Biblická hodina – 16.06.2022
Suspírium: „Budete slúžiť Hospodinovi, svojmu Bohu. On ti požehná chlieb i
vodu. Vzdialim od teba chorobu.” (IIMojž 23,15a) Amen.
Začiatočná pieseň: Žalm č. 78: „Spravodlivý si, v súdoch dôsledný…”
Modlitba
Ďakujeme Ti, milostivý Bože náš, že si nás zhromaždil okolo svojho živého
slova, aby si obohatil naše srdcia, naše mysle a naše srdcia s pokrmom, ktorý
pochádza jedine od Teba. Ty si pravý Boh, Ktorého spravodlivosť a láska sú
očividné. Predstupujeme pred Tvoju tvár, voláme Ťa a žiadame si Tvoju
prítomnosť, aby si nás požehnal. Vyznávame, že aj dnes máme za sebou tvrdý
boj viery. Ustupovali sme vo svete, hľadali sme možnosti a východiská v
spolunažívaní, rečnili sme o Tvojej pravde, ale neuspeli sme. Bez Teba to
nepôjde. Bez Tvojej pomoci sme naničhodní a márnotratné, ktorí / ktoré nemajú
šancu. Prosíme, ukáž nám naše hranice a Tvoju bezhraničnú láskavosť a
dobrotivosť. Nasmeruj náš život, aby bol vedený slovom Tvojím a mocou
Ducha Svätého priblíž nám nášho Pána, kto za nás, namiesto nás a pre nás trpel
na kríži a ako obeť bol vydaný za naše hriechy. Áno, Otče náš nebeský, to bola
Tvoja vôľa pre nás. Ďakujeme, a daj aby sme na to ani teraz, ani zajtra, ani
pozajtra nezabudli. Príď a ukáž nám seba ako odpúšťajúceho a nám všetko
darujúceho Pána. Amen.
Biblický text: Kniha Józua 19. kapitola
„Druhý lós pripadol Šimeónovi, kmeňu Šimeónovcov podľa ich rodov. Ich
dedičné vlastníctvo bolo medzi dedičným vlastníctvom potomkov Júdovcov.
2 Za dedičné vlastníctvo dostali: Beér-Šebu, Šebu, Móladu, 3 Chacar-Šúal,
Bálu, Ecem, 4 Eltólad, Betúl, Chormu, 5 Ciklag, Bét-Markabót, Chacar-Súsu,
6 Bét-Lebaót a Šarúchen; trinásť miest aj s ich dedinami. 7 Ajin, Rimmón, Eter
a Ášan; štyri mestá aj s ich dedinami. 8 Patria im aj všetky dediny, ktoré sú
okolo týchto miest až po Baálat-Beér a Rámu v Negeve. To je dedičné
vlastníctvo kmeňa Šimeónovcov podľa ich rodov. 9 Dedičný podiel
Šimeónovcov bol v oblasti Júdovcov. Keďže podiel Júdovcov bol príliš veľký,
dedičný podiel medzi nimi dostali aj Šimeónovci. Zebúlunov podiel10 Tretí lós
pripadol Zebúlunovcom podľa ich rodov. Územie ich dedičného vlastníctva
siahalo po Sárid. 11 Ich hranica vystupuje na západ k Marale, dotýka sa
Dabbešetu a potoka, ktorý je oproti Jokneámu. 12 Od Sáridu sa stáča smerom
k východu k hraniciam Kislót-Táboru, pokračuje do Dáberatu a ide k Jáfii.
