Kázeň z ev. služieb Božích v Bratislave (Nový kostol) 12. 5. 2019; 8.30 h.; 3. NE po
Veľkej noci; ES: 601, 156, 139; A: 36; čítané texty: 1Kor 15, 19 – 23; Izaiáš 25, 8

Marek 5, 21 – 24 a 35 – 43: „21 Keď sa Ježiš znova
preplavil loďou na druhú stranu, zhromaždil sa k Nemu veľký zástup,
keď bol ešte pri mori. 22 Tu prišiel jeden z predstavených synagógy,
menom Jairos, a keď Ho uzrel, padol Mu k nohám 23 a veľmi Ho
prosil: Dcéra mi umiera, príď teda, polož na ňu ruku, aby ozdravela a
žila. 24 A šiel s ním; nasledoval Ho veľký zástup a tlačili Ho. ...
35 Ešte hovoril, keď prišli ľudia od predstaveného synagógy so
zvesťou: Už ti dcéra umrela, načo ešte obťažuješ Majstra? 36 Ale
Ježiš, keď počul, o čom je reč, povedal predstavenému synagógy:
Neboj sa, len ver! 37 A nikomu nedovolil, aby Ho nasledoval, len
Petrovi, Jakubovi a Jánovi, bratovi Jakubovmu. 38 A prišli do domu
predstaveného synagógy. Keď videl zhluknutie mnohých plačúcich a
bedákajúcich, 39 vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte hluk a
plačete? Neumrelo dieťa, ale spí. 40 A oni Ho vysmiali. Nato vyhnal
všetkých, vzal so sebou otca a matku dieťaťa i tých, čo boli s Ním, a
vošiel tam, kde bolo dieťa. 41 Chytil dieťaťu ruku a povedal mu:
Talitha kumi! – to znamená v preklade: Dievča, hovorím ti,
vstaň! 42 A dievča hneď vstalo a chodilo; bolo totiž dvanásťročné. A
z veľkého úžasu boli ako bez seba. 43 On im však prikazoval, aby sa
o tom nikto nedozvedel. Potom kázal dať jej jesť.“
Milí bratia a milé sestry!

V biblických časoch bol v Izraeli život ohrozený
podstatne viac ako v našich končinách dnes. Dĺžka žitia bola
kratšia, detská úmrtnosť pomerne vysoká a skonanie ženy pri
pôrode ničím neobvyklým. Aj preto bolo dôležité, aby sa mladé
devy skoro vydali a mali deti. Za dospelú, na vydaj súcu, bola
považovaná dievčina, ktorá dovŕšila 12 rokov.

Z Písma počujeme práve o takomto dievčati. Má 12
rokov, je na prahu rozkvetu života, no zároveň sa ocitá na
prahu smrti. Nepoznáme jeho meno. Lukáš (8, 42)
zaznamenal, že bola jedinou dcérkou – pokladom muža
menom Jairos, predstaveného synagógy v Kafarnaume.
Predstavený synagógy mal na zodpovednosť údržbu
budovy, organizáciu školského vyučovanie počas týždňa
a spoločne s kantorom a rabínom viedol židovské bohoslužby.
Jairos – meno ktorého značí: „Boh zobudí“ – bol mužom
zbožným, známym, požívajúcim úctu, vážnosť a dôveru ľudí –
jednou z popredných osobností náboženskej obce i mesta. Na
jeho údele a jeho rodiny vidíme, že SMRŤ IGNORUJE VEK,
MENO,
POSTAVENIE
ČLOVEKA.
NEOBCHÁDZA
ANI
VÝZNAMNÝCH A ZBOŽNÝCH. Ani výsadné postavenie
neochráni človeka od problémov, strachu a smútku.
Jairos, muž majúci nemalú autoritu, padá k nohám
„potulného“ učiteľa Ježiša a na kolenách sa Mu vyznáva zo
svojho trápenia. Bojí sa, že stratí svoju dcérku, svoj poklad.
Kým nejeden z popredných Židov sa k Ježišovi staval
nedôverčivo, až nepriateľsky, Jairos vzdáva Ježišovi božskú
úctu. Skláňa sa pred Ním tak, ako sa zbožní Židia skláňali pred
Hospodinom. Pokorne tým vyznáva: Pane, Ty máš moc aj tam,
kde to vyzerá dosť beznádejne: Príď, polož ruku, na moju
dcéru, aby ozdravela a žila.
Zdá sa však, že happy end sa nekoná. Z Jairovho domu
prichádzajú totiž ľudia so zvesťou: Už ti dcéra umrela, načo
ešte obťažuješ Majstra? Ježiša vnímajú ako niekoho, kto je
užitočný iba pred smrťou... Kým je Ježiš pre nás?

