„Hospodin nám dal...“
Suspírium: „Toto je deň, ktorý urobil Hospodin, plesajme a radujme sa v ňom!
Hospodin, prosím, pomôž! Hospodin, prosím, dopraj úspech! Ty si môj Boh,
ďakujem ti; vyvyšujem ťa, môj Bože! Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho
milosrdenstvo trvá naveky.“ (Ž 118,24-25.28-29) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 304. 1. verš: „Bože Otče náš! My Ťa vyznávame,…”
Pozdrav: „Nech je velebený Pán deň čo deň, on nesie naše bremená. Boh je naša
spása.— Sela — Náš Boh je Boh záchrany,…“ (Žalm 68,20-21a) Amen.
Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste Židom v 11.
kapitole v tridsiatom a tridsiatom prvom verši takto:
„Pre vieru padli múry Jericha, keď ich obchádzali sedem dní. Pre vieru neviestka
Ráchab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov.“ (Žid 11,30-31)
Amen.
Prosím, zaujmite si svoje miesta.
Pieseň: Chválospev č. 311.: „Chváľ Boha, vzdávaj česť večnému Kráľovi neba!”
Vzdych: „Ježiš im odpovedal: „Amen, hovorím vám, že mýtnici a neviestky vás
predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo Ján k vám prišiel cestou spravodlivosti,
no neuverili ste mu, ale mýtnici a neviestky mu uverili.“ (LK 21,31-32) Amen.
Lekcia: Kniha Jozua 2. kapitola
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre
potešenie našich sŕdc, je zapísané v Knihe Jozua v druhej kapitole.
„Jozua, syn Núna, poslal tajne zo Šittímu dvoch vyzvedačov s poverením: „Choďte
a obzrite si krajinu i Jericho.“ Oni odišli, vošli do domu neviestky menom Ráchab
a tam sa zložili. Kráľovi Jericha oznámili: „Pozor, v noci sem prišli muži spomedzi
Izraelitov na výzvedy o krajine!“ Vtedy kráľ Jericha odkázal Ráchab: „Vyveď
mužov, ktorí prišli k tebe a vošli do tvojho domu, lebo prišli na výzvedy o celej
krajine.“ Ona však tých dvoch mužov odviedla a skryla. Potom povedala: „Tí
muži naozaj prišli ku mne, no nevedela som, odkiaľ sú. Keď sa zotmelo a mestská
brána sa zatvárala, odišli. Neviem, kam odišli. Ponáhľajte sa za nimi, ešte ich
dohoníte.“ Ona ich však vyviedla na strechu a skryla ich pod ľan, ktorý tam bol
rozložený. Jerišskí muži ich prenasledovali smerom k Jordánu až k brodom. Len čo
prenasledovatelia vyšli, bránu za nimi zatvorili. Vyzvedači sa ešte ani neuložili
na spánok, keď Ráchab vyšla k nim na strechu a povedala: „Viem, že Hospodin
vám dal túto krajinu. Zachvátil nás strach pred vami a všetci obyvatelia krajiny
stratili pred vami odvahu. Počuli sme totiž, ako Hospodin pred vami vysušil vody

Trstinového mora, keď ste vychádzali z Egypta. Počuli sme aj to, čo ste urobili
dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sichónovi a Ógovi, na ktorých ste
vykonali kliatbu. Keď sme to počuli, ochablo nám srdce a stratili sme odvahu pred
vami, lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. Teraz
mi však prisahajte na Hospodina, že tak, ako som vám milosrdenstvo preukázala
ja, tak aj vy preukážete milosrdenstvo domu môjho otca a dáte mi spoľahlivé
znamenie, že pri živote zachováte môjho otca, moju matku, mojich bratov aj moje
sestry a všetko, čo im patrí, a zachránite nás pred smrťou.“ Muži jej potom
povedali: „Vlastným životom ručíme za vás, ak nezradíte našu záležitosť. Keď
nám Hospodin dá túto krajinu, preukážeme ti milosrdenstvo a vernosť.“ Potom
ich spustila po povraze cez oblok, lebo dom mala na hradbách. Bývala totiž na
hradbách. Povedala im: „Choďte do hôr, aby vás prenasledovatelia nestretli, a
skrývajte sa tam tri dni, kým sa oni nevrátia. Potom choďte svojou cestou.“ Muži
jej povedali: „Budeme oslobodení od tejto prísahy, ktorou si nás zaviazala, ak pri
našom vstupe do krajiny nepriviažeš tento motúz z červených nití na okno, cez
ktoré si nás spustila, a nevezmeš k sebe svojho otca, matku, bratov a celú rodinu.
