Inštalácia zb. farárky Mgr. Janky Ilčiskovej – Štítnik – 18.5.2019
Milosť vám a pokoj od nášho vzkrieseného Pána a Spasiteľa Ježiša
Krista! Amen.
Žalm 18,31
31 Božia cesta je dokonalá, Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom
každému, kto sa k nemu utieka.
Dôstojný brat biskup, vážený brat seniorálny a zborový dozorca,
vznešený brat senior LOS, drahí oltárni bratia a sestry, vážení
predstavitelia miestnej samosprávy, drahí veriaci CZ Štítnik, vzácni
hostia, bratia a sestry, milá sestra farárka Janka!
Porovnávať život človeka k ceste, ktorá sa všelijako kľukatí
a vyvíja, zrejme nie je nič nové a možno ani originálne. Predsa len,
tohto obrazu by som sa dnes chcel pridržať, nakoľko sa mi zdá v tvojom
prípade, milá Janka, trefný. I ty si doposiaľ vo svojom živote prešla
určitou etapou svojej životnej cesty. Bola to cesta, na ktorej ťa Pán Boh
viedol cez rôzne udalosti a situácie. Jedny boli viac príjemné a dobré,
iné menej. Ty sama by si zrejme o tom všetkom vedela hovoriť najviac.
No dôležité je poznanie, že dobrý Otec nebeský ťa na tej ceste nikdy
neopustil. Stál pri tebe tak v tom dobrom ako aj v tom ťažšom. Pán Boh
ťa po takých cestách viedol nie náhodou. Robil tak preto, aby ťa zocelil,
posilnil a pripravil na úlohu, na službu, na poslanie, ktoré ti zveril.
Robil tak preto, aby ťa formoval a posilňoval vo viere.
Je dobré, keď človek za svojou životnou cestou vidí Pána Boha
– Jeho pôsobenie, vedenie a riadenie. Človeka to napĺňa pokojom
a spokojnosťou, keď svoju cestu zverí do Božích rúk. Keď sa
takpovediac moja a Božia cesta stanú jednou a tou istou cestou.
Dovolím si povedať, že prienik týchto ciest v Tvojom prípade, milá
Janka, nastal v momente, keď si pocítila túžbu ostať v tomto cirkevnom
zbore a nechať sa v ňom zvoliť za zborovú farárku. Keď si sem

v septembri 2017 nastúpila ešte v pozícii zborovej kaplánky, zrejme si
to takto nevnímala. Tie cesty vtedy boli od seba ešte dosť vzdialené.
Rok si ako seniorálna kaplánka pôsobila v Liptovsko – oravskom
senioráte, kde si si vybudovala veľa silných vzťahov a priateľstiev.
Rozhodnutie zboru biskupov – poslať ťa na Gemer do Štítnika ťa zrejme vydesilo a v tvojom oku sa objavila aj slzička sklamania. Ty
sama si nám o tom viackrát hovorila. No svojej novej úlohy v tomto
cirkevnom zbore si sa zhostila od samotného začiatku tak ako to ty vieš
– s nadšením, s vervou, so zápalom, bez zbytočného otáľania – tak ako
to my východniari máme akoby vo svojej genetickej výbave : Nie
fňukať, nachádzať neustále dôvody na sťažovanie, nie vyrábať
problémy, ale problémy a nedostatky predovšetkým vidieť, správne ich
analyzovať a pustiť sa do ich riešenia. Nuž a tvoja služba, priateľská
a úprimná povaha, tvoj nepredstieraný, ale skutočný, nesfalšovaný
a živý záujem o ľudí – to všetko začalo postupne prinášať svoje ovocie.
Takto i tento cirkevný zbor, v ktorom sa len počas môjho, takmer 18
ročného pôsobenia na Gemeri, vymenilo viacero duchovných, ktorý
v rámci našej cirkvi nemal práve najlepší kredit, prešiel akousi
vnútornou personálnou reorganizáciou a prerodom. Ja nehovorím, že už
tu niet čo robiť. To nie! To ani zďaleka! No v každom prípade
výsledkom celého tohto procesu, o ktorom hovorím, je dnešná slávnosť
tvojej inštalácie, ktorá je, dovolím si povedať, historickým medzníkom
v novodobých dejinách tohto CZ. Veď naposledy sa tu takáto slávnosť
konala pred 79 rokmi, teda v roku 1940 ...
