10. Jozue
Rozprávali sme si o tom, že Pán Boh spôsobil to, že tí izraeliti, ktorí žili v otroctve v Egypte, že
ich zachráni. Oni tam tvrdo pracovali, vyrábali tehly. A tak si vybral jedného človeka, ktorému povedal:
„Ty vyslobodíš tento môj ľud z Egypta.“ Pamätáte sa, kto to bol? Koho si to Pán Boh vybral?
Mojžiša. A teraz sa pozrieme na mapu. Vidíme tu Egypt a rieku Níl, ktorá tečie do Stredozemného mora.
Ak ste niekde boli v Egypte, alebo pôjdete na dovolenku... tak tu boli Izraeliti A Pán Boh sa rozhodol ich
vyviesť z otroctva pomocou Mojžiša. Zázračne prešli cez Červené more, vody sa rozostúpili a Izraeliti
prešli suchou nohou a putovali púšťou. Pod vedením Mojžiša putovali 40 rokov. Až prišli na vrch Sinaj,
kde dostali Desatoro Božích prikázaní. A putovali ďalej, až prišli na hranice Svätej zeme.
Medzi tým Mojžiš na príkaz Pána Boha, vysvätil prvého kňaza. Vieme koho? Bol to Áron.
V akom príbuzenstve bol s Mojžišom? Boli to bratia. Pán Boh povedal Mojžišovi: „Svojho brata Árona,
urobíš prvým kňazom.“ A minule sme si hovorili, aké mal zvláštne oblečenie, 12 kameňov na hrudi.
Prečo mal Áron na hrudi 12 kameňov? Lebo to znamenalo 12 synov Jakuba. A ten kňaz sa za
nich modlil. A my sme si vraveli, že aké je dôležité nosiť našich ľudí v srdci. A prosiť za nich Pána Boha.
On ich nosil na kameňoch – na hrudi a my môžeme našich rodičov, súrodencov, starých rodičov,
kamarátov, kňazov... aj tých, ktorých možno až tak nemáme radi , nosiť v srdci a modliť sa za nich. Toto
robil Áron. Jeho Pán Boh ustanovil: „Ty budeš kňazom a potom aj Tvoji synovia.“
Vraveli sme si, že Pán Boh prikázal Mojžišovi, aby vyrobil takú skrinku. Mala
taký zvláštny názov. Vieme ako sa volala? Archa zmluvy. V preklade „archa“
znamená skrinka a zmluva medzi Pánom Bohom a ľuďmi. Boli tam tri veci.
Kto si pamätá čo tam bolo? Manna – chlieb z neba, Áronova palica a desať
Božích prikázaní na tabuliach. Čas plynul a Mojžiš zostarol. Putoval 40
rokov po púšti a zoslabol. A Pán Boh mu povedal: „Ty už nevojdeš do
Svätej zeme, ale Ti ustanovím nástupcu.“ Vtedy mal už 120 rokov, teda
to bol už dosť starý pán. Starší ako vaši starí rodičia. Starší ako ja s pánmi
kaplánmi dohromady.
Ale ideme rozprávať o nástupcovi Mojžiša, ktorý mal doviesť ľud do svätej
zeme, po 4o-tich rokoch putovania.
Pán Boh povedal Mojžišovi: „Ja som si už vyhliadol nástupcu, ktorý vovedie
môj ľud do krajiny Kanaán. A ten muž sa volal, ako sme počuli v dnešnom
Evanjeliu? Pán Boh si vybral muža, menom Jozue. Mojžiš zomrel ešte pred vstupom
do Svätej zeme Kanaán. Izraeliti putovali
cez púšť a prišli do Svätej zeme, na
hranicu rieky Jordán. A tam sa pýtali, ako
majú prebrodiť rieku? A Pán Boh urobil
zázrak. Povedal: „Jozue, prikáž kňazom,
aby šli prví s Archou zmluvy a keď vojdú
do vody, vody sa zastavia a vy prejdete
suchou nohou. Už tak raz prešli Izraeliti vodami suchou nohou.
Kedy to bolo? Cez Červené more. A teraz to Pán Boh zopakoval
s riekou Jordán. Keď vstúpili kňazi s Archou do vody, vody sa
zastavili a celý národ prešiel suchou nohou na druhú stranu,
do zasľúbenej zeme pod vedením Jozueho.

Prvé mesto, ktoré potrebovali dobyť, bolo Jericho. Bolo to mesto
s vysokými a pevnými múrmi. A Pán Boh im prikázal: „Šesť krát obídete
potichučky to mesto, nebudete nič hovoriť, iba kňazi budú niesť archu.
A potichučky šesť krát to prejdete.“ Archa vyjadrovala prítomnosť Pána Boha.
„A siedmi deň to mesto obíďte sedem krát a múry mesta spadnú.“ Kedy
spadnú? Keď vytiahnu kanóny, delá a začnú to mesto ostreľovať? Či ako to
bolo? Mali kričať. Stal sa zázrak. Sedem krát s tou archu mesto obchádzali
a múry mesta padli. A oni zaujali mesto. Prečo
to Pán Boh takto chcel? Prečo im nepovedal: „Máte zbrane, môžete tam
kamene hádzať...“ On to chcel preto, aby si Izraelský národ uvedomil, že to nie
vašou silou, lebo do budúcna by ste vaším deťom hovorili: „To my sme boli
takí silní, my sme tam kamene hádzali, delá strieľali a rozpadli sa tie hradby.
