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2. nedeľa po Zjavení: Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť (15. januára 2017)
Žalm 8
Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi! Velebu svoju rozprestrel si nad
nebesá. Z úst detí a tých, čo sú pri prsiach si pevnosť založil proti svojim protivníkom, aby si umlčal
nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy,
ktoré si upevnil: Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš? O niečo menší si ho
urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. Urobil si ho pánom nad dielom svojich
rúk, položil si mu všetko pod nohy. Všetky ovce i voly, aj poľnú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby,
i to, čo chodí morskými cestami. Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!

Bratia a sestry
Ježišova prítomnosť, posväcuje domácnosť. Toto nám hovorí dnešná 2. nedeľa po Zjavení. Pred
vianočnými sviatkami sme preberali s konfirmandmi postupne Vieru všeobecnú kresťanskú. Hovorili
sme si o jej jednotlivých dôrazoch. Najživšia diskusia bola hneď pri prvom článku, kde sme si
predstavili Boha ako stvoriteľa neba a zeme. Zároveň sme hovorili aj o iných názoroch na vznik života,
ako je evolúcia, stvorenie mimozemšťanmi a podobne. Následne sa rozprúdila veľmi živá diskusia,
ktorá trvala približne hodinu a v rámci ktorej sme si hovorili ZA a PROTI jednotlivým tvrdeniam.
Konfirmandi sa v podstate rozdelili na tri skupiny. Jedna skupina zastávala názor o Božom stvorení,
ako ho máme zachytený v Biblii. Druhá skupina zase hovorila, čo so všetkými dôkazmi ktoré
naznačujú evolúciu. Tretia skupina bola váhavá a nevedela, k čomu by sa mali najradšej pripojiť.
Túto diskusiu som vyprovokoval úmyselne, aby som ich podnietil na diskusiu ohľadne danej témy.
Postupne sa niektorým míňali ich argumenty, až jedno dievča vyhlásilo: „Pán farár, ale ja mám
pravdu, lebo ženy musia mať vždy pravdu“.
Čo bolo veľmi zaujímavé, tak skupina konfirmandov, ktorá zastávala biblické podanie vzniku sveta
pochádzala z rodín, ktoré ich viedli od malička k viere v Pána Boha. Tieto deti chodili na besiedku,
chodia do kostola, chodia na cirkevné aktivity. Mnohí z nich vidia vieru vo svojej rodine nie ako
povinnosť, ale ako prirodzenú súčasť života. Na ďalších stretnutiach sme si hovorili o tom, kedy si
začali uvedomovať, že Boh skutočne existuje. Oni mi vtedy hovorili konkrétne obdobie, alebo
situáciu, na základe ktorej uverili v Boha.
Preto skutočne, bratia a sestry – Božia prítomnosť, posväcuje našu domácnosť. Ak rodičia detí žijú
svoj život s Bohom. Ich deti berú veci viery v Boha ako fakt, ako súčasť života. Samozrejme, že
niekedy v tom dorasteneckom veku sa voči všetkému môžu búriť. Ale stále to budú mať po celý život
uložené v hĺbke svojho srdca.
Hovorme aj o týchto otázkach s našimi deťmi a vnúčatami vo svojich rodinách. Modlievajme sa za
nich, modlievajme sa spolu s nimi. Pokiaľ budú vnímať život s Bohom ako realitu, nebudú
pochybovať. Ak uvidia čo nám dáva reálne naša viera, aj oni budú túžiť po podobných hodnotách.
Práve preto hovorí žalmista v 8. žalme: Z úst detí a tých, čo sú pri prsiach si pevnosť založil proti
svojim protivníkom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa (3. v.). Tieto slová citoval Pán Ježiš, keď
poprevracal v jeruzalemskom chráme peňazomencom stoly s peniazmi. A keď veľkňazi a zákonníci
videli divy, ktoré činil i deti, ktoré volali v chráme: Hosana Synovi Dávidovmu! – namrzeli sa
a povedali Mu: Či počuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odpovedal: Áno! Či ste nikdy nečítali: Z úst
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nemluvniat a kojencov pripravil si si chválu (Mt 21,15-17)? Je to preto vždy silné svedectvo, keď deti
od malička oslavujú Pána Boha. Toto diabol neznesie a zameria sa na našich najmenších, aby ich
odviedol od viery, alebo aby ich pomýlil.
