
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozhodnutí pro Hospodina (Joz 24.14-15) 
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introit Ž 146.1-2, 5 

 

čtení Joz 24.1-8, 11, 13 

 

text Joz 24.14-15 

 

poslání Ko 3.1-12 

 

písně 1, S276, 190, 258, 419 

 

 

1 Kdo nežije dle rady bezbožných 

S 276 Před tvou tváří, Pane 

190 V své rozličné úzkosti 

258 Můj Ježíš mé jest žití 

419 Mocný Bože, při Kristovu 
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Milí bratři a sestry, 

 

 „jáť pak a dům můj sloužiti budeme Hospodinu.“ Toto 

Jozuovo jednoznačné a odvážné vyznání nás oslovuje přes vzdálenost 

věků. Izrael se tehdy shromáždil v Sichem v severním Izraeli. Byl 

to přelomový čas, kdy jedno období končilo a druhé začínalo. Tedy 

dobrá příležitost pro návrat ke kořenům, pro obnovu smlouvy s 

Hospodinem. 

 Boží lid měl za sebou čas, kdy Bohem vysvobozen putoval 

po poušti. Tehdy byl sevřeným, od okolí odděleným společenstvím. 

Měl vlastně jen dvě možnosti: Buď unést náročnou svobodu na poušti 

a dojít do zaslíbené země a nebo se vrátit k „jistotám“ egyptského 

otroctví. 

 Boží lid měl za sebou také čas boje o zaslíbenou zem. I 

tehdy to bylo víceméně jasné: Buď s důvěrou v Boží pomoc bojovat a 

vítězit a nebo zmalomyslnět a prohrát zápas s pochybnostmi, 

strachem a pohanstvím. 

 Izrael měl za sebou putování po poušti i zápas o zaslíbenou 

zem. Nyní přichází doba, kdy bude žít uprostřed pohanských 

národů. Jejich náboženství, jejich životní hodnoty byly zcela jiné než 

hodnoty víry v Hospodina. Ale byly to hodnoty přitažlivé. A pro Boží 

lid byly stálým pokušením. Izraelci už nebyli od pohanských národů 

odděleni tak jako na poušti a nebo při boji o zaslíbenou zemi. Velmi 

často se nyní setkávali s lidmi (Amorejci), kteří uctívali jiné bohy a 

jiné hodnoty. Bylo to náboženství, které uctívalo plodivou sílu 

přírody a hojnost. A jeho vyznavači se snažili magickými obřady 

tohoto dosáhnout. 

 Izrael naopak věřil v Boha, který člověku dává svobodu i 

vše potřebné k životu ze své lásky. Člověk mu není lhostejný a tak 

se o něj stará. Bylo by tedy opovážlivé a směšné pokoušet se ho 

nějakými náboženskými obřady k něčemu nutit.                                                  

            Izrael stojí tedy na počátku složitého období. Bude muset 

znovu zápasit o svou víru a o svého Boha. A bude to na rovině  nábo-

ženské,duchovní, vnitřní. Bude muset vybojovat zápas ve svém srdci. 

Proto tedy Jozue svolává celý Izrael do Sichem. Je třeba si 

uvědomit, o co teď jde. Je třeba zvovu si ujasnit svoji víru, znovu ji 

vyznat, znovu se rozhodnout pro cestu poslušnosti Božích přikázání.            
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Je významné, že se tak má stát v místě, kde bylo tehdy uctíváno 

vyznamné božstvo - Baal-berít (Pán smlouvy). 

 Situace, v které se jako křesťané nyní nalézáme, se v lecčems 

podobá tehdejší situaci Izraele. Není to egyptské otroctví, není to ani 

putování po poušti, není to ani boj o zaslíbenou zemi. Je to čas 

svobodného  života v odpovědnosti ve všech jeho oblastech. A snad 

každý den se musíme vyrovnávat s tím, co by se dalo nazvat 

moderním pohanstvím. Žijeme v této zemi společně s těmi, pro něž 

biblická víra nic neznamená, kteří ctí jiné hodnoty a nebo jsou 

lhostejní k věcem pro nás důležitým. Ale právě nyní a zde máme 

vyznat a osvědčit svoji víru. 
 Je to pro nás veliká příležitost, ale je to i veliké pokušení. Je 

to příležitost k dialogu s lidmi jinak věřícími či smýšlejícími. Je to 

příležitost oslovit je biblickou zvěstí o milosrdném Bohu. Ale je to 

ovšem i pokušení podlehnout svodům moderního či postmoderního 

pohanství. Je to pokušení přizpůsobit se „světu tomuto“. 

 Jozue si jako vůdce Izraele uvědomil závažnost chvíle a 

vyzval Izrael k obnovení smlouvy. A nejdříve lidu připomíná  jeho 

minulost. A ta byla pohanská. Jeho otcové sloužili bohům cizím. 
Ale pak vzal Hospodin Abrahama na cestu víry. A dále Jozue 

zdůrazňuje kolikrát Hospodin Izraele vysvobodil a zachránil od 

nepřátel. Připomíná Boží věrnost a spásu.  

 A pak lid vyzývá k svobodnému rozhodnutí. Ke službě 

Hospodinu nechce nikoho nutit. Vždyť Bůh stvořil člověka jako 

svobodnou bytost a chce, aby se člověk pro něj rozhodoval svobodně. 

Svobodné rozhodnutí to je ta nejvlastnější poloha lidského života. 

