Nový rok
1. 1. 2022, 18:00 Nový kostol
Piesne: 48, 69, 437 a A21.
Liturgické texty: Lukáš 2, 21
Modlitba pred kázňou: Nebeský Otče, v mene Tvojho Syna
chceme začať tento rok. Do Tvojich rúk vkladáme všetok náš strach,
bolesť a obavy. S dôverou, že Ty nás prevedieš aj týmto časom.
Amen.

Jozue 1, 7-9

„ 7 Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal celkom podľa zákona,
ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neuchýľ sa od neho ani napravo
ani naľavo, aby si mal úspech, kamkoľvek vkročíš. 8 Nech sa táto kniha
zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si
sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja
cesta a budeš mať úspech. 9 Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny,
nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou,
kamkoľvek pôjdeš.“

Milí bratia a sestry,
hovorí sa, že funkcia človeka zmení. Asi sa aj vám
už párkrát stalo, že človek, ktorý bol predtým vašim dobrým
priateľom, alebo sa zdal byť celkom v pohode, sa po tom, ako sa
dostal do vysokého úradu, či funkcie, začal správať úplne inak,
než predtým. Už nebol taký prívetivý, milý a začal byť ku vám
odmeraný.
To takmer cyklicky vidíme po každých voľbách – politik,
ktorý sa nám zdá byť pred nimi slušný, nepodplatiteľný a
schopný, akoby sa po vyhratých voľbách zmenil na úplne iného
človeka. Už sme si akosi aj zvykli na to, že všetky naše nádeje sa
napokon zmenia na sklamanie.
V našom Božom slove sme počuli Božie napomenutie pre
mladého Jozueho, ktorý sa tiež dostal do vysokej funkcie, do
významného úradu – z Mojžišovho pomocníka a
podporovateľa sa stáva Mojžišov nástupca.

On má byť od tejto chvíle ten, kto bude viesť Boží
ľud. Kto bude rozhodovať o každom kroku na ich ceste, kto sa
bude musieť rozhodnúť pre dobré, alebo zlé.
Úloha, ktorá je pred ním je takmer nad ľudské
sily – dokončiť Mojžišovo dielo. Voviesť ľud do zasľúbenej
zeme, následne ju zaujať a rozdeliť medzi jednotlivé kmene.
Nezostane však v nej sám – Hospodin ho uisťuje,
že bude vždy prítomný v Jozuovom živote. Bude stáť za
jeho krokmi a
viackrát v našom texte zaznieva jasné
povzbudenie - Len buď silný a veľmi odvážny!
Duchovnou posilou v Jozuovej službe má byť aj
Boží zákon, Božie Slovo, ako ukazovateľ Božích ciest,
obsahujúci konkrétne pokyny pre rôzne životné situácie. Tohto
zákona sa má pridržiavať.
Zákon vyžaduje od neho aj určitú disciplínu, odriekanie a
poslušnosť, vďaka ktorým bude na svojej ceste úspešný.
Doslova Boží zákon má byť mantinelom v jeho konaní. Nesmie
sa od neho uchýliť ani napravo a ani naľavo.
Jozue to poslušne prijíma. Nechce sa spoliehať na
svoju múdrosť, silu a šikovnosť, lebo vie, že tie majú svoje
limity. Uvedomuje si, že ak chce Boží národ viesť, aj on musí
byť niekym vedený. Dobrý vodca je totiž ten, ktorý sa
sám dokáže nechať viesť. Dokáže načúvať. Korigovať svoje
rozhodnutia. Priznať si chybu. Dôverovať niekomu, kto je vyšší
a múdrejší, než je on.
To však Jozueho nevedie k pasivite, ale k úžasnej
aktivite, odvahe a rozhodnosti. Život pod mocou Božej
milosti nie je pasívny, ale naopak mimoriadne aktívny život –
lebo nás vedie Boh a my sa Ním nechávame viesť.
Boh nás nepovolal k tomu, aby sme svoj život iba
presedeli a prevegetovali, ale prežili ho v službe Jemu a aj
svojim blížnym.
Vďaka tomu sa Jozue nemení ani po zmene
svojho spoločenského statusu. Je rovnaký, ako bol
predtým, než nahradil Mojžiša. Rovnako verný, odvážny a
spravodlivý. Funkcia a dôležitá úloha neotriasli jeho

charakterom.
Vie však, že to zvládne iba pod mocou Božej milosti a
pod Jeho vedením. Prejde Jordán, dobyje Kanaán, rozdelí ho
kmeňom a oni zaujmú krajinu.
Bratia a sestry, aký je to rozdiel oproti dnešným
vodcom a predstaviteľom národa! Tí neraz nerešpektujú
žiadne mantinely, nielen tie Božie, ale ani tie občianske a
myslia si, že oni vedia všetko najlepšie. Všetkých chcú viesť,
ale sami sa viesť nenechajú. A potom sme z nich sklamaní
a prekvapení, keď nenaplnia naše nádeje, ktoré sme do nich
vkladali.
Ako je to však s nami? Aj pred nami, rovnako ako
pred Jozuem, je mnoho úloh. Minimálne prežiť, zaujať, prejsť
ten Nový rok, ktorý je pred nami. Aj v ňom nás čaká mnoho
skúšok, mnoho prekážok, aj mnoho smútku. Aj my budeme
musieť ním viesť minimálne samých seba, svoje rodiny, svojich
blízkych...
Aj pri nás platí to, že dobrý vodca, ten, kto chce
byť na svojej ceste úspešný, musí sa nechať viesť. Aj pre
nás Hospodin v tomto roku povzbudzuje, naplňuje svojou
milosťou a aj nám hovorí: Len buďte silní a veľmi odvážni!
Aj nám v tomto roku dáva svoje slovo ako isté mantinely
pre naše životy, ukazovateľ toho, čo je dobré a čo zlé a kam
máme kráčať. Ani my sa nemáme uchýliť od nich napravo, či
naľavo.
Záleží na nás, ako túto Božiu ponuku, zasľúbenie
využijeme. Správne by nás mala viesť k tomu, aby sme tento
rok prežili najlepšie, ako len vieme. V službe svojim blížnym i
svetu okolo nás. Vo vernosti Bohu a vydávaní svedectva o Jeho
láske.
Lebo, ako už bolo povedané, Božie deti, ktoré sa nechajú
viesť svojim nebeským Otcom, nie sú deti pasívne a lenivé, ale
naopak aktívne v Jeho láske.
Tak, ani nami tento rok neotrasie. Nezmení to
dobré v nás, ale naopak, v tom dobrom porastieme a
vydáme Bohu dobrú úrodu. Amen.

