Kázeň z ev. Sl. Božích, 26. 6. 2022, 8.30/10.00 h, 2. nedeľa po Sv. Trojici,
ES 209, 231, 448, 496, A 86, text zo SZ: 1M 1, 26 – 28; ev. L 14, 16 – 24
Téma: Prázdninové domáce úlohy

ŽALM 8: „1 Pre hudobný prednes – gatský nápev. Žalm
Dávidov. 2 Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na
celej zemi! Velebu svoju rozprestrel si nad nebesá. 3 Z úst detí a
tých, čo sú pri prsiach, si pevnosť založil proti svojim
protivníkom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. 4 Keď
hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a
hviezdy, ktoré si upevnil: 5 Čo je človek, že naň pamätáš? A čo
syn človečí, že sa ho ujímaš? 6 O niečo menším si ho urobil od
božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. 7 Urobil si
ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod
nohy: 8 Všetky ovce i voly, aj poľnú zver, 9 nebeské vtáctvo,
morské ryby, i to, čo chodí morskými cestami. 10 Ó Hospodine,
Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!“
Milí bratia a milé sestry!
Vo všeobecnosti sa dnes v školách nedávajú domáce úlohy na
letné prázdniny. Tkp. vyhrnúť si rukávy v júli a auguste musia
len tí, ktorí neuspeli pri skúškach a čaká ich reparát. Dovolím si
odchýliť sa od spomenutej zásady a navrhnúť prázdninové
domáce úlohy. Nebudú únavné, naopak, verím že zaujímavé a
užitočné.

Prečo vôbec prázdninové domáce úlohy? Nuž preto, lebo leto
je pre vieru príležitosťou, ale aj pascou. Príležitosťou, lebo
máme viac času, tým i viac možností pozrieť sa na to, kto je
Boh a čo od nás očakáva.
Mladým ľuďom i dospelým v ev. cirkvi srdečne odporúčame
každodenné čítanie Biblie. No v skutočnosti je iba neveľa tých,
ktorí majú denný kontakt s Písmom svätým a denne o ňom
uvažujú. Preto sú nedele a prázdniny skvelou príležitosťou,
viac sa zahĺbiť do Božieho slova. Napríklad do niektorého
z evanjelií či do žalmov. Z evanjelií najlepšie poznáme slová,
skutky, lásku nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Žalmy nám
zas pomáhajú modliť sa. V rámci kníh SZ majú žalmy aj funkciu
odpovedí. Nájdeme tam odpovede na mnohé dôležité otázky.
K tomu ešte prídeme.
Letné obdobie je príležitosťou, no je aj pascou pre vieru.
Mnohé si naplánujeme. Často máme až veľkolepé plány, no
neraz zostane iba pri nich, ostanú nenaplnené, lebo sme
neboli dôslední v stanovení si priorít toho, čo je nielen
dôležité, ale čo je naozaj podstatné. Cez prázdniny sa ľahko
necháme odviesť od viery lebo stretnutí v cirkevnom zbore i
Služieb Božích sa koná menej. Máme menej duchovnej výživy
a ak na ňu nedbáme, náš vzťah s Bohom začne slabnúť a pri
množstve inšpirácií a podnetov, ktoré leto prináša si ani
neuvedomíme, že aj naša duchovná túžba a nadšenie sa
zmenšujú. Obdobie leta, prázdnin a dovoleniek môže byť pre
vieru príležitosťou, ale aj pascou. Prázdninové domáce úlohy
preto vonkoncom nemusia byť zlým nápadom.

Pre leto, ktoré je pred nami navrhujem tému:
PREHĹBIŤ SA V SKÚMANÍ TAJOMSTVA, KTORÝM JE BOH
Možno to znie trochu zložito a napadne nám: Je Pán Boh
tajomstvom? – Keby bol, nemali by sme o Ňom čo povedať.
Nerozprávali by sme deťom biblické príbehy, na hodinách
náboženstva, konfirmačnej prípravy, stretnutiach dorastu
a mládeže by sme neskúmali náboženské otázky, Služby Božie
a Biblické hodiny by sa nekonali.
Kresťanstvo od nás nevyžaduje, aby sme verili bez
porozumenia, aby sme verili slepo. Kresťanstvo oslovuje náš
rozum, myslenie, ale i naše srdce, naše emócie, vôľu. V tomto
zmysle Boh nie je hádankou, záhadou, a predsa zostáva
tajomstvom. Veď toľko toho o Ňom stále nevieme.
Medzi hádankou a tajomstvom je rozdiel. Keď vyriešime
hádanku a dostaneme na ňu odpoveď, už to viac nie je
hádanka. No ak aj skúmame tajomstvo, ktorým je Boh,
nebudeme s tým nikdy na konci, nebudeme s tým hotoví,
nedoriešime. On zostáva tajomstvom. Cieľom skúmania
tajomstva, ktorým je Boh, nie je iba získať vedomosti,
nadobudnúť ďalšie poznanie. Cieľom je živiť nás v hĺbke
nášho bytia, budovať vrúcny vzťah s Bohom, živú, povedomú
vieru v Neho.
V detstve mnohí majú úprimnú vieru. Ako telesne rastieme,
má rásť aj viera. No to sa často nedeje. Bude sa zdravo vyvíjať,
keď prehlbujeme skúmanie tajomstva, ktorým je Pán Boh. Ak

