Biblická hodina - 18.03.2021
Pieseň: Chválospev č. 216.: Náhli sa kresťan, počuť radostnú zvesť…”
Modlitba:
Náš milostivý Boh! Ďakujeme, že Tvoja láska k nám nikdy neprestane. Ďakujeme, že
cítime Tvoju prítomnosť, požehnanie a vedenie. Modlime sa dnes, aby nám patril ten
život a patrila tá pravda, ktoré nás budú držať pri Tebe, ktoré nás prevedú cez
zložitejšie úseky cesty a nebudeme sa pozerať dozadu, pretože existuje len dopredu, je
tu pokračovanie a príchod s Tebou do lona večnosti. Pomôž nám, Pane náš, neustále
plniť vlastné sľuby, ktoré sme pred Tebou zložili. Prosíme Ťa, Hospodin, – Ty, ktorý
si prisľúbil Utešiteľa a tento sľub sa už naplnil –, daruj nám moc Tvojho Ducha.
Pomôž nám byť obnovený v duchu! Pomáhaj nám, aby sme zvyšok života prežili
s vedomím a s cítením Tvojej blízkosti. Preto Ťa prosíme, aby si sa k nám prihovoril,
dotkol sa celého srdca, aby čas venovaný čítaniu Slova bolo požehnaním a výživou pre
všetkých, ktorí hľadajú a majú obrovský smäd po pravde. Pre Ježiša Krista, vypočuj
nás. Amen.
Biblický text: Štvrtá Kniha Mojžišova 6. Kapitola 1-21. veršov
„Hospodin povedal Mojžišovi: „Povedz Izraelitom toto: ‚Ak niektorý muž alebo
žena zloží osobný nazirejský sľub, aby sa zasvätil Hospodinovi, nech sa zdržiava
vína a akéhokoľvek opojného nápoja. Nebude piť ocot z vína ani z iného nápoja.
Nesmie piťnáhroznovú šťavu ani jesť čerstvé ani sušené hrozno. Po celý čas svojho
nazirejského sľubu nesmie jesť nič z toho, čo pochádza z viniča, od nezrelých
hrozien až po šupky. Po celý čas nazirejského sľubu sa britva nedotkne jeho hlavy.
Kým sa neskončia dni jeho zasvätenia Hospodinovi, nech je svätý a nech si necháva
voľne rásť vlasy na hlave. Nech sa po celý čas svojho nazirejského sľubu
Hospodinovi nepriblíži k mŕtvemu. Nesmie sa poškvrniť ani pri smrti otca, matky,
brata či sestry, lebo má na hlave znamenie svojho zasvätenia Bohu. Po celý čas
svojho nazirejského sľubu bude zasvätený Hospodinovi. Keby však niekto blízko
neho celkom nečakane zomrel a on by si poškvrnil zasvätenú hlavu, nech si ju oholí
v deň svojho očisťovania, urobí to teda na siedmy deň. Na ôsmy deň prinesie dve
hrdličky alebo dva holúbky kňazovi ku vchodu do stanu stretávania. Kňaz prinesie
jedného ako obetu za hriech; druhého ako spaľovanú obetu, aby zaňho vykonal
obrad zmierenia, pretože sa poškvrnil mŕtvolou. V ten deň si znova posvätí hlavu.
Tak sa opäť zasvätí Hospodinovi na obdobie svojho nazirejského sľubu a prinesie
jednoročného baránka ako obetu za vinu. Predchádzajúci čas sa mu však
nezapočíta, pretože poškvrnil svoj nazirejský sľub. Toto je zákon o nazirejovi: V ten
deň, keď sa skončí obdobie jeho nazirejského sľubu, privedie ho kňaz ku vchodu
stanu stretávania. Ako svoj dar prinesie Hospodinovi jednoročného bezchybného
baránka ako spaľovanú obetu, ročnú ovcu ako obetu za hriech a bezchybného
barana ako obetu spoločenstva, kôš nekvasených chlebov, koláčov z jemnej múky

zamiesených s olejom a nekvasené, olejom potreté posúchy a k tomu príslušnú
pokrmovú a nápojovú obetu. Kňaz to prinesie pred Hospodina, vykoná zaňho obetu
za hriech aj spaľovanú obetu. Barana pripraví Hospodinovi ako obetu spoločenstva
spolu s košom nekvasených chlebov a prinesie pokrmovú a nápojovú obetu. Potom
pri vchode do stanu stretávania si nazirej oholí hlavu, vezme vlasy svojho
nazirejského sľubu a hodí ich do ohňa pod obetu spoločenstva. Potom kňaz vezme
varené baranie plece, z koša nekvasený koláč, nekvasený posúch a vloží to do rúk
nazireja, len čo si oholil vlasy svojho nazirejského sľubu. Kňaz nimi zamáva pred
Hospodinom ako podávanou obetou. Je to svätý dar kňazovi spolu s hruďou z
podávanej obety a so stehnom z pozdvihovanej obety. Potom smie nazirej piť víno.
