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1. nedeľa pôstna: Boj s pokušeniami (5. 3. 2017)
Lk 2, 35
AJ tebe prenikne dušu meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc
Bratia a sestry
V poradí druhým prezidentom Československej republiky po T. G. Masarykovi sa stal Dr. Eduard
Beneš. Tesne pred začiatkom 2. svetovej vojny bol donútený opustiť svoju vlasť a uchýliť sa do exilu
vo Veľkej Británii. Zakrátko po jeho odchode bolo Československo rozbité. Na Slovensku vznikol
samostatný Slovenský štát a zo zbytkov Čiech a Moravy vznikol protektorát. Začalo sa veľmi ťažké
obdobie v našich dejinách. Fašizmus bol veľmi zlý a v tomto období sa prejavilo, kto aký v skutočnosti
je.
Našli sa ľudia, ktorí s Nemcami kolaborovali. Niektorí tak robili zo strachu, iní preto, že mali z toho
určitý prospech. Ukázali sa aj zbabelci a zradcovia. Zároveň sa však odkryli aj charaktery čestných
ľudí, ktorí sa nezmierili s tým, čo sa nám stalo. Ukázali sa aj hrdinovia, ktorí dokázali pomáhať tým,
ktorí sami boli najviac prenasledovaní. Prezident Beneš viedol aktívny zahraničný odboj. Lenže až po
víťazstve spojencov nad hitlerovským Nemeckom v roku 1945 sa mohol vrátiť späť do svojej vlasti
a zároveň sa slávnostne ujať svojho úradu. Pán Boh túto situáciu dopustil, aby sa zjavilo zmýšľanie
mnohých sŕdc.
Na biblických hodinách pre dospelých spolu sledujeme udalosti zo života kráľa Dávida. Priznám sa, že
pre mňa samotného, ako aj pre ďalších ľudí, s ktorými tento príbeh rozoberáme, je to veľmi
zaujímavé a inšpirujúce. Mnohé odkazy z jeho životného príbehu sa nesú cez tisícročia a znejú aj do
dnešnej doby.
Naposledy sme si všimli situáciu, kedy Dávidov vlastný syn Absolón proti otcovi Dávidovi viedol
sprisahanie, povstanie, s jediným cieľom: zničiť otca Dávida a prevziať mu kráľovstvo. V rozhodujúcej
bitke bol však Absolón porazený. Pri úteku na mulici sa zachytili za vlasy na strome, kde zostal visieť.
Nato ho generál Joáb usmrtil. Na základe priebehu tohto Absolónovho povstania si môžeme
uvedomiť niekoľko dôležitých skutočností.
Aj počas tejto dramatickej situácie sa krásne odhaľovali ľudské charaktery. Mnohí ľudia, ktorí
podporovali dovtedy Dávida, prešli na stranu jeho vzbúreneckého syna Absolóna. Dokonca to bola
väčšia čiastka Izraelitov, preto mal Absolón takzvanú politickú väčšinu. Ako sa však k nej dopracoval?
Nie čestným spôsobom. Zaujal ich jeho familiárny prístup k ľuďom. Každého človeka, ktorý išiel
s prosbou o radu ku kráľovi Dávidovi, práve Absolón odchytil stranou a povedal: Z ktorého si mesta?
Keď mu odpovedal: Z toho, alebo z onoho izraelského kmeňa je tvoj služobník. Absolón mu povedal:
Pozri, tvoja vec je dobrá a spravodlivá, ale u kráľa nemáš nikoho kto by ťa vypočul. Potom pokračoval:
Keby mňa ustanovili za sudcu v krajine, aby prichádzal ku mne každý, kto má nejaký spor, alebo súd,
ja by som mu pomohol k spravodlivosti. Keď sa niekto k nemu priblížil a chcel sa mu pokloniť, on
vystrel ruku, objal ho a pobozkal (2 Sam 15, 3-5). Jeho priateľský prístup k ľuďom, jeho pokrytecké
sľuby, že on to zariadi lepšie a spravodlivejšie než jeho otec, priniesli svoje ovocie.
Ukázali sa tu aj vyslovení zradcovia, akým bol napríklad Achítofél. Tento človek bol hlavným
poradcom kráľa Dávida. Bol to človek všetkými masťami mazaný, o ktorom čítame v Biblii: Keď
Achítofél totiž v tie časy niečo radil, bolo to, akoby sa dopytovali na slovo samého Boha. Za takú
platila každá Achítofélova rada (2 Sam 16, 26). Keď sa začalo povstanie, pridal sa na Absolónovu
stranu. Absolón získal v ňom verného spojenca, pretože Achítofél poznal Dávida, vedel ako rozmýšľa,

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Levice
Kázeň – ThDr. Martin Riecky
ako reaguje. Dokázal dopredu predvídať, čo povie, preto sa stal cenným spojencom medzi
vzbúrencami.
Počas Absolónovho povstania sa ukázali aj ľudia vypočítaví, ako bol Cíbá, ktorý sa votrel do Dávidovej
priazne, aby si finančne prilepšil (2 Sam 16, 1-4).
Našli sa aj ľudia, ktorí sa dovtedy počas Dávidovej vlády nikdy neprejavovali. Ale keď bol Dávid
prenasledovaný, tak mu beztrestne zlorečili a vyčítali aj to, čoho sa nikdy nedopustil (2 Sam 16, 5-14).
Ukázali sa však aj čestní ľudia, ktorí Dávida nikdy nezradili a stáli pri ňom aj počas jeho
prenasledovania. Boli to napríklad kňazi Cádók a Ebijatár, či Dávidov priateľ Arkijec Chúšaj.