Kto by potom vyšiel z dvier tvojho domu na ulicu, toho krv nech padne na jeho
hlavu, my však budeme oslobodení od viny. Ak by však niekomu ublížili v dome,
nech padne jeho krv na našu hlavu. Keby si však našu vec zradila, sme oslobodení
od prísahy, ktorou si nás zaviazala.“ Ona odpovedala: „Nech je tak, ako ste
vraveli.“ Vtedy ich prepustila a oni odišli. Potom priviazala na okno červený
motúz. Muži odišli, prišli do hôr a ostali tam tri dni, kým sa prenasledovatelia
nevrátili. Prenasledovatelia ich hľadali na všetkých cestách, no nenašli ich. Potom
obaja muži zišli z hôr, prišli k Jozuovi, synovi Núna, a vyrozprávali mu všetko,
čo sa im prihodilo. Jozuovi povedali: „Hospodin nám dal celú krajinu do rúk a
všetci jej obyvatelia stratili odvahu pred nami.“
Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu
a v pravde, modlime sa.
Modlitba:
Pane náš, Ktorý všetko riadiš, postavil si nás uprostred, aby sme ako vyzvedači,
vedeli, čo znamená patriť do spoločenstva ľudu Kristovho. V Ňom a v Jeho obeti
ako vykúpení máme svoje miesto vo svete, kde si nám uložil službu, kde nesieme
zodpovednosť za všetkých, medzi ktorými žijeme. Ďakujeme Ti z celého srdca za
všetky Tvoje podivuhodné skutky. Vieme, že si nás viedol zvláštnou cestou a dnes
tu stojíme pred Tebou. Previedol si nás ťažkými skúškami, ale znovu si nám dal
obdobie radosti a nádeje. Odpusť – prosíme –, všetko, čím porušujeme Tvoju svätú
vôľu. Nepočítaj naše hriechy. Zbavuj nás všetkého, čo život špiní a ponižuje.
Mocný Boh, veď nás k pravde, k spravodlivosti a k láske. Obdivuhodný Radca,
žehnaj práci našej a úsiliu o lepší život. Posilňuj zápas o pokoj medzi ľuďmi,
Knieža Pokoja. Večný Otec, prosíme Ťa, prihovor sa k nám veľmi osobne, aby sme

počuli svedectvo, ktoré nás posilní a pripraví na život s Tebou. Ochraňuj všetkých
pracujúcich, uzdravuj nemocných, podporuj omdlievajúcich, a daj, aby naše
dnešné svedectvo bolo len o Tebe. Vo všetkých nás prebuď odvahu, aby sme
chodili po priamej ceste a slúžili Ti celým životom tu na zemi i raz v nebesiach
naveky vekov. Amen. Prosím, zaujmite si svoje miesta
Pieseň: Žalm č. 90. 1.6. verš: „Býval si našim príbytkom o Pane…”
Vzdych: „Boha nikto nikdy nevidel; ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a
jeho láska v nás dosiahla dokonalosť.“ (IJn 4,12) Amen.
Biblický text: Kniha Jozua 2. kapitola 23-24.verš
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha svätého je zapísané v knihe Jozua v druhej kapitole, v dvadsiatom treťom
a dvadsiatom štvrtom verši takto:
„Potom obaja muži zišli z hôr, prišli k Jozuovi, synovi Núna, a vyrozprávali mu
všetko, čo sa im prihodilo. Jozuovi povedali: „Hospodin nám dal celú krajinu do
rúk a všetci jej obyvatelia stratili odvahu pred nami.“
Toľko slov Písma Svätého.
Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie
v Pánu Ježišovi!
Dvaja vyzvedači dostanú neobyčajnú úlohu. Nepoznáme ich mená a ani ich
pôvod. Nevieme z ktorého izraelského kmeňa pochádzali, len ich poslanie je nám
známe. Majú tajne sa pozrieť na mesto, ktoré bolo symbolom života, rozvoja a
rozmachu v strednej Palestíne. Jericho, jedno z najstarších obývaných sídel sveta.
