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Rozlúčka s Milanom Rúfusom  (+ 11. 1. 2009, 7. hod.),
17.  1.  2009, Veľký kostol, Bratislava

	Vážená pozostalá manželka s dcérou Zuzankou, vážená smútiaca rodina, Vaša excelencia pán prezident, smútočné kresťanské zhromaždenie!

V Izaiášovom proroctve čítame (57, 1): Zbožní ľudia odchádzajú. Neraz na tieto slová myslíme vtedy, keď takí ľudia odchádzajú z časnosti, keď odchádzajú ľudia, ktorí prežili produktívny vek svojho života v období ateistickej nadvlády, a predsa si zachovali vieru a jej poklad sa snažili odovzdať aj ďalším pokoleniam. 
Na spomínané prorocké slová som si pomyslel vtedy, keď som sa dozvedel, že bol z tejto časnosti odvolaný aj majster slova Milan Rúfus, najvýznamnejší súčasný slovenský básnik, veriaci kresťan, evanjelik. On sám sa vyjadril, že viera v Pána Boha je vzduchom pre dušu. Viera bola pre neho studnicou živej vody, ako to vyjadril aj v básni Chotárové studničky: Ešte si iba kľakal ku nim, už si vedel / čo budeš piť z tých džbánkov Boha – Syna, Boha – Otca a Boha brehov lúk / Toho, čo nespančoval ani kvapku rosy. / A všetko vyšlo čisté z Jeho rúk.
Dnes, pri tejto pocte majstrovi Rúfusovi a rozlúčke s ním, prihováram sa Vám, pozostalá manželka, dcéra i ostatná rodina, ako aj Vám všetkým, bratia a sestry, nielen vo svojom mene, ale aj v mene predsedníctva našej cirkvi, zboru biskupov, ako aj v mene našej ECAV na Slovensku. Ďakujem Pánu Bohu za to, že dal našej cirkvi i nášmu národu takéhoto vzácneho človeka, ktorý svojimi myšlienkami, zachytenými tak umne, a pritom jednoducho a jasne, dotýkal sa a bude sa aj naďalej dotýkať priamo duše čitateľa či poslucháča jeho diela a obracať jej pozornosť na to najdôležitejšie. Preto majstrovi Milanovi Rúfusovi patrí naša vďaka a úcta.
	Čas jeho zemskej púte sa naplnil rýchlo po tom, ako sa dožil osemdesiatich rokov, tak ako o tom píše v básni:  Plynúci čas / ten neúprosný vladár, / ešte aj smrť / vie premeniť na dar. / Nesmierny Bože, viem. Neprahneš po velebe. / No za tie dary ďakujeme Tebe. / Najviac za dar, čo nikdy neblíži, / na ľudskej hlave neskriví ani vláska. / Tvoj Syn, keď visel na kríži, / pokrstil ten dar, / A dal mu meno Láska.   K tomuto ešte pridávam slová apoštola Jána: A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. (1J 4, 16)
Majster Milan Rúfus nám zanechal bohaté básnické dielo, v ktorom bude žiť v srdciach ľudí celého národa. Zanechal však aj vážny odkaz pre kresťanov a pre nás evanjelikov zvlášť. Vyjadril ho v úvode k reprezentačnej publikácii Evanjelické kostoly na Slovensku (vyšla v r. 1992), kde píše:  Strážte si svoj hrad, chráňte si obraz svojho Boha pred nečistými prstami času ... Nedajte sa pomýliť povrchnými zmenami. Čas naďalej rabuje v ľuďoch a okráda ich o obraz Boha v nich ... Čas, v ktorom neexistencia Boha zdá sa čoraz väčšej časti ľudstva pravdepodobnejšia, než Jeho existencia ... Bez hradu nebolo by ani podhradia. Chráňte si teda svoj Hrad , aby On mohol chrániť vás. Presne tak, ako to v toku piatich storočí spievali v tejto hymne tí vaši pred vami.
 Tým hradom je Hospodin mocností, hradom prepevným je nám Boh Jákobov (Ž 46). Moje útočište, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam (Ž 91). 
Bez Pána Boha a bez viery v Neho je iba žalostná prázdnota. Tak to píše aj Milan Rúfus:  Prázdno je, Bože, chýbaš nám. / Prázdny je priestor. Tu i Tam. / Jeho hrôza i veleba. / Prázdno je, Bože, bez Teba/.... prázdno je deťom, starobe / prázdno je tráve na hrobe // ... Buď, Bože, maj nás trochu rád. Keby si nebol – pod a nad, / vo vnútri vecí, okolo.../ všetko, čo je, by nebolo. 
Bez Pána Boha je pustota a prázdnota. Ale On nám dal svojho Syna aby sme život mali a hojne mali (J 10, 10). Aby sme mali plnohodnotný život tu a v konečnom dôsledku večný život. Aby sme boli naplnení všetkou plnosťou Božou (Ef 3, 19) v Jeho cirkvi, ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých (Ef 1, 23). Preto – aj podľa odkazu majstra Rúfusa – chráňme si svoj Hrad prepevný!
	 Básnik zanemel. Verím však, že bude žiť! Nielen v srdciach tých, ktorí ho milovali, či vo svojom diele a vo svojom národe, ale ako kresťan, ktorému vzduchom duše bola viera, ktorý sa vedel kajať a pokoriť pred Pánom Bohom, ktorý sa spoliehal na Božiu milosť, zjavenú v  Ježišovi Kristovi, bude žiť tam, kde viera je videním. Tam, kde je plnosť všetkého dobrého, milého, dokonalého, krásneho. V tom kráľovstve večnom / na mieste bezpečnom, / kde už nieto smrti, / kde nič nezarmúti. (ES 133, 2). 
Preto aj teraz, hoci nám je ťažko a smutno, odovzdajme s vierou vo vzkriesenie a večný život majstra Milana Rúfusa do Božích rúk, Jeho milosti a láske. Pretože, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh Tým, ktorí Ho milujú. (1Kor 2, 9)  Amen.
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