Kázeň k 22. nedeli po Svätej Trojici - pre veriacich CZ ECAV Badín
alebo aj pre iných – domáca pobožnosť
Doporučené piesne: 313, 311
V mene Boha Otca, i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Žalm 76, 2-13
„Boh je známy v Judsku, veľké je jeho meno v Izraeli. 3 V Šaléme je jeho stan, na Sione má
svoj príbytok. 4 Tam polámal ohnivé šípy s lukmi, štít a meč, vojnové zbrane.5 Jasom a
velebou prevyšuješ vrchy odveké. 6 Udatní hrdinovia stali sa korisťou, spia svojím spánkom;
všetkým bojovníkom ochabli ruky. 7 Tvoja hrozba, Bože Jákobov, omráčila jazdca i koňa. 8 Ty
si hrozný. Kto obstojí pred tebou, len čo sa rozhneváš? 9 Z neba si oznámil súd, zem sa zľakla
a stíchla, 10 keď Boh povstal, aby súdil, aby zachránil všetkých ubiedených na zemi. 11 Áno,
teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyšok hnevu spútaš. 12 Dávajte sľuby Hospodinovi,
svojmu Bohu, a spĺňajte ich! Nech všetci vôkol neho prinášajú dary tomu, ktorý vzbudzuje
bázeň. 13 Kniežatá zbavuje odvahy, hrozný je pre kráľov zeme.“ Amen.
Kázňový text – Evanjelium podľa Lukáša 18, 1-8
„A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. 2 Hovoril: V
ktoromsi meste bol sudca, Boha sa nebál a človeka nehanbil. 3 A bola v tom meste vdova,
ktorá chodila k nemu a prosila ho: Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi! 4 Ale on dlho
nechcel. Potom si však povedal: Čo sa aj Boha nebojím ani človeka nehanbím, 5 ale že ma
táto vdova unúva, zastanem sa jej, aby nakoniec neprišla a nedokaličila ma. 6 A Pán dodal:
Počujte, čo vraví nespravodlivý sudca. 7 Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom
i nocou volajú k Nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním? 8 Hovorím vám: Čoskoro sa ich
zastane. Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?“
Milé sestry a bratia!
Pán Ježiš rozpovedal svojim učeníkom a tým, ktorí ho nasledovali podobenstvo o vdove
a sudcovi. Evanjelista Lukáš uvádza, že je to podobenstvo - ako sa im treba vždy modliť
a neochabovať! Ktovie, možno práve takto začal aj Pán Ježiš svoje rozprávanie. Pre nás je
dôležité, že hneď vieme o čom je toto Jeho slovo a ako nás chce Pán Ježiš povzbudiť
v dôležitej duchovnej aktivite, a teda v modlitbách. Je nám treba vždy sa modliť
a neochabovať. Modlitba je naozaj základ duchovného života. Nie je dobré, ak by sme
v modlitbách ochabovali, teda, že by sme sa menej často a menej vrúcne modlili. To isté
platilo aj pre nasledovníkov Pána Ježiša Jeho doby. Ježiš ich motivoval osobným príkladom aj
slovami povzbudenia. Uvedomujeme si aké dôležité je neochabovať duchovne a modlitebne
aj dnes a práve teraz. Mnohí ľudia však majú túto tendenciu. Vidíme, že duchovný úpadok,
ochabovanie je aktuálne dianie a nemyslím len obdobie od jari. Ak upadáme duchovne, menej
sa modlíme. A pritom by sme potrebovali práve toho všetkého oveľa viac. Bez ružových
okuliarov, vidíme, že časy sú zlé a musíme sa pridŕžať Pána Boha, dôverovať Jeho moci
a vedeniu a tak do Jeho rúk vkladať aj svoje problémy, aj problémy sveta, života ako takého,
vôbec všetko. Neochabovať s postupom dní, hoci by sa aj zdalo, že už to nemá zmysel, lebo
vždy malo a má. Iste si však viacerí kladieme otázku, aká vyjde cirkev z obdobia korony,
silnejšia alebo slabšia, odvážnejšia či viac ustráchaná? Uvidí sa! Či nájde Syn človeka vieru
na zemi?
Podobenstvo so svojim posolstvom, ktoré je obsiahnuté v Pánovom príhovore, je zároveň aj
peknou a zaujímavou sondou do spôsobov života vtedajších ľudí. Síce zamerané možno len
na jednu malú časť, ale tiež dosť dôležitú a ani v dnešnej dobe zanedbateľnú, skôr naopak.
