Evanjelický a. v. cirkevný zbor Levice
Kázeň – ThDr. Martin Riecky
20. nedeľa po Svätej Trojici: Stratená príležitosť (29. 10. 2017)
Ján 15, 18 – 16, 4
Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel, ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval,
čo je jeho, ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vyvolil vás zo sveta, preto vás svet nenávidí.
Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali
mňa, budú prenasledovať aj vás, keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše. Ale to všetko
budú proti vám robiť pre moje meno, pretože nepoznajú Toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol prišiel
a nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Kto mňa nenávidí,
nenávidí môjho Otca. Keby som nebol činil skutky medzi nimi, aké nikto iný nečiní, nemali by hriech.
Ale teraz aj videli a predsa nenávideli aj mňa, aj môjho Otca. A to bolo preto, aby sa naplnilo slovo,
napísané v ich zákone: Nenávideli ma bez príčiny. Keď však príde Radca, ktorého vám pošlem od Otca,
bude svedčiť o mne, a aj vy budete svedčiť, pretože ste od počiatku so mnou. Toto som vám hovoril,
aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude
vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži. A budú to robiť pretože nepoznali Otca, ani mňa. Ale
hovoril som vám to, aby ste si, keď príde ich hodina, pripomenuli, že som vám to povedal.
Bratia a sestry
Niekedy sa evanjelium zľahčuje a tvrdí sa, že byť kresťanom je jednoduché. Uver Bohu, vyznaj hriechy
a nebudeš mať problémy. Ale Biblia nič také nehovorí. My ako kresťania sme chránení Kristovou
krvou pred zlým. Ale diabol vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby nám pekne zavaril.
V tom duchovnom svete existuje diabol spolu s démonmi, ktorí nikdy nenechajú na pokoji žiadneho
kresťana. Až do jeho posledného výdychu budú pôsobiť proti Nemu rôzne problémy. Často práve
nenávisťou okolitého sveta, ktorá je v podstate démonskej povahy.
Diabol skrátka dá pokyn niektorým svojim padlým anjelom, ktorí majú určitých ľudí priamo v hrsti. Ich
prostredníctvom nám potom vyrába rôzne problémy, väčšieho, či menšieho druhu. Pred niekoľkými
dňami som si to obzvlášť nanovo uvedomil. Posielali sme s bratom dozorcom susedom, ktorých
dreviny prerastajú do nášho cirkevného pozemku list, aby tieto prerastajúce stromy počas zimy
obrezali. Všetci susedia zareagovali pozitívne. Niektorí sa dokonca ospravedlňovali, že si to vôbec
neuvedomili, ale že to už budú sledovať, aby nám neznečisťovali areál. Jedine jedna žena to pochopiť
nechcela. Prišla na faru a začala na mňa kričať, čo si to dovoľujem, že jej pol roka mŕtvemu manželovi
posielam takýto list. Vysvetlil som jej, že nemáme odkiaľ vedieť, že je mŕtvy, pretože stále figuruje na
liste vlastníctva a pokiaľ neprebehlo majotkoprávne vysporiadanie, stále je na liste vlastníctva
uvedený ako vlastník. Pani však kričala, že on tam nič nevlastnil. S hlbokým pokojom som jej
odpovedal, že jej to ukážem na liste vlastníctva, čo odmietla. Potom podráždene odišla s tým, že sa
na mňa bude sťažovať u nadriadených a že to dá a súd. Pokojne som jej povedal, aby si poslúžila, keď
neprijíma racionálne argumenty. Odišla s nadávkami: „To máme teda ale pekných susedov“. Na čo
som jej dodal: „Ak tvrdíte že Váš manžel tam nemá podiel, potom s Vami nesusedíme“. Odišla
s veľkým krikom. Pán Boh mi v tejto situácii dával vnútorný pokoj, ale keď som ju počúval, vedel som,
že ju poslal ten zlý, aby mi zobral môj Boží pokoj. Pretože diabol je bohom chaosu, Ježiš je zase
Bohom poriadku a pokoja. Našťastie svoj Boží pokoj som si zobrať nedal.

Poznáte to bratia a sestry podobne, že prídu na človeka mnohé situácie, v ktorých Vám ten zlý chce
zobrať váš vnútorný pokoj. Berie ho rôznymi spôsobmi, hlavne prostredníctvom niektorých ľudí.
