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5. nedeľa po Svätej Trojici: Nasledovanie a učeníctvo (16. 7. 2017) Levice
1. Kronická 21, 15-16
Boh vyslal anjela do Jeruzalema, aby ho pustošil. Ako tak pustošil, pozrel sa Hospodin a oľutoval
pohromu. Povedal anjelovi zhubcovi: Dosť už! Zadrž ruku! Anjel Hospodinov vtedy stál pri humne
Jébusejca Ornána. Keď Dávid pozdvihol oči, videl anjela Hospodinovho stáť medzi zemou a nebom
s vytaseným mečom v ruke, smerujúcim na Jeruzalem.
Bratia a sestry
Celý náš život, ktorý žijeme na tomto svete sa odohráva na základe udalostí, ktoré sa dejú v tom
svete neviditeľnom, duchovnom. Je to svet, ktorý nevnímame naším telesným zrakom, ale je to
zároveň svet, ktorý je omnoho reálnejší, ako by sme na prvý pohľad predpokladali.
Existujú však okamihy, kedy Pán Boh pootvorí akoby dvere do tohto duchovného sveta a my potom
vidíme súvislosti, ktoré by sme inak nikdy nevnímali. V Biblii vidíme zachytené mnohé postavy, ktoré
prežili podobnú skúsenosť. Dnes si všimneme tri z nich, ktoré videli anjela s vytaseným mečom a to
1. Bileáma, 2. Józuu a 3. Dávida.
1. Bielám. Izraelský národ pod vedením Mojžiša sa po štyridsiatich rokoch túlania po púšti začal
postupne približovať k hraniciam zasľúbenej krajiny. Izraelci však museli prejsť cez územie Moábcov,
aby vošli do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Keď sa o nich dozvedel moábsky kráľ Balák, veľmi
sa naľakal. Nechal si teda zavolať veštca Bileáma, aby šiel a preklial celý izraelský národ. Poslal teda
k nemu poslov, ktorí ho prehovárali k tomuto skutku, ale on odmietol. Potom kráľ Balák poslal
k nemu ešte váženejších poslov, ale aj ich odmietol. Nakoniec si to však rozmyslel a rozhodol sa
pricestovať ku kráľovi Balákovi, aby mu pomohol prekliať Izrael. Nasadol na svoju oslicu a vydal sa na
cestu.
Lenže do cesty sa mu postavil Boží anjel s vytaseným mečom proti Bileámovi. On sám ho však
nevidel, ale jeho oslica ho videla. Čítame v Bibii: Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho stáť v ceste
s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty. Tu zastal anjel Hospodinov na chodník medzi vinicami,
múr bol z jednej i z druhej strany. Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho, pritlačila sa k stene
a Bileámovi pritlačila nohu k stene. On ju znovu zbil (4. M 22, 23-25).
Oslica teda videla anjela s mečom v ruke, chcela sa mu vyhnúť, ale nebolo kde. Bileám si myslel, že sa
jej nechce kráčať ďalej, preto ju niekoľkokrát zbil. Nakoniec aj jemu bol otvorený vnútorný duchovný
zrak, kedy uvidel anjela s vytaseným mečom v ruke, ktorý mu povedal: Prečo si už tri razy zbil svoju
oslicu? Ja som vyšiel postaviť sa proti tebe, lebo táto cesta podľa mňa je zvrátená. Oslica ma videla
a trikrát sa mi vyhla. Keby sa nebola vyhla, bol by som ťa bol zabil, ale ju by som nechal nažive (4. M
22, 31-33)
Nevieme presne, čoho zlého sa Bileám v živote dopustil. Vieme však, že bol veštcom. A Biblia hovorí,
že sa Hospodinovi protiví každý, ktorý robí takéto veci a zaplieta sa s temnými silami. Osol bol
v starom Egypte považovaný za zviera, spojené so silami podsvetia. Je pravdepodobné, že oslica
slúžila Bileámovi nielen ako jazdecké zviera, ale mu slúžila aj pri jeho vešteckej praxi. Bileámovu
zaslepenosť hriechom chcel Pán Boh potrestať smrťou. To je príbeh Bileáma, o ktorom hovorí
Biblia. Boh mu však daroval milosť, aby sa zmenil. Dokonca uvidel anjela s vytaseným mečom proti
nemu, aby umrel.