ČASTÝM BOŽÍM ŤAHOM JE, ŽE PÁN BOH NÁM VEZME
VŠETKY PRIRODZENÉ OPORY, ABY SME SVOJE DÚFANIE
VLOŽILI LEN V NEHO, ABY NÁM ON ZOSTAL JEDINOU
NÁDEJOU. Ježiš Jairovi vraví: Neboj sa, len ver!
Nielen v takejto vyhrotenej a bolestnej situácii, ale pre
rodičov všeobecne platí: Tvoje dieťa bude žiť, len keď ho
dokážeš vrátiť Bohu.
Je správne, keď milujúci rodičia chcú dať deťom to
najlepšie. Len nech nezabúdajú, že DETI SÚ DAROM
PREPOŽIČANÝM NÁM OD BOHA A VSKUTKU DOBRÚ
BUDÚCNOSŤ BUDÚ MAŤ LEN VTEDY, AK ICH AKO ZVERENÉ
NÁM BOHOM AJ VNÍMAME – KEĎ ICH DOKÁŽEME BOHU
ODOVZDAŤ: NECH SA PRI NICH DEJE TVOJA VÔĽA, PANE, NIE
NAŠE PLÁNY.
Tam, kde sa ukazuje naša ľudská bezmocnosť, sa
dokazuje Pánova moc.
Keď Ježiš hovorí Jairovi: Neboj sa, len ver!, neodkazuje
predstaveného synagógy na Jairove sily. Odkazuje ho na
dôveru v Božiu moc. Veď čo je pre človeka koncom, nie je
koniec pre Boha.
Jairos má dôverovať, že v Ježišovi koná Boh –
milosrdný, zachraňujúci – akého Ho Boží ľud poznával od
dávna: Boh, ktorý vníma úzkosti svojho ľudu, Boh vytrhujúci zo
zovretia, obnovujúci porušené či spretŕhané vzťahy... Boh
Abrahámov, Izákov, Jákobov, Jairov. Tvoj a môj Boh.
Jairos má dôverovať, navzdory tomu, že počuje o smrti
dcéry a že po príchode domov sa o nej na vlastné oči aj
presviedča. Keď Ježiš vraví: Neumrelo dieťa, ale spí,

neprikrášľuje smrť, ani nezľahčuje bolesť z nej. Naznačuje, že aj
keď nešlo o zdanlivú, ale skutočnú smrť, v Ježišových očiach
smrť nie je trvalejšia, ako spánok.
Aj preto ako kresťania hovoríme o našich mŕtvych, ako
o zosnulých – ako o tých, ktorý Pán raz zobudí.
Že vraj spí? – Nedaj sa vysmiať! – Takto posmešne
reagujú na Ježišove slová ľudia v Jairovom dome. Je to smiech
nevery. Nevera pôsobí tak, že veci zostávajú také, aké sú.
Počíta len so skúsenosťou, nie s Božou mocou a Božími
možnosťami.
No OČI VIERY V KRISTA VYHLIADAJÚ ZA SMRŤOU
ŽIVOT. KDE JE VIERA V TOHO, KTORÝ JE VZKRIESENIE A ŽIVOT,
NIKDY NIČ NIE JE ÚPLNE MŔTVE. Nič nie je stratené tam, kde
sa nestratila priazeň Toho, ktorý porazil diabla, hriech aj smrť.
Jairos dostáva dcérku späť. Nie všetkým rodičom sa tak
stalo. Nie všetky choré deti sú uzdravené a zďaleka nie
všetkým zosnulým je predĺžený časný život. No zo zvesti Biblie
vieme, že ani pri smrteľnom lôžku nie sme bez nádeje. Veríme
v Ježiša, ktorý je Víťazom nad smrťou, Pánom nad ňou.
SÚ STRATY, KTORÉ MÔŽU VEĽMI BOLIEŤ, NO AK NÁS
VEDÚ K PÁNOVI JEŽIŠOVI, AK NÁS VEDÚ NA KOLENÁ PRED
NÍM, MÔŽU SA NAPOKON STAŤ VEĽKÝM ZISKOM.

Pán nám dáva zdravie a život – nielen ten časný, ale
aj večný, v Jeho kráľovstve. To prichádza v Ježišovi.
NEBOJME SA, VERME PÁNOVI JEŽIŠOVI, JEHO SLOVU!
KTO MU DÔVERUJE, TEN NAPOKON NEBUDE
ZAHANBENÝ. Amen. Použitím viacerých prameňov: Martin Šefranko, ev. a. v. farár