Božia cesta je dokonalá ... Áno, drahí bratia a sestry, milá Janka.
Božia cesta je dokonalá a pre nás vždy tá najlepšia. Nie vždy jej síce
v danej chvíli rozumieme. Nie vždy nám dáva zmysel. Nie vždy sa nám
javí ako logická. Nie vždy je nám po vôli a nie vždy sa nám po nej chce
kráčať. Niekedy sme dokonca v stave, že nad ňou plačeme. Ba niekedy
človek priam až nadobudne pocit, že tie Božie cesty akoby šli proti
nám, proti našim predstavám, túžbam, či zámerom. A my sa tomu

všetkému snáď aj vnútorne búrime. No až časom sa ukáže, že Pán Boh
je najlepším režisérom nášho života. On vidí ďalej než my. Pozná
okolnosti lepšie než my. Oplatí sa dôverovať Mu. Oplatí sa zveriť Mu
do rúk svoje cesty. Oplatí sa nebúriť sa proti Jeho plánom, či zámerom,
a On sa postará. Keď ťa sem, milá Janka, On z vôle zboru biskupov
našej cirkvi poslal, nenechá ťa ani bez pomoci. Nuž a Jeho starostlivosť
a pomoc sa netýka len nevyhnutných potrieb. Pán Boh nie je skúpy na
svoju starostlivosť o nás. Pán Boh nie je skúpy na svoje požehnanie.
Práve naopak! On sa stará vo vrchovatej miere...
Takto i tebe, milá sestra farárka, dobrý a verný Hospodin,
pomohol nielen v začiatkoch tvojej služby v tomto cirkevnom zbore,
keď sme sa museli popasovať s viacerými vážnymi okolnosťami.
Pomáha ti a stojí pri tebe až doteraz. A keďže Jeho reč je osvedčená, to
znamená, že Boh je verný a Jeho slovo platí, máš i ty osobne
zasľúbenie, máš prísľub, že tento Boh, tvoj verný Otec nebeský pri tebe
bude stáť i naďalej ... Tá Božia vrchovatá miera starostlivosti
a požehnania sa však pri tebe doposiaľ dokázala nielen v tom
profesnom živote, povedal by som, nielen v tvojej službe, ale aj
v tvojom osobnom živote. Nebudem tu teraz rozvádzať detaily ☺ Len
pevne verím, že i toto je Božia cesta pre tvoj život. Cesta, ktorá je
dokonalá ...
Keď si dokonalosť Božej cesty mohla vo svojom živote poznať
ty osobne, milá Janka, si dnes pozvaná spolu s kráľom Dávidom, ktorý
je autorom týchto slov, k tomu, aby si k podobnej skúsenosti života,
k poznávaniu dokonalých Božích ciest, privádzala aj tých, ktorí sú ti
v tomto cirkevnom zbore zverení. Tak svedectvom vlastného života,
ako aj svojimi kázňami, ako dobrý pastier tebe zvereného stáda, veď
týchto svojich bratov a sestry po Božích dokonalých cestách! Nikdy
však pritom nezabúdaj na Toho, ktorý sám o sebe hovorí : Ja som cesta!
Nikdy nezabúdaj na to, že len pokiaľ ty sama budeš verne kráčať za
Kristom, po tej úzkej ceste a budeš vstupovať tou tesnou bránou, iba

vtedy môžeš i tých, ktorí ti boli zverení, priviesť na zelené pastvy
kráľovstva nebeského! A k tomu nech Ti dobrotivý Otec nebeský
pomáha! Nech ťa naplní darmi svojho svätého Ducha a nech ťa svojim
Duchom sprevádza!
