Kázeň na 1. nedeľu po Zjavení 2021
Prispor viery, drahý Pane/ a svoj ľud dnes požehnaj;
v cirkvi svojej neustále/ slovom svätým prebývaj. Amen.
Kázňový text:
Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ
prechádzal, a povedal: Ajhľa, Baránok Boží! Tie slová počuli oní dvaja učeníci a
nasledovali Ježiša. Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že Ho nasledujú, riekol im: Čo
hľadáte? Spýtali sa Ho: Rabbi, čo v preklade značí: Majster - kde bývaš? Povedal im:
Poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zostali ten deň u Neho; bolo (totiž) okolo
desiatej podvečer. Jedným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol
Ondrej, brat Šimona Petra. Tento našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu:
Našli sme Mesiáša, čo v preklade značí Pomazaný (čiže Kristus), a priviedol ho k
Ježišovi. Keď Ježiš pozrel naňho, povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať
Kéfas, to znamená Peter. (J 1, 39 – 42)
Pán cirkvi – Ježiš Kristus – pred svojím odchodom do neba, prikázal svojim učeníkom,
aby šírili evanjelium do celého sveta. Evanjelium Ježiša Krista – dobrá správa o Božej
láske k hriešnikovi, ktorá sa dnes zvestuje nám, je správa, ktorú si ani my nemáme, ba
nesmieme nechať sami pre seba! Od Pána cirkvi sme d ostali úlohu podeliť sa
o evanjelium s druhými ľuďmi – a máme pritom začať od najbližších... V dnešnú 1.
nedeľu Po Zjavení, ktorá je nedeľou misie, by každý jeden z nás mal hľadať odpovede na
tieto otázky: Komu som odovzdal evanjelium o B. láske, ktorá sa zjavila hriešnikom v
Ježiša Krista? Koho som už získal pre Pána Ježiša? Koho som priviedol do cirkvi? Ako
sa mi darí plniť si misijnú úlohu vo vlastnej rodine – odovzdal som evanjelium ako ten
najväčší poklad svojim deťom?
Nevyhnutným predpokladom toho, aby niekto uveril v Pána Ježiša a stal sa kresťanom,
je, že počuje evanjelium o Pánovi Ježišovi. Ako je napísané: „...viera je z počúvania
a počúvanie skrze slovo Kristovo“ (R 10, 17). Aj Ján a Ondrej mohli spoznať Ježiša, lebo
počuli evanjelium o Ježišovi prostredníctvom Jána Krstiteľa. Nie raz, ale už po druhýkrát
počuli Jánovo svedectvo: Ajhľa, Baránok Boží! Keď toto svedectvo z Jánových
úst počuli prvý raz (J 1, 29), nereagovali; hoci Pán Ježiša bol blízko pri nich, neprejavili
záujem Ho nasledovať. Až neskôr, druhé svedectvo Jána Krstiteľa v nich vzbudilo
záujem poznať Ježiša bližšie.
Bratia a sestry! Ani my nemusíme Božie volanie počuť hneď, ale môžeme zareagovať až
na druhýkrát alebo na tretíkrát a možno aj po dlhšom čase, po rokoch. To je povzbudenie
pre tých, ktorí majú pocit neúspechu pri plnení misijnej úlohy, aby sa nevzdávali
a svedčili o Pánovi Ježišovi vytrvalo ďalej!
Boh v Ježišovi Kristovi zjavil svoju lásku k ľuďom. Svedčime o Božej láske
1. zvestovaním evanjelia – najbližším.
2. životom lásky – v cirkvi.

1. Keď sa učeníci Ján a Ondrej podelili so správou o Ježišovi so svojimi súrodencami,
ako prvý svedčil o Ježišovi Ondrej svojmu bratovi Petrovi, povedal mu alebo sa mu skôr
takto pochválil: Našli sme Mesiáša... V skutočnosti však nie Ondrej a Ján našli n Pána
Ježiša, ale Pán Ježiš našil ich a oni sa o to nijako nezaslúžili! Počuli sme, že Ján Krstiteľ
a jeho dvaja učeníci len tak nečinne „stáli“, keď Ježiš tade prechádzal. To Pán Ježiš
iniciatívne prišiel za nimi. To On ich vyhľadal bez toho, aby oni niečo podnikli, aby Ho,
napríklad, k sebe zavolali... Alebo: keď sa s nimi rozprával, On sa ich ako prvý spýtal?
Čo hľadáte? Čo potrebujete? A pozval ich k sebe hneď, bez toho, aby ho o návštevu oni
predtým požiadali...
Bratia a sestry! Apoštol Ján píše: „V tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha,
ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy” (1J 4,
19). Aj nás si Pán Boh nezaslúženou láskou vo svojom Synovi zamiloval ako prvý, keď
nás pri našom krste prijal za svoje milované deti bez toho, aby sme my predtým niečo
urobili alebo povedali. A potom nám opäť otvoril svoju láskavú náruč – pri návšteve
Služieb Božích, pri našej konfirmácii, pri sobáši a pri iných nespočetných príležitostiach.
