Kázeň z online Dopoludnia v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave,
15. 11. 2020, 10.00 h; 2. nedeľa pred koncom cirkevného roka;
evanjelium: Matúš 25, 31 – 46, Ev. spevník: 475 a ďalšie piesne kapely

Téma: Ako prinášať svedectvo neveriacim?
Žalm 126: 1 Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. 2 Vtedy sme
mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo:
„Hospodin urobil pre nich veľké veci!“ 3 Hospodin urobil pre nás veľké veci,
radovali sme sa. 4 Zmeň náš údel, Hospodin, ako riečiská v Negeve! 5 Tí, čo
rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. 6 S plačom vychádza ten, čo
rozsieva semeno; s plesaním sa však vráti a donesie snopy.
Mám radostnú zvesť. Zdá sa, že vakcína proti COVID za chvíľu bude. Dobre by bolo, keby to
nebola konšpirácia a ľudom by to pomohlo.
Ale mám ešte radostnejšiu zvesť. Volá sa Ježiš Kristus. Boh skrze neho dokáže zmeniť náš
údel. Neexistuje situácia, ktorá by bola mimo jeho kompetencie. Tá najhoršia, najťažšia
situácia je pre Pána len výzva. Boli sme v hriechu mŕtvi, a milosťou nás Ježiš oživil. Bol si
v sebeckosti zaslepený, a On ti vrátil zrak. Bol si oklamaný a smeroval si k odsúdeniu, On ťa
zobudil a zmenil smer tvojho života. Je to ako sen, a preto máme stále mať ústa plné
smiechu a jazyk plesania. Je to evanjelium. On sám je evanjelium. On je to tá dobrá zvesť.
Pán Ježiš žije a rád vstúpi do každého života a zmení údel. Výsledok? Smiech a plesanie.
Kedy si si naposledy s radosťou, plný smiechu, spomenul na svoje spasenie? Byť
ospravedlnený pred Bohom je dôvodom sa radovať. Sami najlepšie vieme, že zlyhávame
a zápasíme s hriechom. Ale Pán Ježiš ti daroval svoju spravodlivosť, a vierou si oblečený Jeho
spravodlivosťou, stojíš pred Bohom ospravedlnený. To je radostná zvesť.
Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo: „Hospodin urobil pre nich veľké veci!“ 3 Hospodin urobil
pre nás veľké veci, radovali sme sa. 4 Zmeň náš údel, Hospodin,
Si prijatý u Boha. Pán Ježiš sa teší, lebo za to zomrel a teraz sedí po pravici Svojho Otca
a modlí sa. Za čo sa modlí? Modlí sa za teba a za mňa, aby sa v našich životoch splnila Božia
vôľa. A čo tou vôľou je? Aby sme sa podobali jemu. Aby sme pochopili kým sme v Kristovi
a podľa toho naplno žili. Aby sme prestali žiť len pre seba a začali žiť na slávu Božiu. Keď
žijem na slávu Božiu, je to požehnanie nie len pre mňa ale aj iným okolo mňa. Je to úžasná
myšlienka. Čo keby v tvojej prítomnosti cítili ľudia prítomnosť Ježiša?
Keby sme sa naozaj podobali na Ježiša, čím by sme boli? Čím by sme najlepšie Ježiša opísali?
Je milujúci záchranca, je obetavý Spasiteľ, je darcom milosti, je milovník svojho stvorenstva,
lebo nechce aby niekto zahynul, ale aby ho všetci osobne poznali. Ježiš je evanjelista.
Najviac sa na Ježiša podobáme, keď tým žijeme aj my. Vďaka Nemu je to možné.
Pavel to zhrnul tromi veršami v Efezanom 2: 8 Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie
je z vás, je to Boží dar. 9 Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. 10 Veď sme jeho dielo,

stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred
pripravil.
Sme jeho dielo. Stále na nás pracuje. Robí to preto, aby sme konali dobré skutky. Vopred
tieto dobré skutky pripravil, lebo sme boli stvorení v Kristovi Ježišovi na to, a preto je na to
každý špeciálne obdarovaný. Vierou sa staneme úplne nové stvorenia, ktoré dokážu v tomto
svete Krista odzrkadľovať. Najlepší skutok, čo môžeme robiť, je zdieľať evanjelium. Do
nejakej miery stále zdieľame, či dobrú alebo inú zvesť. Aj skutkami aj slovami, ako vyzval
František z Assisi, zdieľame evanjelium všetkými možnými spôsobmi.
Ježiš hovoril podobenstvo o rozsievačovi. (Ev. Marka 4) Rozsievač rozsieva slovo. Slovo nie je
filozofia alebo metóda. Nie je to vzorec alebo recept. Ján 1, 14: Slovo sa stalo telom a
prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn,
plný milosti a pravdy. Semeno, čo rosievame je Ježiš sám. Zvestujeme Ježiša, aby ho ľudia
mohli skutočne poznať.
V Žalme 126 sa píše, že sme plačúci rozsievači. 5 Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s
plesaním. 6 S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno; s plesaním sa však vráti a donesie
snopy. Čo to presne znamená, byť plačúcim evanjelistom? Vidím dva dôvody. Prvý je, že
zvestujeme so slzami vďačnosti a krotkosti. Matúš: 5, 4 Blahoslavení plačúci, lebo oni budú
potešení. Keď vidíme svoju biedu, a napriek tomu vidíme Božiu milosť, je to dôvod sa
rozplakať. Už nemôžem iných súdiť, ale radšej len v pokore rozprávam svoj príbeh milosti. Sú
to slzy pokánia, lebo už sa mi nechce premárniť svoj život. Tá úžasná správa je, že napriek
tomu, že som viac hriešny než si viem predstaviť, som viac milovaný a prijatý, ako viem o tom
vôbec snívať. O tom je evanjelium, a je to dobrá správa.
Druhý dôvod, prečo rozsievam so slzami, je bieda a prázdnota okolo mňa. Pascal napísal: „V
srdci každého človeka existuje Bohom stvorené prázdne miesto, ktoré môže naplniť len Boh
sám skrze svojho Syna Ježiša Krista.“ Ľudia napĺňajú to miesto mnohými vecami. Ale ako
Madona spieva: „Niekedy svoj život cítim ako kliatbu. Neviem ďalej tie hriechy na chrbte
niesť.“ Hriech je to, čo mi bráni v poznaní Boha, čo mi berie pokoj s Bohom. Hriech je to, čo
mi kradne život na ktorý som stvorený. Hriech ničí vždy, aj vtedy keď sa nám zdá zábavný. Je
ako granát, s ktorým sa hráme ako s loptou, ale nakoniec vybuchne a odtrhne nám ruku.
Samozrejme je tu odpustenie. Vždy je odpustenie. Ale odpustenie ti nevráti ruku, čo ti hriech
zobral. Hriech ľudom okolo nás berie život, a preto plačeme.
Ale je napísané aj, že s plesaním bude žať. Prečo? Lebo rozsievač rozsieval. Vierou vedel, že
Boh je verný. Farmár vierou len rozsieva, lebo nemôže žatvu vytvoriť. Dokáže to len Boh.
Pavel písal (1. Korint. 3, 6): 6 Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dáva vzrast. 7 A tak nič nie
je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. 8 No ten, čo sadí, a ten, čo
polieva, patria k sebe, ale každý dostane odmenu podľa vlastnej práce. Sme do toho
povolaní. Rozsievač vie, že v semienku je obrovský potenciál. Ale musí ho siať. Nerozosiate
semienka neprinesú úžitok. V semienkach je plno možností a krásy, ale dovtedy, kým nie sú
rozosiate, zostávajú zbytočné.
Teraz vám poviem tajomstvo. Čím viac evanjelium rozosievame, tým väčšia je potenciálna
žatva. Je to logické. Rozsievač veľa rozsieval, a preto s plesaním bude žať. Možno si hovoríš,

raz som niekomu hovoril evanjelium, ale nič z toho nebolo – žiadny úspech. Musíme
predefinovať kritérium úspechu. Úspech je poslušnosť a nie výsledok. Ja nikoho nikdy
nespasím. Iba Boh dáva vzrast. Moja úloha je rozsievať, zdieľať sa z môjho životného
príbehu milosti.
Sme v tom verní tromi spôsobmi:
Modlitbou
Počúvaním
Odvahou
Väčšina z nás sme celý deň s ľuďmi. Ale tiež sme celý deň naplnení len takými myšlienkami,
o tých ľuďoch okolo nás: „Prečo stále nosí tie šaty, nevie ako v nich vyzerá?“ Alebo: „To je
poriadny blbec, keď nevie lepšie zaparkovať to škaredé auto.“ Alebo: „Neviem ako celý rok
vydržím s takou spolužiačkou.“ Takéto myšlienky v mojej hlave stále prebiehajú. Ale čo keby
namiesto toho, sme sa za ľudí modlili? Modlili sa za ich prospech a za to, aby spoznali Božiu
lásku a aby to prázdne miesto mali zaplnené. Čo keby cesta do obchodu bola cestou
modlitieb, za ľudí v tej oblasti mesta? Boh sa rozhodol konať do miery našej modlitby. Alebo
inak povedané, Boh sa obmedzuje do miery našej nemodlitby. Čo keby sme zdvojnásobili
svoje modlitby za tých, ktorí Pána ešte nepoznajú?
Boh stále v každom človeku okolo nás koná, hoci možno o tom ani nevedia. Má prístup k
nim, kde nemáme my. Veríme, že pripravuje ľudí na semeno čo nosíme? Ježiš raz hovoril (Ján
5, 19): „Amen, amen, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť
Otca. Lebo čo robí Otec, to podobne robí aj Syn.“ Citlivý na hlas Ducha Svätého tých ľudí
nájdem. Ale musím byť pripravený a citlivý. Keď ním budem, Boh ma určite povedie.
Potom s odvahou rozsievame Božiu lásku. Keď odchádzame, mal by každý povedať: „To bol
milý človek.“ Rozsievame aj časom a záujmom. Počúvame príbehy a povieme ten svoj.
Hovoríme radostne o tom, čo v našom živote robí Boh. Smelo poviem ako milujem Pána
Ježiša. Nech sa čuduje svet okolo nás, keď počuje naše vyjadrenie lásky k Bohu. Nech si
hovoria, „Ten je iný, ale sa mi páči. Je vyrovnaný a pokojný. Je najláskavejší človek, akého
poznám. Neexistuje lepší sused. Teším sa, že vedľa seba bývame.“ A vtedy s odvahou im
môžeme vysvetliť, že môžu tiež Pána Ježiša poznať. Vždy sú možnosti o Ježišovi hovoriť.
Verím, že hľadajúci ľudia okolo nás sú na to pripravení. Modlitbami, počúvaním Božieho
hlasu, a odvážnou vierou, poďme všetci rozsievať.
Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním.
semeno; s plesaním sa však vráti a donesie snopy.
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S plačom vychádza ten, čo rozsieva

A Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého pastiera
oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás zdokonalí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu, a nech
v nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.
Danny Jones, kazateľ zboru Bratskej jednoty baptistov, Palisády, Bratislava

