
Biblická hodina 

11.08.2022 

Vzdych:„ „Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, 

nastali nové.“ (2Kor 5,17) Amen. 

Pieseň: Žalm č. 8: „Bože, pred Tebou celá zem už plesá...“ 

Modlitba: Stvoriteľ náš a Prozreteľný Otče náš v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

Ďakujeme, že si zachoval náš život, ktorý sme od Teba dostali ako dar. Prosíme Ťa, 

aby si dnes preskúmal svoje výtvory silou Tvojho Slova. Keď čítame a počúvame 

Tvoje Slovo, žasneme nad stvorením tohto sveta a s vierou prijímame i stvorenie 

človeka. Ďakujeme Ti, že Ty si pripravený znovuzrodiť nás. 

Prosíme, neodnímaj nám silu Tvojho Ducha Svätého, ale hľadaj medzery v nás a nájdi 

cestu k nám, zažiar svetlom Tvojho Slova na naše hriechy, na naše rozdelenia, na stav 

našich skamenených sŕdc. Chceme, aby si nás použil ako cenné nástroje, a práve preto 

nie sú dôležité slová iných, ale len Tvoje, ktorými si povolal učeníkov do služby a 

dokážeš i dnes pretvoriť staré na  nové tam, kde by sme si ani nepomysleli, pretože nie 

je v našich rukách rozdávať večný život a merať Tvoju milosť tým, ktorí sú nám 

zverení. Zmiluj sa nad nami, – prosíme Ťa – Tvojou milosťou, aby sme mohli odložiť 

našu únavu, svoje rodinné a pracovné problémy, neplánujme si zajtrajšok pred Tebou, 

ale daj, aby sme sa Ti venovali sami v spoločenstve tých, ktorí u Teba hľadajú prameň 

živej vody. Ty nás nikdy neopúšťaš, ale uisťuješ nás o svojej prítomnosti. Ty si náš 

jediný, dokonalý Pán, ktorý nás pre Krista aj dnes prijímaš a zdielaš v Jeho osobe 

lásku. Pre Pána Ježiša Krista Ťa prosíme, buď tu dnes s nami, požehnaj našu 

spolupatričnosť, životy svojich vyvolených a daj nám pokoj, ktorý len Ty môžeš 

darovať, aby v nás Tvoje Slovo povolalo k životu. Pozdvihni a povzbudzuj nás a 

vezmi nás – prosíme -  ďalej na tú cestu, ktorá vedie až k Tebe. Vypočuj našu 

modlitbu pre Pána Ježiša Krista. Amen. 

Biblický text: Prvá Kniha Mojžišová 1. kapitola od 26. verša po 2. kapitolu 4. verš 

„26 Boh povedal: „Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia 

vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad 



všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi!“ 27 Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží 

obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. 28 Boh ich požehnal a povedal im: 

„Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, 

nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi!“ 29 Potom Boh 

povedal: „Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce 

ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. 30 No všetkým suchozemským 

živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa 

pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny.“ Tak sa aj stalo. 31 Boh 

videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.  

1 Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. 2 Siedmeho dňa Boh 

dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo 

utvoril. 3 Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ten deň Boh prestal 

vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. 4 Takto sa udialo stvorenie neba 

a zeme.“ 

 

Drahé sestry a milí bratia!  

 Čítali sme úplný začiatok príbehu nášho života. A kým doteraz sme sa 

zaoberali poslednou knihou Biblie, teraz sme museli otočiť jeho stránky úplne na 

začiatok. Hneď na začiatku Biblie sa Boh predstavuje ako Stvoriteľ. On stvoril svet, 

postavil človeka do tohto sveta a z toho vidíme, že svet stvoril pre nás. Hoci stvorenie 

človeka prebehlo v ten istý deň ako stvorenie zvierat, stvorenie človeka je zjavne 

oddelene a človek je ten, kto má zvláštny vzťah k svojmu Stvoriteľovi. 