13 Odtiaľ ide ďalej smerom na východ do Gát-Chéferu a Et-Kacínu, pokračuje

do Rimmónu a stáča sa do Néy. 14 Tam odbočuje na sever k Channatónu a
končí sa v údolí Jiftach-Él. 15 Patrí im aj Kattát, Nahalál, Šimrón, Jídala a
Betlehem; dvanásť miest aj s ich dedinami. 16 Tieto mestá s ich dedinami sú
dedičným vlastníctvom Zebúlunovcov podľa ich rodov. Jissákarov
podiel17 Štvrtý lós pripadol Jissákarovcom podľa ich rodov. 18 Ich územie
zahŕňa: Jezreel, Kesulót, Šuném, 19 Chafarajím, Šión, Anácharat, 20 Rabbít,
Kišjón, Ebec, 21 Remet, Én-Ganním, Én-Chaddá a Bét-Paccéc. 22 Hranica sa
dotýka Tábora, Šachacímu, Bét-Šemeša a končí sa pri Jordáne. Je to šestnásť
miest aj s ich dedinami. 23 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným
vlastníctvom Jissákarovcov podľa ich rodov. Ašérov podiel24 Piaty lós
pripadol kmeňu Ašérovcov. 25 Ich územie zahŕňa Chelkát, Chalí, Beten, Achšáf,
26 Alammelek, Ameád, Mišál, na západe sa dotýka Karmelu a rieky Libnat.
27 Hranica sa stáča k východu do Bét-Dágona, dotýka sa územia Zebúluna a
údolia Jiftach-Él na severe, potom Bét-Émeku, Neíela a pokračuje doľava ku
Kábulu, 28 Ebrónu, Rechóbu, Chammónu a ku Káne až po veľký Sidon.
29 Hranica sa stáča k Ráme až po opevnené mesto Týrus; odtiaľ sa zatáča
k Chóse a končí sa pri mori. Patrí im ďalej Machaléb, Akzíb, 30 Itmá, Afék a
Rechób; dvadsaťdva miest aj s ich dedinami. 31 Tieto mestá s ich dedinami sú
dedičným vlastníctvom Ašérovcov podľa ich rodov. Naftáliho podiel32 Šiesty
lós pripadol Naftáliovcom podľa ich rodov. 33 Ich hranica vychádza od
Chélefu, od duba pri Caanannúme, cez Adamí-Nekeb a Jabneel až k Lakkúmu a
končí sa pri Jordáne. 34 Tam sa stáča od Aznót-Tábora na západ, odtiaľ
pokračuje do Chúkoku a na juhu sa dotýka územia Zebúluna. Na západe sa
dotýka Ašérovho územia a na východe pri Jordáne sa dotýka Júdovho územia.
35 Opevnené mestá sú: Ciddím, Cér, Chammat, Rakkat, Kinneret, 36 Adáma,
Ráma, Chacór, 37 Kedeš, Edrei, Én-Chacór, 38 Jirón, Migdal-Él, Chórem, BétAnát a Bét-Šemeš; devätnásť miest aj s ich dedinami. 39 Tieto mestá s ich
dedinami sú dedičným vlastníctvom Naftáliovcov podľa ich rodov. Dánov
podiel40 Siedmy lós pripadol kmeňu Dánovcov podľa ich rodov. 41 Toto je
územie ich dedičného vlastníctva: Corea, Eštaól, Ír-Šemeš, 42 Šaalabbín,
Ajjalón, Jitla, 43 Elón, Timna, Ekrón, 44 Elteke, Gibbetón, Baálat, 45 Jehúd,
Bené-Berak, Gát-Rimmón, 46 Mé-Jarkón, Rakkón s územím oproti Jafo.
47 Dánovcom však ich územie nestačilo, preto šli bojovať proti Lešemu,
obsadili ho a usadili sa v ňom. Lešemu dali meno Dán podľa mena svojho otca
Dána. 48 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom Dánovcov
podľa ich rodov. Jozuov podiel49 Keď Izraeliti skončili rozdeľovanie krajiny do
dedičného vlastníctva podľa území, dali Jozuovi, synovi Núna, dedičný podiel
medzi sebou. 50 Na Hospodinov rozkaz mu dali mesto Timnat-Serach, ktoré si
žiadal na Efrajimskom pohorí. Tam postavil mesto a usadil sa v ňom. 51 Toto

sú dedičné vlastníctva, ktoré kňaz Eleazár a Jozua, syn Núna, s predstavenými
rodov pridelili lósom izraelským kmeňom v Šíle pred Hospodinom pri vchode
do stanu stretávania. Takto dokončili rozdelenie krajiny.”
