
„Nevyhnal“
Suspírium: „Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami v poznávaní Boha a
Ježiša, nášho Pána (IIPt 1,2).“ Amen.

Pieseň: Chválospev č. 279: „Ó, Bože Otče milosrdný náš…”

Vzdych: „Nieto  takého,  ako  je  Boh  Ješurúnov,  po  nebesiach  sa  náhli,  aby  ti
pomohol, na oblakoch sa nesie vo svojej velebe. Útočiskom je Boh odveký, svet je
pod jeho ramenami. On vyhnal pred tebou nepriateľa, povedal: ‚Znič ho (VMojž
33,26-27).“ Amen. 

Modlitba: 
Velebný a Vznešený Pane náš!
Ďakujeme Ti, že Tvoje svetlo oplýva našu tmu. Ďakujeme, že Tvoje nové teplo
obmäkčilo i naše skamenené srdcia. Večná dobrota, chceme len Teba počúvať, od
Teba sa učiť a Teba nasledovať. Ďakujeme, že si nás priviedol do svojho chrámu,
pritúlil  si  nás  vo  svojom  svätostánku.  Prosíme  Ťa  oddane,  prekonaj  naše
ostené hradby, vyveď nás z vlastného nezáujmu, z vlastnej beznádejnosti, hrdosti
a sebaľútosti, čo nás rovnako zamurujú pred Tebou a našimi blížnymi. Prosíme
Ťa, jediný večný Pane, daj nám dnes spoznať nebeskú múdrosť – Ježiša Krista,
nebeskú cestu – Spasiteľa a Vykupiteľa ľudských životov,  aby On bol  pre nás
Baránok  Boží,  ktorý  sníma  hriechy  sveta.  Ďakujeme,  že  On  nám  pripravil
dedičstvo nebies, ten dobrý podiel, ktorý sa nám neodníme. Vrúcne Ťa prosíme,
daruj  nám v túto chvíľu Tvoje  stíšenie,  aby sme vo viere len na Teba hľadeli,
celým srdcom a celou dušou sa  opreli  o Teba,  celou mysľou sme milovali  len
Teba. Podrž nás v skúškach, aby sme v nádeji neboli nikdy zahanbení. Požehnaj
nás so slovami večného života, aby sme uverili a spoznali, že Ty si Svätý Boží. Pre
Tvoju milosť, vypočuj nás. Amen.      
   
Text: Kniha Sudcov 1. kapitola
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha  svätého  je  zapísané  v Knihe  Sudcov  v prvej  kapitole,  vo  vybraných
veršoch takto:
„Po Jozuovej smrti sa Izraeliti pýtali Hospodina: „Kto z nás má prvý vytiahnuť
do boja proti Kanaánčanom?“ Hospodin odpovedal: „Nech vytiahne Júda, veď
jemu som vydal krajinu do rúk.“ Nato požiadal Júda svojho brata Šimeóna: „Poď
so mnou bojovať proti Kanaánčanom do môjho vylosovaného podielu. Potom
pôjdem i ja s tebou do tvojho vylosovaného podielu.“ Šimeón šiel teda s ním.
Júdovci vytiahli a Hospodin im vydal do rúk Kanaánčanov i Perizzejcov a pobili
v Bezeku desaťtisíc mužov. Júdovci sa dali do boja proti Jeruzalemu a obsadili
ho;  obyvateľov  pobili  mečom  a  mesto  podpálili. Potom  Júdovci  išli  proti



