
Biblická hodina – 06.05.2021

Začiatočná pieseň: Chválospev č. 216

Modlitba:Všemohúci Pane, Bože náš!

Veríme, že neotvárame Písmo sami od seba, ale Ty si ten, Kto vedieš naše šľapaje, aby
sme sa pred Tebou mohli zísť tí, ktorí majú duchovné bremená, radosti a skúšky. Ty
vidíš naše dni a naše duchovné boje. Vieš všetko, čo sa nám stalo za posledné obdobie,
preto  Ťa  prosíme,  aby  si  nám  daroval  Svoju  dobrotu  a lásku.  Buď  dnes  s nami,
Hospodine  náš,  a  vezmi  náš  život  do  svojich  rúk  a  dotkni  sa  týchto  častí,  kde
potrebujeme uzdravenie, útechu, povzbudenie a pokoj, ktorý presahuje všetok ľudský
um.

Prosíme Ťa, Bože náš, aby si k nám prehovoril, aby si nás viedol cestou, ktorá vedie k
životu, aby si nás odpojil od všetkého a od všetkých, ktorí odvracajú náš pohľad od
cieľa. Prosíme Ťa, aby si nás očistil Tvojím Duchom Svätým, aby sme mohli pred
Tebou  vyznať  naše  hriechy a  opomenutia  a  žiť  z milosti,  aby  sme zakúsili  Tvoju
každodennú dobrotu, aby nás individuálne formovala a pomohol prijať Tvoju svätú
vôľu vo všetkých okolnostiach života.

Modlíme sa za posilnenie viery našej cirkvi. Modlíme sa za jednotu rodín. Modlíme sa
za útechu našich smútiacich. Prosíme v mene nášho Pána, aby si požehnal a posvätil
naše spoločenstvo pre Pána Ježiša Krista. Amen.

Biblický text: Kniha sudcov 3, 1-6

Cudzie národy medzi Izraelitmi

„Toto  sú  národy,  ktoré  ponechal  Hospodin  v  krajine,  aby  nimi  skúšal  všetkých
Izraelitov, ktorí nepoznali nijaký boj o Kanaán —  2 chcel totiž, aby ho pokolenia
Izraelitov poznali a naučili sa bojovať tí, čo bojovať nevedeli — 3 päť filištínskych
kniežat,  všetci  Kanaánčania,  Sidončania  a  Chivviji,  ktorí  obývali  Libanonské
pohorie od vrchu Baal-Chermón až ta, kde sa ide do Chamátu. 4 Oni sa stali skúškou
Izraelitov, aby sa ukázalo, či budú poslúchať príkazy, ktoré Hospodin dal ich otcom
prostredníctvom  Mojžiša.  5 Izraeliti  bývali  medzi  Kanaánčanmi,  Chetitmi,
Amorejčanmi,  Perizzejcami,  Chivvijmi  a  Jebúsejmi.  6 Brali  si  ich  dcéry  za  ženy,
dávali svoje dcéry ich synom a slúžili ich bohom.”

Milí bratia a milé sestry!

Čas plynie a zmení sa všetko, zatiaľ čo Boh zostáva ten istý.  To, čo sľúbil,
dodržiava. Avšak medzi slabé stránky vyvoleného ľudu patrí bohužiaľ neposlušnosť.
Druhú  generáciu  charakterizuje  1.  zanedbávanie  spokojnosti,  2.  ľahostajnosť  a 3.



zanedbávanie  Božieho  slova.  Je  ľahšie  plávať  s prílivom.  Je  ľahšie  sa  zladiť  s
prostredím  bez  toho,  aby  sme  urobili  niečo  užitočnejšieho  pre  vlastné  prežitie,  a
bohužiaľ to nie je inak ani dnes, pretože tolerujeme veci, ktoré nás odvádzajú od Pána,
ktorý je nám verný a stráži nás.