Veď napríklad predsa o súdoch a sudcoch sa hovorí celkom často, aj o skúsenostiach ľudí
s nimi. Pán Ježiš uvádza svoju zvesť hovoriac o sudcovi, ktorý žil v akomsi meste a „ Boha sa
nebál a človeka nehanbil.“ Nuž, zaujímavé. Žeby aj voľakedy boli sudcovia, ktorí niesli
takéto vysoké morálne kritériá života a svojej funkcie? Zdá sa, že áno. Nemyslime si, že je to

choroba dnešnej doby. Korupcia, arogancia a iné neduhy sú tu oddávna, podobne ako pocit
rovnosti s Najvyšším, ktorý je istým ľuďom tiež veľmi blízky.
Druhou zúčastnenou postavou rozprávania je vdova, ktorá prišla prosiť, aby sa jej tento sudca
zastal pred protivníkom. Ježiš videl okolo seba veľa vdov, videl veľa ľudí, ktorí celkom
kľudne mohli patriť do tej najnižšej sociálnej skupiny obyvateľstva, ktorí sa trápili, ktorí boli
veľmi zraniteľní, slabí, finančne podvyživení a opustení, navonok i vnútri. K takejto skupine
patrili aj vdovy, ženy, ktoré zostali bez manžela. Nová zmluva v liste Timotejovi píše
o vdovách takto: „ Vdovy, ktoré sú skutočne vdovy maj v úcte.“ V liste Židom je zdôraznené:
„ Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pre Bohom a Otcom je : navštevovať siroty a vdovy
v ich tiesni.“ Ale už aj prorok Izaiáš k údelu vdov napísal: „ Zastávajte sa vdov...“ . Biblia
teda vie o živote vdov, aj o ich údele, aj o ich potrebách, aby mohli dôstojne existovať.
Spomeňte si na tie, ktoré sú súčasťou biblických príbehov, napr. taká vdova zo Sarepty
z dejov proroka Eliáša. Je dnes situácia vdov lepšia? Netrpia pocitom opustenosti, alebo
bezvýchodiskovosti? Čo dokážeme pre nich urobiť?
Sudca z podobenstva bol vdovou žiadaný o pomoc. Niekto vždy musí slabším pomôcť. Slabší
nemajú na úplatok. Sú odkázaní na dobré srdce, milosť, spravodlivosť, korektnosť tých, ktorí
majú kompetenciu. Je isté, že Ježiš sa neraz počas svojho života stretol s bezcitnosťou
mocných, aj Jeho cesta ku krížu bola toho obrazom. Ale i skôr, Ježiš musel vidieť, o čom to
všetko je a ako sa ľudia k sebe správajú. A tak nám aj predstavuje obraz sudcu, ktorý iste
mohol pomôcť slabej vdove pred protivníkom, ale dlho nechcel. Prečo by mal? On, ktorý sa
nikoho nebál, nikoho nehanbil? Prečo by mal byť milý? Prečo by mali ľudia prekonávať svoje
vnútorné hranice? Prečo byť prívetivý, nápomocný?
Lenže sudca napokon kapituloval vo svojom vzdore. Pán Ježiš mu dal šancu. A nám
predstavil zmýšľanie ľudí o tých druhých, pohnútky, pre ktoré sa niekedy rozhodneme urobiť
akýsi dobrý skutok. Nie, vôbec to nemusí byť zo srdca, pre cit, pre spravodlivosť, pre sociálne
cítenie, vôbec. Len pre obyčajné sebectvo a strach o svoj život. „ Aby napokon neprišla
a nedokaličila ma!“, premýšľal sudca v Pánovom rozprávaní. Čo nás motivuje k dobrým
skutkom, za ktoré nič nedostaneme? Čo nás vedie k pomoci? Vidíme v iných ľuďoch
nepriateľov, ktorí by nám mohli ublížiť, ohovoriť nás alebo nejako ináč ohroziť? Zloba
v ľuďoch vždy bola a videl ju okolo seba aj Pán Ježiš. Výzva pre nás, konajme dobro, z lásky,
zo srdca, a dajme sa obmäkčiť nie zo strachu, ale preto, že je to tak spravodlivé, hoci určite
nie ľahké. Hoci to všetko bol vymyslený príbeh, predsa je celkom možné, že isté osoby
a obsadenie mohli mať dosť dočinenia s realitou Ježišových čias a s reáliami existencie Jeho
súčasníkov, preto vnímame podobenstvo aj ako nenásilný pohľad do spoločnosti Ježišovej
doby.