Toto je zákon o nazirejovi, ktorý sľúbil Hospodinovi za svoje nazirejstvo priniesť dar
okrem toho, čo chce sám pridať. Nech urobí podľa sľubu, ktorý dal, podľa zákona
o svojom nazirejstve.‘“”
Drahí bratia a milé sestry!
Nazireji boli muži alebo ženy zasvätení / zasvätené Bohu, ktorí / ktoré z nejakého
dôvodu zložili na určitú dobu osobný sľub, že budú Hospodinovi slúžiť iným
spôsobom. Ich spôsob života a správanie sa je v tejto časti presne regulovaný
zákonom. Nazirejský sľub znamenal povinné zdržanie sa:
1, opojných nápojov a hroznového jedla;
2, používania britvy;
3, dotýkať sa mŕtvych.
Títo ľudia sa zdržali vecí, ktoré nie sú zlé, ale môžu zabrániť nepretržitej službe, ktorá
je z celého srdca oddaná Pánovi. Všetky tri sľuby súvisia so spoločenstvom
veľkňazov. A zatiaľ čo nazireji boli ľudia, ktorí narodením nepatrili ku kňazom ani k
levitom, nevykonávali obrady, napriek tomu v určitom období života sa zasvätili
Pánovi.
1, hrozno a hroznové jedlo a ich konzumácia.
Aj kňaz počas vykonávania kňazskej služby mal zakázané konzumovať alkohol.
3Mojž 10,9: „Ty ani tvoji synovia nesmiete piť víno či iný opojný nápoj, keď budete
vchádzať do stanu stretávania, aby ste nezomreli. To je trvalo platné ustanovenie pre
vaše pokolenia.”
Tým protestovali aj proti spôsobu života, ktorý sa objavil v Baalovom kulte. Prorok
Ozeáš píše: „Víno a mušt odoberajú rozum môjmu ľudu“ (Oz 4, 11) Nazirejstvo
náboženským spôsobom protestovalo proti pohanským zvykom. Konzumácia vína
odráža pôžitky zeme.

2, zákaz používania britvy.
Meno nazirej je spojené so slovom uvedeným v 2Mojž 39:30: „Nakoniec urobili kvet,
posvätnú čelenku z rýdzeho zlata, a vyryli naň nápis tak, ako sa zhotovuje pečatidlo:
„Svätý Hospodinov“.
Slovo nazirej sa odvodzovalo od čelenky, ktorú nosil veľkňaz. Voľne rastúce vlasy
(prírodná koruna vlasov) sú symbolom vitality od Boha. Ľudia venovaní službe Pánovi
boli Samson a Samuel a žili v dobe sudcov. Nazirejská prax naďalej žila aj v
novozákonnom veku. Výučba farizejov stanovila minimálny čas na tridsať dní pri
zasvätení nazirejov. Ján Krstiteľ sa javí ako celoživotný nazirej (viď. Lk 1,15), hoci je
to iba črta toho ako sa zdržal pitia vína. V Knihe proroka Amosa čítame o nazirejoch:
„Aj prorokov som vzbudil z vašich synov a nazirejov z vašich mládencov. Nie je to
tak, Izraeliti?“ znie výrok Hospodina.” (Am 2,11)
Nie je to tak, duchovný Izrael?