Aj keď však ľud neposlúcha a ľahko zabudne na Božiu zvrchovanosť, Hospodin ako
najmúdrejší pedagóg  venuje im pozornosť. Kanaánčania sa tak stali nástrojmi Božej
výchovnej  práce.  Čakajú  ich  „národy,  ktoré  si  ponechal  Hospodin  v  krajine“,  ale
v skutočnosti  je  to  ich  test.  Zostali  na  tomto  mieste  nielen  z  dôvodu  pokušenia
Izraelitov,  ale  aj  z dôvodu,  aby  sa   „naučili  bojovať  tí,  čo  bojovať  nevedeli.
“Nesmieme však zabúdať, že víťazstvo nikdy neprináša ľudská odvaha, šikovnosť a
múdrosť, ale Božia vernosť. Boh nám aj dnes dáva ťažkosti, aby nás učil duchovnému
boju, vytrvalosti uprostred zápasov.

Nemôžeme byť ľahostajní  a neposlušní. Pán nás denne budí,  aby sme LEN JEMU
dôverovali. Ako náhle sa spamätáme, už nad našimi hlavami visí Damoklov meč, ale
nevzdáme  sa,  a znova  sa  uistíme,  že  On  chce  nás  použiť.  Musíme  sa  triasť  od
bojazlivosti,  aby sme mu venovali  pozornosť.  Pretože  aj  medzi  malými  študentmi
existujú takí, ktorí peknému slovu nerozumejú. Ako by potom nemohol byť i medzi
nami  veľkými  študentmi  – dnešnými učeníkmi  –   taký,  ktorý pláva s  prílivom a
odlivom a nevšimne si, že do jeho cesty prichádza vodopád a môže sa doň dokonca
ponoriť, do toho, čo je zdanlivo krásne, ale nebezpečné.

Vo všetkých oblastiach nášho života prebieha duchovný boj. Bojuje sa v rodine, na
pracovisku, v obytnej komunite a v cirkevnom zbore. Nepriateľ je aj dnes pripravený
zaútočiť  a   jeho účelom je  zničiť  človeka.  Podľa  Božieho súdu však milosť  vždy
existuje. Jeho účelom je očistiť vieru Izraela pokušeniami a skúškami a zabezpečiť ich
prežitie výcvikom bojovej sily celej generácie.

Národy uvedené vo veršoch tri až päť žili v oblasti od južnej Palestíny cez Libanon po
rieku Eufrat. Toto územie predstavuje hranice „krajiny zasľúbenia“. 

Deut 11:24: „Každé miesto,  na ktoré vkročí vaša noha,  bude vaše, od púšte až po
Libanon, od Veľrieky, rieky Eufrat, až po Západné more bude vaše územie.”

Jozua 1:4: „Od púšte po Libanon a od Veľrieky, rieky Eufrat, celá krajina Chetitov až
po Veľké more na západe slnka bude vaším územím.”

Kniha sudcov poukazuje nato, ak Jeho ľud zotrvá po boku Hospodina, a potom s Ním
osobný  vzťah  ustráži,  zacíti  ochranu.  V  mnohých  prípadoch  je  Jeho  láska  a
milosrdenstvo nevysvetliteľné nielen pre  vtedy žijúcich ľudí,  ale  aj  pre  nás.  Prečo
máme v živote toľko slabých stránok?



Zjavenie 3,17-19 : „17Veď hovoríš: Som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a
nevieš, že si biedny, úbohý, chudobný, slepý a nahý.18Radím ti, aby si si odo mňa kúpil
zlato prepálené ohňom, a tak zbohatol, i biele rúcho, a tak sa zaodel a nebolo vidieť
hanbu tvojej  nahoty; a  masť  na pomazanie očí,  aby si  videl.19Ja všetkých,  ktorých
milujem, karhám a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa!”

Cudzie  národy,  hodnoty  a  názory  sú  súčasťou  našich  životov.  Komu  sa  však
prispôsobujeme? Nemyslime si, že nemôžeme skĺznuť a padnúť ako nová generácia
vyvoleného ľudu?Neustále a neúnavne prosme Pána o silu, aby nás očistil, posilnil a
viedol do krajiny zasľúbenia, aby sme mohli byť verní až do smrti. Amen.