Milí bratia a milé sestry!
Dedičný podiel každého Izraelského kmeňa je dielom Božím. To nie je zásluha,
ale dar Boží. To nie je vynaloženie úsilia, ale dobrota Božia. Podielom
jednotlivých kmeňov sú mestá.
Šimeónov podiel: Mestá a priľahlé obce. Šimeon sa neskôr pri bezprostrednej
blízkosti najväčšieho kmeňa: Júdu stane jeho súčasťou. Šimeon v požehnaní
praotca Jakóba žije ako roztrúsený ľud. (IMojž 49:5-7) V Mojžišovom požehnaní
sa jeho meno ani neobjavilo. (VMojž 33:6-29) Časté vojny a ich vysušené oblasti,
púštnatá krajina sú znamením toho, že potrebujú pomoc mocnejšieho a
silnejšieho. Oporou im je práve Júda
Zebulún dostal 12 miest. Hranice zeme: Až po. Po. Hora Tábor. Bétlehem nie je
rodiskom Ježiša Krista, nachádza sa 15 km od Nazaret.
Geografia Biblie je krásna a poznamenáva o tej milosti, ktorá obohacuje. Daruje
zem pod nohami. Daruje obydlie. Daruje domov. Daruje územie, ktoré je od
Boha. Lós je symbolom Božieho vyvolenia. A predsa to, čo na zemi je
otrasiteľné, to nám Boh pripravil: „neotrasiteľné kráľovstvo.” Kým zem hučí a
fučí, otáča sa okolo vlastnej osi, Boh koná, je stály a nemenný a predsa všade
prítomný.
Jissachár obdržal 16 miest s priľahlými dedinami. Neznáme hranice so známymi
mestami poukazuje na to, Boh vie, kde sa všetko začína a kde sa všetko končí.
Boh je začiatok a koniec, a On nenechá vlastných v osobnom váhaní a vo výkyve
problémov.
Ašér: 22 miest so zväčša prírodnými hranicami. Prirodzenosť Božieho vplyvu.
Miesta obsahujú aj mestá pohanov. Dagón je symbolom toho, že tieto mesta
uctievajú bohov, ktoré nemajú nič spoločné s Hospodinom. Spolunažívanie s
týmito kmeňmi má za následok, že upustia od Boha a slúžia modlám. Miesto
Karmel je toho očividným svedkom, kde Boh príjme obetu z rúk Eliáša, ale
kňazi Baala nevedia oživiť „uctievaného”.
Naftali a jeho hranice s 19 mestami sú známe hranice. Najpresnejšie ohraničené
územie, a predsa ak Boh sa neujme vlády i nad týmto kmeňom, všetko sa

vytratí. Jediný kmeň, ktorý bol obohatený opevnenými mestami. Zmienka o
opevnených mestách je varovaním: POZOR!!! „Ak Hospodin nestavia dom,
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie
strážnik.” (Žalm 127,1-2) Hradby, múry, opevnenia a panciere sú k ničomu, ak
Boh nebude stáť na čele rodov Naftali.
Dán chýbajú hranice. Opustilo svoje pôvodne územie. Vybralo si úrodnejšiu
zem. Filištínci ich vytlačili z vlastného územia. Nehomogénna krajina. Filištínci
ich ovládli aj nábožensky. Mesto Dán je symbolom štátnosti (Sudc 18), ale aj
symbolom okrádania sa. Pri obsadení krajiny si nájdu léviovca, kňaza a ich liatu
modlu si prisvoja. Najsevernejšie položené mesto zabudlo na Hospodina.
Ďaleko je Jeruzalem, ale Šilo potrebovalo boha. Ďaleko je Boh od miesta, kde
neprebýva iba pýcha a zlomyseľnosť.
Na začiatku (14. kapitola) sme čítali o dedičnom podiele Káleba, a nakoniec
podiel druhého verného, Jozua, syn Núna. Tieto dva dedičné podiely lemujú
celým Izraelom. Je to o vernosti Jozua a Káleba. Ich osobné svedectvo na
začiatku i na konci má vyučujúci charakter. Takto, a len takto, tomuto podobne,
bude Vaše všetko.
