4. pôstna nedeľa 22.4.2020
Žalm 84,6-13
Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu!7 Keď
prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň, a požehnaním pokrýva ho jesenný
dážď.8 S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na Sione.9 Hospodine, Bože
mocností, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákobov. Sela.10 Hľaď, Bože, štít náš, a pozri na
tvár svojho pomazaného!11 Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc; radšej chcem stáť
na prahu v dome svojho Boha ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti.12 Lebo Hospodin Boh je
slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje; Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez
úhony.13 Ó Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa!
V tejto dobe nabrali akýsi iný, silnejší, hlbší zmysel ţalmy. Príučka pre konfirmáciu nás
učí, ţe kniha Ţalmov patrí medzi vyučujúce knihy Starej zmluvy a ich úlohou je naučiť nás
vrúcnejšie sa modliť. Ako dobre, ţe máme takúto knihu. Ako dobre, ţe Boh prostredníctvom ľudí
a cez svojho Svätého Ducha zjavil nám túto knihu, ktorá pozostáva zo 150 ţalmov. Kniha plná
múdrostí, kniha, v ktorej moţno zalistovať a v rôznych skúškach ţivota nachádzať útechu.
4. pôstna nedeľa je nedeľou s latinským názvom Laetare....čo v preklade znamená raduj
sa. Názov tejto nedele je odvodený od výzva z poslednej kapitoly proroka Izaiáša, kde prorok
poukazuje na budúcu spásu Jeruzalema a preto vyzýva k radosti: Radujte sa s Jeruzalemom a
jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním.
A evanjelium Jánovo nám krásne dopĺňa podstatu tejto nedele, keď hovorí o chlebe ţivota, keď
najprv v 6. kapitole vidíme úţasný zázrak Pána Jeţiša, zázrak nasýtenia zástupu a neskôr Jeho
výzvu: usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám
Syn človek dá... Áno 4. pôstna nedeľa v našej Agende hovorí o Chlebe ţivota. Ako krásne to ladí
aj s predpísaným 84 ţalmom, ktorý blahoslaví tých, ktorí majú na mysli cesty do chrámu.
Aké je to zvláštne práve dnes....moje miesto v chráme nie je obsadené. Dnes na ňom nik
nesedí, dnes je môj chrám prázdny. Nik v ňom neslúţi, ţiaden spev a ani slovo Pánovo v ňom
nezaznieva. Uţ druhý týţdeň je môj chrám prázdny. A kto vie koľko ešte týţdňov prázdny
ostane? Z hrôzou dnes prijímame informácie o Taliansku, kde sa počet obetí vírusu neustále
stupňuje....Boţie chrámy sa vyuţívajú na to, aby tam zhromaţďovali rakvy so zosnulými, pretoţe
ich uţ nemajú kde odkladať. Ako sa moţno radovať v takej chvíli? Ako moţno vypočuť výzvu
dnešnej nedele – Raduj sa?
Predsa nás však 84 ţalm potešuje, pretoţe hovorí, ţe tí, ktorí majú na mysli cesty do
chrámu....tí v Hospodinovi nachádzajú silu. To, ţe dnes nemôţeš ísť do chrámu neznamená, ţe sa
nemôţeš stretnúť s Hospodinom, ţe ťa nemôţe povzbudiť, ţe nemáš kde načerpať silu. Uţ to, ţe
máš v srdci túţbu po chráme je dôkazom, ţe túţiš po stretnutí s Ním a ak dnes smútiš, ţe
v chráme nemôţeš sedieť a Bohu slúţiť tak to znamená, ţe máš Pána Boha v srdci. A ten, kto po
Bohu túţi, ten nájde aj posilnenie. A z takého, po chráme a po Bohu úprimne túţiaceho potom
Pán Boh robí človeka, ktorý aj suché údolie dokáţe premeniť na prameň, ktorý prináša
poţehnanie. Dnes je preto Tvojím chrámom tvoj dom – moţno aj nedobrovoľne musíš ostávať
v ňom. Ale tu sa môţeš stať kňazom a tvoja rodina ľudom, čo oslavuje s tebou svojho Boha. Ak
sa tak deje uţ druhú nedeľu v tvojom dome tak Boh ti pridáva sily. Moţno to tak teraz nevnímaš,
moţno sa ti to teraz tak úplne nezdá, ale slová ţalmu hovoria: S pribúdajúcou silou kráčajú, aby
sa ukázali pred Bohom na Sione. Áno je pravda pre toho, kto miluje chrám, ţe: lepší je deň v
Tvojich sieňach ako inde tisíc... Ale aj tento čas má svoj význam. Táto situácia je pre nás síce
nová, ale v histórii sme sa uţ s takouto situáciou stretli. Ak sa pozrieme do dejín našej cirkvi, tak
tam vidím obdobie prenasledovania evanjelikov, ktorí neboli ochotní vzdať sa pravej, biblickej
viery ani za cenu, ţe by mali trpieť, alebo ţe by mali byť izolovaní od chrámu. A tak sa práve

rodiny stali miestami pravej sluţby Bohu, kde otec rodiny bol kňazom. A cirkev sa posilňovala,
zboţnosť rástla.
