
Biblická hodina – 13.10.2022 

Vzdych: „Milosť a pokoj od Boha Otca a Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.“ (Tít 1,4b) 

Amen. 

Pieseň: Žalm č. 119:17-20: „Vyuč ma ceste, ktorá nesklame...“ 

Modlitba:  

Milostivý Bože náš! 

Ďakujeme Ti, že si zariadil náš deň tak, aby sme tu mohli byť pred Tvojou svätou 

prítomnosťou. Veríme, že si v našich srdciach prebudil túžbu počuť a žiť Tvoje slovo 

v spoločenstve, kde môžeme byť spolu ako bratia a sestry v Kristovi. Modlime sa dnes 

za dary Tvojho Ducha Svätého, aby si osvietil našu myseľ, rozpoznal dielo zla v 

našich životoch, aby sme sa nestali obeťami zlého smerovania, ale kráčali po ceste, 

ktorá vedie k životu. Veríme, že záťaže v našom osobnom živote, ktoré považujeme za 

nepriazeň osudu, dokážeš použiť v náš prospech. Že ešte aj dnes siahaš do našich 

životov a prstom sa dotýkaš všetkého, čo nás v živote bolí, zraňuje: našich 

nedostatkov, nášho nepokoja, našich chorôb a strát. Prosíme Ťa, aby si prišiel medzi 

nás so silou Tvojho Ducha, aby sme teraz boli pripravení prijať Tvoje povzbudzujúce 

slová a žiť ako Tvoji slobodní služobníci v Kristovi a netrpeli ako otroci iných 

názormi, kritikou a dokonca aj ich prítomnosťou v každodennom živote. 

Ďakujeme Ti, Pane náš, že sa k nám dnes prihováraš, preto dnes otvor naše duchovné 

sluchové kanály, aby sme boli pripravení prijať Tvoje Slovo, ktorým nás hľadáš, 

vpustiť ho do našich sŕdc. Prosíme, nezatvrdzuj naše vnútro, ale formuj, skúmaj, lieč a 

posilňuj nás vo viere a buduj nás na duchu. Pre dobro Tvojho jednorodeného Syna, 

prosíme, vypočuj nás. Amen. 

 

Biblický text: Druhá Kniha Mojžišova 7,26-8,28 

Čítam Božie Slovo, ktoré je zapísané v Druhej Knihe Mojžišovej od 7. kapitoly 

dvadsiateho šiesteho verša po ôsmu kapitolu dvadsiaty ôsmy verš nasledovne: 

Druhá rana: žaby             

26 Potom Hospodin povedal Mojžišovi: „Choď k faraónovi a povedz mu: ‚Toto hovorí 

Hospodin: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil! 27 Ak sa však budeš zdráhať prepustiť ho, 

napadnem celé tvoje územie žabami. 28 Níl sa bude hmýriť žabami; vylezú a vniknú aj 



do tvojho domu, do tvojej spálne, na tvoju posteľ, do domu tvojich služobníkov a 

medzi tvoj ľud, do tvojich pecí a do korýt na chlieb. 29 Aj po tebe, po tvojom ľude a po 

všetkých tvojich služobníkoch budú liezť žaby.” 

 

8. kapitola 

1 Hospodin povedal Mojžišovi: „Prikáž Áronovi: ‚Vystri ruku, v ktorej máš palicu, nad 

rieky, kanály i jazerá a priveď na Egypt žaby.‘“ 2 Áron vystrel ruku nad egyptské vody 

a žaby povyliezali a pokryli Egypt. 3 To isté však urobili svojimi čarami aj veštci a 

priviedli žaby na Egypt. 4 Faraón dal zavolať Mojžiša a Árona a žiadal: „Proste 

Hospodina, aby mňa i môj ľud zbavil žiab. Potom prepustím ľud, aby mohol obetovať 

Hospodinovi.“ 5 Mojžiš odpovedal faraónovi: „Urči čas, kedy mám prosiť za teba, za 

tvojich služobníkov i za tvoj ľud, aby teba i tvoj dom zbavil žiab a žeby zostali iba v 

Níle.“ 6 Faraón povedal: „Zajtra.“ Mojžiš odpovedal: „Nech sa stane podľa tvojho 

slova, ale potom poznáš, že nieto nikoho takého, ako je Hospodin, náš Boh. 7 Žaby 

odídu od teba, z tvojich domov, od tvojich služobníkov i od tvojho ľudu a zostanú len 

v Níle.“ 8 Nato odišiel Mojžiš s Áronom od faraóna a Mojžiš úpenlivo prosil 

Hospodina, aby faraóna zbavil žiab, ktoré naňho poslal. 9 Hospodin Mojžišovu prosbu 

vypočul. Žaby pohynuli v domoch, vo dvoroch i na poliach. 10 Pozhŕňali ich na veľké 

hromady a zápach z nich naplnil krajinu. 11 Keď faraón videl, že nastala úľava, zatvrdil 

si srdce a neposlúchol ich, ako to predpovedal Hospodin.  