Preto sa chcem ešte trochu dotknúť spomenutej témy, podľa ktorej vidíme všade okolo seba jasný
náznak Božej múdrosti a cieľuprimeranosti. Nech je to na povzbudenie pre vás všetkých, ktorí sa
o týchto veciach budete rozprávať so svojimi deťmi, krstnými deťmi, vnúčatami, či s niekým iným.
Žalmista oslavuje Pána Boha v celom 8. žalme, pretože všade v prírode nachádza náznaky Božej
tvorivej moci. Pri pohľade na nebeskú oblohu hovorí: Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk
zvestuje obloha. Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Niet reči, nieto slov, nepočuť
ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta (Ž 19, 2-5). Aj v dnešnom 8. žalme
sa žalmista kochá pri pohľade na nočnú oblohu, na mesiac, hviezdy, a všetko čo nás obklopuje
a prevyšuje. Vedeli ste, že 90 % astronómov sveta verí v Boha? Je to oveľa väčšie percento veriacich
ľudí ako medzi remeselníkmi, podnikateľmi, učiteľmi, policajtmi a podobne. Astronómovia
dennodenne skúmajú hviezdnu oblohu, dielo Božích rúk. Uvedomujú si nekonečnosť vesmíru, všetky
jeho fyzikálne zákony a nanovo prichádzajú k poznaniu, že niečo tak dokonalé nemohlo vzniknúť
samé od seba.
Veľa najväčších mysliteľov sveta verilo a verí, že Boh existuje. Rovnako tvrdia, že stvoril vesmír, ako aj
nás ľudí. Preto ak by ti niekto hovoril, že v Boha veria iba jednoduchí a nevzdelaní ľudia, potom ho
neber vážne.
Významný svetový astronóm a matematik Pierre – Simon Laplace povedal nasledovné: „Veriť
v inteligentného Boha je pravdepodobnejšie, ako veriť, že z atramentu náhodne vyliateho na papier
vznikne Homérov epos: Ilias a Odysea.“
V minulom režime sa zdôrazňovalo, že veda a Biblia stoja v protiklade. Lenže nemusí to byť vždy
pravdou. Objav kvantovej fyziky odhalil úžasnú symetriu a poriadok, ktorý panuje vďaka nej vo
vesmíre. Odvtedy sa rady vedcov dôverujúcich v Bibliu veľmi rozmnožili.“
V nedávnej dobe bola napísaná jedna dôležitá vedecká práca, na ktorej pracovalo až 60 svetových
kapacít, vrátane 24 nositeľov Nobelovej ceny. Kniha nesie názov: „Vesmír, život a Boh.“ Jedným
z autorov je aj profesor Henry Margenau, profesor fyziky na univerzite v Yale. Vo svojom bádaní
dospel k záveru, že na zložité zákony fungujúce v prírode existuje iba jediná odpoveď: BOH.
Na prvých stránkach Biblie čítame o stvorení prvých ľudí. Žalmista ospevuje človeka ako korunu
Božieho stvorenia slovami: O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si
ho ovenčil. Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy. Všetky ovce,
i voly aj poľnú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, i to, čo chodí morskými cestami. Ó Hospodine,
Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi (7-10 v.).
Možno málokto vie, že keby bola naša planéta Zem menšia, alebo väčšia o 10 %, život na nej by už
nebol možný.
Rovnako aj vzdialenosť Zeme od Slnka je naplánovaná. Stačilo by, aby bola umiestnená o pár
kilometrov ďalej od Slnka, následne by sme zmrzli. V opačnom prípade by sme sa zase upiekli.
Všimnime si aj sklon našej zemskej osi. Žiadna z iných planét nie je naklonená ako tá naša na úroveň
23. stupňov. Práve tento uhol umožňuje pokrytie zemského povrchu slnečnými lúčmi, pretože
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rotujúca Zem obieha okolo Slnka. Ak by bol tento sklon čo aj len o stupeň posunutý, nastala by
apokalypsa. Na póloch by sa vytvorili obrovské vrstvy ľadu a rovník by sa stal vyprahnutou púšťou.
