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Najťažší pôst v mojom živote
Job 1,6-7: „Istého dňa, keď sa synovia Boží prišli postaviť pred Hospodina,
prišiel medzi nich aj Satan. Vtedy Hospodin riekol Satanovi: Odkiaľ prichádzaš?
Satan odpovedal Hospodinovi: Z potuliek po zemi a z pochôdzky po nej.“
Moji milí, pripraviť výročné presbyterstvo a potom zborový konvent nie je vôbec
jednoduché. Aby bolo všetko pripravené, aby sa nemusel naťahovať čas čítaním celej správy
... ďakujem vždy – paradoxne asi vždy sestrám – ktoré podľa rokovacieho poriadku navrhnú,
aby sa správa nečítala, keďže ju mal včas každý možnosť si prečítať a my si to potom tak
schválime. Snažíme sa všetko o pohybe financií i o rozpočte najprv pre presbyterov, a potom
aj ostatných pripraviť tak, aby to mohlo byť nasvietené na plátno a každý, kto prejavil záujem
o spoločné veci a prišiel na konvent, môže vidieť na vlastné oči, čo sa v našom zbore robí
s peniazmi, alebo aké aktivity sme robili a plánujeme...
To viete, že je to vypätie síl, dlhé večery pri počítači a vždy sa teším, až bude po
konvente, že si dáme pár dní oddychu, že siahnem po nejakej dobrej knihe a prečítam si ju ...
Tento rok je to všetko celkom inak. Už pred konventom sme sa po porade s bratom
dozorcom prihlásili do služby pomoci ľuďom na úteku z Ukrajiny... Na konvente sme to
nespomínali, ešte bolo popoludní stretnutie s konfirmandmi a ich rodičmi ... a večer v nedeľu
o deviatej sme dostali odkaz z biskupského úradu, že potrebujú umiestniť ľudí. Mamičku
s troma deťmi a my máme kaplánsky byt. Ten predsa nemôže byť nevyužitý, stáť len tak,
keď treba pomôcť!
Mamička sa volala Natália – vedeli ste, že na Ukrajine je Natália a Nataša to isté
meno? – prišla so svojimi tromi deťmi. Najstarší chlapec mal 12, najmladšia dcérka 7.
Plakali sme spolu s nimi, keď nám na druhý deň, len čo sa po ich niekoľkých prebdených
nociach u nás dosýta vyspali - mamička rozprávala, že zažili peklo na zemi. Diabol tadiaľ
prešiel. Jej dcérka videla na vlastné oči, ako vojak zastrelil rovnako staré dievčatko
a potom aj jeho mamu... To je strašné.
Natália má však päť detí, dve ešte z prvého manželstva, tie sú staršie, najstaršia dcérka
odišla cez Poľsko a tá druhá, 17-ročná, ostala doma, pretože pred 3 mesiacmi jej Natália
na veľké prosby kúpila malého psíka a ona ho nemohla opustiť... Radšej ostala tam... To
viete, čo mama prežívala a prežíva... Odišli od nás v piatok, prišiel po nich človek zo
Stockholmu, kde ona predtým tri roky pracovala.
To bol náš čas, pár dní po konvente, ktoré sme chceli prežiť v maličkom relaxe, pri knihe.
Ozaj, knihu som si vzal, prečítal som z nej za celý týždeň - asi 8 strán. Kniha sa volá Deti z fary.
Možno ste už o nej počuli...

Vojna je zlá, vojna je odporná. Dúfali sme, žili sme v nejakom vysnívanom
presvedčení, že nič také sa nám už nemôže stať. Že takého niečoho sa naša generácia už
nedožije. Nemôže, veď predsa žijeme v modernej dobe, v 21. storočí. A vojny môžu prebiehať
snáď už iba niekde v treťom svete...
A teraz buďte silní a dávajte niekomu múdre odpovede na otázky, prečo Pán Boh
nezasiahne, prečo nechá na svete toľko utrpenia!!!

Ach, Pane, pomôž!!
Pôvodne som chcel v tejto kázni s vami rozoberať príbeh silného Božieho muža Jóba,
ktorý si tiež prešiel peklom. Vy tento príbeh dobre poznáte. Napokon som však ku kázni vybral
iba dva veršíky, v ktorých sa Jób ani nespomína. Hovoria o tom, ako k Pánu Bohu

prichádzajú synovia Boží a medzi nimi aj Satan. Ten, ktorý predtým chodil po potulkách po
zemi a bol na pochôdzke na nej.
Moji milí, máme pocit, vidíme, že Satan pochodil po zemi opäť. To, čomu nikto
nechcel veriť, tu máme. Ak niekto dnes nie je situáciou vo svete zasiahnutý, tak je to človek,
ktorý sa o nič nezaujíma a naivne sa nazdáva, že sa dá žiť svoj život bez toho, aby videl
problémy okolo seba. Ale nedá.
Pokoj vo svete sa tak naštrbil, pokazil, že to zasiahlo a ešte aj zasiahne každého človeka na
tejto planéte. Diabol začal možno malou, naoko nevinnou lžou, ktorej mnohí uverili a svet sa
pokazil.
Je to ako v nasledujúcej ilustrácii:
Koňa priviazali k stĺpu, ale prišiel diabol a oslobodil ho.
Kôň prišiel na sedliacke pole a začal kaziť sejbu.
Sedliak sa nahneval, chytil pušku a zabil koňa.
Potom sa majiteľ koňa rozhneval, vzal mu pušku a zabil farmára ako pomstu.
Farmárova žena to videla a zastrelila majiteľa koňa.
Potom sa syn majiteľa koňa nahneval a zabil farmárovu ženu.
Susedia zabili tohto syna a zapálili mu dom.
Ľudia sa pýtali diabla: Prečo si to všetko urobil?
Diabol odpovedal: Neurobil som nič zlé, len som pustil koňa.
Diabol robí len také jednoduché a nevinné veci, ostatné robíme sami. Vie, že zlo je v
našich srdciach.
Bratia a sestry, život je vážny. Dávajme si pozor, čomu veríme, od čoho odvíjame svoj
svetonázor, pohľad na dianie vo svete. Hlúpa viera nás vie ľahko postaviť na zlú koľaj. Stačí
nesprávne, áno, hlúpo odmietnuť Pána Ježiša a človek má problém s Jeho Svätým Duchom.
To, čo sa deje dnes vo svete, je obrazom toho, čo dovolíme robiť diablovi aj v našom
živote. Nič iné.

Ale aj tak - máme nádhernú nádej:
„Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ J 16,33 (kat.)