nebudeme skúmať tajomstvo, ktorým je Boh, viera bude
nielen stagnovať, ale postupne sa vytrácať – „vyrastieme
z detských papučiek“.
Vráťme sa k našej prázdninovej úlohe: prehĺbiť sa v skúmaní
tajomstva, ktorým je Boh. Aby sme ju zvládli, predložím tri
odporúčania.
1) Vyberme si jednu knihu z Biblie a prečítajme si ju v pokoji
od začiatku do konca. Ak sme evanjeliá nikdy neprečítali od
začiatku do konca, vyberme si jedno z nich. Aj keď ste to
urobili, stále je to dôležité. Evanjeliám sa totiž z biblických
kníh nevyrovná žiadna, azda okrem Žalmov.
Každý deň si prečítajme kapitolu alebo aspoň polovicu
kapitoly a potom si doprajme niekoľko minút ticha. Dovoľme,
aby k nám text prehovoril. Pritom si klaďme otázky – pýtajme
sa:
1. Čo som sa práve dozvedel o Bohu – o svojom nebeskom
Otcovi, o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, o Svätom Duchu?
2. Čo sa môžem naučiť o človeku – v čom som sa našiel?
3. Prečítal som si nejaké napomenutie?
4. Obsahuje text úlohu, ktorú mám splniť? Príklad, ktorý mám
nasledovať? Zasľúbenie, ktoré mám prijať? Modlitbu, ktorá
ma môže inšpirovať?
5. Ako chcem poznanú pravdu uplatniť vo svojom živote?
To sú dobré a dôležité otázky. Na druhý deň si vezmime ďalšiu
kapitolu a urobme to isté. Isteže, nie každé čítanie Biblie nás
osloví rovnako. Keď však budeme v čítaní Biblie verní, pomáha

nám to hlbšie prenikať do tajomstva, ktorým je Boh. A to má
kladný vplyv na naše životy a potom aj na naše okolie.
2) Druhá rada je, aby sme obnovili svoju horlivosť v modlitbe.
Denne sa modlievajme – nielen za seba a našich najbližších, ale
aj za ďalších ľudí a mnohé ťažkosti a problémy, ktoré vidíme
v cirkvi i vo svete. A nielen prosme, ale nezabúdajme aj
ďakovať. Pán Boh počúva naše modlitby a veci sa nedejú
rovnako, či sa modlíme, alebo nemodlíme.
3) Tretia rada: ani počas prázdnin a dovoleniek nevstupujme
do štrajku proti Službám Božím. Vo Veľkej Británii t. č.
štrajkujú zamestnanci vo vlakovej doprave. Štrajky bývajú
neraz aj v leteckej doprave a všetko to má nepríjemné
dôsledky. Štrajk Služieb Božích má ešte vážnejšie účinky na
náš duchovný život. Vysušuje ho, spôsobuje, že strácame
nadšenie pre Pána Boha.
Keď sa podujmeme na tieto prázdninové úlohy, uvidíme, že
budú zaujímavé, podnetné a nie príliš bolestivé.
Predovšetkým nám umožnia zostať duchovne sviežimi ľuďmi,
ktorých viera je čerstvá.
Čítali sme 8. žalm. Keď Boží ľud spieval chválospev: „Ó
Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!“,
tak Božie meno v skutočnosti bolo najvyššie a slávne len pre
neho, pre Boží ľud Izrael. Živý Boh – Hospodin bol vzývaný na
zanedbateľnom území Izraela a sem tam v niektorej cudzej

