Kázeň k 20. nedeli po Svätej Trojici pre veriacich CZ ECAV Badín
alebo aj pre iných – domáca pobožnosť
Doporučené piesne: 103, 445
Žalm 119, 101-109
„Pred každým krivolakým chodníkom zdržiavam svoje nohy, aby som zachovával tvoje
slovo. 102 Od tvojich rozhodnutí sa neodchyľujem, lebo ty ma poúčaš. 103 Akú sladkú chuť má
tvoja reč, mojim ústam je sladšia ako med. 104 Tvoje rozkazy ma robia múdrejším, preto
nenávidím každý chodník lži. 105 Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu
chodníku. 106 Prisahal som a chcem to dodržať, že zachovám tvoje spravodlivé
rozhodnutia. 107 Hospodin, som príliš pokorený, oživ ma podľa svojho slova. 108 Hospodin,
kiež sú ti milé obety mojich úst; nauč ma svoje predpisy. 109 Život mám stále ohrozený, no na
tvoj zákon nezabúdam.“ Amen.
Kázňový text – Evanjelium podľa Jána 6, 67-69
„Ježiš teda riekol dvanástim: Či aj vy chcete odísť? 68 Odpovedal Mu Šimon Peter: Pane,
ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, 69 a my sme uverili a poznali, že Ty si (Kristus),
ten Svätý Boží.“
Milé sestry a bratia!
Kázňový text z Evanjelia podľa Jána zo 6. kapitoly, patrí k tým, na ktoré si spomínam
ako na texty z počiatkov mojej kňazskej služby. Bol to jeden z prvých veršíkov, ktorý sa
z Písma stal základom zvesti slova Božieho, keď som ako kazateľ začínal ešte na kaplánskej
pozícii v Rimavskom senioráte. Od tej doby už v Rimave pretieklo veľa vody, ale už aj
v Badínskom potoku, vedľa ktorého bývame. Mnohé veci sa zmenili, na mnohé veci mám iný
názor, ináč ich vnímam a určite, sú mi niektoré texty ešte vzácnejšie ako v minulosti a človek
ako dozrieva, vstupuje do nich hlbšie. Pravda, nikdy sa v jednej kázni nedá povedať všetko,
ale dá sa nad témou v Božom slove predloženou viac premýšľať. To robte vždy aj vy, aj
mimo toho, čo je povedané alebo napísané.
Poďme teda vstúpiť na diania. Pán Ježiš, Učiteľ, riešil závažnú situáciu. Stalo sa to, že po
jednej z Jeho kázní, Ho niektorí zo širokej skupiny nasledovníkov opustili. Nepáčili sa im
slová, ktoré hovoril. Boli príliš tvrdé na to, aby ich všetci dokázali stráviť v pokoji a pochopiť
tak, aby cez prijatie týchto slov, pozrúc sa do zrkadla svojho života, mohli dosiahnuť, čo
naozaj potrebujú a teda skutočný vzťah s Bohom, bez pretvárky, povrchnosti, s dôrazom na
rozpoznanie Božej vôle. A tak radšej odišli pohoršení.
Ježiš vidiac, čo sa deje, položil otázku tým svojim najbližším, z okruhu dvanástich. Otázka
znela: „Či aj vy chcete odísť?“ Dvanásti poznali Ježiša najlepšie ako sa dalo, boli s Ním stále,
videli zákulisie, nemali pred sebou len kazateľa a učiteľa, ktorý hrá nejaké pózy na dav.
Odpoveď na Ježišovu otázku bola dôležitá.
V dejinách sa určite neraz stalo, že tí najbližší opustili svojho veliteľa, priateľa, vodcu,
učiteľa, predstaveného. Možno to bolo niekedy správne, ale zvyčajne sa tento typ ľudí nazýva
zradcovia. Vieme, že aj v Ježišovom prípade na to prišlo, ale až trochu neskôr, keď už išlo
o život. Vtedy sa povahy lámu úplne zásadne.
Učeník Peter odpovedal celkom jednoznačne. „Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného
života máš a my sme poznali a uverili, že Ty si Kristus, ten Svätý Boží!“ Nejaký náznak
váhania či pochybnosti? Kdeže! Peter tu vystúpil ako hovorca, a hovoril za všetkých.