Áno je úţasné, ak máš, drahý brat a sestra, v srdci túţbu po chráme. Ale nebolo to doteraz
veľakrát tak, ţe ako si odišiel z domu, zavrel si za sebou dvere svojho domu a zanechal si tam
svojich a tak si šiel, aby si oslavoval Pán Boha sám? Toto je jedinečná príleţitosť oslavovať Pána
Boha spolu s tými, ktorí by inak ostali doma. Toto je jedinečná príleţitosť spolu s nimi sa modliť,
čítať z Boţieho slova a modliť sa spolu s nimi i modlitbu Pánovu. V ňom si predsa toľko krát
prosil/la o chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Pán Boh splnil teraz túto našu prosbu a dáva
nám chlieb. Chlieb však dostáva iný význam práve v tomto čase. Nie je len obrazom poţehnania,
ktoré Pán Boh vylieva do tohto sveta v podobe materiálneho zabezpečenia. Ale dáva mu hlbší
zmysel, pretoţe sa nám dostáva chlieb života večného – a to pre celú tvoju rodinu.
V pôstnom čase sa tak môţeme omnoho viac usilovať o ten pokrm, ktorý má zmysel pre
večný ţivot a cez Pánovo slovo môţe byť dnes oslovených omnoho viac ľudí. Za to nech je
vzdávaná Bohu vďaka. Máme dnes jedinečnú príleţitosť toto slovo objavovať, ním sa sýtiť a cez
toto slovo prijímať pokrm, ktorý poslúţi k večnému ţivotu.
Jeden môj brat raz spomenul svoju známu. Hovoril o tom, ţe tá ţena bola poţehnaná tým,
ţe počas svojho ţivota rada chodila na tej ceste do chrámu. Jej radosť v Pánovi bola však o to
väčšia, ţe rada sa sýtila Pánovým slovom aj doma. Čítala ho ráno, keď vstala i večer, keď
zaspávala. Rada sa učila verše z Boţieho slova naspamäť. I prišiel čas, ţe zostarla. Ostala na
lôţku a prišla aj o fyzický zrak. No neprišla o radosť z Boţieho slova – lebo to mala uţ dávnom
vo svojom srdci. O takých hovorí aj dnešný ţalm: Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza
silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu!7 Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na
prameň, a požehnaním pokrýva ho jesenný dážď.
Dnes sme nemohli ísť do chrámu. Moţno zajtra sa stane, ţe vypadne internet. Moţno
nebude elektrický prúd. Čo budeš mať? Čo ti ostane? Preţiješ? Pán Jeţiš práve dnes hovorí:
usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám Syn
človek dá... Tak môj drahý brat, sestra počuj v tejto naliehavej dobe výzvu nášho Pána Jeţiš
Krista. Amen
Modlime sa: Drahý Pane, ktorý si chlebom ţivota. V tomto pohnutom čase obraciame sa na Teba
ako na zdroj posilnenia a istoty. O Teba sa opierame, na Teba dnes hľadíme, ale vieme, ţe si
urobil všetko pre našu spásu. Uţ sa nemusíme ničoho báť. Preto prosíme, aj keď nemôţeme byť
spoločne v chráme: sýť nás chlebom ţivota. Ochraňuj prosíme drahý Boţe svoje stvorenie. Chráň
nás pred pohromami, ktoré siahajú na naše ţivoty. Ochraňuj našich bratov a sestry v Taliansku,
Španielsku, ale aj v celej Európe ...v celom svete. Daj, aby sme vnímali aj toto navštívenie, ako
Tvoju naliehavú túţbu, stretnúť sa s nami. Amen.
Otče náš.....

