Kázeň z ev. služieb Božích so spoveďou a VP v Bratislave (Spoločenské centrum
Lamač); 5.5.2019; 2.NE po Veľkej noci; ES: 136, 512, 288; čít. text: 1S 17,3–11.26-29.31-32
100. výročie úmrtia generála Dr. Milana Rastislava Štefánika

1. Samuelova 17, 4 . 11 . 37 . 40 (v kontexte celej kapitoly): „4 Z
vojska Filištíncov vystupoval predbojovník, ktorého meno bolo
Goliáš z Gatu, vysoký šesť lakťov a jednu piaď. ... 11 Keď Saul a celý
Izrael počul tieto slová Filištínca, zľakli sa a náramne sa báli. ... 37
Dávid hovoril: Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov
medveďa, vytrhne ma i z ruky toho Filištínca. ... 40 Vzal si do ruky
palicu, vybral z potoka päť hladkých kameňov, vložil ich do kapsy
medzi pastierske náčinie, ktoré mal, vzal si do ruky prak, a tak sa
približoval k Filištíncovi.“

Milí bratia a milé sestry!
Náš text je súčasťou známeho príbehu. Ten hovorí
o nerovnom boji mladého Dávida s obrom Goliášom,
Filištíncom, ktorý potupoval Boží ľud izraelský.
Onen príbeh veriaci vnímali aj ako podobenstvo
a posilu v zložitých zápasoch.
Keď si pripomíname 100. výročie úmrtia generála Dr.
Milana Rastislava Štefánika, ponúka sa paralela so
spomenutým biblickým príbehom.
Štefánikov zápas o
oslobodenie ujarmeného
slovenského ľudu a vytvorenie samostatného štátu Čechov
a Slovákov nesie črty zápasu mladého Dávida proti perfektne
ozbrojenému obrovi Goliášovi.
Štefánik, podobne ako biblický Dávid, sa tohto
obrovského zápasu – boja o slobodu nezľakol.

Obri sa nezriedka javia tým väčší, čím viac sú vzdialení.
Preto sa mnohí ani neodvážia vstúpiť do zápasu – prísť k obrovi
bližšie, keďže z diaľky vyzerá obrovský. No aký veľký obor
vskutku je, závisí v nemalej miere od nášho uhla pohľadu,
resp. od našej viery.
Pretože aj obri sú zraniteľní. Azda to bola príčina, prečo
sa Goliáš tak enormne opancieroval. Na tých, čo stáli voči
nemu to robilo dojem. Väčšine z nich „padlo srdce do nohavíc“.
Zabudli, že aj obor má svoje slabiny a predovšetkým, že Pán
Boh je na ich strane.
Jeden z veršov (4-tý) piesne: Narodil sa Kristus Pán,
vo verzii našich českých bratov znie takto:
Goliáš oloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se!
Z života čistého, z rodu královského,
již nám narodil se.
https://en.wikipedia.org/wiki/Narodil_se_Kristus_p%C3%A1n

Goliáš nie je len historická postava, ale symbol všetkého,
čo máme v Božej moci prekonať. Áno, v Kristovi je Boh olúpil –
porazil Goliáša. V Ježišovi je Boh na našej strane. Bojuje
s nami. A to, čo bežne vnímame ako obra, ako neprekonateľnú
prekážku, je pre Boha a tých, ktorí Mu zo srdca dôverujú,
premožiteľné.
Zrejme všetci poznáme zo svojho života nejakého
obra, nejakého Goliáša. Pre jedného je Goliášom, nedostatok
financií, pre iného je obrom nejaký druh závislosti, pre iného
hlboko narušené, rozvrátené vzťahy, pre ďalšieho zdravotné

problémy, choroba, pocit menejcennosti... – Toto i všeličo iné,
môže byť naším obrom – Goliášom, ktorému čelíme.
Aj Štefánikov zápas vyzeral sťa boj s nepremožiteľným
oborom.
Dnes sa Štefánik, pokladaný na najväčšieho Slováka,
nezriedka idealizuje. Vraj na čo siahol, to sa mu podarilo.
Faktom však je, že vyšiel z chudobného prostredia, že neraz
zápasil s nedostatkom peňazí, s podlomeným zdravím
a neporozumením. No pevne sa držal svojho sna. K tomu –
v súvislostiach tých našich bojov, zápasov s naším Goliášom, aj
nás povzbudzuje biblický príbeh o Dávidovi a Goliášovi
i Štefánikov život.
Dávid i Štefánik mali dostatok dôvodov, aby pochovali
svoje sny. No nenechali sa odradiť. Pevne sa svojho sna držali.
Od poslania, danému im Bohom, sa nedali odradiť – ani
veľkosťou problémov, ani strachom z nich, ani negativistickými
ľuďmi. Verili, že k cieľu – aby bol obor porazený – im Pán
Boh dal všetko, čo potrebujú, aby som to vykonali, cieľ
dosiahli.
Dávid šiel proti Goliášovi s pastierskou palicou, prakom
a piatimi kamienkami – to nie je práve veľa na boj proti obrovi.
Štefánikovou „výzbrojou“ boli vzdelanosť, diplomacia, odvaha,
neúnavná pracovitosť a obetavosť, ochota spolupracovať pre
dosiahnutie dobrého cieľa aj s ľuďmi, ktorí boli v mnohom od
neho rozdielni. Veril, miloval, pracoval. Hoci spočiatku to
vonkoncom nevyzeralo na to, že by zápas, ktorý viedol, mohol
vyhrať.

Stáva sa, že my sa necháme odradiť, dôvodiac, že keby
sme mali to či ono, potom by sme sa odhodlali zápasiť proti
obrom súčasnosti... Dávid použil prak. Celkom zvyčajné
pastierske náčinie. Konal to s vierou, že Boh do neho vložil
všetko, čo potrebuje, aby premohol obra.
Ako je to s nami? – Veríme, že Pán Boh nám dal všetko,
čo potrebujeme, aby ste porazili tých dnešných obrov vo
svojom osobnom žití, v cirkvi, v spoločnosti?
Keď sa pýtame: Bože, prečo si ma lepšie nevyzbrojil pre
to, čo mám robiť? – Pánova odpoveď znie: Dosť máš na mojej
milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Dal som ti
všetko potrebné, aby si splnil svoju úlohu. Tajomstvo zmeny
nášho osobného života, spoločnosti i cirkvi k lepšiemu
spočíva vo využívaní darov, ktorými nás Pán obdaroval. –
Potrebujeme premýšľať, čo je tých našich päť kameňov do
praku.
Obri – zápasy s nimi, nie sú len záležitosťou minulosti.
A biblická zvesť aj život odvážnych ľudí, k akým patrí aj M. R.
Štefánik, potvrdzujú, že má zmysel pevne sa držať sna o lepšej
Božej budúcnosti pre nás. Prosme o to Pána:
„Hľa, vôkol nás je toľko zla na ceste do večnosti!
Z moci strachu osloboď nás, povzbuď k viere, radosti.
Daj nám múdrosť, odvahu daj :/: s Tebou prežiť časné dni. :/:
Nedaj, by sme celkom klesli, moci zla sa poddali:
nech vidíme, že aj v tiesni v Tebe spása nám žiari.
Daj nám múdrosť, odvahu daj, :/: by sme verní zostali! :/: Amen.
(Ev. spevník č. 260, 2. a 4. verš)
Použitím myšlienok K. Douglassa: Martin Šefranko, evanjelický a. v. farár