Stvorenie človeka je vyvolané výzvou Stvoriteľa k Sebe samému. „Utvorme...“ Je 

nepravdepodobné, že by sa to týkalo pomáhajúcich anjelov, skôr je to majestátny 

plurál, no nájdu sa aj takí, ktorí toto nabádanie považujú za vnútorný monológ 

Najsvätejšej Trojice.Podobizeň, socha, socha Boha. 

Skutočnosť, že nosíme Jeho obraz a podobu, je pupočnou šnúrou, ktorú nič nemôže 

oddeliť. 

R 8,38-39: „38 Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani 

kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, 39 ani výška, ani hĺbka, ani 



nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi 

Kristovi, našom Pánovi.“ 

Nesieme na sebe Božie odtlačky prstov. Formoval nás. Človeku je daná moc vládnuť 

zvieratám. Obrazom Boha je spolu muž a žena. Pri formovaní, pri pretváraní máme 

poverenie od Boha. Sme súčasťou Jeho tvorby. Zbožnosť nie je fyzická podobnosť.  

Iz 40,18: „18 Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu postavíte vedľa neho?" 

Boží obraz, ktorý človek dostal, nie je dokonalý, nie to je život, múdrosť, láska a 

spravodlivosť. Prostredníctvom analógie, teda obrazu môžeme vstúpiť do spoločenstva 

s Bohom. Nosiť Boží obraz nie je len česť, ale aj zodpovednosť. Človek je pred 

Bohom zodpovedný tým, že chce. Dostáva voľnosť. Človek je korunou Božieho 

tvorivého diela. Cieľom človeka je oslavovať Boha. Nejde o nadobudnutú vlastnosť, 

ale skôr o dar, ktorý človek zlomil, keď upadol do hriechu. A Ježiš prišiel obnoviť toto 

dedičstvo, ktoré sme dostali. Kristus už nie je len kópiou Boha, ale v jednote s Ním 

Boh.  Na začiatku sú požehnaní, ktoré Boh na ceste nikdy neodníma svojim vlastným. 

Tak ako je Boh pánom nad celým stvorenstvom, tak človeka stanovil pánom nad 

pozemským svetom. "28 Boh ich požehnal a pojal im: "Plodte sa a množte sa, naplňte 

zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad 

všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi!“ Panovať je symbol Božej lásky a milosti.  

 29.v Na základe toho zabíjanie živých bytostí nebolo pôvodným Božím 

zámerom. Je to výsledok hriešnosti celého ľudstva.  A Boh videl, že všetko, čo stvoril, 

je dobré. A tak sa stvorenie skončilo na šiesty deň. 

A potom príde siedmy deň stvorenia. Boží pokoj znamená aj to, že TVORCA dokončil 

svoje dielo. Všetko je pripravené. Z toho môžeme vidieť aj to, že Boh umiestňuje 

človeka do tohto pripraveného, stvorenia môžu teraz stáť samo o sebe, zo sily života a 

požehnania, ktoré dostali od Boha. Požehnanie udelené človeku je oveľa väčšie ako 

požehnanie zvierat, že sa môžu nielen množiť, ale môžu aj vládnuť nad tvormi zeme. 

Okrem toho je ľudskou potravou obilie a ovocie. Tráva patrí zvieratám. Starostlivá, 

Božská láska urobila pre človeka všetko. Boh posväcuje siedmy deň. Číslo sedem je 

číslo plnosti. Je to, ako keby Boh celému stvoreniu povedal Amen. Je dokonané. Bude 

to deň vyhradený pre Neho, požehná Ho a dá tomu dňu zmysel. Je to prestávka od 

práce a od služby. Posvätenia prostredníctvom slávenia Boha Stvoriteľa, Vykupiteľa 



a Utešiteľa. Uctievanie Boha Otca Všemohúceho. Neskôr sa o tomto dni hovorí aj v 

Desatore. Samotné stvorenie je oslava. Stvoriteľ a stvorenie oslavujú spolu. 

Skutočnosť, že sú spolu a ostanú spolu, je dôvodom na oslavu. Význam stvorenia 

možno pochopiť v Ježišovi. 