Jericho a jeho mohutné hradby. Jericho a jeho známy sultánov kopec, ktorého
kultúra, moc a prepych dýcha i dnes životom. A v tomto meste žije jedna neviestka
menom Ráchab, ktorá príjme vyzvedačov. Táto žena nič neskrýva. Má vieru, lebo
počula. Počula o mohutných skutkoch Hospodina. Počula o tom, čo učinil
Hospodin. Oni prichádzajú vyzvedať krajinu a tu žena, ktorú predtým nikdy
nevideli, ktorú predtým nikdy nepočuli, vyzná svoju živú vieru. Pre vieru a vo
viere predkladá i svoju prosbu. Viera ako dar. Ani Ráchab, ani vyzvedači, ktorí
prišli tajne, a ktorých život visel na vlásku, nemali jej viac ako my. Ráchab počula,
a viera je z počutia. Táto živá viera v Hospodina vypestovala skutočné rozhodnutie

v srdci Ráchaba. Skladá svoju nádej do rúk Hospodina, a nie svojho pozemského
kráľa riskujúc i smrť. Ona vie, že Boh Izraela zvíťazí. Ráchab a jej viera je postavená
pred rozhodnutie: „Utají” svoje poznanie o Božej moci a bude zachránená ona i jej
rodina, alebo bude vyhubená spolu s obyvateľmi mesta. Začlením sa medzi víťazov
viery alebo zomriem? Milý Matej! Víťaz alebo porazený? Chcem patriť tam, kde
vidím Božie zasľúbenia alebo nechcem prijať a odmietam pomôcť tam, kde vidím
Božie sľuby. Ty sám preferuješ motokárske preteky. Chystáš sa. Športuješ, aby
tvoja váha bola čím bližšie k tej, ktorú potrebuješ. Rýchlosť, adrenalín a pritom
práca v tíme, spolu s tými, ktorí tento šport taktiež majú radi. Dať dokopy to, čo
máme. Čo ty si už prežil ako skúsenosť, a ja som o tom počul. To je viera víťazov.
To je viera tých, ktorí majú skúsenosti nielen v motokáre, ale aj v duchovnom
živote. Život je o pretekoch. My musíme dobojovať dobrý boj a „ak niekto preteká,
nedostane veniec, ak nepreteká podľa pravidiel.“ (IITim 2,3) Ty to vieš, a dobre si
sa to naučil. Tvoj úsmev a tvoj pokoj je žiadajúci i na pretekoch, ale otázka pre
Ráchab i pre teba je tá istá. Budeme žiť alebo zomrieme? Bude to zrada alebo
vernosť z mojej strany? Rodina Nagyová prežije? Slovo „milosrdenstvo” v
hebrejskom jazyku je úzko spojené so slovami „vernosť” a „pravda.” Záchrana
alebo potopa? Život alebo smrť? V živote Ráchab sa naplnilo Božie slovo, lebo si
správne vybrala: „Pozri, dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. Predložil
som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive
aj so svojím potomstvom.” (VMojž 30,15.19)
Nakoniec prichádza od Ráchab pomoc a rada. Nebezpečné, ale s Božou
pomocou prekonané. Spustenie lanom a jej rada, aby sa na tri dni ukryli v horách,
im pomôže vrátiť sa do tábora. Spustenie po povraze ako neskoršie Michol Dávida
(ISam 19,12) alebo kresťania žijúci v Damasku Pavla (Sk 9,25) Tri dni sa ukryť
v horách, tri dni zotrvať. Má to symbolický charakter. Aj náš Spasiteľ bol tri dni vo
svojom hrobe. Záchrana a únik. Rada a pomoc. Kto lepšie pozná miestne pomery,
ten pomôže a zachráni život. Vedieť a chcieť usmerniť. Byť pohotový. Milý Michal!

Pomoc a rada. Pomoc iným. Pomoc pri rannom vstávaní. Viem, že si ranné vtáča.
Viem, že si skoro hore, a pomoc v tebe nachádzajú tí, ktorým pripravíš raňajky
a prevezmeš bremená. I nám pomáhaš viesť každú nedeľu bohoslužby. Sprevádzaš
nás pri zborovom speve. Hraješ na našom zborovom orgáne. Vstávaš aj v nedeľu
skoro ráno. Nie je to samozrejmosť. Viem, že tvoju pohotovosť a náklonnosť k tejto
veci vypestoval Boh. Viem, že to je z viery. Viem, že je to z lásky Božej. Vychádza
to od Boha a Teba i nás posúva vpred. Viem, aj to, že potrebuješ pomoc. Viem, že
nepoznáš úplne náš spevník, ale cením si to, že na prosbu si neváhal a povedal áno.