Boli tam aj ľudia, ktorí sa postarali o Dávida tým spôsobom, aby netrpel hladom, ako napríklad Šóbí,
Máchír, Barzilaj Gileádsky. O nich čítame v Biblii, že priniesli Dávidovi a ľudu, ktorý bol s ním lôžka,
čaše a hlinené nádoby, tiež pšenicu, jačmeň i múku, pražené zrno, fazuľu a šošovicu, med a maslo
i ovce a tvaroh, aby mali čo jesť. (2 Sam 17, 28 – 29).
Bratia a sestry, Pán Boh dopúšťa v našom živote krízové situácie aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých
sŕdc. Keď máme pevný charakter zakorenený v Božom slove, kráčame Božou cestou. Vidíme jasné
biblické princípy, ktorých sa nechceme vzdať. Ak vidíme pravdu, zastaneme sa jej, aj keby nás to malo
niečo stáť. Ak vidíme neprávosť, pomenujeme ju, aj keď berieme na seba určité riziko. Ale keď je Boh
za nás, kto proti nám (R 8, 31)?
Pokiaľ však nemáme pevný charakter, pokiaľ nie sme pevne zakorenení v Písme svätom, pokiaľ si
nestojíme v slove, ktoré zhŕkne svet, pokiaľ nás zvedie dar a skloní hrozba, sme v stave dopustiť sa
každej nemorálnosti, len aby sme mali z toho nejaký prospech. Aby sme z toho získali slávu,
postavenie a podobne. Ako sa teda najlepšie ukážu naše charaktery? Práve v problematických
situáciách života. Keď sa nič nedeje, tak sa ľudia na seba usmievajú a všetko je zdanlivo v poriadku.
Pokiaľ však príde na lámanie chleba, ukazuje sa, ako kto reaguje a čo sa nachádza na dne jeho srdca.
Skrátka Boh zjaví zmýšľanie ľudských sŕdc.
Preto Pán Boh dopúšťa rôzne problematické situácie na štát, cirkev, ako aj na veriacich ľudí aby sa
ukázalo, kto to myslí s Pánom Bohom vážne a kto je ochotný za misu šošovice predať aj svoje
prvorodenstvo. Keď sa kritická situácia skončí, Pán Boh zúčtuje a dá každému, čo si kto zaslúži.
Dávid nakoniec povstanie prežil a jeho vzbúrený syn Absolón musel umrieť. Radca Achítofél bol
podvedený a preto spáchal samovraždu – obesil sa. Skrátka sa ukázalo, kto má srdce pri Pánu Bohu aj
v ťažkostiach, nemusí sa báť, lebo On mu pomôže, vyvedie jeho právo a spravodlivosť na svetlo.
Skrátka, zjaví sa zmýšľanie ľudských sŕdc.
Dnešná nedeľa hovorí o duchovnom boji. Bolo to obdobie, v ktorom pokúšal diabol Pána Ježiša na
púšti. Ten sa mu však vzoprel tým spôsobom, že ho odbil Božím slovom. Diabol mu pritom citoval aj
Písmo sväté, ale Pán Ježiš ho rovnako Písmom svätým odohnal. Toto je bratia a sestry cesta aj pre nás
veriacich ľudí.
Diabol nás pokúša vidinou majetku, finančného si prilepšenia, moci, slávy, len aby sme sa nejakým
spôsobom pridali na jeho stranu. Moc temnoty je veľmi silná a pokušenie veľmi lákavé. Vidíme to aj
na prípade Judáša Iškariotského, ktorý nosil pokladničku, do ktorej sa skladali Ježišovi učeníci. Ale
často z nej bral peniaze, ktoré potreboval. Za finančnú odmenu 30 strieborných zradil Pána Ježiša.
Lenže neuniesol výčitky svedomia a následne sa obesil.
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Viera v Pána Ježiša nebola nikdy masovou záležitosťou. Pretože masy ľudu Ho nasledovali na
mnohých cestách, videli Jeho zázraky, počúvali Jeho slová. Bol to širší okruh Ježišových učeníkov,
ktorých bolo približne 70. Keď ich však tvrdo napomínal, ako reakciu píše evanjelista Ján: Odvtedy
mnohí z Jeho učeníkov odišli a nechodili viac s Ním (J 6, 66).
Túto skutočnosť vidíme aj pri Ježišovom vstupe do Jeruzalema, kde zástupy ľudí volali „Hosana“
a o pár dní tie isté zástupy ľudí volali „ukrižuj.“ Ľudská mienka je vrtkavá, preto potrebujeme mať svoj
zrak vo všetkých situáciách života upretý na Pána Ježiša Krista, od Neho čerpať múdrosť
v rozhodovaní sa pri danej situácii života. Skutočná viera v Ježiša Krista bola vždy záležitosťou
jednotlivcov, ktorí sa skutočne vydali kráčať tou Božou cestou. Keď prestali Pána Ježiša mnohí ľudia
nasledovať, lebo sa im nepáčila Jeho reč, čítame v Biblii: Ježiš teda riekol dvanástim: Či aj vy chcete
odísť? Odpovedal Mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš a my sme
uverili a poznali, že Ty si Kristus, ten Svätý Boží (J 6, 67-70).
Pán Boh teda zámerne dopúšťa krízové situácie na nás veriacich ľudí, by sa z tých más, ktoré sa hlásia
k cirkvi ukázalo, kto to myslí s Pánom Bohom skutočne vážne a kto nie. Ak však stojíme pevne vo
viere nič s nami nepohne. AMEN