Náš život není určen osudem či tlakem okolností, ale především 

Boží milostivou vůlí a naším svobodným rozhodnutím. Věříme, že 

Hospodin se pro nás již rozhodl. A teď přece záleží na nás, pro 

jakého Boha se rozhodneme a jaké hodnoty postavíme ve svém 

životě na první místo. „Protož nyní bojte se Hospodina, a služte jemu                                                 

v dokonalosti a v pravdě, a odvrzte bohy, jimž sloužili otcové vaši za 

řekou a v Egyptě, a služte Hospodinu.“ 

 Snad někdo namítne, že pro nás nejsou problémem egyptští či 

jiní bohové. Naším problémem je atheismus či náboženská 

lhostejnost. Jistě, ale čistý atheismus je přece jen dost vyjímečný. 

Jen málokdo nevěří vůbec nikomu a ničemu. Náboženství přece není  

                                                       -3- 

 

jen otázka kultu či theologie. Náboženství to je také a především 

otázka hodnot a stylu života. Jednotlivá náboženství se od sebe 

odlišují především hodnotami, která vyznávají. A tak, s určitou 

nadsázkou, je, myslím, možné povědět, že i pro naši dobu jsou 

přitažlivá božstva egyptská, božstva země za řekou (Eufrates, tedy 

babylonská) i božstva amorejská (uctívaná v zemi zaslíbené). 

 Ve starém Egyptě byla zbožtěna politická moc. Farao byl 

bohem na zemi. Jeho slovo bylo jedinou pravdou a rozkazem. Tedy 

žádný rozhovor, žádná kritika, ve všem jen naprostá poslušnost. V 

Babylónii zase zbožtili řád světa a vesmíru. A ze změn a pohybu 

nebeských těles poznávali smysl i budoucnost světa. A božstva 

Amorejských v kananejské zemi, to byla především božstva 

přírodního koloběhu, božstva plodnosti a hojnosti. 
 I dnes se rozmanitá božstva ucházejí o naší přízeň. A nemusí 

mít třeba ani náboženskou podobu. Mohou vypadat docela civilně. 

Vždyť, co je i dnes mezi lidmi obdivu k politické diktatuře. Prý by 

to přineslo stabilitu, pořádek, bezpečí, přísné tresty pro zločince a 

navrát životních jistot. A co lidí dá dnes na moc hvězd a nabeských 

těles. Co lidí bere vážně horoskopy a řídí se podle nich. A hodnoty 

jako hojnost, bohatství a úspěch se téměř obecně považují za 

nejdůležitější hodnoty života. 
 Jozue kdysi svou výzvu ke službě Hospodinu podepřel tím 

nejmocnějším a nejúčinějším argumentem v lidských dějinách - totiž 

vlastním příkladem. Jozue se rozhodl pro Hospodina. Rozhodl se 

pro život v pravdě, svobodě a milosrdenství. Neboť to bylo pro něj 

v životě důležité. 

 Ono „sloužit Hospodinu“ jistě znamená sloužit 

nábožensky. Ale nejenom. Nejde zde jen o náboženský kult. Jde 

zde o celý život podle Božích přikázání. Tedy o život založený na 

víře, lásce a naději. To znamená sklužbu pravdě a spravedlnosti. 

To znamená službu Bohu i bližnímu. 
 Jozue zde mluví především za sebe. Ale také za svůj dům, 

tedy za svoji rodinu. To bylo tehdy pochopitelné. Muž v té době 

zastupoval celou rodinu. A v starých dobách byl i knězem. Dnes je to 

v tomto ohledu složitější. Neboť vztahy v našich rodinách jsou 

složitější. I v těch nejpodstatnějších věcech, ve věcech víry a hodnot, 

jsme v našich rodinách rozděleni. To je naše bolest. 
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 Nechceme jistě naše nejbližší nutit k víře či k přijetí 

hodnot, které oni neuznávají. Svoboda v této oblasti je tím 

základním. Přesto však nesmíme vzdát zápas o svoji rodinu. Jsme 

přece její částí. Ovlivňujeme ji a ona nás. Především jde o to, jít ve 

víře, v rozhodnutí pro Hospodina příkladem. Někdy je důležité 

jasné vyznání, jindy citlivá moudrost. A nesmíme zapomenout na 

trpělivou snášenlivost a úctu k druhému. A také na modlitby. Může to 

být zápas na celý život. Rodina rozdělená ve víře není nic 

jednoduchého. Ale může to být také velká příležitost ke svědectví 

těm nejbližším. 
 Na závěr chci povědět ještě jednu věc. Nikdy si nemůžeme 

myslet, že vyznáme jako Jozue: „Jáť pak a dům můj sloužiti budeme 

Hospodinu“ jednou pro vždy. Víra je totiž cesta. Víra je celoživotní 

zápas. Každý den se vlastně znovu rozhodujeme mezi vírou v 

Hospodina a moderním pohanstvím. Mezi ovládáním a službou, 

mezi pýchou a pokorou, mezi podřízeností osudu a svobodnou 

důvěrou, mezi hromaděním a rozdáváním, mezi sobectvím a láskou. 

 Jozue (heb. Jehošua) nám dal příklad. A druhý Jehošua - 

Ježíš tento příklad dovedl k dokonalosti. Ježíšova služba 

Hospodinu se naplnila v jeho lásce a v jeho oběti. Nechť je nám jeho 

svatý život inspirací a výzvou. Výzvou k následování pro nás osobně 

i pro naše rodiny. 

                                                                                                  Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


