
Lekcia: Ef 6, 10-17                                         Kázeň: Joz 7, 1-5

Bratia a sestry,
minulý týždeň sme počuli o tom, že mesto Jericho padlo. Bolo do základov zničené

a tiež skoro všetko, čo sa v ňom nachádzalo. Tiež sme počuli výstrahu, aby si Izraelci
nebrali nič z toho, čo je v Jerichu. Dnešný text nám hneď prvou vetou prezrádza, že toto
nariadenie bolo v jednom prípade porušené.

Dnešná kapitola obsahuje presne opačný výsledok, ako tá minulá. Naposledy sme
počuli, že Izraelci porazili slávne a veľké mesto Jericho. Dnešný biblický text nám však
prezrádza,  že nedokázali  poraziť malé mesto Aj.  Niekto by povedal,  že to nie je  nič
výnimočné. Veď tak je to aj v živote. Raz je človek hore a raz dole. Niekedy sa darí
veľmi dobre a prichádza úspech a inokedy sa všetko kazí a nič nevychádza. Avšak to,
prečo tentoraz Izraelci zlyhali,  malo svoj dôvod. Aj to, že porazili  Jericho nebola iba
šťastná  a  nečakaná  náhoda.  Víťazstvá  a  prehry  Božieho  ľudu  súvisia  v  vždy  s
Hospodinom. 

Výstižne  to  vyjadril  žalmista:  Ak Hospodin  nestavia  dom,  márne  sa  namáhajú
stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik,... (Ž 127, 1) Alebo v Novom
zákone je napísané, že Boh nás pozná tak dobre, že nám aj vlasy na hlave spočítal. (Mt
10, 30) Hospodin sa o všetko stará. Človek sa síce môže protiviť Božej vôli, ale nikdy si
ju nedokáže prispôsobiť vlastným predstavám. 

V Liste Jakuba sa ohľadom ľudských plánov píše toto: A teraz už vy, ktorí hovoríte:
Dnes alebo zajtra vypravíme sa do tohto alebo tamtoho mesta, pobudneme tam rok a
budeme kupčiť a zarábať - veď neviete, čo bude zajtra s vaším životom; ste para, ktorá
sa nakrátko ukáže, a potom zmizne; miesto toho, aby ste hovorili: Ak Pán bude chcieť,
budeme živí a vykonáme toto alebo tamto! teraz sa vychvaľujete v pýche! Každá takáto
chvála je hriešna. (4, 13-16) Boh je zvrchovaný a nikto sa mu nemôže rovnať. 

Nie  je  tomu  tak  iba  v  Biblii.  Všetko,  čo  sa  deje,  je  pod  Božím dohľadom  a
kontrolou. Naše životy sú v Božích rukách. Veríme v Boha, ktorého spoznávame skrze
slová Biblie. V Biblii sa Hospodin nikdy nespráva ako nejaký slabý boh, ktorého moc je
limitovaná a je odkázaný na človeka. Náš Pán je všemohúci a všetko sa deje podľa Jeho
vôle. 

No možno sa na Boha obraciame iba vtedy, keď sa cítime slabí a potrebujeme
pomoc.  Podobne  konali  aj  Izraleci.  Povzbudení  veľkým  víťazstvom  nad  Jerichom
vysielajú poslov do Aju. Potom ako Aj preskúmali sebavedomo tvrdia, že na dobytie toho
mesta netreba všetkých vojakov. Možno aj my keď stojíme pred problémami, o ktorých
si myslíme, že ich v pohode zvládneme, tak sa neunúvame skloniť sa v modlitbe pred
Bohom a prosiť ho o požehnanie.
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Avšak s Pánom Bohom, by sme mali počítať vždy. Boh nie je nejaký talizman, nie
je ani automat na vyriešenie našich problémov a nie je ani nejaký džin v lampe, ktorý má
vykonať to, čo nie je v ľudských silách. Bohu nemôžeme rozkazovať a nemôžeme si s
Ním robiť,  čo sa  nám zachce.  Boh stojí  nad nami a môže vykonať čokoľvek sa  mu
zachce. Do Božích rúk vkladajme všetko, čo je pred nami. Nespoliehajme sa na vlastnú
silu, ale buďme silní v Bohu. Nezabúdajme, že bez Boha sa nám nepodarí zdolať ani tú
najmenšiu prekážku.

Keď sa človek obracia na Boha iba niekedy, znižuje Jeho autority a popiera jeho
moc nad celým svetom. Keď stáli Izraelci ešte pred Jerichom, Hospodin povedal Józuovi,
že vydal  mesto do ich rúk.  No v dnešnom texte nič také nezaznieva.  Izraelci  získali
sebavedomie. Púšťajú sa do ďalšieho boja, a to bez toho, že by sa spýtali na Božiu vôľu.
Rýchlo zabudli na to, že víťazstvo pochádza od Hospodina. To bola prvá chyba, ktorej sa
dopustili,  a  ktorú  po  nich  možno  veľmi  často  opakujeme  aj  my.  To  však  nebol
rozhodujúci  prvok,  prečo  ich  obyvatelia  mesta  Aj  nielenže  porazili,  ale  dokonca  sa
odvážili prenasledovať ich za brány mesta. 

Dôvod, prečo Izraelci neboli aj naďalej úspešní nebol ten, že by ich Boh opustil.
Boh bol s nimi. Skutočný dôvod bola ľudská neposlušnosť. Hriech jednotlivca zasiahol
celé spoločenstvo. Čítame o nich, že im zmalomyseľnelo srdce. Takéto vyjadrenie sme už
v knihe Józua videli, ale vždy šlo o nepriateľov Božieho ľudu. Báli sa a zmalomyseľneli
srdcia tým, ktorí Hospodina nepoznali. No to isté sa môže stať aj tým, ktorí síce Boha
poznajú, ale nekonajú podľa Božieho slova. Je rozdiel vedieť o Bohu a spoliehať sa na
Neho. Kto sa na Boha spolieha, bude konať podľa Jeho slov. Keď nám niekto radí a my
tomu človeku dôverujeme, tak sa podľa jeho rady aj zariadime. Aká je však naša viera,
keď podľa Božieho slova nekonáme!

Áchán poznal Boha a vedel,  čo Hospodin prikázal,  a predsa sa rozhodol konať
presne opačne. Kvôli tomu boli Izraelci porazení a vzplanul proti nim hnev Boží. Boh je
svätý a spravodlivý a nie je mu jedno, ako sa človek správa. Hnevá sa, keď človek Jeho
slovo nepočúva alebo koná  opačne. Nehnevá sa kvôli tomu, že by bol malicherný. Jeho
hnev je oprávnený, pretože každé prestúpenie Božieho nariadenia vedie k smrti. Nielen k
smrti  telesnej,  ale  hlavne  duchovnej.  Žiť  si  podľa  seba  bez  ohľadu  na  Božiu  vôľu
znamená vzďaľovať sa od Toho, ktorý nás tak veľmi miloval, že svoj život položil za nás.

Bratia a sestry, dôverujme Bohu v každej životnej situácii. Je s nami vtedy, keď
vyhrávame  a  je  s  nami  aj  vtedy,  keď  prehrávame.  Na  Boha  sa  môžeme  spoliehať.
Hľadajme Božiu vôľu a konajme podľa nej. Buďme silní v Bohu! Amen. 

Vypočujme si slová vyslania, ako sú napísané v Žalme 37.: 
Dôveruj Hospodinovi a čiň dobre, bývaj v krajine, pravdu ostríhaj! 
Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými
vami. Amen. 
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