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Viete si predstaviť skutočnosť, keď je náš život Pánu Bohu tak nepríjemný, že sa ho rozhodne skončiť
a pošle proti nám podobného anjela? Videl som mnohých ľudí umierať. Poznal som aj takých, ktorí
na smrteľnej posteli zatínali ruky proti nebu a odchádzali na druhý svet v hrozných depresiách
a nenávisti. Priznám sa, že by som nechcel nikdy podobne umrieť. Preto by sme sa mali každého dňa
modliť, aby nám bol Hospodin milostivý, aby sa na nás nehneval, aby sa nad nami zmiloval pre obeť
svojho Syna Pána Ježiša Krista.
2. Józua. Izraelci vchádzali do zasľúbenej krajiny pod vedením Józuu. Mojžiš ich priviedol k hraniciam
zaľúbenej krajiny, videl ju z diaľky a vo veku 120 rokov zomrel a Pán Boh ho pochoval na vrchu Nébó.
Józua previedol celý národ cez rieku Jordán, až sa priblížil k mestu menom Jericho, ktoré mu stálo v
ceste (mesto Jericho je pokladané za najstaršie dodnes žijúce mesto na svete).
V knihe Józuovej čítame: Keď Józua bol pri Jerichu, začal sa pozorne dívať a videl, že oproti nemu stojí
akýsi muž s vytaseným mečom v ruke. Józua podišiel k nemu a prihovoril samu: Patríš k nám, alebo
k našim nepriateľom? On odpovedal: Nie, som vodcom voja Hospodinovho, práve teraz som prišiel.
Vtedy Józua padol na tvár k zemi, klaňal sa mu a povedal: Čo chce povedať môj pán svojmu
služobníkovi? Vodca voja Hospodinovho povedal Józuovi: Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom
stojíš, je sväté a Józua urobil tak (Józua 5, 13-15).
Je to podobná situácia, akú kedysi prežil Józuov učiteľ Mojžiš, keď sa mu v horiacom kríku zjavil anjel
Hospodinov a povedal mu, aby sa vyzul, pretože pôda, na ktorej stojí, je posvätná. Niečo podobné
teraz prežil Józua, Mojžišov nástupca sám vo svojom živote.
Videnie anjela s vytaseným mečom nebolo však také hrozné, ako v prípade Bileáma. Józua videl iba
nejakého neznámeho cudzinca s vytaseným mečom oproti Jerichu. Nejednalo sa pritom o niečo
nadprirodzené. Skrátka anjeli niekedy dokážu na seba zobrať aj ľudskú podobu, takých skutkov je
plná Biblia. Po predstavení sa cudzinca Józua akosi logicky čakal, že mu teraz anjel dá pokyn na útok
proti. Ale nestalo sa tak. Dostal však iný príkaz, ako čakal. Mal si vyzuť obuv, pretože miesto kde
sa nachádza je sväté. Pre vstup izraelského národa do kanánskej krajiny nie je treba veľkých rozkazov.
Samotný boj bude patriť Hospodinovi, Izrael má iba počúvať Jeho slová.
Nakoniec vieme, že Józua sa stal špehom, ktorý preskúmal Jericho. Následne obchádzali Izraelci
sedemkrát Jericho s truhlou zmluvy a na siedmykrát keď zatrúbili, hradby spadli a oni toto mesto
dobyli.
My všetci sme – bratia a sestry – súčasťou jedného duchovného zápasu. Na jeseň minulého roku sa
začal zápas za naše mesto Levice, v ktorom žijeme. Začali sme sa viac modliť za to aj v našom zbore, aj
v iných zboroch, aby zlo odišlo. Duchovne sme na modlitbách pripravovali kajúcu tryznu určenú za
židovské obete, ktoré zahynuli v holokauste počas 2. svetovej vojny, nakoľko z nášho mesta bolo na
smrť odsúdených vyše 2 000 židovských obyvateľov. Kajúca tryzna vykonala svoje dielo a my
v modlitbách pokračujeme ďalej. Po tri štvrte roku vidíme určité obrysy, ktoré Pán Boh začína konať
v našom meste. Oficiálna veštiareň, ktorá v našom meste pôsobila, skrachovala a jej budova je na
predaj. Liečiteľka skupiny reiky stratila svoju moc a nedokáže ďalej v našom meste pracovať. Každý
september konali scientológovia na hrade v Leviciach svoje podujatia. Tie im už v tomto roku boli
vedením hradu zatrhnuté a miesto nich tam konajú na hrade kresťania svoje evanjelizácie. Podiel
interrupcií v meste klesol za posledné mesiace o 40 %. Je to náhoda? Pán Boh nepozná náhody, má
svoj cieľ, za ktorým chceme kráčať.