Biblický text: Skutky apoštolov  9,19b-30

 „Saulova kázeň v Damasku

Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku 20 a hneď hlásal v synagógach, že
tento Ježiš je Boží Syn. 21 Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli a hovorili: „Či to nie je
ten, čo v Jeruzaleme nivočil ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel nato,
aby  ich v  putách odviedol  k  veľkňazom.“  22 No Saul  pôsobil  čoraz  mocnejšie  a
miatol Židov bývajúcich v Damasku dokazovaním, že Ježiš je Mesiáš.

Saul uniká Židom

23 Keď prešlo  mnoho  dní,  Židia  sa  uzniesli,  že  ho  zabijú.  24Saul  sa  však  o  ich
úkladoch  dozvedel.  Hoci  brány  strážili  vo  dne  v  noci,  aby  ho  mohli  usmrtiť,  25

učeníci ho v noci vzali a spustili v koši dolu z hradieb.

Saul v Jeruzaleme

26 Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli,
lebo neverili,  že aj  on je učeníkom.  27 Ujal sa ho však Barnabáš,  priviedol ho k
apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel Pána, ako s ním hovoril a ako smelo
si počínal v Damasku v Ježišovom mene.  28 Potom s nimi chodil po Jeruzaleme a
neohrozene kázal v Pánovom mene. 29 Rozprával a hádal sa s helenistami, no oni sa
ho pokúšali zabiť. 30 Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do
Tarzu.”

Milé sestry a milí bratia!

Pán používa na šírenie evanjelia aj svojich nepriateľov. Najlepším príkladom
toho je Saul –apoštol  Pavol –,  ktorého príbeh obrátenia v týchto dňoch intenzívne
sledujeme. Poslanie pohanov teda nie je ľudským podnikaním, ale dielom samotného
Pána. Rovnako ako obrátenie Saula je dielom Pánovým. Boh v pokání obracia človeka



k sebe a umiestňuje ho tam, kam ho On určil. V prípade Saula sa staviteľom cirkvi stal
v tom čase prenasledovateľ cirkvi.

Nepriateľ sa môže stať  tiež bratom. Nepriateľ Krista môže byť Ježišovým učeníkom.
Horlivý farizej  z  tradície svojich otcov bude neúnavný apoštol  a  misionár.  Saul je
nástrojom v  Pánových  rukách,  čakajú  ho  veľké  služby  a  veľa  utrpenia  pre  Pána.
Ananiáš dokončí svoju misiu. Odovzdáva slovo, zjavenie a moc svojho Pána Saulovi.
Takto opäť vidí, pripája sa k cirkvi, prijíma dar Ducha Svätého. Získava ozajstného
vodcu,  ktorý  vždy  zostane  po  Jeho  boku  a  načerpá  silu  na  cestu  nad  svoje  sily.
Vkladanie rúk a dar Ducha Svätého nie sú viazané na osobu služobníkov cirkvi. Každý
učeník Pána môže byť jeho vhodným nástrojom. Po Saulovom krste ho napojili jedlom
a zosilnel.

V dnešnej  biblickej  stati  sme  sa  dočítali  o  Paulovom  pobyte  v  Damasku  a v
Jeruzaleme.  To  sú  prvé  roky  Pavlovho  kresťanského  života.  Pavol  sa  vydáva  do
Damasku cestou svojho Majstra, kde hlása evanjelium.

Lukášovým cieľom o jeho pôsobení v Jeruzaleme je osvetliť pozadie Pavlovej služby.
Saul vedel, že aj on teraz patrí do komunity, ktorú predtým prenasledoval. Saul káže
Krista.  Bol  nepriateľom Pána,  ale  stal  sa  svedkom Pána.  Toto  obrátenie  učeníkov
šokuje. Pri vlastných ľudských výpočtoch sa im nezdá Pavlove počínanie a nerátajú s
Božími záhadnými a mocnými riešeniami.