Hospodinova reč je osvedčená ... Keď som pri príprave tohto
príhovoru nahliadol do hebrejského originálu, zistil som, že toto slovné
spojenie sa rovnako tak dobre dá preložiť ako : Hospodinova reč je
čistá, resp. prečistená. Tá osvedčenosť, resp. čistota Božej reči spočíva
v tom, že na Božie slovo sa dá spoľahnúť. Dá sa mu dôverovať. Pán
Boh si za svojim slovom stojí a nemení ho tak ako Mu to v danej chvíli
vyhovuje. V kontexte 18. žalmu platí: Hospodin svojho pomazaného
služobníka Dávida neopustí. Nuž a dnes toto zasľúbenie platí rovnako
tak mocne pre teba, Janka : Hospodin ani teba ako svoju služobnicu
neopustí. Hospodinova reč je totiž osvedčená ... Jeho áno je naozaj áno.
A Jeho nie je skutočne nie.
Takto, milá sestra farárka, v slávnostný deň svojej inštalácie si
i ty pozvaná k tomu, aby rovnako tak tvoja reč bola čistá, priama, jasná,
spoľahlivá a osvedčená. Presne tak ako aj tá Hospodinova. Nech i tvoje
áno je áno. Nech i tvoje nie je nie. A nič viac medzitým. Pretože všetko,
čo je navyše, je od toho zlého, ako nás to učí aj Pán Ježiš. Nech sú takto
osvedčené, čisté, priame, jasné a zrozumiteľné tvoje kázne! No nech je
takým predovšetkým celý tvoj život, tak ten služobný – farársky ako aj
ten osobný. Dnešný svet i človek v ňom potrebuje počuť jasnú reč
a vidieť jasné a jednoznačné svedectvo života. Pán Boh nech ti teda
opäť dáva na každý deň vrchovato svojho Svätého Ducha, aby vo svete
i medzi ľuďmi, kde dnes je tak, ale zajtra môže byť už celkom inak – si
ty bola stála a osvedčená. Tak v reči, vo svojej viere, ako aj v skutkoch
a napokon v celom živote.
On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka. Milá Janka, na
svoje oznámenie o inštalácii si si zvolila slová 18. žalmu, ktoré kráľ
Dávid vyslovil situácii, keď ho Hospodin vyslobodil z rúk všetkých

nepriateľov a z ruky Saulovej. Zrejme ťa tieto slová vnútorne oslovili
a takpovediac – vidíš sa v nich, našla si sa v nich. Je pravda, že
akokoľvek úprimne sa človek môže snažiť vydávať dobré svedectvo,
tak slovom ako aj skutkom, o dokonalej Božej ceste a osvedčenosti
Hospodinovej reči, stále sa nájde niekto, kto nebude spokojný, komu
niečo bude vadiť, kto bude brojiť, hľadať chyby a znechucovať. Zrejme
sa tomu nedá vyhnúť. Stále totiž žijeme v nedokonalých podmienkach
tohto sveta, ktorý je ovplyvnený a zaťažený hriechom. Ten zlý sa tiež
nevzdáva len tak ľahko a bez boja. Naopak! On si rád pre svoje nekalé
ciele použije nejedného človeka ...
Milá Janka, počítaj vo svojej službe zborovej farárky aj s týmto
fenoménom! Kiežby si takých situácií, s ktorými sa musel vyrovnať
i kráľ Dávid, vo svojej službe prežila čím menej! No keď by sa už
objavili pamätaj na jedno : On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka.
Alebo podľa iných prekladov : On je štítom každému, kto Mu dôveruje,
kto sa na Neho spolieha, kto sa v Ňom ukrýva. Pri Ňom a v Ňom, vo
svojom dobrom Otcovi nebeskom máš i ty dokonalý štít a úkryt. Len sa
k Nemu v trpezlivosti utiekaj, dôveruj Mu a spoliehaj sa na Neho, a On
i teba vyslobodí, vyvýši a korunuje víťazstvom a úspechom! Tak ako i
dávno pred nami svojho služobníka Dávida. Pretože : 31 Božia cesta je
dokonalá, Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom každému, kto sa
k nemu utieka. Amen.