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Podobne ako za Józuu, toto je Boží boj. My pritom nemusíme robiť veľa, iba sa posvätiť a pravidelne
sa prihovárať v modlitbách za naše mesto. Keď ho budeme obrazne povedané, obchádzať
siedmykrát, hradby temnoty sa zrútia nadobro.
3. Dávid. Kráľ Dávid sa na sklonku svojho života rozhodol spočítať celý izraelský národ. O všetkých
dôležitých veciach vo svojom živote sa radil s Pánom Bohom, ale túto záležitosť konal takpovediac na
vlastnú päsť. Ako trest od Pána Boha prišla skutočnosť, že na Izrael Hospodin dopustil morovú
epidémiu, počas ktorej zahynulo 70 000 mužov. Čítame v Biblii: Boh vyslal anjela do Jeruzalema, aby
ho spustošil. Ako tak pustošil, pozrel sa Hospodin a oľutoval pohromu. Povedal anjelovi zhubcovi: Dosť
už! Zadrž ruku! Anjel Hospodinov vtedy stál pri humne Jébusejca Ornána. Keď Dávid pozdvihol oči,
videl anjela Hospodinovho stáť medzi zemou a nebom s vytaseným mečom v ruke, smerujúcim na
Jeruzalem. Vtedy padol Dávid, i starší odetí vrecovinou na tvár ( 1. Kron 2, 15-16).
Bratia a sestry – Dávid si uvedomuje svoju vinu, keď kvôli nemu muselo zomrieť 70 000 mužov.
Uvedomil si to pri pohľade na anjela stojaceho medzi nebom a zemou, s vytaseným mečom naproti
Jeruzalemu. Doslovne bol z tejto situácie vydesený. Je to taká zaujímavá skutočnosť, keď on svojím
spôsobom života spôsobil smrť toľkým ľuďom. Niečo podobné sa môže stať aj nám. My sami, možno
aj nechtiac sme mohli niektorých ľudí odradiť od viery. Svojím správaním, svojím konaním, svojím
spôsobom života, tým ako sa vyjadrujeme na adresu druhých. Niekto, kto toto videl si mohol
povedať: „Ak takto reaguje kresťan, nechcem mať nič podobné s kresťanstvom“. A je možné, že ten
človek odišiel do nevery a duchovne zomrel pred Pánom Bohom. Modlime sa, aby sa náš život nestal
prekážkou viery druhému človeku. Modlime sa, aby sa kvôli nám ľudia nerúhali menu Božiemu.
Dávid si svoju vinu uvedomil a zobral na seba aj všetky jej dôsledky. Videnie anjela s mečom v ruke sa
odohralo na humne Ornána Jébusejského. Dávid toto humno odkúpil a postavil tam oltár
Hospodinovi. Neskôr na tomto mieste Dávidov syn Šalamún postavil chrám v Jeruzaleme. Zaujímavá
skutočnosť: „Pán Boh si miesto Dávidovho zlyhania premenil na miesto požehnania pre celý Izrael.“
Preto sa aj my modlime bratia a sestry, aby naše zlyhania nikoho neodradili, alebo neznechutili vo
viere v Pána Boha. Vyznávajme v modlitbe, ak sme niekoho slovom a skutkom urazili a vo viere
znechutili. Nech nám to Pán Boh odpustí a zmení trest na požehnanie.
Bratia a sestry - jeden anjel s vytaseným mečom a tri príbehy ľudí, ktorí s ním mali svoju duchovnú
skúsenosť. Aká je tá naša osobná skúsenosť zoči-voči Božiemu majestátu? Nech nás teda Boh vedie
svojou cestou, aby sme najskôr všetky naše plány premodlili, vnímali ich v duchovných súvislostiach
a svojimi zlyhaniami na ceste viery nikoho neodradili.
Amen.