Osobná zodpovednosť. Vyvodiť osobnú zodpovednosť. Keby ich nebolo podľa
vôle Otca nebeského, Izrael by sa celkovo stratil, alebo prebehla by značná
asimilácia, čo bolo aj určitým súdom zo strany Hospodina pre Izrael.
Tí, ktorí boli neverní, vytratili sa z kmeňa Izraelských. Pomreli na púšti. Krajina
nie je získaná oblasť Izraela, ale dar z viery. Boh im daroval zasľúbenú zem.
Všetko závisí od toho, kto, aký bude v jednotlivých kmeňoch Izraela. Rody a ich
spolunažívanie. Osobná zodpovednosť duchovných, kurátorov, presbyterov a
členov cirkevného zboru. Osobná zodpovednosť: „Ak neuveríte, neobstojíte!‘“
(Iz 7,9) To bolo znamenie pre Acháza skrze proroka Izaiáša. Ak budete v čase
súženia vytrvalí, obstojíte vo viere, v nádeji a v láske, odmena Vás neminie.
Dedičný podiel je jasný, ale Božia prítomnosť v tomto podiely je každodenný
život na určenom a vytýčenom území.
Biblický text: Prvý list apoštola Jána 2, 12-17
„Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. 13 Píšem vám,
otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, lebo
ste zvíťazili nad Zlým. 14 Napísal som vám, deti, lebo ste spoznali Otca.
Napísal som vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal
som vám, mládenci, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste
nad Zlým. 15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je

v ňom Otcova láska. 16 Veď nič z toho, čo je vo svete — žiadostivosť tela,
žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom —, nie je z Otca, ale zo sveta.
17 A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu,
zostáva naveky.”
Milí bratia a milé sestry!
Apoštol Ján hovorí, alebo presnejšie „napísal a píše“ o pokladoch kresťanov,
ktoré treba strážiť a uchovávať.
Naším prvým pokladom je odpustenie hriechov. Odpustené hriechy, to je
definitívna Božia milosť v našom živote. A to pre zásluhy Krista, nie zo skutkov
a činov ľudských, ale skrze krv Ježiša Krista. Drahý brat, milá sestra: to
najdôležitejšie, je čierno na bielom napísané a dokonané: pre JEHO MENO sú
vám odpustené hriechy. pre meno, v ktorom sa skrýva obrovské potešenie:
Spasiteľ, Kristus náš. Toto je dôležitá informácia pre deti. Teda pre tých, ktorí
časom nie dlho sú kresťania. Odpustenie hriechov pre deti. Pre tých, ktorí by sa
azda radi vrátili do predošlých čias vlastného života. Odpustenie hriechov je
drahá služba Kristova. Odpustenie hriechov nie je rozprávka na jednu noc, ale
zadosťučinenie Ježiša Krista na celý život.
Druhým pokladom kresťana je spoznanie toho, ktorý je od počiatku. Ježišom
milovaný učeník, píše o tom, že náš Pán existuje, nie je obmedzený v čase
a v priestore a On sa necháva spoznať. Spoznať jeho osobu znamená osobne sa
s Ním stretnúť, byť s Ním v spoločenstve, uposlúchnuť HO a slúžiť MU. Tento
odkaz je venovaný otcom, teda starším cirkevného zboru. Spoznať Krista, Ktorý
je od počiatku. Starší si radi prisvojujú čas: „Ešte za mojich čias. Ešte za mlada.“
Čas pre Krista nie je smerodajný. Kým je čas, máme možnosť sa s Ním stretnúť.
Kým je čas, máme možnosť potešenia. Pre Krista je časový údaj ozaj najväčšia
možnosť stretnutia, ale pre nás zámienka. Dbajme na to, aby sme časom
nemanipulovali, ale spoznali toho, Ktorý je od počiatku.