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Mali spoločné presvedčenie? Veríme, že áno, až na jedného z učeníkov, ale o tom Peter
netušil. Kam by išli, za kým iným? Kto im dá to, čo im dáva Ježiš?
A to je určite aj naša odpoveď, prečo sme pri Pánovi, prečo Ho nasledujeme, prečo sme s Ním
v spoločenstve cirkvi i v srdci. Nie, niet kam inam ísť, niet lepšieho, niet iného, kto by nám
v duchovnej oblasti pre náš život dal viac. A dokonca ani v tej materiálnej, ak si uvedomíme
Božiu starostlivosť. Ježiš je Ten, koho vyznal aj Peter, že On má slová večného života. On je
Ten, kto prináša hodnoty kráľovstva Božieho, ktoré tak veľmi potrebujeme. Vidíme, že aj
učeníci si cenili slová večného života, teda slová, skrze ktoré mohli spoznávať to Božie, to
večné. Aj, oni, hoci to boli jednoduchí ľudia, mali v sebe úžasnú Bohom darovanú duchovnú
múdrosť, ktorú im dal Pán a možnosť dotýkať sa cez Ježiša večnosti. Vďaka za to!
Peter vyznal, že poznali a uverili, kto je Ježiš. „ Ty si Kristus, syn Boha živého!“ Petrovo
vyznanie odkrýva viac, ako by sme si mysleli. Pretože aj za titulom Kristus je ukrytých veľa
dôležitých právd. Všimnime si ich lepšie. Kristus znamená Pomazaný ( ináč aj to známe
Mesiáš). Keď počujeme toto slovo, možno si predstavíme veľmi prozaické obrazy pomazania
nejakou masťou. Pomyslíme si aj na to, ako mŕtveho Ježiša išli pomazať. Pomazanie
v biblickom význame však hlavne ukrýva posolstvo o dôležitej úlohe pre človeka, ktorá vôbec
nebola bežná a každodenná. Z poznania biblických dejov určite vieme o tom, že niekto
dôležitý, Bohom určený pre významnú úlohu bol iným Božím mužom pomazaný a teda
určený do služby Bohu, Bohom vyvolený. To samotné pomazanie sa dialo celkom
jednoducho, olejom, ktorý bol na to určený. Pomazaní bývali králi, kňazi a proroci. Všetko
úplne významné osoby a poslanie s nimi spojené.
Prvým pomazaným izraelským kráľom bol Saul, ktorého pomazal prorok Samuel. Neskôr bol
takto pomazaný aj ten, z ktorého rodu ľudského pochádzal Ježiš, a teda Dávid. Ale, čo je
zaujímavé, dve osoby v Písme dostali dvojnásobné pomazanie? Viete, ktoré? Kňaz a kráľ,
ktorý sa spomína v knihe Genesis menom Melchisedek a ten, druhý, je už spomínaný Dávid,
ktorý bol i kráľom, i prorokom.
Pán Ježiš však mal trojité pomazanie a pod titulom pomazaný je Pán ako kráľ, prorok i kňaz.
Všetky tie tri úlohy i tituly niesol v sebe i na sebe a v nich prišiel, aby slúžil a napokon dal aj
„život ako výkupné za mnohých.“ Aké to prináša duchovné posolstvo?
Ak učeníci poznali Pána Ježiša ako „Pomazaného, toho Svätého Božieho“ a ak aj my Pána
takto poznáme a takto v Neho veríme, znamená to, že je pre nás kráľom, teda tým, kto má
moc a vládu. A určite je to pre nás dôležité aj v tejto dobe, kedy môžeme mať pocit, akoby
nám vládli aj iné mocnosti, akoby sa tento svet rútil v ústrety obrovskému nebezpečenstvu.
Ak by Pán nebol kráľ, ktorý má moc, Vládca, ktorý drží svet, potom by sme sa naozaj museli
báť. Takto, vkladáme a vkladajme aj svoju dôveru do Jeho rúk a ako tí, ktorí v pokore uznajú
aj chyby vladárov, zároveň sa v ťažkých chvíľach spoločnosti správajme, ako tí, ktorí si
uvedomujú vážnosť situácie. Ja verím, že kresťan dokáže rozlišovať klamstvo od lži, a tiež
i dobro a zlo a že je vo všetkom motivovaný láskou.
