Kázeň z ev. Služieb Božích v Bratislave (NK) 24. 4. 2022, 8.30/10.00
h
1. nedeľa po Veľkej noci, ES: 144, 223, A 37;
zborové vzdelávanie NEON+; téma: BIBLICKÝ RAST

Efezským 3, 14 – 21: „14 Preto kľakám na kolená pred
Otcom, 15 po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na
zemi; 16 aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho
Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; 17 aby Kristus
prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení
v láske, 18 aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je
to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, 19 a poznať Kristovu lásku, ktorá
prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou
plnosťou. 20 Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť
omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa
moci, ktorá pôsobí v nás, 21 Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi
Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen.“
1. Mojžišova 28, 12: „Snívalo sa mu (Jákobovi), že na zemi stál
rebrík, ktorý vrchným koncom siahal po nebo, a Boží anjeli
vystupovali a zostupovali po ňom.“

Milí bratia a milé sestry!
Z Písma počujeme o patriarchovi Jákobovi a jeho sne o rebríku
a anjeloch. Teológ Bernard pri výklade tohto miesta
pripomína: „Na ceste k Bohu sa dá buď vystupovať, alebo
zostupovať. Fáza bez pohybu neexistuje. Ako Boží anjeli, tak
i my sa buď k Bohu približujeme, alebo sa od Boha
vzďaľujeme.“

Portugalské príslovie hovorí: „Keď Mesiac a láska nerastú,
ubúdajú.“ Platí to aj v živote viery. Žiť znamená rásť.
Každý túži rásť v rôznych ohľadoch
– ekonomicky,
vedomostne, skúsenosťami – azda okrem telesnej hmotnosti.
Aj Biblia o raste opakovane hovorí. Nie však v zmysle, ako by
prístup k spáse bol možný len za cenu, že sa budeme vždy viac
a viac snažiť a budeme žiť stále cnostnejšie až z terajšieho
stavu svojím úsilím dospejeme k stavu nadprirodzenému.
Božie slovo hovorí o raste, no nie je to človek – naše úsilie,
ktoré pôsobí rast; rast dáva Boh (1K 3,6). Jeho dielo sa
uskutočňuje Božím slovom – ktorým, sťa duchovým čistým
mliekom, môžeme ako nemluvniatka rásť na spasenie (1Pt
2,2). Pán Boh si na toto dielo používa tých, ktorí pracujú na
budovaní cirkvi: Niekto zasadil, iný polieval, ale Boh dal vzrast
(1K 3,6n).
Apoštol Pavel to vie a preto sa na kolenách – v pokore modlí k
nebeskému Otcovi, aby kresťania duchovne rástli.
Spomína 3 oblasti duchovného rastu:
1) rast sily (nie svalov, ale viery),
2) rast lásky (snahy o dobro iných, nielen o vlastné dobro),
3) rast poznania (Krista a jeho dobrodení).
1) Duchovný rast je rastom sily. Všetci potrebujeme
vnútornú silu. Je nemálo vnútorne slabých a apatických ľudí;
aj malá duševná námaha ich nesmierne rozruší, aj malé úsilie
ich vyčerpá. Je to podobné ako u cyklistu, ktorý sa namáha v
stúpaní: pľúca nestíhajú, svaly bolia, jazda sa čoraz viac
spomaľuje. Vyčerpaný cyklista vidí, ako ho predbieha iný jazdec