Učeníci vedeli, že Boh môže v živote človeka urobiť veľké veci, napriek tomu sa na
Saula  pozerajú s  úžasom.  Očakávali  nepriateľa,  dostali  brata.  Saulovo obrátenie  je
autentické:  v  Ježišovi  uvidel  Božieho  Syna  a  vydáva  o  Ňom  svedectvo.  Jeho
nasledovníkom sa stal ten, kto nedávno prenasledoval tých, ktorí toto meno vzývali v
Jeruzaleme (Skutky 8: 3; 9: 1), a tiež sa vydal s týmto úmyslom do Damasku.

Bratská  pomoc zachráni  Saula.  Jeho svedectvo vyvolalo  odpor  v  synagóge.  Tento
detail udalosti sa stálo tri roky neskôr. Po povolaní nasledovala hlboká fáza ponorenia
a učenia sa. Jeho súperi sa organizujú proti nemu, pretože sú proti nemu bezmocní.
Bratská láska je dômyselná, nájdu si správny spôsob pomoci. Pojem „učeník“ sa tu
používa vo všeobecnom zmysle: znamená nasledovníka Krista. Učeníci Pána kráčajú
cestou, ktorá nie je uzavretá (2. Kor. 11: 32–33).Zachraňujú Pavla.

Z povolaného učeníka sa stal uznávaný apoštol. Saul je v očiach bratov podozrivý,
boja sa ho kvôli jeho minulosti. Barnabáš ho objíma. Ako ste už možno vedeli, obaja
boli Heléni – Gréci. Barnabáš, syn Nabasa. Jeho meno znamená „syn útechy“. Toto
meno apoštoli museli dať Jozefovi, levitovi gréckeho pôvodu, z Cypru (pozri Skutky
4:36).  Veľmi  skoro  sa  zoznámil  s  kresťanstvom,  predal  svoj  majetok  a  vzal  jeho



hodnotu do Jeruzalema a položil ju k nohám apoštolov. To znamená, že dal apoštolom
právo nakladať so svojím majetkom na podporu členov cirkvi v núdzi. Pripojil sa k
tým, ktorí žili v spoločenstve v Jeruzaleme (Skutky 4:37).

Keď Pavol prvý raz po svojom obrátení prišiel do Jeruzalema a pokúsil sa pridať k
učeníkom, ale tí sa ho báli vzhľadom na jeho minulosť (Skutky 8: 1kk.), vzal si ho pod
svoj patronát Barnabáš a vzal ho k apoštolom. Informoval ich o Pavlovom obrátení,
ako nás informuje náš biblický text. Zariadil Saulovu cestu.

Ananiášovia  a Barnabášovia  v našich  spoločenstvách  sú  stále  veľmi  potrební.  Tí
odložili vlastné obavy a starosti bokom a priblížila sa k novému bratovi. Mnohokrát sa
naše zbory a študijné skupiny Biblie uzavrú a je pre nás ťažké prijať nového člena. Je
dobré to robiť spoločne, v kostole aj pri štúdiu Biblie. Musíme sa však tiež modliť za
svoje vlastné správanie, aby sme sa odvážili otvárať iným seba, a to nie pohľadom na
jeho minulosť a rečniac o  jeho hriechov, ale radovať sa z toho, že prichádza oslavovať
s nami v nedeľu a modliť sa s nami, aby Pán bol všetko vo všetkom.