Kanaánčanom, ktorí bývali na pohorí, v Negeve a na Nížine. Keď Júdovci vyšli
proti Kanaánčanom, ktorí bývali v Hebrone — Hebron sa predtým volal Kirjat-
Arba —, porazili Šešaja, Achimana a Talmaja. Júda však šiel so svojím bratom
Šimeónom,  pobili  Kanaánčanov,  ktorí  bývali  v  Cefate  a  toto prekliate  mesto
úplne  zničili.  Preto  sa  toto  mesto  volá  Chorma. Hospodin  bol  s  Júdom.  Aj
Jozefovci tiahli nahor do Bételu a Hospodin bol s nimi. Menašše si nepodmanil
obyvateľov Bét-Šeánu ani priľahlé dediny, ani Taanach s priľahlými dedinami,
ani  obyvateľov  Dóru  s  priľahlými  dedinami,  ani  obyvateľov  Jibleámu  s
priľahlými  dedinami,  ani  obyvateľov  Megidda  s  priľahlými  dedinami;  a  to
umožnilo Kanaánčanom zostať v tejto krajine. Efrajim nevyhnal Kanaánčanov,
ktorí bývali v Gezeri. Kanaánčania zostali bývať medzi nimi. Zebulún nevyhnal
obyvateľov Kitrónu ani obyvateľov Nahalálu, a tak Kanaánčania zostali bývať
medzi nimi a museli vykonávať nútené práce. Ašér nevyhnal obyvateľov Akka
ani  obyvateľov  Sidonu,  Achlábu,  Achzíbu,  Chelby,  Afíku  a Rechóbu. Ašérovci
zostali  bývať  medzi  domorodými  Kanaánčanmi,  lebo  ich  nevládali  vyhnať.
Naftali nevyhnal obyvateľov Bét-Šemešu ani obyvateľov Bét-Anátu. Tak býval
medzi  domorodými  Kanaánčanmi,  ale  obyvatelia  Bét-Šemešu  a  Bét-Anátu
museli vykonávať nútené práce.“ (Sud 1,1-4.8-10.17.19a.26-33.)
Toľko slov Písma Svätého.     

Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie
v Pánu Ježišovi!

Zvláštna milosť Božia, že Jeho ľud už je tam, kde On sám ich chce mať.

Celá  generácia,  celé  jedno  pokolenie  za  40  rokov,  ktoré  povedalo  nie  Božím

sľubom, v púšti postupne odumrelo.  Nemôžu prestúpiť prah zasľúbenej zeme.

Nová generácia na čele s Jozue Bohu oddaní sa vzoprú a s Jeho pomocou obsadia

krajinu  oplývajúcu  mliekom  a  medom.  Kniha  Sudcov  opisuje  usadenie

jednotlivých  južných  a  severných kmeňov.  Táto  kniha  pojednáva duchovnú a

morálnu zmätenosť Izraela. Kým kráľov žiadal ustanoviť ľud na obraz okolitých

pohanských národov, sudcov poveruje službou Boh Izraela.  

Pred bránou Kanaánu sa ľud vypytuje Boha: „Kto z nás má prvý vytiahnuť

do boja proti Kanaánčanom?“ Vedia, že Božie sľuby neznamenajú život bez boja.

Vedia, že niekto musí stáť na čele ľudu. Niekto musí začať urputné boje, aby sa

naplnili Božie slová. Koniec koncov Boh im dal aj konkrétne príkazy ako sa majú

chovať:  „Keď prejdete cez Jordán do Kanaánu, vyžeňte spred seba všetkých jeho



obyvateľov, zničte všetky ich vyrezávané sochy a všetky liate modly a spustošte

všetky ich výšiny! Obsaďte krajinu a bývajte v nej. Tú krajinu som vám dal do

vlastníctva.“ (IVMojž 33,51-53).  Zákaz spolčovania a zhromažďovania i ničenie

božstiev sú jasné znaky Božej jedinečnosti.  Sme asi zaskočení týmito príkazmi.

Boh  takýto  príkaz  dáva  vlastnému ľudu?  Je  potrebné  vyhubiť  iné  národy?  Je

potrebné ničiť ich vyrezávané sochy a liate modly? Je potrebné spustošiť všetky

ich  výšiny?  Boh  lásky,  vernosti  a útechy  žiada  takéto  razantné  kroky?  Prečo?

Treba si  uvedomiť,  že  Hospodin  nie  je  len  Bohom jednotlivcov,  ale  aj  Pánom

národov. „Vykúpenie poslal svojmu ľudu, naveky ustanovil svoju zmluvu, jeho meno je

sväté  a  hrozné (Žalm  111,9).“  Treba  vyhubiť  okolité  národy,  a Boh  v bojoch  je

a bude  s nimi.  Ohromí  nás  veľkosť  Božia.  Ako to?  Kto  to?  Kto  stojí  po  boku

Izraela? Kto je s nimi? Hospodin je víťaz. Boží ľud:  „Neplač! Hľa, zvíťazil lev z

Júdovho kmeňa, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí (Zjav

5,5).“ Zabúdame, že Ježiš je Víťaz. Zabúdame, že Kristus je jasná ranná hviezda.

