
Utorok 2. januára 2018 

Piesne: ES č. 69, 71 

Text: Joz 24, 1 – 2a. 13 – 18. 25 – 26 

„1Józua zhromaždil všetky kmene Izraela do Síchemu a povolal starších, predákov, sudcov a 

úradníkov Izraela. Keď sa postavili pred Boha, 2prehovoril Józua ku všetkému ľudu: Takto 

hovorí Hospodin, Boh Izraela:  

13Dal som vám zem, na ktorej ste sa nenamáhali, mestá, ktoré ste nestavali, a usadili ste sa v 

nich; jete z viníc a z olív, ktoré ste nesadili. 14Preto sa teraz bojte Hospodina a slúžte Mu 

úprimne a verne, odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou a v Egypte, a 

slúžte Hospodinovi! 15Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete 

slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou, alebo bohom Amorejcov, v krajine 

ktorých bývate. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. 16A ľud odpovedal: Nech je 

vzdialené od nás, že by sme opustili Hospodina a slúžili iným bohom! 17Lebo Hospodin je náš 

Boh, On vyviedol nás a našich otcov z Egypta, z domu otroctva a pred našimi očami robil tie 

veľké znamenia a chránil nás po celej ceste, ktorou sme išli, a medzi všetkými národmi, cez 

ktoré sme prešli. 18Hospodin zahnal spred nás všetky národy, aj Amorejcov, ktorí bývali v 

krajine pred nami. Aj my budeme slúžiť Hospodinovi, lebo On je náš Boh. 

25V ten deň Józua uzavrel zmluvu s ľudom, dal mu ustanovenia a právo v Sícheme. 26Józua 

vpísal všetky tieto slová do knihy Hospodinovho zákona, vzal veľký kameň a postavil ho pod 

dubom, čo stojí pri svätyni Hospodinovej.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Ľudský život je podelený na roky, a preto je začiatok nového roka takým pomyselným 

životným medzníkom, pri ktorom sa pýtame, aký bude, čo nám prinesie. Boží ľudia majú 

oproti neveriacim veľkú výhodu, lebo môžu hneď na začiatku urobiť správne rozhodnutie a 

dať nielen novému roku, ale celému životu správny zmysel i cieľ, ktorý ich zbaví strachu z 

budúcnosti. Józua, vodca izraelského národa, na sklonku svojho života zhromaždil 

predstaviteľov Božieho ľudu do Síchemu a predostrel im možnosti týkajúce sa budúcnosti 

národa a vyzval k rozhodnutiu. Ešte predtým poukázal na ich minulosť a v nej na Božie 

konanie. Boh ich vyviedol z pohanstva, ktoré je márnosťou, končiacou sa zmarom, a uzavrel s 

Izraelom zmluvu zákona prostredníctvom Mojžiša a daroval im vlasť v úrodnom a 

skultivovanom Kanaáne. Ako hovorí: „Dal som vám zem, na ktorej ste sa nenamáhali, mestá, 

ktoré ste nestavali...“ Životný zápas sa však neskončil. Naopak, majú pred sebou veľkú úlohu 

– v poslušnosti slúžiť Bohu a prinášať požehnanie svetu. Pravda, bola aj iná možnosť, slúžiť 



žiadostiam hriešneho, ľudského srdca, pre ktoré je prirodzenejšie otročiť hriešnym modlám, 

ako v poslušnosti nasledovať Hospodina. Józua hovorí aj o tejto bezbožnej možnosti, ale sám 

vydáva nádherné svedectvo vernosti, keď hovorí: „Ja však a môj dom budeme slúžiť 

Hospodinovi.“ Toto vyznanie, ktoré nenechá ľahostajné žiadne veriace srdce, mocne 

zapôsobilo aj na zhromaždenie izraelských. Emotívne zvolali: „Nech je vzdialené od nás, že 

by sme opustili Hospodina a slúžili iným bohom!“ Bratia a sestry, ešte nám stále znie 

vianočné evanjelium, lebo narodil sa vám v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán a 

uisťuje nás, že Boh nám dal Záchrancu, ktorý nás skrze vieru vytrháva z otroctva hriechu a 

dáva nám večný život, nebeský Kanaán. Prijatím Krista za svojho Spasiteľa sa už nemusíme 

obávať ničoho, lebo v Ňom sme sa stali Božími deťmi, dedičmi večného života a On nás 

bezpečne prevedie cez všetky úskalia života. Treba len vedome urobiť rozhodnutie a vyznať, 

že Pánom môjho života, ktorému chcem slúžiť celý život, je Ježiš Kristus. Amen.  

 

Modlitba: 

Dobrotivý Otče nebeský, ďakujeme Ti za nášho Záchrancu a Vodcu Pána Ježiša Krista, ktorý 

z lásky k nám opustil nebeskú slávu a priniesol najťažšiu a najväčšiu obeť pre našu záchranu. 

Daj, nech sme premožení touto nezaslúženou láskou a vydáme sa do služby nášmu 

Spasiteľovi, verne Ho nasledujúc až do smrti. Amen. 
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