Saulovi sa podarilo nadviazať kontakt s vedením vtedajšej cirkvi v Jeruzaleme.  Saul
po svojom obrátení neopustí cirkev, ale integruje sa, prijíma konkrétnu podobu cirkvi,
prispôsobí sa, veď aj On je povolaný. Jeho svedectvá sú predovšetkým zamerané na
Krista. V Damasku učil, že Ježiš je Boží Syn, a neskôr dokázal, že je Mesiáš. Jeho
prítomnosť presvedčila bratov, že sa so svojou minulosťou úplne skoncoval. Išiel po
Štefanovej ceste a čaká ho aj podobný osud ako Štefana (pozri 6. časť). Ale čítame o
tom trochu inak:„A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno.“(9,16)

Saulovi  sa  pomocou  ich  bratov  podarí  uniknúť,  Ale  v  kapitole  dvadsiatej  druhej
čítame, že Ježiš ho varoval:„17Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme,
dostal som sa do vytrženia18a videl  som ho,  ako mi hovorí:  ‚Ponáhľaj sa,  odíď čo
najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo neprijmú tvoje svedectvo o mne.‘(22,17.18)”

Skončí v rodnom meste. Tarzus bol v tom čase jedným z hlavných miest vedeckého
života, hlavným mestom Cilicie. Človek môže vždy naplniť svoje povolanie iba na
mieste, ktoré mu určila Božia milosť.

Aj v dnešnom svete žijú Saulovia, ktorí vedome napredujú proti cirkvi. Ale myslím si,
že tam, kde Duch Svätý pracuje a vyvolí si ľudí, bude prenasledovanie a nepriateľstvo
vždy prítomné.  Prvým cieľom Satana  je  napadnúť  tých,  ktorí  patria  Kristovi.  Ale
Božia milosť nám stačí. Stačí dôverovať v milosť, ktorá dáva silu v slabosti. Správny
smer v Kristovi, potrebná sila a správne slová v našich duchovných bojoch, svedčia
vždy len o Pánovi Ježišovi Kristovi.



Koľko ľudí je presvedčených o svojej vlastnej pravde aj okolo nás. Len Boh im môže
pomôcť. Kristus slávy pozná toho, kto stojí po Jeho boku, ale aj kto proti Nemu bojuje.
Modlime sa  za dnešných Saulov.  Nech Pán,  pripraví  cesty do Damasku na území
Bratislavy, v našej krajine a na celom svete, kde človek celkom padne na kolená  pred
Ním, zrúti  sa Osobne,aby potom mohli  prinášať evanjelium všetkým, kam ich Pán
umiestnil. Amen.

Modlitba:Všemohúci Pane, Bože náš!

Ďakujeme Ti, že my sa nevzdávame ľudí v našom prostredí a dnes poukazuješ na to,
že pre Teba nič nie je nemožné. Môžeš byť veliteľom toho, kto Ťa zapiera, toho, kto
Ťa  prenasleduje, toho, kto sa od Teba odvracia. A to nielen s Pavlom a v Pavlovej
dobe sa mohlo udiať,  ale veríme, že si aj dnes sám vyberáš životy a voláš, aby kázali
živého Krista.

Ďakujeme, že aj v našom osobnom živote sme dostali od Teba tých, od ktorých sme si
mohli vypočuť dobrú novinu. Ďakujeme, že si aj nás použil na šírenie evanjelia. Takto
sa modlíme za tých, ktorí sú tu, za nedeľný zbor, za veriacich, ale tiež vkladáme do
Tvojich  rúk  všetkých,  ktorí  sú  od  Teba  veľmi  ďaleko.  Modlíme  sa  za  nich,  aby
zakúsili  Tvoju milosť v ich životoch,  aby Ťa čoraz viac ľudí spoznalo ako svojho
Spasiteľa a Vykupiteľa.

Pane náš, daj nám vieru tam, kde je len nenávisť a popieranie. Prosím, miluj to miesto,
kde členovia rodiny idú proti sebe. Daruj pokoj a osobné prijatie, tam kde  smútia.
Prosíme,  uzdrav  všetkých,  ktorí  podstupujú  liečbu.  Vypočuj  naše  modlitby  pre
presväté meno Ježiša. Amen.

Požehnanie: Ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje
v slabosti.“ (2Kor12,9)

Záverečná pieseň: Chválospev č. 482: Ó, Bože bližšie chcem vždy k Tebe byť...
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