
Kázeň z ev. Služieb Božích, 25. 9. 2022, 8.30 h, Bratislava (Nový kostol),
ES: 209, 478, 475, A 67,  čít.: Žalm 138, 2-3; Filipským 1, 12-14; Ján 14, 27
Józua 1, 1 – 2 . 5 – 9: „1 Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša
prehovoril  Hospodin  k  Mojžišovmu  služobníkovi  Józuovi,  synovi
Núnovmu,  takto: 2 Mojžiš,  môj  služobník,  zomrel.  Preto  teraz  vstaň,
prejdi cez tento Jordán – ty i všetok tento ľud – do krajiny, ktorú dávam
Izraelcom.  ... Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa a
neopustím. 6 Buď silný a odvážny, lebo ty do dedičstva pridelíš tomuto
ľudu krajinu, ktorú som prísahou zasľúbil dať ich otcom. 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 milé sestry!
Medzi nami žije  mnoho skleslých, deprimovaných ľudí, ktorí
už nič dobré neočakávajú, nevidia žiadnu perspektívu. – A to
nielen kvôli zdražovaniu, hospodárskej kríze a vojne. 

Možno takýmto pocitom skľúčenosti, malomyseľnosti  a obáv
prepadáme niekedy aj my. Z Božieho slova trikrát – ako refrén
znela  Hospodinova  výzva  Józuovi  k odvahe:  Buď silný
a odvážny. Nie  náhodou.  Veď  na  prahu  zasľúbenej  krajiny
skonáva Mojžiš. Pre Boží ľud izraelský to je  nesmierna rana.
Toho, kto ich viedol 40 rokov, viac niet. No  aj keď vodcovia
Božieho ľudu zomierajú, Božie dielo nekončí. 

Mojžišovým nástupcom sa stáva  Józua (v pôvodine  Jehošua,
práva takto sa po hebrejsky povie Ježiš). Význam  mena Józua
je:  Hospodin vyslobodzuje. A to je  programom života Józuu
i každého kresťana:  Našou nádejou nie je na naša zdatnosť,
naše kvality, ale Hospodinova vernosť.  To neznamená, že by
mal Józua či ktokoľvek z nás byť pasívny, lenivý a zložiť ruky do
lona. Naopak, Božia vernosť mobilizuje našu vernosť.   

Buď silný a odvážny, trikrát povzbudzuje Józuu sám Boh. Aby
bolo jasné, o akú odvahu ide, Hospodin oči tohto vojenského
vojvodcu  Izraelcov  neobracia  k dobyvateľskej  stratégii
a taktike,  ale  k Božiemu  zákonu  –   Božiemu  ukazovateľu
cesty,  Hospodinovmu  učeniu. Všetko  veľké  dielo,  ktoré  má
Józua pri zaujatí zasľúbenej krajiny vykonať, záleží na tom, ako
sa Józua bude držať Božej pravdy. 
Ostatne,  nič  v živote  kresťana  si  nevyžaduje  takú  silu
a odvahu,  ako  sa  poslušne držať  Božieho slova  a byť  Pánu
Bohu  verným  vo  všelijakých  zákrutách  života,  životných
zápasoch.  

Úloha, ktorá sa pred Józuom  črtá, je nadľudská. Viesť početný
ľud  do  novej,  neznámej  krajiny  a obsadiť  ju.  Bez  Boha  by
takáto úloha naháňala hrôzu. Preto ho Pán Boh povzbudzuje
k odvahe a Józuovi sľubuje, že bude s ním, kamkoľvek pôjde.
V istote Božej  blízkosti  je  človek schopný odvážnych činov.
Istota,  že  Boh  ide  s nami,  dáva  silu  k odvahe,  vytrvalosti,
k tomu,  aby  nás  neovplyvňoval  strach,  neurčoval  naše
myslenie a konanie.