2K 4,6: „6 Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo!“, zažiaril v našich 

srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista.“ 

2K 5,17: „Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, 

nastali nové.“ 

Po páde a neposlušnosti človeka na stránkach Nového zákona uvidíme, že skutočným 

obrazom Boha je Kristus, v ktorom je už Božia bytosť dokonale vyjadrená a zjavená.  

2K 4,4: „4 V nich boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo 

evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.“ 

Kol 1,15: „5 On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva.“ 

Žid 1,3: „On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím 

mocným slovom. Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici Velebnosti 

na výsostiach.“ Amen. 

Biblický text: Prvý list apoštola Pavla Korinťanom 1,18-31 

„18 Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, 

ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. 19 Veď je napísané: Zmarím múdrosť 

múdrych a rozumnosť rozumných zničím. 20 Kde je múdry? Kde zákonník? Kde rečník 

tohto veku? Neobrátil azda Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? 21 Pretože svet z 

prejavov Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zapáčilo sa Bohu 

zachrániť bláznovstvom tejto zvesti tých, ktorí veria. 22 Židia totiž žiadajú znamenia a 

Gréci hľadajú múdrosť, 23 my však hlásame Krista ukrižovaného — pre Židov síce 

pohoršenie a pohanov bláznovstvo, 24 ale pre povolaných, tak Židov, ako aj Grékov, 

Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. 25 Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia 

a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. 26 Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal! Niet 

medzi vami mnoho múdrych podľa tela ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. 



27 Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet 

slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných; 28 Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta 

neurodzené a opovrhované; áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je, 29 aby sa 

nik pred Bohom nevystatoval. 30 Vy ste však z neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám 

stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvätením i vykúpením, 31 aby — ako je 

napísané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“ 

Drahí bratia a milé sestry!  

Jednou z hlavných myšlienok prvého listu apoštola Pavla Korinťanom je, že 

kresťanská cirkev nemôže žiť stranícky a jednota nemá byť ľudskou vôľou, ale iba 

spoločným vyznaním viery, ktoré poukazuje na vieru v ukrižovaného Ježiša Krista. 

Pre apoštola Pavla je dôležité, že Ježiš sa stal Spasiteľom sveta skrze krv a cez kríž. 

Kríž poukazuje na Božie dielo spásy. Kríž pre nás nesie posolstvo, ktoré definuje náš 

život. Cieľom apoštola Pavla je, „aby Kristov kríž nebol vyprázdnený.“ (1K 1,17) 

Kríž je deliacou čiarou v živote človeka. Kto verí v Ježiša Krista, bude mať večný 

život, kto neuverí, zahynie. V Jánovom evanjeliu je toto zahrnuté v tak často 

citovanom verši:  „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby 

nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.“ 

Aj z toho môžeme vidieť, že Boh dnes nekreslí pred nás srdiečka, aby vyjadril svoju 

lásku, ale kríž. Kríž je jediná a pravá cesta spásy, možno z neho spoznať plnosť Božej 

lásky. A je zaujímavé vidieť, že kríž nie je v našich kostoloch. Malé kalichy dokonca 

nosíme skôr na náhrdelníkoch ako kríž. Má to ale aj historické pozadie: V období 

protireformácie sa kríž stal symbolom starej viery, v mnohých prípadoch sa pokúšali 

prinútiť reformovaných, aby zapreli svoju vieru bozkávaním kríža a nútili ich  

k uctievaníu kríža i s telom Pána.  Kríž a Ježišovo zmŕtvychvstanie sú základom 

kresťanskej viery. 1K 15,14: „Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše 

kázanie a márna je aj vaša viera.“ 

Kristov kríž nám aj dnes signalizuje, že On zomrel za naše hriechy, trpel, aby sme my 

mali život. V tom sa dá rozpoznať Božia tvár. Nemôžeme sa zachrániť sami. On sa 

sklonil k človeku. Dokonalý Boh sa stal človekom. Až po smrť na kríži prijal vtedy 

najzákernejšiu formu smrti, aby sme mohli byť tam, kde je aj ON. Pri treste smrti 



ukrižovaním nebolo nič také ako zmierenie alebo ospravedlnenie. To bol úplný koniec. 

