Posledná nedeľa – 22.11.2015
1.samuelova 8,1-22...4-7
Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi!
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Tak veľmi túžime sa slobodne rozhodovať, tak veľmi si chceme zvoliť sami svoju cestu. Boh proti tomu nemá nič,
ale potom už nenesie zodpovednosť za to, kam dôjdeme. O chvíľu je tu, alebo už je tu. To obdobie, kedy intenzívnejšie
ako inokedy si budeme myslieť, že sa rozhodujeme sami podľa seba....a pritom v podvedomí kdesi medzi riadkami v nás
znie....tak ako je to u všetkých...Veci, veci a veci....jedlo a pitie...obchody a obchody......eschopy a eschopy....ale nielen to
a nielen to obdobie, ktoré je pred nami má na nás vplyv. Necháme sa spravovať čudnými kráľmi, chceme ísť vlastnou
cestou, ale zároveň tak ...ako všetci okolo.

Túto možnosť si vybrali aj izraeliti, keď hudú do Samuela, aby im ustanovil kráľa, že už im on ako prorok a ako
vodca národa nestačí. Majú aj zámienku. Totiž úrad proroka - kňaza -vodcu bol v izraelskom národe dedičný
a Samuelovi synovia Joél a Abija ako vodcovia neobstáli. Neboli ako ich otec, ľudia tvrdia, že nechodili po jeho
cestách, nežili tým spôsobom života ako ich otec, nevyznávali tie večné hodnoty, ale oddali sa lakomstvu, brali
úplatky, prekrúcali právo. Dosť vážny dôvod, povieme si. A pravdepodobne Samuel ako otec niekde zlyhal.
Často dobrí vodcovia nie sú dobrí otcovia. No nemôžeme ho súdiť, nevieme aký bol otec, vieme len to aký bol
človek a to, že jeho synovia si v slobode zvolili inú cestu. Myslím, že takých prípadov vo vlastných rodinách
máte dosť. Ale čo bol hlavný dôvod ľudí, že sa rozhodli Samuela presvedčiť, že keď bude nad nimi kráľ, potom
to pôjde k lepšiemu?....Ako je to u všetkých národov.....to bol ich pravý dôvod.
Možno si to neuvedomujeme, ale tú túžbu má každý človek. Byť ako ten a tamtá....mať to ako tamtí....ísť tam
ako ostatní.....žiť tak ako oni....To je v našom podvedomí, to nám hovorí blikajúci svet okolo. A o tejto našej túžbe vedia
tí, ktorí sa stávajú iniciatívni pri výbere našich kráľov.

Poďme s prúdom, toto nemá budúcnosť...byť iní v tomto smere nám neprospeje, kto nám pomôže
vyhrávať, kto nás bude ochraňovať? Kto nám dá to, čo potrebujeme? Stabilitu, bohatstvo, prosperitu nášmu
národu?....No predsa kráľ!!! Presne tak ako to majú oni! Tak to predsa funguje vo svete! Všade naokolo! Aj my
chceme kráľa, Samuel!!! On to však nevidel ako dobrý nápad. Ako dobrý správca národa sa išiel poradiť
s majiteľom národa. Modlil sa K Bohu.
A nám by sa zdalo, že Boh povie: Samo, v žiadnom prípade! Čo sa im stalo. Stratili rozum! Nevedia do
čoho idú, oni nevedia, čo vlastne chcú. Veď doteraz to bolo v poriadku, vedia predsa, že ja som s nimi! Ja ich
chránim, ja im pomáham vyhrávať, ja im dávam, to, čo potrebujú a oveľa viac. Ja som predsa váš Kráľ,
Samuel!!! Takéto slová nepočujeme. Boh mu hovorí: Vieš čo, daj na ich slová, vyhovej im, vo všetkom, budú
mať to, čo chceli. Budú mať kráľa akého chceli. A netráp sa, nepohŕdli tebou a tvojou rodinou, odmietli mňa,
aby som nebol ich Kráľom.
Ich rozhodnutie je rozhodnutím ich srdca. Pohŕdali mnou už odvtedy, keď som ich vyslobodil z otroctva
v Egypte, celú tú dobu. Nebol som im dosť dobrý. Ani Mojžiš, ani Józue, ani Debora, ani Jefte ani Samsom, ani
ty. Nikto im nebude dosť dobrý. Dokonca ani ja. Takže dobre, nech majú to, čo chcú, ale (všetko má svoje ale...)
oboznám ich s právami kráľa..10v – 18v........
Všetko má svoje ale. Niekedy si vyberieme slobodne svoju cestu, svoj spôsob života, svojich životných
kráľov. Aby sme boli na tom tak ako tí druhí ako tí naokolo. Tie isté veci, to isté jedlo, takú istú školu, ten istý
post, takých istých vplyvných známych........aby nás spravoval, ako je to u všetkých národov....aby sme sa
nevymykali z prúdu...aby....A Boh povie: dobre, keď myslíš,.... budeš mať svojho kráľa, ale....tvoj kráľ bude mať aj
kráľovské právo: Hovoriť ti do života.....zoberie ti deti a použije pre svoje ciele, zoberie ti tvoj čas, zoberie ti tvoje ťažko
zarobené peniaze, niekedy si vezme aj tvojich priateľov a možno ťa oberie aj o strechu nad hlavou.
Staneš sa jeho vazalom. A potom príde deň, keď práve kvôli nemu, kvôli tomu, pre ktorého si sa tak slobodne rozhodol,
budeš volať o pomoc k Bohu, a Boh ťa bude počuť, ale nevypočuje ťa.
Si si vedomý dôsledkov svojho rozhodnutia?.... Takže, ako sa rozhodneš? ....

Čo myslíte, čo povedali ľudia starnúcemu Samuelovi?
19v-20v.....Nie sme iní. Vieme o dôsledkoch a predsa.....predsa chceme byť ako všetci. Boh je Bohom, ktorý ti
dáva slobodu. Nechce, aby si ho miloval nasilu. Nechce, aby si ho musel ctiť bez vlastnej vôle. Nechce byť
tvojím Kráľom pre tvoj život, ak to nechceš ty. Ale raz príde ten deň, keď zistíš, že to bol omyl života a ty budeš
volať o pomoc, no On ťa nevypočuje. Bolo by to tak, keby ....keby nedostal nápad ako to vyriešiť. Ale o tom
budeme ešte veľa počuť nasledujúce dni.
Amen.

