Zamyslenia na týždeň po 1. nedeli po Zjavení

Nedeľa 10. januára 2016 – 1. nedeľa po Zjavení
Text: Joz 3, 5 – 11. 17
5Potom

Józua povedal ľudu: Posväťte sa, lebo zajtra Hospodin učiní divné skutky medzi
vami.
Józua povedal kňazom: Zodvihnite truhlu zmluvy a prejdite popred ľud.
Oni zodvihli truhlu zmluvy a kráčali pred ľudom. 7Nato riekol Hospodin Józuovi: Dnes
ťa začnem vyvyšovať v očiach celého Izraela, aby poznal, že budem s tebou, ako som
bol s Mojžišom. 8Teraz prikáž kňazom, ktorí nesú truhlu zmluvy: Keď vojdete na okraj
jordánskych vôd, zastavte sa v Jordáne. 9Potom Józua povedal Izraelcom: Pristúpte a
počujte slová Hospodina, vášho Boha. 10Józua povedal ďalej: Podľa toho poznáte, že
živý Boh je uprostred vás a že istotne vyženie spred vás Kanaáncov, Chetejcov,
Chivijcov, Perizejcov, Girgášejcov, Amorejcov aj Jebúsejcov. 11Ajhľa, truhla zmluvy
Pána celej zeme prechádza pred vami cez Jordán. 17Vtedy kňazi, ktorí niesli truhlu
zmluvy Hospodinovej, pevne zastali na súši uprostred Jordánu a celý Izrael prechádzal
po súši, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán.
6Potom

Piesne: ES č. 253, 521
Zamyslenie nad Božím slovom:
My kresťania vieme niečo veľmi podstatné: ak do ďalších dní vykročíme v mene
Božom, Pán Boh bude s nami a bude nám pomáhať skladať bremená života zo svojich
pliec. Tak to urobil aj Józua, verný služobník Hospodinov, ktorý bol po Mojžišovej
smrti Hospodinom ustanovený za vodcu izraelského ľudu. Hospodin vedel, že Józua to
ako vodca Izraela nebude mať ľahké. Preto ho hneď v prvých osloveniach povzbudzuje
(Joz 1, 5): „Nenechám a neopustím ťa. Buď silný a odvážny…“ Józua dôveroval
Hospodinovi a urobil potrebné opatrenia, aby sa úspešne splnil program obsadenia
Kanaánu kmeňmi izraelského národa. Všimnime si hlavne ten najzákladnejší,
najpotrebnejší Józuov príkaz vložený do slov 5. verša prečítaného textu: „Posväťte sa,
lebo zajtra Hospodin učiní divné skutky medzi vami.“ S pojmami posvätiť, posvätiť sa sa
v Biblii stretávame veľmi často. V Modlitbe Pánovej, ktorá má sedem prosieb, hneď
v prvej prosbe prosíme o posvätenie Božieho mena. Martin Luther v Malom katechizme
učí, že meno Božie je iste samo osebe sväté, ale my v tejto prosbe prosíme, aby bolo aj
pri nás posvätené. Na otázku, ako sa to deje, máme odpoveď: keď sa slovo Božie
čistotne a úprimne učí a keď my podľa neho ako Božie dietky žijeme. K životu dietok
Božích sa pred vstupom do Kanaánu mal posvätiť aj Izrael. Učinil to a Hospodin bol
s ním. Pomohol Izraelcom obsadiť krajinu, ktorú zasľúbil ešte Abrahámovi a jeho
potomstvu. Žiaľ, neskôr Izraelci zabudli na Hospodina. Na svoju škodu. A tak je to až
dodnes. Kde sa žije podľa Božieho slova, v Jeho svetle, tam je aj hojné Božie
požehnanie. Kde sa na nebeského Pána zabúda, tam sa človek dostane do osídiel
hriechu. Človek to často nezbadá, lebo – ako spievame v našej hymne Hrad prepevný –
mnohá lesť je najúčinnejšou zbraňou vládcu temných síl. Výstižne na to poukazuje
apoštol Pavel v Liste Galatským: Kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život.
Kto však rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu!
Nuž posilnime sa, posväťme sa k životu dietok Božích, oddaných do Božej vôle.
Snažme sa naplniť Pánov príkaz: „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše
dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 5, 16) Amen.
Modlitba:

Oslavujeme Ťa a dobrorečíme Ti, Pane neba i zeme, že s Tvojím požehnaním vieme
a môžeme žiť životom viery, lásky a nádeje; že s Tvojou pomocou sme schopní viesť
dobrý boj s mocnosťami zla, hriechu, a tak sa zachovať pre spásu a večný život.
Uvedomujúc si svoju malosť, slabosť a nehodnosť, pokorne prosíme, aby sa aj pri nás
milostivo plnili zasľúbenia, ktoré si dal Józuovi, že budeš s ním, že ho nenecháš
a neopustíš. Veľmi potrebujeme Tvoju milosť a Tvoju prítomnosť, lebo len s Tvojou
pomocou dokážeme zostať pevní vo viere a byť svetlom sveta a soľou zeme. Dopomáhaj
nám k tomu, láskavý Pane a Bože náš, svojím hojným požehnaním. Amen.
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