Vráťme sa však na začiatok. „ Či by sa Boh snáď nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom
i nocou volajú k Nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním?“ Pán Ježiš pozýva k vytrvalej
modlitbe a dôvere v zmysel a naplnenie modlitby. To je primárny zámer podobenstva. Ak by
niekedy nejaký pochybný sudca prekonal svoje spôsoby a pomohol vdove s jej prípadom,
prečo by Boh, Najvyššia autorita vesmíru, Spravodlivý a Mocný vládca, nemal vypočuť
trpezlivé a pokorné prosby svojich milovaných a vyvolených?
Pán nám vlastne hovorí: Boh je tu pre vás! On je Sudca i Pán, On je Ten, ktorému môžete
povedať všetko, kedykoľvek a On vstúpi do vášho prípadu a pomôže, nepochybujte! Boh
vstúpil do prípadu nášho zatratenia, ktoré nám hrozilo pre hriechy a učinil, čo bolo treba.
Nebolo to jednoduché, ale stalo sa, v Pánovi Ježišovi, ktorý nás vykúpil smrťou na kríži.
Porazil protivníka, diabla, aby sme mali život a spravodlivosť naveky! Všetko v Bohu, ktorý
dokázal svoju bezhraničnú lásku.
Možno aj nás diabol niekedy zvádza k tomu, aby sme si o Bohu vytvárali obraz sudcu,
ktorému sme ľahostajní, ktorému na nás nezáleží, ktorí nemá v opatere ani nás, ani iných

a stará sa len o seba. Nie, Boh nami nepohŕda a keď koná, tak nie preto, aby sme Mu dali
pokoj, ale preto, že nás miluje. Stále na to myslime.
Čo teda ďalej? Vytrvajme! Začali posledné nedele cirkevného roka, veľmi zvláštneho. Tieto
nás upozorňujú na koniec, koniec čias, na moment, kedy príde Sudca! Je to vážna vec,
s ktorou treba počítať. Počítať s ňou značí, modliť sa, veriť, žiť tak, aby sme boli hodní
svedectva Pánovho a tak všeobecne duchovne neochabovať a myslieť na otázku záveru
podobenstva: „ Ale keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi?“ 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 našich blížnych, ktorí by mohli potrebovať pomoc, aby sme im vedeli
byť užitoční... za spravodlivosť... za vytrvalosť v žitia zápasoch...za duchovné posilnenie pre
Boží ľud, cirkev...za zdravie, pokoj, radosť i porozumenie medzi ľuďmi...za smutných
a slabých...
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, 6.11.2020)

Oznamy: - V nedeľu od 9.00 do 11.00 bude otvorený chrám k osobným modlitbám ( neg.
test). Využite túto možnosť.
-Služby Božie sa stále nemôžu konať. Je však možné zísť sa v počte 6 osôb ( s neg. test.) Ak
sa nájde a zorganizuje skupinka 5 ľudí + kňaz, môžeme sa stretnúť k modlitbám a piesňam.
Skupiniek môže byť viac, počas týždňa alebo v nedeľu. Navrhujem čas – nedeľa - 17.00
a 18.00 hod., a potom streda 17.00 a 18.00 hod. Dohodnite sa a zrealizujeme. Informačných
a komunikačných kanálov je dostatok.
Myslime sa aj na finančnú stránku CZ ECAV Badín:
Zaplatiť každoročný cirkevný príspevok môžete aj prevodom na bankový účet:
Číslo účtu CZ ECAV Badín: SK50 0900 0000 0000 5018 0986
Do poznámky uviesť údaje k identifikácii platby – priezvisko, ulica, počet osôb, rok.
Tí, ktorí majú stály finančný príjem a nepatria medzi sociálne prípady môžu sa zapojiť do
Klubu 20 – čo znamená byť pravidelný podporovateľ a prispievateľ, sumou 20 Eur mesačne.
Možno si zriadiť trvalý príkaz na účte. Pravda, tento príspevok je o slobode, kedykoľvek
môžete prestať. Tiež uvádzať do poznámky údaj pre identifikáciu platby. Ďakujeme.
„ Ochotného darcu miluje Boh!“ 2K 9,7

