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Konfirmácia (14. 5. 2017)
Daniel 12, 3
Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako
hviezdy na večné veky.
Milí konfirmandi, milé rodiny, bratia a sestry
Dnešný deň je pre nás výnimočný. Spoločne s konfirmandmi sme sa stretávali počas dvoch rokov na
konfirmačnej príprave. Začínalo to všetko od tých začiatkov, kedy sme sa rozprávali s rodičmi ohľadne
konfirmačnej prípravy a po dvoch rokoch spoločného stretávania sme sa dostali až sem, ku dnešnej
slávnosti.
Biblický text ktorý som čítal, je z knihy proroka Daniela. Počuli sme v jeho úvode slová o múdrosti.
Veď kto by nechcel byť múdrym človekom? Ako teda múdro prežiť svoj život, aby nebol fádny a šedý,
ale aby bol zmysluplným? Aby bol plný momentov, ktoré nás tešia a posúvajú dopredu?
Veriaci človek čerpá svoju životnú múdrosť od Pána Boha. Prorok Daniel takýchto ľudí prirovnal
k hviezdam na nebeskej oblohe. Hviezdy sú v podstate veľké žeravé gule, veľké slnká, mnohé aj so
svojimi planetárnymi systémami. Keď sa pozrieme voľným okom na nočnú oblohu posiatu hviezdami,
napĺňa nás to rôznymi pocitmi. Melancholické duše rozmýšľajú o nekonečných diaľkach vesmíru. Pri
pohľade na túto nebeskú nádheru si človek pripadá byť veľmi nepatrný, až bezvýznamný. Bez hviezd
na nebeskej oblohe by bola však nočná obloha tmavá, čierna a fádna. Jednoducho tie hviezdy na ňu
patria, keď svojím spôsobom dokresľujú nočný kolorit. Už od nepamäti ľudia spájali hviezdy na nebi
pomyslenými čiarami a vytvárali si súhvezdia, obrazy, ktoré poznali zo zeme a prenášali si ch v mysli
na nebeskú oblohu.
Prorok Daniel prirovnáva veriacich ľudí k hviezdam na nebeskej oblohe. Toto prirovnanie povyšuje
náš život niekam na viditeľné miesto pred oči ostatných ľudí. Prečo je to tak?
V živote sa stretáme s mnohými vecami, ktoré sú pekné. Nadobúdame zaujímavé hodnoty, ktoré nás
vnútorne obohacujú. Ale na druhej strane vidíme, že svet sa dokáže niekedy dostať na scestie a rúti
sa kdesi do neznáma.
Aj v dnešnej dobe sa pohybuje medzi nami množstvo ľudí so zničenými a pokrivenými vzťahmi.
Mnohí z nich sú životom ubití, vyčerpaní. Kráčajú bez hlbších hodnôt, bez vnútorného pokoja a
radosti. Život je pre nich iba živorením a nič ich na tom svete neteší.
Biblia hovorí, že diabol zameriava svoje ohnivé strely na každého človeka, aby v jeho duši a následne
aj v jeho rodine rozpútal peklo. Diabol nie je rozprávkovou bytosťou s vidlami v rukách. Je omnoho
múdrejší, než si to dokážeme predstaviť. Vytrháva z ľudskej duše všetky korene viery. To je jeho
skutočným poslaním ako hovorí Biblia, pretože prichádza aby zabíjal, kradol a hubil. Koľko toho medzi
nami zabil, koľko dobrých chvíľ ukradol a koľko lásky zahubil. Tú spúšť vidíme všade okolo nás.
Milí konfirmandi, on zacieli svoje šípy aj na Váš život, aby ste nevynikli, aby ste prišli o vieru. On je
luhár a otec lží a snaží sa o to, aby Vás oklamal a v skutočnosti Vám ublížil. Ako sa mu ubránite? Čo
spravíte preto, aby ste tie ohnivé strely bezpečne odrážali?
Ako kresťania veríme, že tie hlboké hodnoty života, vnútorné šťastie a radosť nám do srdca môže dať
jedine Pán Ježiš Kristus. On je jedinou odpoveďou na otázky nášho života. On je jediným riešením
každej jednej situácie, v ktorej sa ocitneme. Jeho mať pri sebe, o Neho sa oprieť sa oplatí.
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Pokiaľ by ste chceli zlomiť zápalku, tak to spravíte veľmi ľahko. Ale pokiaľ zápalku priviažete
k hrubému klincu, tak ju nezlomíte. Tým klincom je Pán Ježiš Kristus. Ak sa Jeho budeme držať,
nezlomí, neohne nás diablovo pokúšanie. Musíme sa teda držať v blízkosti Ježiša Krista?
Dnešnou konfirmáciou sa stávate dospelými členmi nášho cirkevného zboru. Preto Vás chcem
povzbudiť, aby ste sa vo viere ďalej rozvíjali, aby ste na sebe pracovali, aby ste sa vnútorne posúvali
stále ďalej. Počas dvoch rokov sme spolu veľa prežili, veľa vedomostí ste sa naučili, teraz musíte dať
všetko do praxe.
Pozývam Vás, aby ste navštevovali nedeľné služby Božie, na ktorých si Božie slovo vykladáme,
rozoberáme, modlíme sa. Pozývam Vás na rôzne ďalšie aktivity, ktoré budeme aj pre Vás pripravovať
v cirkevnom zbore. Všade môže Vaša viera postupne silnieť. Vo svete sa vždy iba vyčerpáte,
vyprahnete, ale v týchto priestoroch môžete opäť duchovne načerpať.
Je správne sa aj doma modliť, čítať si Bibliu, aby Vaša viera, ktoré je dnes ešte krehká, stále viac
silnela. Potom, keď budete kráčať aj cez rôzne problémy, ktorých pribúdajúcimi rokmi bude stále
viac, vždy budete pri sebe cítiť ruku Božiu, ktorá Vás sprevádza. Stanete sa ako veriaci ľudia tými
hviezdami, ktoré budú svietiť okolo seba v tomto tmavom svetle. Pokiaľ vás budú ostatní poznať ako
čestných a úprimných ľudí, radi sa na Vás spoľahnú a nechajú si poradiť aj v ďalších veciach.
Tie hodnoty, ktorými budete žiariť nie sú z nás, sú od Pána Ježiša, ktorými On napĺňa náš život. Je to
tá vnútorná sila od Boha, ktorá vám vždy bude pomáhať prekonať aj tie ťažké okamihy života. Pretože
Ježiš sám žil tento život na zemi, so všetkými bolesťami, starosťami a smútkom. Preto nám vo
všetkom rozumie. Rozumie našej radosti, rozumie nášmu problému, rozumie otáznikom, ktoré máme
nad svojou budúcnosťou. Tú novú silu, vnútornú energiu, hodnoty ktorými obrazne povedané
svietime v tomto svete však musíme dopĺňať, inak sa rýchlo vybijeme a prúd sveta nás strhne so
sebou.
Preto Vám milí konfirmandi prajem, aby ste počas celého života boli takýmito jasnými hviezdami pre
svoje okolie. Aby ste sa držali viery v Pána Ježiša Krista. Nech je na Vás viditeľné, že v živote veríte
v Pána Boha. Že On Vám do srdca vkladá hodnoty, ktoré nie sú z Vás, ale sú darom Božej milosti. Jeho
sa vždy držte a nemusíte sa báť.
AMEN

