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Zamyslenia na týždeň po nedeli 1. januára 2017  

  

Nedeľa 1. januára 2017 – Nový rok 

Piesne: ES č. 72, 479 

Text: Joz 1, 1 – 9  

„Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, 

bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Začíname nový kalendárny rok 2017, ktorý je pre nás pamätným rokom, lebo 31. októbra 2017 si 

budeme pripomínať 500 rokov od začiatku reformácie. Wittenberské kostolné vráta, kde Martin 

Luther pribil na verejnú diskusiu 95 výpovedí, sú svedkom zmeny, ktorá sa začala v cirkvi. Aj 

kniha Józue nám v úvode hovorí o zmene, a to o zmene vedenia v izraelskom národe. Po 

Mojžišovi nastupuje Józua, pred ktorým je úloha priviesť Boží ľud cez Jordán do zasľúbenej 

krajiny. Nejde len o príchod, ale potom aj o postupné zaujatie územia, kde žijú pohanské národy. 

Józua sa právom obáva, aby ľudia nesplynuli s pohanmi, a tiež má obavu z bojov, ktoré ich 

možno čakajú. Ako prvé pred nimi stojí silne opevnené mesto Jericho... Podobne aj Luther stál 

pred ťažkou úlohou: vstúpiť do sporu s cirkvou a bojovať za pravdu evanjelia. V prečítanom 

texte Hospodin povzbudzuje Józuu v náročnej úlohe a Józua trikrát dostáva rozkaz: Buď silný 

a odvážny! Buď silný a veľmi odvážny (konaj celkom podľa zákona Mojžišovho)! Buď silný 

a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Je nám jasné, že Józua sám od seba nedokáže byť ani silný, 

ani odvážny. Je však naučený spoliehať sa na Hospodina a Pán Boh mu nádherne vyznáva: 

„Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ Niečo podobné v Božom vedení 

prežíval azda aj Martin Luther, keď sa dostal do vedenia Božieho ľudu, ktorý sa nanovo začal 

riadiť evanjeliom. Svet sa nezmenil, postavenie kresťana dnes sa veľmi neodlišuje od zápasov, 

ktoré stáli pred Józuom či Lutherom. Máme reformačný rok. Akí sme? Sme silní a odvážni? Sme 

naučení spoliehať sa na Hospodina? Sme ochotní počúvať Pána Ježiša a konať tak, ako On chce? 

„Pán Ježiš nám daroval určité miesto a zodpovednosť, aby sme prinášali Boží poriadok; aby sme 

zaujali Boží postoj; aby sme konali v pravde evanjelia.“ Áno, je to ťažké, a preto je tu jasný 

rozkaz: Buď silný a odvážny – nie v sebe, ale jedine v Bohu! Naša sila a odvaha je jedine vo 

viere v Pána Ježiša. Potom nám platí zasľúbenie: Ja, Kristus, som s tebou, kamkoľvek pôjdeš. 

Amen. 

 

Modlitba:   

Drahý náš Spasiteľ, bez Teba nemáme ani sily, ani odvahy na život podľa Božej vôle. Ďakujeme 

Ti, že si nám vždy nablízku, nech by sme boli postavení do akejkoľvek situácie aj v tomto 

nadchádzajúcom roku. Túžime podľa vzoru Józuu aj Martina Luthera verne stáť v Božích 

veciach. Daruj nám dostatok odvahy a sily. Ďakujeme, že nás budeš dobre viesť a raz nás 

dovedieš až k sebe do Božieho kráľovstva, kde budeme s Tebou žiť naveky. Amen. 
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