Zrazu sa odohrá určitá situácia ktorej sa stanete súčasťou a vy len pozeráte, čo to ten druhý človek
robí, prečo sa voči vám správa tak nepriateľsky. Pritom neprijíma žiadne racionálne argumenty a nie
je schopný s vami komunikovať s pokojom a rozumom. Prečo sa niekedy voči človeku správa okolie
nepriateľsky, s odsudzovaním, alebo výsmechom? Pretože diabol posiela poslov, ktorí vám
prostredníctvom niektorých ľudí chcú zobrať vnútorný pokoj. Znechutiť vás, zneistiť, aby ste si
prestali veriť, aby ste začali pochybovať o samých sebe. To je cieľ a útok diabla, ako vás chce zdeptať,
obrať vás o pokoj a spôsobiť vám v srdci chaos. Pretože chaos v živote je od diabla. Akonáhle začne
vo svojom duchovnom živote rásť, diabol zintenzívni na vás svoje diabolské úsilie zneistiť Vás a obrať
Vás o pokoj duše. Akonáhle začnete viac slúžiť v cirkevnom zbore, diablove ohnivé šípy začnú viac
svišťať okolo Vašich uší. Môže sa odohrať zrazu celý rad na seba nasledujúcich situácii. Prejavia sa
Vám určité zdravotné problémy. Následne sa na Vás nahnevá Váš zamestnávateľ. Do toho sa
pohádate s manželom. To je skrátka celý následok tých diablových presne cielených striel,
prostredníctvom ktorých Vás chce znechutiť, nahnevať a rozrušiť. Jediné čo vtedy pomáha, je modliť
sa o Ježišovu ochranu a moc Jeho krvi, pod ktorej ochranu sa budete spoliehať. Potom diabol na čas
odíde.
Pán Ježiš to jasne hovorí: Ak vás svet nenávidí, vedzte že mňa skôr nenávidel ako vás. Keby ste boli zo
sveta, svet by miloval čo je jeho, ale že nie ste zo sveta, preto vás svet nenávidí. Diabol v podstate
nenávidí nás, ako ľudí, ale samotného Krista, ktorý žije v našich srdciach. Bude podnikať také kroky
a opatrenia, aby nám to dal jasne pocítiť. Preto Pán Ježiš hovorí: Keď prenasledovali mňa, budú
prenasledovať aj vás, keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše. Ale to všetko budú robiť
proti vám pre moje meno, pretože nepoznajú Toho, ktorý ma poslal.
Preto je dôležité pre nás kresťanov spoločenstvo. Ak sedí človek sám doma a prežíva problémy kvôli
svoje viere, je iba otázkou času, kedy sa poddá tomuto presne cielenému diablovmu tlaku. Lenže
význam spoločenstva veriacich ľudí spočíva aj v tom, aby sme sa povzbudzovali, že táto cesta aj keď je
ťažká a tŕnistá, má predsa zmysel. Že sa oplatí kráčať s Kristom v srdci a nenechať si diablom ukradnúť
Boží pokoj z našej duše. Modlíme sa jedni za druhých. To je veľmi dôležitý moment, kedy mi na tom
druhom záleží, aby Ho Boh ochránil a vyriešil problémy, do ktorých sa dostal. Na svete máme súženie,
ale Kristus premohol svet. On porazil diabla, aby nás vždy ochránil pred všetkou zlobou sveta.
Je veľa ľudí ktorí si myslia, že sa zaobídu bez Boha na svete. Každý sa však zamotá v labyrinte tohto
sveta, ktorý človeka navonok robí slobodným prostredníctvom rôznych deklarácii, ale vnútorne ho
spútava a oberá o radosť a pokoj. Robí ho na sebe závislým, aby sa mu poklonkoval a postupne v ňom
zahynul.
Učiteľ národov Ján Ámos Komenský si prežil vo svojom živote strastiplnú púť. Kvôli svojej viere musel
odísť z Čiech. Trikrát bol ženatý, nakoľko mu dve manželky zomreli na mor, až tá tretia ho prežila.
Prežil život vyhnanca, tuláka bez domova, ale vnútorne bohatého človeka, ktorého si váži celý svet.
Vo svojej knihe Hlubina bezpečnosti, píše: „Krista musíme najskôr uvidieť, totiž uznať Ho ako toho,
ktorého ustanovil nebeský Otec: ako svojho jediného Boha a Spasiteľa. Ale iba vidieť Ho nestačí,
musíme sa k Nemu pripojiť, privinúť, doslovne zavinúť sa do Neho, aby On bol v nás a my v Ňom. To
sa musí stať prostredníctvom viery. Potom sa musíme k Nemu pripojiť nasledovaním tak, že budeme
na seba brať Jeho život, čo apoštol nazýva obliekaním si Krista. Sám Ježiš Kristus nám prikazuje, aby
sme si obliekli Jeho pokoru. Pokiaľ tak učiníme, sľubuje nám, že si nájdeme odpočinutie svojej duše.