Na bojiskách vlastného života nás ohromí údiv a úžas, že kto v skutočnosti stojí

po boku duchovného Izraela.  Hospodin  vydal krajinu do rúk Júdu.  Hospodin

vydá tvoje dedičstvo podľa podielu aj  Tebe.  Hospodin bol s Júdom.  Hospodin

bude aj s Tvojou rodinou, s naším cirkevným zborom. Boh bude s nami. Emanuel:

Boh s nami. V Ježišovi je náš Hospodin na dosah. Siaha úplne na dno. On je veľmi

blízko. Zasiahne srdce, vnútro, ducha, myseľ, aby sme sa každý len jeho pýtali:

„Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Kanaánčanom?“

Proti komu bojuje Izrael? Pisateľ Knihy Sudcov ich presne pomenuje: proti

Kanaánčanom. Ako sa žilo v Kanaán? Nemyslíme tu na obživu. Nemyslíme tu na

podmienky  pestovania  jednotlivých  plodín.  Ľud  žijúci  v Kanaán  mal  svoje

zvláštne zvyky ohľadom uctievania božstiev. Vlastným bohom obetovali deti, ich

modly a liate sochy sfunkčnili ich sexuálnu nevypočítavosť, ba aj opierali sa  o

homosexualitu. Tieto národy úrodnosť zeme spájali s plodnosťou a plodivosťou.



Pre  Izrael  boli  veľkým výkričníkom ich  výšiny.  Ohniskom nákazy boli  práve

okolité národy. Nákazliví spolužijúci. Nosiči najnebezpečnejšieho vírusu: hriechu.

Drahý brat a milá sestra! Na ktorú stranu sa postavíš? Boh, Hospodin alebo

Kanaánčania? S duchovného hľadiska sa na nás vzťahuje Boží príkaz, aby sme

ničili hriech? Je ti ľúto toho a tých, čo Boh očividne súdi? Kategorizujeme hriechy?

Vyhovárame  sa  na  vlastné  hriechy?  Ospravedlňujeme  hriechy  v živote  našich

najbližších,  v úzkej  rodine,  v cirkevnom  zbore,  v pracovnom  kolektíve?  Naše

hriechy sú „len“ zdrobneninou našich životov?  

Kmeň Júdu sa zastaví, a na to zareagujú aj ostatné kmene. Zastavia sa aj

oni. Výsledkom jeho zastavenia sú hmatateľné následky. Čítame ju ako ozvenu

v tejto  prvej  kapitole:  „nevyhnal.“  Staré  národy  pretrvávajú  medzi  nimi.  Žijú

medzi  nimi,  a časom  aj  ich  zvyky  a obyčaje  sa  stanú  prekážkou  ozajstného

uctievania  Hospodina,  nášho  Boha.  Čo  je  príčinou  zastavenia?  Čo je  príčinou

spolunažívania? Sľubný začiatok sa zmenil  na nepoznanú prítomnosť,  ktorá je

konštatovaná jedným činným slovesom: „nevyhnal“ a neskôr „nevládali vyhnať“.

Kanaánčania prebývali medzi nimi. 

 Ľud Izraela  sa  zastavil  pre  zisk.  Ziskom boli  podmanené národy,  ktoré

vedeli obrábať pôdu, vyspelosť ich kultúry imponovala Izraelu. Ľud sa zastaví.

Drahý  brat,  milá  sestra!  Zastavil  si  sa  už  pre  územný  a iný  zisk  v kategórii

hriechu?  Zisk:  Nútené  práce  podmanených  národov.  Hriechom  zaťažený  ľud

môže  byť  na  osoh  Božiemu  spoločenstvu?  Zostanú  a zotrvajú  staré  národy.

Zostanú a zotrvajú v Kanaán ich staré obyčaje a zvyky. Pretrvávajú medzi nimi.

Spolčili  sa  s  okolitými  národmi  na vlastnú päsť.  Obhájili  svoje  panstvo,  svoje

územie, ale dokedy? Riedko osídlené územia obsadili, ale nížinaté oblasti už nie.

Spojili sa. Napojili sa na neznámy reťazec hriechu. Uzavreli zmluvu s okolitými

národmi, a tým odvrhli večnú zmluvu z pohoria Sinaj. Izrael sa oddal na cestu

tam  aj  späť.  Nakoniec  slabosť  jednotlivých  izraelských  kmeňov  pochádza  zo

slabosti viery a celkovej oddanosti Hospodinovi. Slabota. Slabosť. 