krajine, kde si Židia zriadili synagógu, keďže tam bývali a bolo
ich toľko, že sa mohli spoločne zhromaždiť (pozn. minimálne
10 mužov). I dnes vieru v živého Boha mnohí spochybňujú. No
mnohé by vo svete vyzeralo celkom inak, keby čím viac ľudí
vzdávalo Pánu Bohu svojím životom úctu a oslavovalo by Ho.
Kde sa stráca úcta pred Bohom, kde sa ľudia už neboja Boha
sklamať, zarmútiť Ho, tam sa začínajú báť jeden druhého.
My sa však orientujeme nie iba podľa toho, čo vidíme okolo
seba, ale orientujme sa podľa Božieho slova. Medzi tým, čo
vidíme, čo sa deje okolo nás a tým, čo veríme, je napätie.
Nežijeme však v akejsi bubline, v nejakom vymyslenom
parasvete, v akomsi matrixe. Z Biblie vieme o boji viery, ktorý
bude dobojovaný až potom, keď sa stretneme s naším Pánom.
A tak kým žijeme tu na zemi, bojujme boj viery a orientujme
sa podľa Božieho slova. To je vecou zásadného významu.
Zo žalmu sme počuli: „Z úst detí a tých, čo sú pri prsiach, si
pevnosť založil proti svojim protivníkom.“ Je ohromné, že Pán
Boh si pre svoje dielo používa často slabých ľudí. Nestavia na
tom, čo zvykne imponovať nám ľuďom: na ľudskej múdrosti,
sile, na prevahe, ale sám k nám prišiel v Ježišovi ako malé
dieťa. Zomrel na kríži – bezmocný, doráňaný a nahý.
Uznajme, že keď sa na dieťatko pozrieme, keď sa zadívame do
detských očí, tak čo ako je maličké a bezmocné, malé dieťa
zjavuje moc Stvoriteľa viac – je väčším zázrakom, ako tie
najväčšie výdobytky techniky. Nikto nič také krásne ako je
dieťa nemohol vymyslieť a „zhotoviť“. Dieťa je Boží dar, Boží

zázrak. Z evanjelia (L 14, 21b) sme počuli, že Pán Boh má
záľubu v slabých a tých, ktorí sú na tom všelijako. Na svoju
večeru pozval chudobných, mrzákov, slepých, aj chromých. On
si vo svojom diele používa „materiál“, ktorý by sme si my nikdy
nevybrali: ľudí slabých, neimponujúcich, s rôznymi chybami –
ľudí, ktorí si nemajú na čom zakladať. To je dobrá správa aj pre
nás, keď sa cítime nedostatoční, nesúci, neschopní. Keď si
myslíme, že to môže robiť iba nejaký profesionál – čo už ja
zmôžem... Vtedy máš vedieť, že Pán ráta aj s tebou, aj keď sa
cítiš slabý, aj keď máš možno rôzne chyby, keď nie si
perfektný, Boh aj teba volá k spolupráci na svojom diele. Aj
na svoju hostinu, do spoločenstva – a do vzťahu s Ním.
Keď sa zamýšľame nad 8. žalmom, zaznieva z neho otázka:
„Čo je človek, že naň pamätáš?“ Na túto krehkú bytosť. Je
toľko toho, čo nás dokáže ľahko vykoľajiť, čo ohrozuje náš
život. Podobáme sa vánku a hmle. Nemáme svoj život pevne
vo svojich rukách. Nik z nás nevie, koľko tu budeme a čo bude
do budúcna, ale Boh na nás spamätá. Za otázkou: „Čo je
človek za ňou pamätáš?“ Človek ktorého si urobil „o málo
menším od božských bytostí“, je aj otázka: Kto je Boh? Čo to
je za Boha, ktorý sa o takých zraniteľných a pominuteľných ľudí
ako sme my zaujíma – a to nie formálne, nie povrchne, ale
celou svojou bytosťou, celým svojím srdcom.
Pán Boh nerobí konkurz na silných, na tých, ktorí majú tvrdé
a ostré lakte, ale zaujíma ho človek. – Aj keď je bezmocný aj
keď možno nie je mimoriadne nadaný a schopný, aby zvládal

príval ťažkostí sveta a rôzneho nepriateľstva. Čo to je za Boha,
v ktorého veríme? – Je to Ten, nad ktorého menom žasne 8.
žalm: „Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na
celej zemi!“
Nad týmto Bohom máme aj my žasnúť.
A možno tá úplne prvá letná domáca úloha je, že si 8. žalm
znova prečítame. Vráťme sa k nemu aj v dnešný sviatočný deň.
Skúsme si položiť tie otázky ktoré som spomenul – otázky
dobré pri čítaní Biblie – aby sme tomuto žalmu viacej
porozumeli. Teda pýtajme sa:
Čo sa dozvedáme o Bohu?
Čo sme sa naučili o sebe – v čom sa tam vieme nájsť?
Je tu nejaké napomenutie? Nejaká úloha, ktorú máme splniť?
Príklad, ktorý máme nasledovať? Zasľúbenie, ktoré smieme
prijať? Alebo modlitba, ktorá aj nás môže a má inšpirovať?
Ako to všetko chceme pretaviť – uplatniť v živote.
Týmto začnime naše prázdninové či dovolenkové domáce
úlohy.
Ak to budeme robiť a vytrvávame v tom, bude naša viera
sviežou, občerstvujúcou. Budeme mať aj druhým čo dať a
každopádne i z nášho života bude zrejmé, že Božie meno je
slávne na celej zemi, ale slávne aj pri nás. Amen.
Použitím myšlienok Daniela Gnaegiho, Luďka Rejchrta a Tomáša Trusinu:
Martin Šefranko, evanjelický a. v. farár