Viem, že vždy to nie je dokonalé, ale áno, aj nepoznané treba vyskúšať. Ráchab
svojím sľubom sa vrhla do neznáma. Neznáme, krajina oplývajúca medom
a mliekom. Modlím sa za to, aby tvoje nadšenie neochabovalo, aby Tvoja viera
rástla v rodine Kristovej, aby si sa začlenil do rodiny Pána Ježiša Krista pre vieru.
Znakom sľubu pred Hospodinom bol motúz z červených nití. Červená farba je
symbolom slobody a Izraelci si ju dobre pamätajú. Symbol záchrany bola krv:
„Vezmú z jeho krvi a potrú ňou obe veraje a ich hornú časť na dverách svojich
domov, v ktorých budú jesť. Vaším znamením bude krv na domoch, v ktorých
bývate. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď
budem biť Egypt.” (IIMojž 12,7.13) Jej dom bude azylovým domom. Viera v
ťažkých časoch znamená záchranu a život. Aj my sa musíme rozpamätať, že sme
spasení „skrze krv Ježiša Krista”. Viera v Jeho službu pre nás, za nás a namiesto
nás zachráni. Každý, kto verí v Hospodinovo meno, žije pod Jeho ochranou v
Jerichu, ale aj mimo Jericha. Vedzme, že sme pod ochranou Pána, Ktorý svojho
jednorodeného Syna dal, aby sme mali plný a celistvý život len vďaka Jemu.
Obrovská skúsenosť viery pre dvoch vyzvedačov. Oni na vlastnej koži prežili, ako
ich prijala Ráchab, ako ich usmernila a nenašli ich, a ako sa vrátili bezpečne do
tábora. Viera podá svedectvo o jedinej Božej možnosti: O víťazstve, o živote, o
záchrane, o pomoci a o ochrane. Viera nehovorí o ľudskej sile, ale o samotnom
Hospodinovi, ktorý svoj ľud nenechá bez pomoci. Amen.

Modlitba
„Hospodin, rozpomeň sa na mňa z lásky k svojmu ľudu, navštív ma svojou spásou,
aby som videl blaho tvojich vyvolených, aby som sa tešil z radosti tvojho národa,
aby som sa chválil tvojím dedičstvom.“ (Ž 106,4-5)
„Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru.“ (Ef 4,7)
„A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha
Svätého, ktorého sme dostali.“ (R 5,5)
„Som síce biedny a úbohý, ale Pán na mňa myslí. Ty si moja pomoc a záchrana, môj
Bože,…“ (Ž 40,18)
„Uvedomte si celým srdcom a celou dušou, že nezanikol ani jeden z dobrých
sľubov, ktoré vám dal Hospodin, váš Boh. Všetky sa splnili. Nestratilo sa ani slovo.
Ako sa vám splnil každý dobrý prísľub, ktorý vám dal Hospodin, váš Boh, tak
dopustí Hospodin na vás všetko zlé, kým vás nevykynoží z tejto dobrej krajiny,
ktorú vám dal. Ak prestúpite zmluvu, ktorú vám Hospodin, váš Boh, prikázal
zachovávať, ak pôjdete slúžiť iným bohom a klaňať sa im, Hospodinov hnev
vzbĺkne proti vám a čoskoro vyhyniete z tejto dobrej krajiny, ktorú vám dal.“ (Joz
23,14-16)
„Dávid pokračoval: „Hospodin, ktorý ma vytrhol z pazúrov leva a medveďa,
vytrhne ma aj z ruky tohto Filištínca.“ Nato Šaul povedal Dávidovi: „Choď a
Hospodin nech je s tebou!“ (IS 17,37)
„Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech
to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša
Krista! Jemu patrí sláva i moc na veky vekov. Amen.“ (IPt 4,11)
„…od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi
zeme.“ (Zjav 1,5) Modlitba Pánova
Ofera: „Buďte navzájom pohostinní, bez šomrania. Ako dobrí správcovia
mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý
prijal.“ (IPt 4,10-11)
Požehnanie: „Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich
je láska.“ (IK 13,13) Amen. OZNAMY
Pieseň: Chválospev č. 439.3. verš: „Duchu Svätý, príď už, príď, život posväť mi...”

