
Poďakovanie za úrody
2. 10. 2022, 8:30 a 10:00 Nový kostol

Piesne: 212, 363, 628 (VP: 301) a A77
Liturgické texty: Žalm 145, 15-21
Modlitba pred kázňou:  Trojjediný Bože, je tak veľmi veľa vecí,
ktoré  nás trápia  a  bolia.  Poukáž nám však v  tejto  chvíli  na svoje
vzácne dary, aby sa nám rozjasnili naše tváre. Amen. 

Žalm 34, 2-9
„2 Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom
neprestajne v mojich ústach. 3 Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech
čujú pokorní a zaradujú sa! 4 Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne
vyvyšujme Jeho meno! 5 Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol
ma zo všetkých mojich hrôz. 6 Tí, čo na Neho hľadia, zažiaria, tvár sa im
nezapýri.  7 Tento úbožiak volal,  Hospodin ho počul a pomohol mu zo
všetkých jeho súžení.  8  Anjel  Hospodinov táborí  vôkol  tých,  čo sa  Ho
boja,  a  zachraňuje  ich.  9  Okúste  a  spoznajte,  že  dobrý  je  Hospodin!
Blahoslavený je muž, čo dúfa v Neho!“

Milí bratia a sestry,
neviem, ako vy, ale ja v posledných týždňoch prežívam

vo svojom srdci strach a obavy. Myslím si, že asi nielen ja, ale
aj mnohí z nás. 

Nepočúvame dobré správy. Vyhliadky do budúcnosti
nie sú dobré. Vojna. Energetická kríza. Inflácia. Hospodárska
recesia.  Vládna  kríza.  Objektívne  to  s  nami  nevyzerá  dobre.
Keď si to všetko uvedomíme, tak nám to nepridáva na dobrej
nálade. 

Možno  sme  aj  kvôli  tomu  v  posledných  dňoch  viac
zamračení, než usmiati: Čo bude s mojou rodinou? Čo bude aj s
našim  zborom?  Čo  bude  možno  najmä  s  tými  mnohými
sociálne zraniteľnými ľuďmi? Ako prežijú túto zimu? Bojíme
sa...

Do  toho  všetkého  však  prichádza  dnešná
radostná  slávnosť,  v  ktorej  máme  naopak  ďakovať
Hospodinovi  za  Jeho  požehnanie  a  všetky  dary,  ktoré  nám
dáva. 



Sme  plní  strachu  a  predsa  sa  uprostred  neho  máme
radovať. Nevieme, čo nám prinesú najbližšie dni, ale dnes by
sme mali spievať chválospevy. 

Sestry  a  bratia,  ani  dávni  Boží  muži  a  ženy však
vždy neprežívali iba dobré časy – aj  oni prežívali  pády,
recesiu, krízu. Mnohokrát boli doslova na dne. Krásne to vidieť,
keď  si  čítame  žalmy.  Niektoré  sú  oslavné,  ale  v  mnohých
zaznieva  ľudských  smútok,  strach,  či  beznádej.  Mnohé  sú
doslova volaním do tmy. 

A predsa ten dnešný žalm  nás pozýva k tomu,
aby  sme  dobrorečili  Hospodinovi  v  každom  čase.
Nielen, keď nám je fajn, keď sa nám darí, ale stále. V každom
čase, aj v tom ťažkom, či zlom. 

Aj  v  tých  smutnejších  žalmoch  sa  totiž  vždy  napokon
vynorí  aspoň  krátka  oslava  Božieho  mena.  Žalmisti  napriek
všetkému dokážu vnímať aj to dobré, Božie, čo je okolo nich. A
to je veľmi dôležité najmä v ťažkých časoch. Nijako ich
nezľahčovať, ale popritom si o to intenzívnejšie uvedomiť aj tie
dobré veci, ktoré sa okolo nás dejú a ktoré nám Boh požehnal.
Je to dôležité, aby sa rozžiarila najprv naša tvár. Je to
dôležité aj kvôli svedectvu a potešeniu ostatných ľudí. 