 

Tretia rana: komáre 

12 Hospodin povedal Mojžišovi: „Prikáž Áronovi: ‚Vystri palicu, udri do prachu na 

zemi a v celom Egypte budú z neho komáre.‘“ 13 Oni to urobili. Áron vystrel ruku, 

palicou udrel prach na zemi a komáre prileteli na ľudí i na dobytok. V celom Egypte sa 

všetok zemský prach zmenil na komáre. 14 Keď to chceli urobiť svojimi čarami veštci, 

nemohli privolať komáre. Tie ďalej trápili ľudí i dobytok. 15 Vtedy veštci povedali 

faraónovi: „To je Boží prst!“ Faraónovo srdce sa však zatvrdilo a neposlúchol ich, ako 

to predpovedal Hospodin.  

 

Štvrtá rana: muchy 



16 Hospodin povedal Mojžišovi: „Keď faraón pôjde včasráno k vode, predstúpiš pred 

neho a povieš mu: ‚Toto hovorí Hospodin: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil! 17 Ak môj 

ľud neprepustíš, pošlem na teba, na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy 

muchy. Domy Egypťanov, ako aj pôda, na ktorej stoja, budú plné múch. 18 Len v kraji 

Gošen, kde býva môj ľud, urobím v ten deň výnimku. Tam muchy nebudú, aby si 

vedel, že ja, Hospodin, som uprostred krajiny. 19 Urobím rozdiel medzi ľudom svojím 

a tvojím. Toto znamenie sa prejaví zajtra.‘“ 20 Hospodin to aj urobil. Roj bodavých 

múch vnikol do faraónovho domu, do domu jeho služobníkov a naplnil celý Egypt. 

Muchy sužovali krajinu. 21 Vtedy faraón povolal Mojžiša a Árona a povedal: „Choďte 

a obetujte svojmu Bohu v tejto krajine!“ 22 Mojžiš však odpovedal: „To by nebolo 

správne. To, čo máme obetovať Hospodinovi, svojmu Bohu, Egypťania pokladajú za 

ohavnosť. Či by nás neukameňovali, keby sme pred nimi obetovali to, čo im je 

ohavnosťou? 23 Odídeme na vzdialenosť troch dní cesty na púšť a tam budeme 

obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu, ako nám prikázal.“ 24 Faraón povedal: 

„Prepustím vás teda, aby ste obetovali Hospodinovi, svojmu Bohu, na púšti. Len 

neodchádzajte príliš ďaleko a proste za mňa!“ 25 Mojžiš odpovedal: „Keď od teba 

odídem, budem za teba prosiť Hospodina a zajtra odletia muchy od faraóna, od jeho 

služobníkov i od jeho ľudu. Len nech nás faraón zase neoklame, že by nechcel 

prepustiť ľud, aby obetoval Hospodinovi.“ 26 Potom Mojžiš odišiel od faraóna a prosil 

Hospodina. 27 Hospodin vypočul Mojžišovu prosbu. Muchy odleteli od faraóna, od 

jeho služobníkov i od jeho ľudu, takže nezostala ani jediná. 28 Faraónovo srdce zostalo 

naďalej zatvrdnuté a ľud neprepustil. 

 

Drahé sestry a milí bratia! 

 Aj jednotlivé rany ukazujú, že egyptskí bohovia sú proti živému Bohu 

bezmocní. Medzi prvou a druhou ranou ubehlo 7 dní. Dnes v čítaní podľa sprievodcu 

čitateľa Biblie začíname druhou ranou, ktorú Mojžiš ohlási faraónovi rovnako ako tú 

predošlú. Ustupujúca voda za sebou po prvom zásahu zanechala množstvo žiab. 

Obývané oblasti boli preplnené žabami. A na príbehoch upravených z biblických 

príbehov pre deti je veľmi pekne znázornené, že hocikam človek išiel, čokoľvek robil, 

všetko  bolo plné žiab. V súvislosti s touto ranou sa opäť spomínajú veštci. 



 

Na stránkach Starého zákona nájdeme neskôr aj zmienku o ranách: 

Žalm 78,45:  „Poslal na nich hmyz, aby ich štípal, žaby, aby im škodili.” 

 

Žalm 105,30 „Množstvo žiab zaplavilo krajinu, ba aj kráľovské komnaty.” 

 

V Novom Zákone sa žaba zjavuje ako nečistý duch: Zj16,13: „Videl som troch 

nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka, ako aj z tlamy šelmy a z úst 

falošného proroka.“ 

 V prípade faraóna práve tu prosí Mojžiša, aby sa prihovoril u Boha za koniec 

tejto rany. Sila Mojžišovej modlitby spočíva v tom, že keď prosí, dostane. Ale žiaľ, 

keď sa druhá rana skončí, faraón nemení svoj odmietavý postoj. Ale ktorý vládca by 

bol šťastný, keby jeho robotníci odišli? Pri pohľade na záujmy svojho územia nemal v 

úmysle prepustiť svojich otrokov, ale Boh povolal svoj ľud do služby a nie do 

otroctva. Faraónovo správanie dokazuje, aký naničhodný je človek s mocou Božou bez 

očisťujúcej, srdce skúmajúcej moci Boha Ducha Svätého. 