On na nás s láskou volal aj pri krste našich detí a krstných detí, keď sme sa sľubom
zaviazali, že ich budeme vychovávať v kresťanskej viere... Ako sme odpovedali na Božiu
iniciatívnu a nezaslúženú lásku k nám? Odovzdali sme svojim deťom evanjelium ako ten
najväčší poklad? Alebo sa vyhovárame – ospravedlňujeme, že nie sme dosť výreční a
učení... Ten, ktorý si vo svojej láske použil nedokonalé ľudské svedectvo apoštola Petra,
nevzdelaného rybára, pri založení kresťanskej cirkvi (Sk 2, 14nn), milostivo pôsobí aj cez
naše nedostatočné ľudské svedectvo, aby keď svedčíme o Ňom, ľudia počuli Božie
volanie, Boží hlas a odpovedali naň srdečným prijatím, vierou v Ježiša Krista, že On je
Baránok Boží, obetovaný aj za ich hriechy.
2. Keď učeníci Ondrej a Ján počuli Božie volanie prostredníctvom Jána Krstiteľa, opýtali
sa Ježiša: Majstre, kde bývaš? Hoci už od včera mohli premýšľať o tom, že Ježiš je Boží
Baránok, ani po druhom svedectve Jána Krstiteľa nepochopili, kto Ježiš naozaj je, že to
nie je iba „rabbi“, náboženský učiteľ, ako Ho oslovili, ale, že je to Boží Syn, Mesiáš,
Kristus! K plnému poznaniu sa dopracovali až po čase, ktorý prežili s Pánom Ježišom
u Neho doma. – Ale kam ich mohol pozvať ten, ktorý o sebe povedal: „Syn človeka
nemá, kde by sklonil hlavu“ (Lk 9, 58)? – Nevieme, na aké miesto Pán Ježiš pozval
Ondreja a Jána, ale vieme, že ich pozval hneď! Nepovedal im: Príďte zajtra, príďte
neskôr, lebo teraz nemám čas, ale hneď im otvoril dvere svojho srdca. A to stretnutie
celkom prevýšilo ich očakávania! Zostali s Ježišom dlhšie než plánovali – celý deň. Plní
dojmov z tohto stretnutia okamžite sprostredkovali evanjelium o Ježišovi Kristovi,
svojim najbližším: Ondrej ako prvý svedčil o Ježišovi svojmu bratovi Petrovi, a po ňom
Ján svojmu bratovi Jakubovi: Našli sme Mesiáša, Krista, Spasiteľa hriešnikov!
Bratia a sestry! Keby sme sa dnes chceli stretnúť s nejakým významným človekom, či by
sme sa nemuseli dopredu nahlásiť, požiadať o prijatie a vôbec by sme nemali istotu, že by
sme prijatí boli. Nie je však nič jednoduchšie ako sa dostať na audienciu Kráľovi neba,
k samému Bohu! – Aj nám dnes Ježiš otvára dvere svojho srdca a takto nás pozýva:
Poďte a uvidíte! „Poďte“ – to nie je príkaz, ale láskavé pozvanie – do cirkvi, kde je Ježiš
prítomný v Slove evanjelia v kázni a tiež vo sviatostiach. Teraz, keď sa nemôžeme
zhromažďovať v kostole, si viac než inokedy uvedomujeme, že cirkev nie je viazaná na
nejaké miesto na zemi, na chrám, ale na Kristovu prítomnosť. Pán Ježiš nám aj dnes

hovorí: „... kde sa dvaja, alebo traja zhromaždia v mojom mene, tam som medzi nimi
(Mt, 18, 20)“ Cez našu vzájomnú lásku a službu i láskavé prijatie majú ľudia pocítiť
lásku Božiu a ňou pritiahnutí majú nájsť cestu k Ježišovi do duchovnej rodiny Božích
detí aj oni! Ak sme Božiu láskou naozaj vieru prijali do srdca a rastieme v tejto láske v
našich spoločenstvách a rodinách– aj za múrmi kostola, potom sa aj dnes na nás plnia
Kristove slová: Poďte a uvidíte! Presvedčite sa o láske Božej na tom, ako sa navzájom
bez predsudkov prijímame a si navzájom slúžime, v cirkvi, ktorá je Kristovým
viditeľným telom na zemi.
Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi!
Boh v Ježišovi Kristovi zjavil svoju lásku ku všetkým ľuďom. Vydávajme svedectvo o
Ježišovi našim príbuzným a vierou žime Božiu lásku v cirkvi.
Tak začnime s kresťanskou misiou od svojich najbližších v rodine. A nielen ústami
svedčime, ale predovšetkým kresťanským životom lásky presvedčme naše okolie o tom,
že evanjelium Ježiša Krista nie je „iba“ slovo, ale že je to Božia moc, ktorá nás zasiahla
a zmenila a ktorá môže zasiahnuť a zmeniť aj ľudí okolo nás. Amen.
Modlitba:
Otče nebeský, ďakujeme, že si nám dal poznať lásku vo svojom Synovi. Prosíme, urob
nás mocnými svedkami Tvojej lásky, aby sme si evanjelium Ježiša Krista nenechali iba
pre seba, ale podelili sa oň s našimi príbuznými. Tak ako Ty nečakáš na príhodnejšiu
chvíľu a otváraš nám dvere k Sebe hneď, povzbuď nás Duchom Svätým k tomu, aby sme
bez váhania svedčili o Tvojej láske hneď – už dnes. Odpusti nám, ak sme si svoje misijné
poslanie neplníme alebo ho plníme iba nedostatočne; daruj nám Ducha Svätého a v Ňom
múdrosť, lásku a moc privádzať k Tebe mladú generáciu. Prosíme za tých, ktorí Ťa ešte
nespoznali, zmiluj sa nad nimi, daj im počuť Tvoj láskavý hlas, kým im na pokánie dávaš
ešte čas. Amen.