Sestry a bratia, aj preto je dobré, že dnes ďakujeme
za úrody zeme. Napriek stúpajúcim cenám energie. Napriek
vojne,  kríze,  chorobám  a  bolesti,  ktorá  nás  trápi,  si
uvedomujeme  aj  tohtoročné  Božie  požehnanie.  Tie  mnohé
dary, ktoré sme od Neho prijali.  

Či  sa  nerozjasní  naša  tvár,  keď  sa  pozrieme  na  tie
nádherné dary našich záhrad a polí? Boh nám to požehnal.
Veci okolo nás sa menia,  ale zákon sejby a žatvy platí  stále.
Aspoň to je stabilné a nepodlieha to ľudským špekuláciám a
chamtivosti, ako kopec vecí okolo nás. 

Či sa nerozjasní naša tvár, keď sa pozrieme na všetky
ostatné  dary,  ktoré  v  živote  máme? Na  naše  deti,  vnúčatá,
blízkych  ľudí?  Keď  si  spomenieme  na  milé  chvíle  s  nimi
strávené? Na vzájomnú lásku a pomoc? 



Či sa nám nerozjasní tvár, keď si spomenieme aj na tie
vydarené akcie a stretnutia,  ktoré sme tu mali  v zbore? Na
tábory, spoločenstvo, návštevy, alebo aj na ten guláš, ktorý sme
tu mali pred tromi týždňami? 

Myslím si,  že stále je tu kopec vecí,  ktoré nám
smú robiť radosť a naša tvár nemusí byť vďaka ním
iba zachmúrená. Práve v ťažkých časoch je dobré si na ne
spomenúť, aby sme si uvedomili Božie požehnanie a naša tvár
sa mohli rozžiariť. Veľmi to pomáha. 

Bratia a sestry,  v našom žalme si jeho autor však
túto radosť, rozžiarenú tváre, nenecháva iba sám pre
seba,  ale  pozýva  k  nej  ostatných  ľudí -  Okúste  a
spoznajte, že dobrý je Hospodin!

Myslím, že najmä v ťažkých časoch je dôležité, aby sme si
aspoň  my  kresťania  zachovali  rozžiarené  tváre  na  svedectvo
tomuto svetu -  ukázali mu, že zdroj šťastia nie je len v
materiálnom  dostatku,  alebo  v  tom,  že  prežívame
dobré a  optimistické  časy,  ale  v  niečom hlbšom  –  v
Božej milosti a Jeho požehnaní, ktoré je tu stále a nevezme ho
nám žiadna kríza, či recesia.

Cirkev,  kostol,  zbor  by  teda mali  byť  miestom,
kde ľudia zažívajú niečo iné, než okolo seba. Uprostred
všetkého toho pesimizmu a strachu, by sme mali byť miestom,
kde ľudské sa tváre môžu rozžiariť. Kde príjmu niečo iné, než
čo sa im bežne servíruje z médií a iných zdrojov. Nie zo svojej
sily, ale pretože okúsia niečo vyššie a vzácnejšie, čo je v Bohu. 

Práve  na  to  je  dobrý  dnešný  sviatok  –  na
povzbudenie  a  potešenia  nášho  okolia  –  hoci  ceny
stúpajú a akcie padajú, hoci niet ničoho istého, možno
pre niekoho iba beznádej a strach, je tu zdroj pravej
nádej a pevnej istoty – Hospodin. 

Svoju lásku nám tohto roku dokázal aj požehnaním polí
a všetkými tými dobrými vecami, ktoré sa napriek všetkému
okolo nás dejú. Preto je dobré si ich pripomenúť a naučiť sa za
ne ďakovať. Lebo práve vďačnosť nám môže rozžiariť tváre. 



To však neznamená nejaký naivný optimizmus. Sme si
vedomí vážnosti  situácie.  Len vidíme akosi  viac a  ďalej,  než
svet  okolo  nás.  V  drobnostiach  Božie  požehnanie  a  v
budúcnosti Božie víťazstvo. Takými malým znamením, že Boh
to má vo svojej rukách, sú aj tie dary, ktoré máme na oltári –
skúsme to okúsiť a nanovo prijať dnes aj my. 

Amen. 

 


