Pondelok 15. mája 2017
Piesne: ES č. 127, 503
Text: Joz 6, 1 – 5. 15 – 20
„Ľud skríkol, a vtedy zatrúbili na trúbach. Keď ľud počul zvuk trúb a spustil mocný bojový
pokrik, zrútili sa hradby a ľud vystúpil hore, každý rovno vpred. Takto dobyli mesto.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Moja stará matka stratila v štyridsiatom roku života svojho manžela, potom dve dcéry a cez 2.
svetovú vojnu i syna. Keď som sa jej opýtal, ako to zvládla, odpovedala: „Také navštívenie sa
môže prekonať iba vierou!” Nemyslela tým na nejakú magickú formulku, ktorá by sama osebe
zvládla ťažkosti či núdzu veriaceho. Na mysli mala slová apoštola, ktorý vyzýva kresťana:
„Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša” (2Tim 2, 3), či „Bojuj
dobrý boj viery...” (1Tim 6, 12). Mojžiš, predtým než vyviedol svoj ľud z egyptského otroctva, sa
obával tejto úlohy. Predsa však uveril Hospodinovi a urobil, čo mu bolo prikázané. Veď čítame:
„Vierou Mojžiš opustil Egypt... Vierou prešli (Židia) cez Červené more... Vierou padli múry
Jericha, keď ich (Židia) obchádzali sedem dní.” (Žid 11, 23nn) Aj Józue sa obával boja, ktorý
mal pred sebou. Jericho bolo veľké mesto, opevnené silnými hradbami a dôkladne uzavreté.
Musel ho však premôcť, inak nemohol voviesť svoj ľud do zasľúbenej krajiny. Prežíval mučivé
a ťažké duchovné zápasy. V modlitbách predkladal Bohu svoje obavy, neistotu v počínaní. Vtedy
sa mu vo videní zjavil vodca voja Hospodinovho (Joz 5, 13nn) a zasľúbil mu Božiu pomoc. Józue
pochopil, že Boh, ktorý bol s Mojžišom a činil veľké divy, je aj naďalej verný svojmu ľudu.
Vierou prijal Jeho zasľúbenie a plne sa naň spoľahol. Urobil všetko, čo mu bolo prikázané,
a hradby mesta sa zrútili. Nepriateľ bol premožený. Brána do zasľúbenej krajiny bola otvorená.
Martin Luther nazval vieru živou a odvážnou istotou, ktorá sa na všetko odváži, všetko znesie,
všetko zdolá, a to iba preto, že dôveruje Bohu. Józue zvíťazil, lebo jeho viera sa pevne držala
Hospodina. Zakúsil pravdivosť slov: „... víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera.” (1J 5, 4)
Ježiš Kristus premohol svet. Naša viera má podiel na Jeho víťazstve. Ďakujme Mu za to. Amen.
Modlitba:
Všemohúci Bože! Tebe patrí všetka naša chvála a vďaka. Ty chceš, aby sme si v modlitbách
otvárali svoje srdcia pred Tebou a hovorili Ti všetko, čo nás obťažuje a straší, ale i to, čo nás
raduje a teší. Drž nás mocne pri sebe i vtedy, keď nerozumieme cestám, ktorými nás vedieš.
Pomáhaj nám zotrvávať na modlitbách a cvičiť sa v ďakovaní a príhovoroch za svojich blížnych
i vo vzývaní Teba, nášho Otca nebeského. Ďakujeme Ti za všetky dary, ktoré si nám dal, za
všetku pomoc, ktorú sme od Teba zakúsili. Oslavujeme a chválime Ťa. Amen.
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