Kázeň na 1. pôstnu nedeľu 21. februára 2021
Suspírium:
Kriste, Teba nasledovať, Teba vzývať, zvelebovať,
to je Tvoja vôľa svätá; daj plniť ju, prosíme Ťa. Amen.
Kázňový text: Odvtedy začal Ježiš vysvetľovať svojim učeníkom, že musí ísť do
Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, bude zabitý a na tretí
deň vzkriesený. Peter ho vzal bokom a začal mu dohovárať: „Nech ti je Boh milostivý,
Pane! To sa ti nesmie stať!“ Ale on sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď za mňa, satan!
Si mi na pohoršenie, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské.“ Vtedy povedal Ježiš
svojim učeníkom: „Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a
nasleduje ma. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život
pre mňa, nájde ho (Evanjelium podľa Matúša 16, 21 – 25).
Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Začalo s 40-dňové pôstne obdobie, v ktorom myslíme na 40-dňový pôst Pána Ježiša na púšti,
kde ho diabol pokúšal.
Diabol, ktorý zvádzal ľudí od samého počiatku v rajskej záhrade, pokúšal aj samého Božieho
Syna. Trikrát Ho pokúšal na púšti. Chcel otriasť istotou Pána Ježiša, že je Božím Synom, že je
Bohom milovaný a chránený. Veď ak je milovaným Božím, nemal by ho Boh ušetriť od
nedostatku na púšti a neskôr od utrpenia na kríži?!
Keď Pán Ježiš odolal diabolským pokušenia na púšti, diabol Ho opustil. No neopustil Ho
nadobro, ale iba načas. Neskôr útočil opäť. Pokúšal Ježiša cez učeníka Petra, ktorý svojho
Pána od krížovej cesty odhováral: Nech Ti je Boh milostivý, Pane, to sa Ti nesmie stať!
Ten, ktorý kedysi pokúšal Pána Ježiša i Jeho vyznávača Petra, pokúša aj dnes nás, Božích
milovaných. Keď nás Pán Ježiš pripravuje na nadchádzajúce udalosti Jeho utrpenia, ako
reagujeme? Pohoršuje nás Kristov kríž ako pohoršoval Petra? Ako reagujeme, keď Boh vo
zošle nejaký kríž do nášho života? Sme ochotní v poslušnosti viery kráčať po krížovej ceste
za Pánom, alebo odmietame cestu, ktorú nám Boh pripravil? Či nestrácame v utrpení istotu
viery v Božiu lásku a v Božie múdre riadenie našich životov aj celého sveta?
Keď sa nám zvestuje evanjelium o Kristovej smrti na kríži.
1. Nedajme sa pohoršiť Kristovým krížom
2. Kráčajme po krížovej ceste za Ježišom aj my.
1. Peter bol pohoršený Kristovým krížom lebo jeho predstavy o Mesiášovi boli v
úplnom rozpore s Božou vôľou. Pán Ježiš predpovedal, že „musí“ trpieť a zomrieť. V tom
slovíčku „musí“, je obsiahnutý Boží plán – Božia vôľa. Sám Boh naplánoval smrť svojho
Syna ako súčasť plánu záchrany hriešneho človeka! Pán „musí“ trpieť, no Petrovi sa tento
Boží plán nepozdáva, snaží sa Božiu vôľu zmeniť. Chce radiť Pánovi, čo má a čo nemá robiť.
Vzal Ježiša bokom, naliehal na Neho, nech nejde do Jeruzalema: Pane, to sa ti nesmie stať!
Nech Ťa Boh od toho ochráni! Nech to Boh nedopustí, veď si Syn Boží! Nie, Pane, to bude
koniec! My chceme úspech, nie porážku! Ťahanice po súdoch, ponižovanie, bolesť, trýznenie,
opustenosť, poprava, to nie je pre Božieho Syna; to je pre obyčajných ľudí – slabých,
bezmocných, nie pre svätého milovaného Syna Božieho!
Bratia a sestry, či aj my nie sme ako Peter, keď sa pohoršujeme na Božej vôli, prečo Boh
dopúšťa to či ono – vo svete alebo v našom osobnom živote. Keď sa Mu usilujeme byť
radcami, keď sa vzpierame Božej vôli – Božím plánom s naším životom a s Jeho riadením vo
svete, keď sa hádame s Bohom, lebo naše predstavy o tom, ako by mal konať, sa odlišujú od
toho, ako Boh koná. Koľkí sa na Bohu pohoršujú aj dnes, za o, že neušetril ľudí od
epidémie?! Tých, čo takto rozmýšľajú aj dnes Pán Ježiš takto napomína ako kedysi Petra:
...nemyslíš na veci Božie, ale ľudské!