Ak je Pán Ježiš nielen kráľom, ale i kňazom, znamená to pre nás, že je prostredníkom medzi
nami a Všemohúcim Bohom, tak ako sa to píše aj v liste Židom, kňaz večnosti, neznámy
a predsa známy, tajomný a predsa nás sa dotýkajúci, aby nás zblížil s nebeským Otcom.
Nezabúdajme však, že i my sme kňazmi, všetci, nesieme pečať pomazania Duchom, aby sme
verne slúžili Bohu, aby sme vierou i životom prinášali Bohu príjemnú obeť lásky,
milosrdenstva, pokoja. Nedajme sa zviesť na zlé, k nenávisti, k urážkam, k zatrpknutiu voči
ľuďom. Buďme tými, ktorí sprostredkúvajú iným Božiu milosť v zvesti srdca, úst, života, teda
jasným svedectvom, kto je náš Spasiteľ a že Ho potrebujeme.
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Ale Ježiš, nebol len kráľ a kňaz, ale i prorok. A ako prorok bol pre učeníkov osobou, ktorá
zvestuje veľké veci Božie. Čo je však dôležité, zvestuje to, čo sa plní a splní. Môžeme mať
dôveru v Ježišovo prorocké slovo, ktoré sa týka sveta, ľudí i nás samotných. Praví proroci
neboli klamári, mali Ducha Božieho, ktorý im nedovolil hovoriť nepravdu, hoci sa to aj
ľuďom nepáčilo.
A tu sme na začiatku, pri otázke, či aj vy chcete odísť? Ježiš ako prorok, hovoril tvrdé slová.
My sme vďační, že môžeme žiť v Jeho zasľúbeniach, že sa splnia, že slovo večného života je
aj slovo pre nás, ktoré nám dáva nádej a radosť aj v týchto dňoch. Lebo, hoci by sa aj časné
pominulo, to Božie, večné zostane a my skrze lásku Pána v Ňom tiež. Pán Vás žehnaj. Amen.

Pomodlime sa, osobne potichu či hlasne volajme k Pánovi a verme, že nás vypočuje ako
zasľúbil: „ Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené!“
Modlime sa za silu znášať všetko to, čo je nás naložené, za Božiu ochranu, za
trpezlivosť a pokoru, za našu vrchnosť ... za vieru v našich domácnostiach i v celej cirkvi... za
vládu a moc Pána Ježiša vo všetkom, teraz i naveky...
Otčenáš, ktorý si v nebesiach...
Požehnanie: Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás, Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď
vám milostivý Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen.
(pripravil R. Dovala, zborový farár, 24.10.2020)
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Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Badín
Oznamy
Služby Božie sa nekonajú.
Je naozaj dôležité rešpektovať nariadenia a vyzývame Vás k zodpovednosti pri
dodržiavaní opatrení.
Prosíme však, aby ste nezanedbali svoj osobný duchovný život a tiež využívali
možnosti, ktoré ponúka RTVS, či už rozhlas alebo televízia, iné médiá.
Sledujte stránku našej cirkvi ecav.sk a stránku nášho cirk. zboru ecavbadin.sk,
prípadne FB.
Široká paleta videopobožností, online služieb Božích a iných príspevkov na
stiahnutie nám pomôže byť blízko Pánovi aj v týchto časoch.
Aktuálny program v RTVS:
Nedeľa, 25.10. 2020 - Rozhlasový prenos Služieb Božích z CZ ECAV
Nemcovce,
kazateľ: Peter Székely, 9:05 hod. Rádio Slovensko
Sobota, 31.10. 2020, Pamiatka reformácie
Televízny priamy prenos slávnostných Služieb Božích pri príležitosti 500.výročia
od 1. prečítania 95 výpovedí Dr. Martina Luthera na Slovensku
Evanjelický kostol v Ľubici, kazateľ: Peter Mihoč, biskup VD, 10:00 hod.,
Jednotka RTVS
Rozhlasový prenos Služieb Božích pri príležitosti Pamiatky Reformácie
kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup, 16:00 hod. Rádio Regina

Na farskom úrade alebo telefonicky na 0905757672 je brat farár k dispozícii.
Taktiež sa môžete obrátiť na s. dozorkyňu V. Kadlecovú.

Pán Vás žehnaj, ochraňuj a posilňuj!

Predsedníctvo CZ ECAV Badín
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