Pán Ježiš hovorí: Vylúčia vás zo synagóg, áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť,
domnievať sa bude, že tým Bohu slúži. Prečo boli kresťania počas prvých troch storočí prenasledovaní

a zabíjaní pre vieru? Prečo počas stredoveku boli úprimne veriaci ľudia označení za kacírov, upálení,
popravení, skrátka zlikvidovaní? Prečo v súčasnosti v rôznych diktátorských a autoritatívnych
režimoch kresťania sú perzekuovaní a zabíjaní? Prečo sa v minulosti, ako aj v prítomnosti prijímal
zákon na likvidáciu kresťanstva? Prečo pred tridsiatimi rokmi boli aj u nás farári väznení, veriaci ľudia
označovaní za spiatočníkov a bláznov? Pretože Pán Ježiš nám predstavuje diabla ako boha tohto
sveta. A táto bytosť stojí aj za všetkými takýmito politickými režimami namierenými proti ľudskosti
ako takej. Máme byť za čo vďační Pánu Bohu aj za súčasnú náboženskú slobodu, ktorú máme v našej
krajine. Nikto nás pre vieru neprenasleduje a nezabíja.
Lenže aj keď funguje demokracia, diabol pôsobí inak, skryte, a maskovane. Zameria sa na rodiny, aby
nefungovali. Zameria sa na pracoviská, aby sa stali peklom na zemi pre zamestnancov. Zameria sa na
všetko ostatné, aby nám zobral vnútorný pokoj. Keď nás nemôže zahubiť legálne prostredníctvom
štátnej legislatívy, robí to skryte a rafinovane.
Možno ste zachytili, že existuje návrh zákona, aby náboženská výchova na školách nebola povinnovoliteľným predmetom. Pretože dnes to funguje tak, že žiak chodí buď na vyučovanie náboženstva,
alebo etickej výchovy. Po novom by mala byť etická výchova povinná pre všetkých žiakov
a náboženstvo iba dobrovoľné, samozrejme odsunuté na tie najposlednejšie hodiny, aby tam
povedzme z časových dôvodov nemohli deti chodiť. Je to zatiaľ iba návrh zákona, stane sa
skutočnosťou? Ak áno, čo bude nasledovať neskôr? Toto všetko je diablova taktika a my ako
kresťania sa jej musíme vzoprieť a modliť sa za vedenie nášho štátu, aby bolo poddané Pánu Bohu.
Celý svet si už dve tisícročia vylieva svoju zlosť na mene Ježiš Kristus. Prečo? Pretože nebolo dané pod
slnkom ľuďom iné meno, v ktorom by sme mohli prísť kus spaseniu. Boží Syn porazil diabla na kríži,
Kristova nevinná krv sa vyliala za celé ľudstvo. Preto sa diabol snaží kríž vymazať zo srdca a myslenia
mnohých ľudí. V niektorých krajinách sa mu to pomerne dobre podarilo. Lenže my sa nedajme
premôcť zlému, ale dobrým premáhajme zlé.
Hovorí sa, že v núdzi poznáš priateľa. Je veľmi dobré ak sa Božie deti vedia podporiť a povzbudiť vo
viere. Boh má skutočných kresťanov na rôznych pozíciách. Sú v parlamente, sú na rôznych postoch
verejnej správy a nenachádzajú sa tam náhodne. Pán boh ich tam dáva, aby mohli pomôcť tým, ktorí
tú pomoc potrebujú. Všetko so všetkým v živote súvisí.
Každého dňa sa dávajme pod mocnú ochranu Božiu, aby nás chránila pred všetkým zlom sveta. Aby
nepreniklo do nášho srdca. Aby sme si ho chránili a kráčali napriek nepriateľstvám, odmietaniu,
a všetkému zlu napriek tohto sveta. Aby sme sa mohli pozrieť v Božej moci do tváre zla a povedať:
„Nemáš na mňa právo a nárok, lebo Kristus je pánom môjho života a On ma chráni“. Na svete máme
súženie, ale dúfajme, Kristus premohol svet. Poddajme sa Bohu a vzoprime sa diablovi a utečie od
nás, povzbudzuje nás apoštol Jakub.
Keď nás Pán Ježiš takto mocne chráni, nesmieme svoj vzťah s Ním zanedbávať. Často sa nám stáva, že
pod nátlakom starostí a povinností Mu vyčleníme tak 2 minúty z každého dňa, niekedy aj nič. Ale ako
chceme byť plnení Božou mocou a ochranou, keď sa tak málo odovzdávame pod Jeho mocnú ruku?
Nepremeškajme žiadnu príležitosť, aby sme budovali vzťah s Ním. Nech nie je žiada naša modlitba
formálna, ale horúca. Oslavujme v ťažkostiach Pána Ježiša, dobrorečme Jeho svätému menu. Veď On
je svätý Pán a my stojíme v duchu pred Ním. Preto aj keby sa vrchy rútili a nepriatelia všetko zlé priali,
On verne bude stáť pri každom z nás.
AMEN.