A tak by ste chválili seba samého a na Pána Boha by ste zabudli.“ A Pán Boh
to tak nechcel. To nebude Vaša zásluha. Preto tí kňazi s tou Archou – to bola
Božia prítomnosť. Oni neboli vojaci, vycvičení v boji, oni boli kňazi a Pán Boh im chcel povedať, aby
neboli pyšní: „Ja to zvládnem, to ja mám na to silu! Ja Pána Boha nepotrebujem!“ Preto kňazi obišli
mesto sedem krát s Archou a kričali, lebo to bolo Pánovo Slovo. Nie zbrane, meče, ale Slovom! To je pre
nás dôležité.
Aj my sme niekedy náchylní zabudnúť na Pána Boha. Ja všetko zvládnem sám, ja Pána Boha
nepotrebujem. Načo mi je Pán Boh? A dnešný príbeh mi hovorí: „Ty potrebuješ Pána Boha. Keď sa budeš
spoliehať iba na vlastné sily, to nezvládneš. Ale ak budeš Pánu Bohu dôverovať, Pán Boh Ti pomôže.“
To mesto Jericho bolo opevnené hrubými múrmi. Malo hrubšie múry ako Kežmarský hrad. Oveľa
hrubšie. A oni vedeli, že to nedajú, že sú slabí, veď 40 rokov putovali púšťou. Boli zoslabnutí... a Pán Boh
im chcel povedať: „To ja budem bojovať za vás. Aby ste si nenamýšľal. Preto vás prosím, nezabudnite
vždy večer Pánu Bohu poďakovať v modlitbe. Dostala si jednotku? Povedz mu v modlitbe: „Ďakujem Ti
Pane Bože, že si mi pomáhal. Viem, že som sa musel učiť, nadrieť na matiku, slovinu, ale viem, že aj Ty
si mi pomáhal.“ Alebo som dostal nejaký darček, poďakujme Pánu Bohu v modlitbe zaň, za ľudí kolo
seba. My potrebujeme ľudí okolo seba a Pána Boha. Tento príbeh Jozueho nás učí ako potrebujeme
Pána Boha. Ako sa nemáme spoliehať na seba: „Ja ho k životu nepotrebujem, mne ho netreba, ja to
zvládnem bez neho...“
Potrebuješ Pána Boha. A Jozue, keď obsadili Jericho,
urobili ešte jednu vec: rozdelil krajinu na dvanásť častí podľa
dvanástich synov Izraela. Na mapke môžeme videť farebne mená
rodov. Jozue, nástupca Mojžiša, im porozdeľoval krajinu podľa
synov, podľa rodín. Zato vďačíme Jozuemu, že to urobil a on nás
učí, vďačnosti Pánu Bohu. On nás učí, že sa nemôžeme spoliehať
len na vlastné sily, ale vždy povedzme: „Pane, ja ťa potrebujem.“
Ja ťa potrebujem pre svoj život. My ťa potrebujeme v našej
rodine, v našom manželstve, aj medzi súrodencami, aj Slovensko
to potrebuje povedať, teraz zvlášť počas pandémie: „My ťa Pane
Bože potrebujeme. Chráň nás, aby sme sa nespoliehali len na
seba, na vlastné sily. Ale my ťa Pane Bože potrebujeme,
potrebujeme Tvoje požehnanie, Tvoju pomoc! Pomáhaj
zdravotníkom, pomáhaj lekárom, hasičom, politikom, aby dobre
a rozumne rozhodovali, kňazom, aby mali sily, nám všetkým, lebo
sami to nezvládneme...“

Úloha pre deti:
1. Vypočítaj príklady. Výsledky si zapíš od najmenšieho po najväčší a hneď vedľa výsledku si napíš
patričné písmeno, ktoré tam máš a dozvieš sa, kde po Mojžišovej smrti viedol Izraelitov Jozue:
...................................................................................
5 x 7 = ....... N
8 + 2 = ....... K
4 x 9 = ....... U
2 x 3 = ....... D
17 – 8 = ....... O
29 – 3 = ....... A
8 x 4 = ....... Á
24 – 8 = ....... A
31 – 10 = ....... N
2. Je to Zasľúbená zem pre izraelský národ, ktorú im dal Pán Boh, keď odišli z otroctva z Egypta.
Ako dlho putovali Izraeliti do Zasľúbenej zeme? .................................................................... rokov.
Vypíš tretie písmená slov a prečítaj zprava doľava:
PAŤO, PRAVEK, HOSTINA, MODRINNA, PRIATEĽ, KORÁB, KRYT, POTOMOK, KAŠTIEĽ
3. S pomocou Božou zaujal Jozue celú zem Kanaán a rozdelil ju na .......................................... kmeňov.
Vypočítaj a dozvieš sa: 5 x 6 – 10 + 4 – 12 = ...........