Kresťania v Korinte zabudli na skutočný význam kríža. Ale čo my? U nás sa ani dnes 

nepovažovalo za bláznovstvo sem prísť a keďže vieme o neustálej téme, poznáme 

prečítané pasáže, chceme ich stále znova a znova počuť, zatiaľ čo my sami denne 

hľadáme Boha, Ktorý nás volá k jednote cez Slovo, ktoré nám bolo zverené. Takže 

svar a nejednota necharakterizujú náš zbor a naše rodiny, ale skôr jednotu, ktorú 

umožnil Ježišov kríž. 

Ale dnes nestačí hovoriť len o kríži, ak to nemá dôsledky v našom živote. Je ľahké 

zabudnúť na pointu a na zmysel. Tí, ktorí sú zaslepení vlastnou vinou, budú vždy 

považovať za hlúposť hovoriť o Ježišovom kríži. Smejú sa tomu, čo hovoríme, a 

mávajú rukami, ak do našich rozhovorov vnášame evanjelium o kríži. 

Už v Starom zákone sa hovorilo: „19 Veď je napisané: Zmarím múdrosť múdrych a 

rozumnosť rozumných zničím.“ Múdrosť človeka pochádza od človeka a človek nie je 

ničím bez Boha. Bez kríža nie sme schopní pochopiť nič o Bohu. 

Stačí počúvať kázeň. Boh hovorí cez Slovo a je zaujímavé, že každého oslovuje inak. 

Na každého to pôsobí inak. 

Židia, bohužiaľ niekedy aj učeníci, potrebovali znamenia a zázraky, aby uverili. Gréci 

chceli pochopiť všetko, ešte pred vierou. Viera je vždy formou dôvery, ktorá je 

zameraná iba na Boha a na Jeho činy. 

Židia videli ukrižovaného, ale takého Spasiteľa nepotrebovali. To nezapadá do ich 

vízie.  

Len tí, ktorí vidia Ježiša na kríži, uznávajú Božiu moc a múdrosť. Toto je sila, ktorá 

porazila hriech, smrť a nášho najväčšieho nepriateľa, Satana. Toto je jediný spôsob, 

ako zachrániť vinníkov. To môže byť sila pre nás všetkých, sila, ktorá nás pozdvihne z 

našich hriechov a z našej biedy. 

26-31 

Boh raz povolal kresťanov v Korinte prostredníctvom evanjelia. Volal ich tam, kde 

boli, v tej situácii nepotrebovali vyššie sociálne postavenie. Žiaľ, sú to práve múdri, 

mocní a vznešení, ktorí si myslia, že evanjelium nepotrebujú. 



Ľudská múdrosť oberá Boha o jeho právoplatné miesto. Preceňuje človeka, pričom 

ignoruje skutočne múdreho Boha. 

Sila. Niektorí ľudia chcú vládnuť. Vládnuť nad celou rodinou, v cirkevnom 

spoločenstve, v práci, v priateľstvách, bohužiaľ mnohokrát aj nad Bohom. Kým sa 

cítim v sedle a uplatňujem svoju silu okolo seba a poviem každému po lopate, Boha 

nepotrebujem. 

Do kategórie človeka spaseného evanjeliom môže patriť len človek, ktorý pred Bohom 

uzná svoju vinu. Kto povie, že som hriešnik a potrebujem kríž. Len takého človeka 

zachráni Pán. Nemôžeme čakať na nebeské kráľovstvo a hovoriť o ňom s dôverou, 

a popritom dívať sa zhora na každého a kritizovať iných. 

Nikdy by nás nemalo zaujímať, akí sme v očiach sveta, pretože keď sa Boh na nás 

pozerá, vidí naše srdcia, pozná naše myšlienky, vie, ako stojíme s krížom. Či už 

stojíme pred ním alebo za ním. 