Uvedomujeme si, že tvoje slabosti a moje slabosti jedine Ježiš zmyl skrze krv na

golgotskom kríži? Tvoje a moje zisky nezávisia od našej pozemskej slávy. Naše

bitky budú len vtedy v skutočnosti víťazné, ak postupujeme podľa konkrétnych

nebeských príkazov. Božie pravidlá sú jasné: skoncovať s hriechom. Ježiš hľadel

len na svojho Otca. Ježiš upriamil svoj zrak len na nebesá. Vypytoval sa len na

Božiu vôľu. Jeho lós padol na kríž, na tvrdý boj, aby sme naozaj staré zanechali

a nové žili  s ním.  Kanaán,  zasľúbená zem,  bude  len  vtedy medom a mliekom

oplývajúca zem, keď nám bude veliť Hospodin a uposlúchneme jeho konkrétne

rady. „Bdejte, a stojte vo viere (IK 16,13)! Zveličovanie ľudskej slávy, víťazstvá a

rozpis  získaných území to nie  je  pochvala  za poslušnosť  Hospodinovi,  dar za

uposlúchnutý povel alebo vojenská rozprava o podieloch, ale dobré svedectvo o

Pánovej vernosti, že On určite splní svoje slovo vhodný čas. Milá sestra, drahý

brat!  „Bojuj  dobrý  boj  viery,  a chop  sa  večného  života“  (ITim  6,12a),  pretože

„veľkým ziskom je zbožnosť spojená so spokojnosťou.“ (ITim 6,6) Amen. 

Modlitba:
„Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.“ (Žalm 5,5)

‚Ja som svojou veľkou mocou a vystretým ramenom utvoril zem, človeka i zver,
čo sú na zemi, a dal som ju tomu, komu som chcel. Ja som však teraz dal všetky
tie krajiny do ruky môjho služobníka, babylonského kráľa Nebukadnesara, dal
som mu aj poľnú zver, aby mu slúžila.“ (Jer 27,5-6) 

„Prečo sa  búria  národy a  ľudia  vymýšľajú  daromnosti? Spolčujú  sa  pozemskí
králi,  vládcovia  sa  spolu  radia  proti  Hospodinovi  a  jeho  pomazanému:
„Roztrhnime putá a odhoďme ich povrazy!“ (Žalm 2,1-3)

„A máme k nemu pevnú dôveru,  že nás počuje,  kedykoľvek o niečo prosíme
podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i
to, že už máme, o čo sme ho žiadali.“  (IJn 5,14-15)

„Ani nepovedia: ‚Hľa, tu je!‘ alebo: ‚Tamto je!‘ Lebo Božie kráľovstvo je medzi
vami.“(Lk 17,21) 

„Vstaň a pomôž nám, vykúp nás pre svoju milosť!“ (Žalm 44,27)



„Niet teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je  Pánom všetkých,
bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno,
bude spasený.“ (R 10,12-13)

Modlitba Pánova

Ofera: „Veru, hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci.“ (Lk
21,6)

Požehnanie: „jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho
boja.”(Lk 1, 50)

Záverečná pieseň: Žalm č. 136: 1.16-23. verš: „Vzdajte Bohu vďaku, česť...“

Johnny V. Chandler

Stojte vo viere 

Stojte vo viere 
Aj keď sa vám nedarí vidieť vašu 
cestu 
Stojte vo viere 
Dokonca aj keď máte pocit, že 
nemôžete čeliť inému dňu 
Stojte vo viere 
Dokonca aj keď slzy chcú prúdiť z 
vašich očí 
Stojte vo viere 
Vedieť, že náš Boh bude nám vždy 
poskytovať to, čo potrebujeme 
Stojte vo viere 
Dokonca aj keď máte pocit, že všetka 
nádej je preč 
Stojte vo viere 
Vediac, že je vždy tam, aby ste sa 
naklonili 
Stojte vo viere 
Aj keď máte pocit, že sa vzdávate 
Stojte vo viere 
Pretože je tam ... 

"Len sa pozrite" 
Stojte vo viere 
Dokonca aj v tých časoch sa cítite 
úplne sami 
Stojte vo viere 
Držte sa a buďte silní, lebo stále sedí 
na tróne 
Stojte vo viere 
Aj keď je ťažké uveriť 
Stojte vo viere 
Veď viete, že môže znova zmeniť 
vašu situáciu
Stojte vo viere 
Aj v tých časoch cítite, že je ťažké 
modliť sa 
Stojte vo viere 
A verte, že On už pripravil cestu 
Viera je podstatou toho, v čo dúfame,
a zdôvodnením toho, čo nevidíme 
Tak stojte vo viere
Pretože už máte víťazstvo! 
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