Koľko ráz mu podliehame.  Odvaha nie je len pre biblických
velikánov ako Mojžiš, Dávid, Daniel, Ján Krstiteľ, apoštol Pavel 
i Pán Ježiš Kristus.  Odvahu nepotrebujú len vojvodcovia ako
Józua, ale my všetci.

Na otázku:  Kde je potrebná odvaha v dnešných časoch?,  by
sme dostali rôzne odpovede. Napr. Stáť si za svojou vierou, za
svojím  presvedčením,  nehanbiť  sa  za   Pána  Ježiša,  za
evanjelium. Odvahu chce aj  byť  samým sebou, „plávať  proti
prúdu“, vedieť povedať: Nie. 
Odvahu chce aj vstúpiť do manželstva, prijať deti. Byť menej
sebeckým. Spolupracovať s druhými, nie pracovať proti sebe.

Abraham Lincoln bol  dobrý  a  múdry  prezident.  Keď vyberal
nového  člena  do  svojej  vlády,  spolu  s  jeho  životopisom  ho
súčasne požiadal aj o zoznam neúspechov, ktoré kandidát na
post ministra zažil. Lincoln sa snažil zistiť, ako človek, ktorý má
zastávať vysoký post, reaguje na prehru.    
Vyberal  si  ľudí,  ktorí  mali  odvahu  zápasiť  s neúspechmi.
Nezľakli sa ich, ale riešili ich.  

Odvaha je začínať po neúspechu odznova. 
Nedávať si pauzu v poslušnosti Božej vôli. 
Odvaha nie je projekt ega ani prechodný trend. 
Odvaha  nie  je  neprítomnosť  strachu,  ale  nedať  sa  ovládať
strachom.  Odvaha  nie  je  absencia  strachu,  ale  zvládnutie
strachu.  Martin  Luther  King  ml.  hovoril  o  potrebe  budovať
„hrádze odvahy, ktoré by zadržiavali povodne strachu“. 

Strach sa sústreďuje na to, čo by mohlo nevýjsť, čo sa môže
pokaziť. Odvaha sa díva na Boha, na Jeho sľuby.  
Pán Boh Józuu povzbudil, aby si Božími prikázaniami nechal
usporiadať  svoj  život  a investoval  do  toho  svoje  úsilie:
sústredil  sa  na  Boží  zákon,  naplno  sa  dal  k dispozícii
Hospodinovi. Vo vzťahu s Ním, v modlitbe k Nemu získavame
odvahu. Autor  žalmu  vyznáva: „Skláňam  sa  pred  Tvojím
svätým chrámom, pre Tvoju milosť a vernosť ospevujem Tvoje
meno, lebo si zvelebil nadovšetko svoje meno a svoje slovo. V
deň, keď som volal, vyslyšal si ma, dodal si odvahy a sily mojej
duši.“ (Ž 138, 2 – 3) 
Odvaha  je  strach,  ktorý  sa  pomodlil  a potom  sa pustil  do
akcie.

Apoštol  Pavel  bol  vo  väzení  pre  Krista.  Píše  odtiaľ:  „Bratia,
chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, viac prospelo
šíreniu evanjelia,  takže to, že som v putách pre Krista, sa stalo
známym  v  celej  vládnej  budove  aj  medzi  všetkými
ostatnými.  Mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami,
v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú Slovo.“ (F 1, 12 –
14)

Pán  Ježiš  hovorí:  „Pokoj  vám  zanechávam,  svoj  pokoj  vám
dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám
srdce neznepokojuje a neľaká.“ (J 14, 27)

Ježiš i príbeh biblického Józuu nás povzbudzujú, nekapitulovať 
pred problémami, Neutekať pre výzvami života. Aj napriek 



utrpeniam  vidieť poza horizont. Vierou hľadieť na Boha – Jeho
sľuby. Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo 
Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.
                       Použitím viacerých prameňov: Martin Šefranko, evanjelický a. v.
farár