Pretože Boh vždy zahanbí tých, ktorí sú múdri a silní vo svojom názore. Veľkí 

Niektorí, ktorí už vykonali vo veci Pánovej toľko, že majú nárok na moc, sídlo 

veľmožov, majú sa čím chváliť, lebo sú ešte dokonalejší ako Boh. 

Milosťou Božou sme v Kristovi Ježišovi. Venuj pozornosť tomu, čím si sa stal vďaka 

JEMU. Jeho dielom je, aby sme boli v ŇOM a z NEHO. 

„Vy ste však z neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, 

spravodlivosťou a posvätením i vykúpením,“ 

Múdrosť – toto sa nachádza v Bohu. Žiadny človek ani múdry filozof neprišiel s tak 

dokonalým plánom našej spásy, akým Boh. Všetko, čo si vymyslíte, stráca svoju 

hodnotu. 

Spravodlivosť - Ježiš to za nás vykonal svojou smrťou a zmŕtvychvstaním, takto 

môžem stáť pred Bohom ako znovuzrodený hriešnik. 

Posvätený - druh odlúčenia, znamená našu príslušnosť k Bohu. 

Vykupením - vykúpenie tela, keď príde Ježiš. 

„Ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“ 

Nemáme dôvod sa chváliť inou formou. Ďakujme mu aj dnes za kríž a za Božiu moc 

pôsobiacu v našich životoch a v našom spoločenstve. 

 



Modlitba:  

Pane náš, potrebujeme silu, ktorú nám Ty dokážeš dať cez Ježišov kríž. Prijmi nás vo 

svojej milosti, aby sme denne spoznávali veľkosť Tvojej múdrosti, Tvoj plán, dielo 

Tvojho pokoja, že v Ježišovi si už pripravil všetko, čo potrebujeme. Oddeľ nás, 

prosíme, od tých bláznov, ktorí si vážia len svoju pravdu, ktorí nevidia nad svoje sily, 

pre ktorých to znamená šťastie, keď sa môžu pozerať na druhých zhora, vyvyšujúc 

svoju múdrosť, mysliac si, že všetko vedia a všetko je zadarmo. 

Pane, ďakujeme Ti, že si náš Stvoriteľ, bez vedomia Ktorého sa v našom živote nič 

nedeje. 

Prosíme, vryj do našich sŕdc evanjelium o kríži, aby sme nikdy nezabudli, ako veľmi 

nás miluješ. Či už prežívame dobré alebo zlé dni, nenechajme kríž vyblednúť spred 

našich očí. 

Dovoľ nám poďakovať sa za rodinné návštevy uplynulého obdobia, za náš tábor a 

zároveň vyprosujeme Tvoju milosť aj na náš biblický tábor, ktorý sa uskutoční na 

budúci týždeň, aby sme pripravili srdcia detí a pozvali ich do spoločenstva, kde sa 

chceme navzájom budovať hore, ukazujúc len na Teba, aby si slúžil maličkým. 

Prosíme Ťa, aby si požehnal svoju cirkev, lebo Tvoje požehnanie nám stačí 

nadovšetko v Kristovi, Ktorý nás posilňuje v každej životnej situácii. 

Modlíme sa za našich chorých, za bratov a sestry, ktorí sa liečia. Vyprosujeme milosť 

pre rodinných príslušníkov a za opatrovateľky nevládnych, za modlitebný život tu 

prítomných bratov a sestry, aby si bol aj vo všedné dni ich hlavnou oporou.  

Modlíme sa za našich blízkych, za našich starších bratov a sestry, za unavených, aby si 

bol silou nášho cirkevného zboru. V mene Pána Ježiša Krista Ťa prosíme, vypočuj nás. 

Amen. 

Modlitba Pánova: 

Požehnanie: „18 Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, 

nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou.“ (IK 1,18) 

Záverečná pieseň: Chválospev č. 350: Jak vyvýšený Spasiteľ... 

 