– zdá sa bez enormnej námahy a dýchavičnosti. Ako to je
možné? Má druhý cyklista niečo, čo nemá ten prvý? Áno, má
e-bike – elektrický bicykel. Zvládne na ňom jazdiť aj do kopca či
proti vetru. Tajomstvo spočíva v dobíjateľnej batérii: berie si so
sebou rezervnú energiu, ktorá pomáha jeho slabosti. Rovnako
je to aj s rastom duchovnej sily: do svojho života prijímame
energiu, ktorú nám dáva Boh cez Sv. Ducha. To, o čo treba
dbať je, aby sa batéria znova a znova nabíjala. Deje sa to, keď
si denne čítame Bibliu a modlíme sa, pri Službách Božích, pri
spovedi a Večeri Pánovej. Keď svoje vnútro plníme Božou silou,
duchovne neoslabneme, neunavíme sa tak rýchlo ako tí, ktorí
sa spoliehajú len na vlastnú, ľudskú silu. Pavel sa modlí, aby
nám Duch Sv. dal vnútorne zosilnieť, aby sme neboli
malomyseľní, pochybujúci, vnútorne unavení, ale ľuďmi
odiatymi mocou z výsosti. To sa deje, keď naše srdcia horia.
2) Duchovný rast je rastom v láske. Kresťanská láska
pozostáva nielen zo súcitu a zmyslu pre zodpovednosť, ale aj z
veľkorysosti a vyrovnanosti. Tí, ktorí milujú, sú šťastní nielen
vtedy, keď sa darí im, ale aj vtedy, keď sa darí iným. Tí, ktorí
milujú, netúžia získať čo najväčší kus koláča. Vedia, že aj ten
najmenší chutí rovnako dobre ako ten najväčší. Podobne ako
duchovná sila, ani kresťanská láska nepatrí k našej
prirodzenej základnej výbave. Aj v oblasti lásky sme závislí od
Boha, ktorý nám stále znova a znova dobíja batérie. Pavel
používa iný obraz: „...aby ste boli zakorenení a založení
v láske.“ Od nášho krstu sme tkp. rastlinami v Božej záhrade
a svojimi koreňmi prijímame z pôdy potrebnú vodu a živiny.
Táto pôda nie je nič iné ako láska Pána Ježiša Krista. On sa

obetoval za nás, otvára nám náruč, hojne nám dáva, čo
potrebujeme, má s nami mnoho trpezlivosti. Ježiš je oveľa viac
než len vzor lásky – je zdrojom, živnou pôdou každej
skutočnej lásky. Ak budeme žiť v úzkom spoločenstve
s Kristom, budeme rásť aj v láske, prekvitať a prinášať ovocie
Ducha Svätého.
3) Duchovný rast je rastom v poznaní. Na poznanie –
jazykové, na počítačové i finančnú gramotnosť je kladený
značný dôraz. V poznaní Krista, Jeho lásky, Božej vôle však
vládne veľa nevedomosti. Máme informácie, ale nás
nezriedka iba
obmyjú ako horská bystrina kameň,
nepreniknú dnu. I preto, že srdcia mnohých nie sú formované
poznaním Božej vôle sa aj nejeden učený človek živote ocitne
v slepej uličke, či zažíva karamboly vo vzťahoch. Rásť v poznaní
Krista však nemáme len kvôli sebe, aby sme my vedeli
správne kráčať životom, ale aj aby sme vedeli ďalším svedčiť
o láske Pána Ježiša a pomohli aj im robiť správne rozhodnutia
v správnom čase. Pomáhali im zažiť, aký je náš Pán dobrý a ako
nás k sebe priťahuje aj v ťažkých životných etapách. Tí, ktorí
rastú v poznaní Krista, nachádzajú istotu viery, útechu a silu
duchovne podopierať iných. To, že nejde o individualistické –
pyšné poznanie je zrejmé zo záveru Pavlových slov, jeho
dôrazu na oslávenie večného Boha (čítaj Efez 3,20n). A na
Božej večnosti smieme mať podiel. Boh nám skrze Krista dáva
večný život.
Každý svetský rast sa nakoniec zmení na úpadok: Keď človek
starne, jeho sila klesá. Aj jeho duševné schopnosti sú v istom
momente na ústupe – čo ako proti tomu starší ľudia bojujú.

Hovorieva sa, že žiadny strom nerastie do neba. No duchovný
rast nevedie k úpadku ale do plnosti Božej slávy v nebesiach.
A tak, čo sa duchovného rastu týka, je s Kristom možné niečo,
čo je inak ľuďom nemožné: totiž že s Kristom rastieme ako
stromy až do neba. Amen.
Použitím myšlienok M. Kriesera, A. Novotného a O. Kolárovského: Martin Šefranko, ev. a. v. farár

