slame – to dieťa urobilo pre nás omnoho viac. Aj my 

sme preto pozvaní k tomu, aby sme sa o Ňom chceli učiť! Prijmite preto 

moje srdečné pozvanie aj na Služby Božie, ktoré mávame pravidelne 

v našom cirkevnom zbore – v našich chrámoch. Ja osobne budem veľmi 

rád, keď sa spoločne budeme vzdelávať v Božom slove a budeme 

poznávať pravdy, ktoré má pre nás pripravené náš Pán! 

A opäť sa vrátim k Božiemu slovu, ktoré som vybral, ako základ 

dnešnej sviatočnej kázne. U Micheáša počúvame – ešte raz to prečítam 

(Mich5,1-4a): „Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi 

judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. 

Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Preto ich vydá do 

nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí a ostatní jeho bratia 



sa nenavrátia k ľudu izraelskému. Zastane si a bude pásť mocou 

Hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha, Hospodina. I budú 

pokojne bývať, lebo On bude veľký až do končín zeme. On bude 

pokojom.“ A tu, bratia a sestry, nemáme písané len o tom, že 

z Betlehema vyjde ten, ktorý bude kraľovať nad Izraelom... ale toto 

Božie slovo hovorí, že On – Pán Ježiš Kristus (Mich5,3-4a): „Zastane si 

a bude pásť mocou Hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha, 

Hospodina. I budú pokojne bývať, lebo On bude veľký až do končín 

zeme. On bude pokojom.“ Pán Ježiš chce panovať a kraľovať v našom 

živote! Avšak chceme to my? 

Niekedy mám pocit, že my chceme aby sa nám darilo, aby sme 

prežívali to úžasné Božie požehnanie v našom živote, avšak už 

nechceme, aby nad nami Pán kraľoval. Pretože ak niekto nad nami 

vládne, tak my sa mu musíme podriadiť. To vnímame v každej sfére – 

či už politickej alebo i cirkevnej. Áno, podriadiť sa a teda počúvať 

všetko, čo nám hovorí – a to v spojení s Pánom Ježišom je myslené aj 

na počúvanie Božích prikázaní a všetkého, čo Božie slovo hovorí. Aj 

keď Božie slovo o niečom hovorí, že je to ohavnosť – tak jednoducho to 

máme aj my tak prijať a žiť podľa Božieho slova! 

Áno, bratia a sestry, ja si uvedomujem, že niekedy je ľahšie 

kráčať v praktikách dnešného sveta, ale nemôžeme sa nechať zatiahnuť 

do vecí, ktoré sú jasne proti Pánovi a proti Písmu. Uvedomujem si, že to 

chce veľkú dávku sebazaprenia, aby sme žili inak, ako to diktuje tento 

svet. 



Pán Ježiš nám však ponúka úplne iný rozmer a má pripravenú 

pre nás inú cestu. Dokonca On, ktorý sa narodil ako dieťa, sa tiež 

nechal viesť tými, ktorým bol zverený. Veď ako sme to už počuli 

v Liste Filipským, aj tam Pavel svedčí (F2,7-8): „... ale vzdal sa 

hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a 

keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do 

smrti na kríži.“ Pán Ježiš nielenže sa narodil na tento svet, ale On bol 

poslušný svojmu nebeskému Otcovi – a to až do smrti na kríži! 

Dnes tu máme v chráme aj mnoho detí. Milé deti, ste poslušné 

svojim rodičom? Vždy spravíte všetko tak, ako to oni chcú? Alebo 

niekedy aj vymýšľate a urobíte to inak?! A ruku na srdce, bratia 

a sestry, ako je to s nami?! Aj my vždy a za každých okolností 

poslúchame, keď nám niekto niečo hovorí?! Myslím si, že aj my dospelí 

s tým mávame problém! Avšak je úžasné poznať, že tak ako sa Kristus 

narodil na tento svet, tak ako bol poslušný svojim pozemským 

rodičom... tak bol poslušný aj svojmu nebeskému Otcovi – a to, ako 

píše Božie slovo – až do smrti na kríži! Určite to chcelo dávku 

sebazaprenia! 

Možno sa niektorí pýtate, prečo o tom hovorím – teraz na 

Vianoce, keď má zaznievať to posolstvo o narodení. Dovoľte mi to 

vysvetliť. Je to z toho dôvodu, že to ide nerozlučne k sebe. Veď 

u evanjelistu Jána je napísané (J3,16): „Lebo tak Boh miloval svet, že 

svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal 

každý, kto verí v Neho.“ Áno, Boh nás tak miloval, že bol ochotný dať 

nám svojho jediného Syna – Pána Ježiša Krista, aby s Ním ľudia 



spravili, čo uznajú za vhodné – avšak On to spravil pre našu záchranu. 

A iste aj my chceme byť zachránení! 

K tomu však, potrebujeme prijať nielen Ježišovo narodenie na 

tento svet, ale aj to ostatné – aj Ježišov život, ukrižovanie, smrť – 

jednoducho všetko, čo On pre nás spravil! Aj kvôli tomu každoročne 

oslavujeme Vianočné sviatky – sviatky, kedy si pripomíname narodenie 

Pána Ježiša – aby sme opäť dostali nádej, že aj my môžeme byť 

zachránení/spasení! Avšak závisí od nás, či to bude realita aj nás! Či si 

tieto Vianoce dáme možno iné predsavzatie ako po minulé roky, 

a povieme si, že chcem začať viac spoznávať Krista – ja i moja rodina! 

Viete, ešte ani tento rok nie je neskoro začať žiť a kráčať s Pánom 

Ježišom. 

Prijmime preto pozvanie k nasledovaniu Pána Ježiša. Bratia 

a sestry, On sa nám ponúka vo svojom Slove a aj v sviatostiach, ktoré 

v cirkvi máme! A tak odovzdajme naše životy Pánovi, pre Neho nikdy 

nie je neskoro. Nech On vládne v našom živote, tak ako svedčí prorok 

Micheáš (Mich5,3-4a): „Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou a 

velebnosťou mena svojho Boha, Hospodina. I budú pokojne bývať, lebo 

On bude veľký až do končín zeme. On bude pokojom.“ Nech je Pán Ježiš 

naším nielen Vianočným, ale celoročným pokojom! Boh vám žehnaj! 

 

A m e n 


