Napečené, upratané

(Izaiášovský advent IV.)

20.12.2020

Dnes mám pre vás, drahí prítomní, pripravenú biblickú hádanku.
4. adventná
Podľa vás – ktoré z týchto troch malých zvierat sa nenachádza v Biblii? Potkan, krtko, netopier. ecav.rankovce.sk
Jedno z nich sa naozaj v celej Biblii nenachádza. Ktoré to je - sa dozvieme v nasledovnom biblickom texte:

Izaiáš 2,6-22: „6 Vskutku, zavrhol si svoj ľud, dom Jákobov; lebo majú plno čarodejníkov z Východu a veštcov

ako Filištínci, s cudzincami si podávajú ruky. 7 Jeho krajina je plná striebra a zlata a nekonečné sú jeho poklady. Jeho krajina je plná koní a jeho vozom konca niet. 8 Jeho krajina je plná bôžikov, klaňajú sa dielu svojich rúk, tomu, čo
ich prsty zhotovili. 9 Preto zohne sa človek, zníži sa muž, ale Ty im neodpustíš. 10 Vojdi do skaly, ukry sa v prachu z
hrôzy pred Hospodinom a pred jasom Jeho veleby. 11 Sklopia sa pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí; len
Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň. 12 Pretože Hospodin mocností určil istý deň proti všetkému, čo je pyšné a
vyčnievajúce, proti všetkému, čo je vyvýšené a vysoké: 13 Proti všetkým vysokým a vyvýšeným cédrom libanonským i
proti všetkým dubom bášanským. 14 Proti všetkým vysokým vrchom i proti všetkým vyvýšeným kopcom. 15 Proti
každej vysokej veži i proti každému pevnému múru. 16 Proti všetkým taršíšskym lodiam i proti všetkým vzácnym
plavidlám. 17 Pokorená bude pýcha človeka a ponížená povýšenosť ľudí, len Hospodin sám bude vyvýšený v onen
deň 18 a bôžikovia celkom zaniknú. 19 Ľudia vlezú do skalných jaskýň a do dúpät zeme z hrôzy pred Hospodinom a
pred jasom Jeho veleby, keď povstane, aby otriasol zemou. 20 V ten deň človek zahodí krtom a netopierom svojich
strieborných bôžikov i svojich zlatých bôžikov, ktoré mu zhotovili, aby sa im klaňal; 21 aby vliezol do skalných trhlín a
do bralných roklín z hrôzy pred Hospodinom a pred jasom Jeho veleby, keď povstane, aby otriasol zemou. 22 Odvráťte sa od človeka, ktorý je len dych. Za čo ho možno pokladať?“
Pripomeniem, že v tohtoročnom adventnom období
už štvrtýkrát sledujeme začiatok Izaiášovho proroctva.
Nejdem vám pripomínať predchádzajúce tri kázne, základ pre tú dnešnú vychádza z pomerne dlhého textu
2. kapitoly. A nás opätovne vedie do čias dávneho Izraela, nad ktorým sa zmráka a zbiehajú sa chmáry ťaživých dní.
To je tak, keď sa struna napína do nekonečna. Ona
raz praskne. Čo mal čakať bláznivý národ, keď svoju
vieru v Hospodina iba hral? V skutočnosti sa dávno zahrával s pohanstvom susedných národov. Čarodejníci
z východu a veštci (v. 6) poberali väčšiu vážnosť
a získavali si podstatnejšiu pozornosť ako kazatelia
Hospodinovho kultu, náboženstva. Celá krajina bola
preplnená soškami bôžikov, striebro a zlato, ktoré malo slúžiť na pomoc chudobným, sa používalo na výrobu
bohapustých sošiek od výmyslu pohanského sveta. (v. 78) V Božích očiach človek ako taký svojím pohanstvom
celkom padol (podľa hebr. textu v. 9). Tak čo s ním? Človeče,
ako človek, Božie stvorenie si sklamal, zlyhal. Pán
Boh však pripravil tvoju nápravu a sklame a zlyhá
to, čo ťa zviedlo. (v. 9, 11 a 17 s ich nádhernou slovnou hrou
v hebrejčine)

My už vieme, že sklamaný Pán Boh svoj ľud nechal
prevychovať. Zo skazeného Izraela predsa Mesiáš, záchranca celého sveta rozhodne nemohol prísť! Pán
Boh sa postavil proti všetkým zlým spôsobom svojho
spohanšteného ľudu. (v. 12-16) Ľudia sa napokon spamätajú, svoje modly odhodia preč (tu sa spomínajú tí biblickí krtkovia a netopiere z hádanky v úvode kázne). v.
18-21 Nie, na človeka sa spoľahnúť nedá (v. 22), iniciatívu
musí mať a má svätý Pán Boh.
Toľko v skratke výklad vybratých veršov. Izrael mal
modly a svoju úlohu byť svetlom sveta nijako neplnil.

My máme pred sebou Vianoce. Sviatky, na ktoré sa spomedzi všetkých sviatkov pripravujeme určite
najviac. Tento víkend asi maximálne dostal zabrať vysávač, keďže vianočné upratovanie je iné, ako ostatné,

víkendové upratovania. Doma sa pečie podľa špeciálnych, vianočných receptov, nesmie sa zabudnúť na
jedlá, ktoré sa inokedy cez rok vôbec nerobia. Nákup
darčekov už asi finišoval, keďže obchody už máme zatvorené. Zrejme väčšina z nás už vytiahla aj stromček
z krabice alebo kúpila živý a už sa trbliece na čestnom
mieste obývačky. Ostáva ešte ... no čo ešte ostáva?
Toto sú jednoducho Vianoce, či? Drahí priatelia,
toto teda Vianoce nie sú! Svet nás totiž naučil Vianoce považovať za sviatky pozlátok a ozdôb. Ale my
nie sme svet, my sme občania Božieho kráľovstva!
Hoci aj my pečieme, dôkladne upratujeme, zdobíme
stromček, balíme darčeky, pamätajme najmä na
podstatu týchto sviatkov!
Nech je podstatou nášho života Kristus, ktorý
prišiel aj kvôli nám a našim blízkym do nášho sveta!
Toto je dôležité. Vianoce nie sú ani iba sviatkami radosti a pokoja (socialistické), hojnosti a pokoja (materialistické), ale sviatkami nádeje pre svet, ktorú
sme dostali od Pána Boha v Jeho narodenom Synovi.
Všetko, čo sa dostalo do nášho vnímania Vianoc
a nahradilo ich zmysel, je len tlak sveta a diabla, aby
sme podľahli. Aby sme Ježiša nahradili bezbožnou
radosťou, bohapustou hojnosťou a pocitom pokoja,
ktorý je však bez Pána Boha prázdnym, umelým pokojom.
Milí moji, ak sa chystáme v spovedi vyznať svoje
hriechy Pánu Bohu, tak sa okrem iných zamerajme aj
na hriechy spojené s nahradením živého Pána Boha
v našom živote za Jeho umelé náhrady. Tých nám
svet ponúka, ba vnucuje bezpočet. Odhoďme ich
preč, ako v Izaiášovej výzve, hoďme ich „krtom
a netopierom“ (v. 20), len preč z nášho vnútra. Iba
tak sa sviatky, tento rok o to ťaživejšie, stanú ozajstnými Vianocami. Sviatkami, keď latinské „via“ a „nocis“, v preklade: „cestou noci“, počas noci aj pre nás
príde radostná nádej Božej hojnosti v Jeho Synovi,
našom Pánovi.
Amen. nech sa tak stane!