3, zakazujú dotýkať sa mŕtvych. Porušenie zákazov zákon posudzuje iba v treťom
prípade. Nazirej, ktorý sa stal nečistým v dôsledku neočakávanej smrti, má možnosť
byť očistený a obnovený (IVMojž 6: 9-12). V koncovej fáze obdobia nazirejstva musia
byť prinesené presne predpísané obete. Medzi ne patrí ostrihanie vlasov a spálenie
oholených vlasov na ďakovnom oltári. Ustanovenia zákona ponúkali rámec
nazirejstvu. Okrem nich mal ešte každý nazirej individuálne sľuby. Zákon vie o
nazirejskom sľube iba na dobu určitú a v praxi sa jedná o doživotný sľub: Samson a
Samuel sú zasvätení Pánovi na celý život (Sudc 13; ISam 1,11).
Drahí bratia a milé sestry! Na svete žil len jeden dokonalý nazirej pochádzajúci z
Nazareta, ktorý sa zdržal všetkých pôžitkov na zemi. Jeho srdce neustále hľadelo na
Otca a na Jeho dokonalý plán. Jeho pohľad sa zahľadel na smer a Jeho srdce bolo
nedeliteľné. Na konci svojej pozemskej cesty, pri poslednej večeri, hovorí: „Potom
vzal kalich, vzdal vďaku a povedal: „Vezmite a rozdeľte si ho medzi sebou, lebo
hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie
kráľovstvo.“ (Lk 22,17-18)
Sme pripravení rozísť sa a zdržať sa vecí, ktoré samy o sebe nie sú zlé, ale oslabujú a
paralyzujú našu dušu? Veľa vecí ovplyvňuje aj dnešného veriaceho človeka. Nech nás
Boh zachráni pred všetkým, čo neslúži nášmu posväteniu.
Biblický text: Evanjelium podľa Jána 15,18-27
„Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta,
svet by miloval, čo je jeho; keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo
sveta, preto vás svet nenávidí. Spomeňte si na slová, ktoré som vám povedal: ‚Sluha
nie je väčší ako jeho pán.‘ Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak
zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. No to všetko budú konať proti
vám pre moje meno, pretože nepoznajú toho, čo ma poslal. Keby som nebol prišiel a
nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Kto

mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca. Keby som medzi nimi nebol konal skutky,
aké nikto iný nekonal, nemali by hriech. Teraz však videli, a predsa znenávideli aj
mňa, aj môjho Otca. Ale to preto, aby sa naplnilo slovo, napísané v ich Zákone:
Nenávideli ma bez príčiny. Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch
pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. Aj vy budete
svedčiť, pretože ste od začiatku so mnou.”
Drahí bratia a milé sestry!
Ježiš nikdy svojim učeníkom nenamaľoval bezproblémový život, ak sa ho niekto
rozhodol nasledovať. Je nepredstaviteľné pre nás, aby sme našu príslušnosť k Nemu
charakterizovali ako spôsob života v ochrannej škrupine bez toho, aby nás niekto
urazil, prenasledoval, stigmatizoval alebo zosmiešňoval. Ten, kto Krista oslovuje len
na rýchlo: „Pane, Pane“ (viď. Mt 7,21) kvôli zvláštnym požehnaniam, by si mal
uvedomiť, kto je pre neho osobne Pán Ježiš Kristus. Ten Kristus, ktorého tento svet
nenávidel, a my veľmi dobre poznáme príbehy spred Veľkej noci, čo všetko musel za
nás a namiesto nás vytrpieť, je Pán pánov a Kráľ kráľov.
18-19.v.
V časti „učeníci a svet“ už v Ježišovej prvej vete je zhrnutý kameň úrazu. Čo
očakávame od sveta ako učeníci, ak aj s Ním – s naším Majstrom – tak hrubo
zaobchádzal tento svet? Nenávisť voči svetu sa dá prekonať, iba ak sám Pán bude
príkladom toho, ako reagovať na zrelú nenávisť. Keď bol ukrižovaný, dokonca sa
modlil za tých, ktorí Ho nenávideli a jednohlasne vyjadrili svoju mienku hlasným
volaním: „Ukrižuj, ukrižuj!“ (Jn 19,6)
V Jánovom evanjeliu sa slovo svet vyskytuje až sedemdesiatosemkrát. Svet ako 1.