Počuli sme saj slová žalmistu, ako obdivuje mesiac a hviezdy. Zastavme sa trošku pri samotnom
Mesiaci, bez ktorého by sme na našej planéte nemohli žiť. Pokiaľ by sa vychýlil z obežnej dráhy Zeme,
všetok život na nej by prestal existovať. Mesiac spôsobuje príliv a odliv mora. Bez toho by sa
pobrežia stali zapáchajúcim bazénom odpadkov. Bez prílivu a odlivu by neexistoval ani planktón.
Vodné plochy oceánov sú prelievaním vôd prevzdušňované, čo udržuje planktón na hladine, kde mu
slnečné žiarenie pomáha vytvárať kyslík. Bez planktónu by nebol ani kyslík, ani život.
Mesiac má optimálnu veľkosť a nachádza sa v optimálnej vzdialenosti od Zeme, čo má vplyv na
presne to zloženie vzduchu, ktoré potrebujeme k životu. Dýchame vzduch, ktorý obsahuje 78 %
dusíku a 21 % kyslíku. Tieto zložky sú stále premiešavané prílivom a odlivom, ktorým pôsobí Mesiac
na oceány. Všade na zemi preto dýchame rovnaké zloženie kyslíku a dusíku.
Dusík je vlastne inertným plynom, s ničím sa neviaže. Pokiaľ by to tak nebolo, otrávili by sme sa jeho
zlúčeninami vo vzduchu. K svojmu rastu potrebujú dusík aj rastliny. Ako sa Bohu podarilo dostať dusík
do vzduchu a pôdy? Prostredníctvom bleskov. Státisíce bleskov denne bičujú našu planétu, čím
v pôde vznikajú ročne stovky miliónov ton dusíkatých látok ako potrava pre rastliny. Tieto zlúčeniny
využívajú rastliny k stavbe svojich buniek a do vzduchu vypúšťajú naspäť plynný dusík.
Je veľa vecí, o ktorých by sme si mohli ešte hovoriť. Všimnime si však na záver samotnú vodu. Voda je
rozpúšťadlo, ktorá na zemi rozpúšťa všetko, okrem toho čo je potrebné k životu. Táto úžasná
kvapalina dokáže v podobe ľadu rozdrviť skaly a urobiť z nich úrodnú zem. V podobe snehu zase
zadržuje v údoliach vodu. V podobe dažďa na druhej strane zvlažuje a čistí pôdu. V podobe pary
udržuje potrebnú klímu pre rast rastlín. Ako para dokázala voda v priebehu stáročí poháňať aj tie
najsilnejšie stroje.
Vodu poznáme aj v podobe oblakov. Pokiaľ by sa oblaky skladali namiesto vody z kyseliny sírovej, ako
je to napríklad na Venuši, život by tu nebol možný. Polovica povrchu Zeme je zároveň zakrytá
oblačnosťou, čo umožňuje rozložiť a odfiltrovať množstvo dopadajúcich slnečných lúčov.
Voda je pritom zvláštnou kvapalinou, ktorá je pri 4˚ C ťažšia, ako pri bode mrazu. Pokiaľ by to tak
nebolo, všetok sladkovodný život by nemohol existovať. Zamŕzajúci ľad je ľahší, preto stúpa na
hladinu. Inak by voda v jazerách a riekach zamŕzala postupne odo dna až k hladine a všetky ryby by
nakoniec zamrzli. Rovnako riasy, ktoré produkujú kyslík by tiež boli zničené. Kyslík by ubúdal
a ľudstvo by sa udusilo.
Preto brat a sestra, ak si myslíš že sa Boh o teba nezaujíma, daj si pohár vody a povedz Bohu: „Vďaka
Ti Bože za všetko.“ Preto aj žalmista vyznáva: Čo je človek že naňho pamätáš? A čo syn človečí, že sa
ho ujímaš (5.v.)?
Bratia a sestry, toľko aspoň zopár dôvodov Božej existencie, ktoré nás obklopujú a ktoré berieme ako
samozrejmosť. Nebráňme sa o týchto veciach rozprávať s našimi mladými v rodinách. Pretože ak
Božia prítomnosť posvätí naše domácnosti, bude sa nám žiť ľahšie. Pretože s vierou v Boha je život
plný vnútornej istoty, má zmysel a smerovanie. Celý vesmír a všetko okolo nás utvrdzuje o pravdivosti
Písma svätého. A práve jeden z prízvukov Lutherovej reformácie pred 500 rokmi bol Sola scriptura Jedine Písmo je základom života každého kresťana.
AMEN.