Našim tretím pokladom je víťazstvo, ktoré nám dobojoval sám Kristus.
Víťazstvo nad hriechmi, víťazstvo nad pokušeniami, víťazstvo nad svetom,
a víťazstvo po boku Všemohúceho Boha. Toto je adresované mládencom, teda
dospievajúcej mládeži. Sila mládenca je a bude práve Kristovo víťazstvo. Len
On môže premôcť zlo. My sami, mládenci, sme hriešny, ale On ako bezhriešny
sa oddal na cestu kľukatú a nevyspytateľnú z Božej vôle, aby jeho slabosť sa
stala nám silou v súženiach. Kristus je víťaz. Kristus je Pán. Kristus je Mocnosť.
Túto moc a silu jedine Božie Slovo nám sprostredkuje. To nie je fyzikálna
veličina, pohýnajúce teleso, vyjadrená vzorcom F = m. g. Božou mocou, je to
evanjelium, je to radostná zvesť, ktoré / ktorá je na spásu pre každého
veriaceho... (R 1,16) Taká moc, ktorá práve v mene Ježiša Krista zdolala moc zla.
Božia moc a pomoc v Kristovi je práve proti všetkému zlu na tejto zemi.

Práve preto je potrebné sa chrániť a vyhýbať sa nebezpečenstvu. A kde na nás
číha nebezpečenstvo? VO SVETE.
Aj svet ponúka svoje poklady. Ale, tie nemajú hodnotu.
Tento svet vzdoruje Božej moci a opovrhuje Božej pomoci. Nechce počuť a
nechce čítať už napísané veci. Tento svet nepotrebuje angažovanosť kresťanov.
Tento svet prichádza s ponukami a vábi ľudské srdce.
Poklady sveta: vábia v prvom rade telo: všetky telesné pokušenia, ale nielen
tieto tu patria, ktoré súvisia so smilstvom a s cudzoložstvom. Tu patria všetky
telesné pokušenia, ktoré nás vydajú biede.
Ďalším pokladom sveta, sú hriechy očí, teda nenásytnosť. Veci, ktoré sa jedným
dňom pominú, a teraz sú pre nás najvzácnejšie, sa nachádzajú vo svete. Ba
dokonca väčšie ohodnotenie vecí ako ľudí. A nakoniec honosný spôsob života,
chvastajúca možnosť bytia. Apoštol otvorene hovorí, tento svet netreba milovať,
a to milovať nadovšetko, dokonca zbožňovať, veď používa práve ako model
Božiu lásku. My tak milujeme svet, ako Boh miloval svet a v ňom i nás. To je
najväčší hriech, veď hovorí o tom, že vieme žiť bez Pána. My vieme, my sme
schopní milovať svet.
Ako treba správne milovať tento svet?
1. Láskou svedectva: keď si už oslobodený, poukáž na cestu spásy v Ježišovi
Kristovi.
2. Láskou k blížnemu: konaj dobro tak, ako si spoznal Božiu dobrotu.
3. Láskou odpúšťania: odpúšťaj ako sa za to modlíš, buď ochotný a ochotná
odpustiť. Svet je zákerný i jeho metódy, ale Ty si Kristov učeník.
4. Láskou modlitby sa približuj k blížnym a nepriateľom. Neexistuje teda
úspech, ale človek žije na slávu Božiu: SOLI DEO GLORIA.
Na Božiu slávu, veď Boh je dobrý a svet pominie: „čo užívajú svet, akoby
neužívali, lebo terajšia podoba sveta sa míňa.” (IK 7,31)
Záverečná modlitba
Vyzývam milých bratov a drahé sestry, aby doma vo svojej tichosti sa pomodlili
za to, čo Vás povzbudilo, alebo za tú slabosť, ktorú ste vyrozumeli pri čítaní
biblického textu. Modlitba Pánova
Požehnanie: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a
mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich
nezožiera ani hrdza, ani moľ, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Veď kde je
tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6,19-21)
Záverečná pieseň: Žalm č. 67: „Ó, Pane zmiluj sa nad nami…”