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Poznajme, že aj utrpenie a životné kríže sú súčasťou Božieho plánu. Jednoducho to musí prísť
a prichádzať. Pre nás je to vlastne znamenie, že patríme Bohu. O tom bol presvedčený aj
jeden starec, ktorý bol neustále sužovaný nemocami. Raz sa stalo, že celý rok nemal nijaké
ťažkosti. Ten starec sa netešil, ale nariekal: Boh ma opustil, nenavštívil ma. Utrpenie je
tajomstvo. Dnes nedokážeme nájsť odpovede na mnohé otázky. Ani na otázku, prečo prišla
pandémia a utrpenie s ňou spojené. Môžeme sa však potešovať Božou láskou v Kristovi, že
pre jeho obeť na kríži nám nemôže uškodiť natoľko, aby sme zahynuli nadobro, naveky!
Bratia sestry! Keď počujeme Pánovu predpoveď o Jeho utrpení a smrti na kríži,
nepohoršujeme sa (ako Peter) Kristovým krížom. A nepohršujme sa ani naším krížom, ak nás
ním Pán Boh vo svojej nevyspytateľnej vôli navštívi, ale Ho v poslušnosti viery prijmime a
nasledujme nášho Pána po krížovej ceste aj my.
2. Učeník Peter – predtým ako pokúšal Pána, len pred malou chvíľou ako prvý vierou správne
spoznal Pána Ježiša že je Božím Synom, no práve jemu Pán Ježiš adresoval napomenutie či
výčitku: Choď za mňa, satan! Pred malou chvíľou Ježiš pochválil Petra za jeho vyznanie,
a zakrátko ho karhá, že upadol do diabolského pokušenia. Tento náhly výstup a náhly pád nás
upozorňujú na to, že diabol nenavádza na zlé iba tých, čo žijú ďaleko od Boha, ale aj tých, ba
práve tých, ktorí kráčajú s Bohom, tých, ktorí uverili v Pána Ježiša. Preto aktuálne je aj pre
nás dnes napomenutie apoštola Pavla: Ak niekto vierou v Ježiša už pevne stojí, nech si dáva
pozor, aby nepadol, aby sa nedal zviesť na zlé a nestratil o večný život (por. 1K 10, 12).
Diabol zaútočil na Petra vtedy, keď ako prvý vydal pekné svedectvo o svojom Pánovi. Aj na
nás diabol útočí vtedy, keď sa cítime byť na vrchole, úspešní, lebo vtedy sme menej ostražití
k diabolským zvodom. Alebo diabol pokúšal Ježiša cez učeníka Petra vo chvíli, keď Peter
nazval Ježiša Božím Synom. Náš Pán sa však nedal oslepiť ľudskou slávou. Neprepadol
pokušeniu pýchy a nestratil spred očí Boží plán s Jeho životom, že aj keď je Božím Synom,
„musí“ trpieť. Keď Ho Peter chcel od tohto plánu odviesť, s prehľadom rozpoznal diabolský
zvod a odohnal pokušiteľa so slovami: Choď za mňa, satan! Na prvé počutie by sa nám
zdalo, že Pán Ježiš odháňa od seba Petra ako kedysi odháňal diabla na púšti, keď Mu povedal:
Odíď satan! Choď mi z očí! Neprekážaj mi na ceste, keď mám naplniť Božiu vôľu! Keď Pán
Ježiš povedal Petrovi: Choď za mňa, satan!, neodháňal Petra, ale Petrovi povedal: Choď za
mňa, kráčaj za mnou, v mojich šľapajach! Nekráčaj predo mnou, ale choď za mnou! Ty sa
nechaj mnou viesť! Kráčaj za mnou v poslušnosti viery! Ak pôjdeš ZA mnou, ak mňa budeš
nasledovať, sľubujem Ti, že nezídeš z cesty a určite prídeš za mnou do neba. Ani my
nekráčajme spupne pred Pánom, ale v poslušnosti viery vždy za Ním. Pána nasledujme, na
Jeho vôľu s naším životom sa dopytujme a buďme poslušní aj vtedy, keď nám prichodí niesť
kríž.
Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Keď diabol neuspel po pokúšaní Ježiša na púšti, neopustil Ho nadobro. Pokúšal ho cez
učeníka Petra a potom opäť a znova až do samého konca, keď trpel na kríži. Ani dnes diabol
nespí, ale pokúša aj nás, ktorí sme boli pokrstení v meno Pána Ježiša a vierou v Neho sme sa
stali Božím milovanými deťmi. Nedajme sa ako Peter pohoršiť utrpením Pána ani našimi
vlastnými krížmi. Nestraťme istotu Božej lásky k nám, ak Boh zošle do nášho života utrpenie.
Odovzdaní do Božej vôle kráčajme v poslušnosti viery za Pánom Ježišom aj po krížovej ceste
cez smrť do večného života. Amen.
Modlitba: Ďakujeme, že si nám doprial dožiť sa pôstneho času. Obeťou svojho Syna nás
uisťuješ o láske k nám, ktorá nám svieti v zlý aj v dobrý čas. Požehnaj nám tento čas pokánia,
aby sme stavali svoje plány do svetla Tvojich plánov s nami. Osvieť nás svojím slovom, nech
v jeho svetle dokážeme rozpoznať zvody diabolského pokušiteľa včas. Daj nám silu nepadnúť
a vytrvať v poslušnosti Tvojmu slovu až do konca. Amen.