prírodná stvorená realita, 2. ako ľudský svet, objekt Božej spásnej lásky, 3. ako svet,
ktorý stojí proti Bohu. Svet je tu charakterizovaný ako totalitná moc, ktorej sa protivia
Božie zákony. Všetci, ktorí boli predtým nepriateľmi, sa spoluorganizovali na poprave
Ježiša. Ježišova cesta poznačuje aj cestu Jeho učeníkov. Veľakrát spomínam našim
deťom na hodinách náboženstva, že sa dá všetko vydržať všetko, len to nie, aby sme sa
stali obeťou obyčajného mlynčeka na mäso. Ale v tomto prípade môžeme všetko
prežiť, iba ak si uvedomíme, že Ježiš bol nenávidený ako prvý, ale On zotrval a
poslúchol svojho Otca po celý čas. A svet chce, aby mu patrilo všetko, čo existuje,
takže to nemôže veľmi zniesť, keď ho nenasleduje nikto. Nenávisť stvorenstva
nezostáva na úrovni pocitov, ale prejavuje sa aj činmi, tak ako boli a sú
prenasledovania. Ale Ježiš práve na to pripravuje svojich učeníkov.
Mk 13,9.13: „Vy si však dajte pozor. Budú vás vydávať súdom a synagógam, budú
vás biť a pre mňa budete stáť pred vládcami a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo.”
Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vytrvá až do konca, bude
spasený.”

Mt 10,17: „Majte sa na pozore pred ľuďmi! Budú vás totiž vydávať súdom a budú
vás bičovať vo svojich synagógach.”
Existencia kresťanov viacerým prekážala a prekáža aj dnes. Je zaujímavé, že zatiaľ čo
nasledovníka Krista vedie láska k svetu, táto láska evokuje nenávisť vo svete. Je to On,
kto si vyvolil svojich učeníkov, a aj Ten, kto sa pridržuje tohto sveta, a vie, že vo svete
ešte nie je celkom prítomná Otcova láska.
20.v.
„Spomeňte si…” Nesmieme zabudnúť na všetko, čo povedal Ježiš, práve v situácii,
keď všetci pociťujeme nenávisť zo strany sveta. Som pripravený / pripravená
spomenúť si na Slovo Pánovo? Toľko Pánových slov bolo odrecitovaných. Toľko
Pánových slov sa naplnilo. Veľa vecí sa naplnilo aj v našom živote, a aj v súčasnosti
by sme sa mohli chrániť od zbytočných vnútorných zápasov, keby sme si spomenuli
na Božie slovo a to by neustále rotovalo v našom srdci: „Sluha nie je väčší ako jeho
pán.“ Sluha prijíma osud svojho Pána. Osud učeníka a Majstra je rovnaký, jedinou
otázkou je, či si učeník pamätá slová Majstra. Majster tiež plnil úlohu sluhu pri
umývaní nôh. Sluha je pripravený kedykoľvek sa chopiť úlohy.
V Jn14, 26-ban čítame, že : „No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom
mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril”
Nech Duch Svätý nám pripomenie všetko, čo už Ježiš povedal: Mt 5,11-12: „
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás
lživo hovoriť. Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď
takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.”
Všetci, ktorí bojujú aj dnes proti Ježišovi, nespoznajú v Ňom Toho, kto Ho poslal.
Častokrát práve v mene Boha sa protivia Bohu. Toto sa počíta ako skutočné
prepočítanie človeka, ktorý stratil blahý cieľ. V krátkosti to znamená hriech. Aj keď
videli Jeho skutky, stále neverili. Nevidia cieľ, a nakoniec Ho ukrižujú. Nedostatok
náležitých znalostí plodí činy proti Bohu a človeku. Ježiš na to pripravuje učeníkov.
22-25.v.
Nesprávne rozhodnutie voči osobe Ježiša Krista nás nezachráni. To vyhlásenie, ktoré
Ježiš vykonal vo svojom tele i na duši, je záväzné aj dnes. Ježiš osobitne poukázal na
to, čo je hriech. Nevera je hriech, ale kto v Neho verí, má život. Odpustenie možno
získať prostredníctvom jedine Neho. Cestou k životu je sám Ježiš. Jeho vyhlásenie
poskytlo dostatok vedomostí, aby človek mohol stáť pri Bohu. Kto je proti Kristovi, je
aj proti Otcovi. Syn a Otec sú odlíšiteľní, ale nerozluční. Príčinu nepriateľského
správania sa voči Ježišovi nájdeme v Jeho nepriateľoch. Príčina odvrhnutia Krista je
bezdôvodné znenávidenie Jeho osoby. Očividne Ho odmietli a rozhodli sa proti nemu
aj konať. Kristovo slovo je autentické Slovo po boku Otca. Človek je dôvodom
negatívneho rozhodnutia sa. Jeho nenávisť voči Bohu je príznačná.
26.27.v.

Po Ježišovom odchode prichádza Duch Svätý, ktorého samotný Kristus uvádza
a pochádza od Otca. Učeníci v ohrození mohli a vždy môžu s Utešiteľom počítať.
Duch Svätý je Duchom pravdy, darom osláveného Krista. Duch pravdy, na rozdiel od
ducha omylu (1 Ján 4: 6), robí realitu zjavnou a má pevné, spoľahlivé a autentické
poznanie. Pochádza od Otca, to znamená, že Jeho pôvod je rovnaký ako pôvod Ježiša.
Poslanie Ducha Svätého možno retrospektívne vysledovať v Otcovi a v Synovi.
Trojjediný Boh pracuje neoddeliteľne, ale odlišne vo všetkých častiach dejín spásy.
Duch Svätý pochádza od Otca a ohlasuje Ježiša. Ježišovo vyhlásenie je vyjadrené
ľudskými prostriedkami: Ježišovými učeníkmi. Učeníci sú nástrojmi Ducha Svätého,
ktorí boli svedkami Ježišových skutkov. Z nasledovania Ježiša vyžaruje aj vyslanie
Ježiša, svedka Ducha Svätého. Svedectvo je autentické, objektívne, pretože to
komunikujú očití svedkovia. Dielo Ducha Svätého je ľudským ohlasovaním
jednorazového, neopakovateľného vykupiteľského diela Ježiša. Na druhej strane ich
svedectvom nie je len pripomínanie historických faktov a udalostí, ale aj správne
osvetlenie a svedectvo spásonosných skutkov a činov Ježiša Duchom Svätým.
Milé sestry a drahí bratia!
Dnes musíme osobne vyznať: Nie je mi ľahostajný Ježiš. Dva extrémy existujú, a to
láska a / alebo nenávisť. A zatiaľ čo tento svet nenávidí, vysmieva sa nám, Božia láska
k tomuto svetu Ho viedla k tomu, že za neho dal svojho jednorodeného Syna. Na to si
spomeň, keď ti je horko a ťažko.
Modlitba:
Ďakujem ti, Pane, že Tvojou láskou si nás prijal takých, akí sme. Ďakujeme, že sa
nazývame Tvojimi deťmi. Ďakujeme za vietor, ktorý fúka dodnes a narodenie z Ducha
nie je nikomu odmietnuté. Prosíme, formuj naše srdcia, aby sme mohli s láskou
odpovedať na lásku prejavenú v Tvojom Synovi, poslušne voči všetkému, čomu
vyrozumieme len z Tvojho Slova. Prosíme, počas pôstneho obdobia nás priveď k ešte
užšiemu vzťahu s Tebou, aby sme mohli každý deň činiť pokánie z vlastných
hriechov, nezabúdať na Tvoju milosť a prijatie, a tak žiť v pokoj s našimi blížnymi, ale
predovšetkým s Tebou, s naším Patrónom a Utešiteľom. Modlíme sa za naše duchovné
budovanie a rast vo viere. Daj nám dostatok sily a trpezlivosti, aby sme, Pane, mohli k
Tebe v modlitbe prinášať naše prosby, aby sme sa vytrvalo modlili za našich
rodinných príslušníkov, našich chorých a našich smútiacich. Pre Pána Ježiša Krista,
vyslyš nás. Amen.
Požehnanie: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás,
aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, a aby vám Otec dal všetko, o
čo ho budete prosiť v mojom mene.” (Jn15,16)
Pieseň: Chválospev č. 559.: „Vpred bratia, poďme len vpred…”