 Tu prichádza tretia rana. Pobrežné oblasti boli vždy charakteristické 

množstvom komárov. A pobrežie Nílu poskytovalo vhodné miesto pre ich 

rozmnožovanie. Je veľa druhov komárov, u nás žije priblížne 50 druhov, no v určitých 

oblastiach sú aj také, ktoré šíria choroby. Na africkom kontinente je to mucha cece, 

ktorá prenáša maláriu. Uštipnutie komárom nie je nič príjemné a kým u nás počas 

zimy väčšina hmyzu uhynie, v Egypte teplota týmto živočíchom praje. V tomto 

prípade veštci nič nezmôžu a potom povedia faraónovi: "To je prst Boží!" A sú na 

jednom mieste, zažívajú to isté ako faraón a skôr povedia, že tento ľud zasiahla Božia 

ruka. A faraónovo srdce zostalo tvrdé a nepočúval ani svoj vlastný ľud, nieto ešte 

Božích poslov. 

 

Štvrtou ranou sú muchy. Krajinu prevalcovali muchy. Aj medzi nimi sú také, ktoré 

šíria choroby, napríklad očné ochorenie. Ale mor sa Božiemu ľudu úplne vyhol. Tu už 

faraón vycítil, že sa deje niečo zvláštne, bol by im dovolil uctievať v mieste ich 

bydliska jediného Boha, ale Mojžiš s tým nesúhlasil. Tak faraón opäť sľúbil, že ak mor 



skončí, prepustí ľud. Ale bohužiaľ, srdce faraóna zostalo zatvrdnuté a aj tentoraz, keď 

ho Mojžiš varoval, aby ich už viac neokabátil. Varovania sú zbytočné a zatiaľ čo 

faraón ide proti Božiemu vyvolenému ľudu, bojuje proti samotnému živému Bohu. 

 

Aká je ľudská prirodzenosť? V jednej minúte žiada Mojžiša, aby za neho prosil, a v 

ďalšej odmietne ľudí znova pustiť. A tak sa séria rán neskončila, pretože egyptský ľud 

stále trpí pre tvrdohlavé srdce faraóna, zatiaľ čo Boží ľud unikne bez ujmy všetkým 

ranám, pretože jeho sa netýkajú rany, je pripravený počúvať slová Árona a Mojžiša a 

veriť, že sa im vykladá posolstvo Pánovo. 

Kiež by sme mohli prosiť nášho Boha o stav nášho srdca v životných situáciách, ktoré 

prežívame ako protivenstvá. Aby nám pomohol preskúmať celé naše vnútro mocou 

Svätého Ducha, aby sme boli každý deň pri našich modlitbách podobný žalmistovi: 

„Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie! 

Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti!“ (Žalm 139,23-24) Amen. 

 

Biblický text: Prvý list apoštola Pavla Títovi 1. kapitola od 10. po 16. verš 

Čítam Božie Slovo, ktoré je zapísané v Prvom liste apoštola Pavla Títovi v prvej 

kapitole od desiateho po šestnásty verš nasledovne: 

 „Je totiž mnoho neposlušných, táravých a zvodcov, najmä medzi obrezanými. 11 Tých 

treba umlčať, veď rozvracajú celé domácnosti, keď pre nečestný zisk učia, čo sa 

nesmie. 12 Ich vlastný prorok, jeden spomedzi nich, povedal: Kréťania sú ustaviční 

klamári, zlé zvieratá, lenivé bruchá. 13 Toto svedectvo je pravdivé. Preto ich prísne 

karhaj, aby ozdraveli vo viere. 14 Nech sa nepridŕžajú židovských bájí a prikázaní ľudí, 

ktorí sa odvrátili od pravdy. 15 Čistým je všetko čisté. Ale poškvrneným a neveriacim 

nič nie je čisté, naopak, poškvrnený je aj ich rozum, aj svedomie. 16 Vyhlasujú, že 

poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Sú odporní a neposlušní a nie sú súci na 

nijaký dobrý skutok.“ 

Drahé sestry a milí bratia!  

List venovaný Títovi patrí medzi pastierske listy. Nie sú adresované cirkevným 

spoločenstvám, ale jednotlivcovi, a to zodpovedným predstaviteľom cirkvi. Títus bol 

spoločníkom apoštola Pavla pohansko-kresťanského pôvodu. Medzi ciele jeho služby 



patrí zmierenie Pavla a cirkevného zboru v Korinte a jeho úsilie bolo úspešné. 

Vyzbieral peňažné dary pre cirkev žijúcej v Jeruzaleme. 

 

Prvé slovo nášho dnešného oddielu: „Je totiž“. „Pretože- totiž.“ Titus musí v každom 

meste vymenovať presbyterov, pretože falošné učenia sú rozšírené. Je veľa falošných 

učiteľov. Títo učitelia zvádzajú cirkev na ich ceste. Títus má obrovskú úlohu: musí 

zakročiť proti falošným učiteľom. V dôsledku pravého učenia sa falošní učitelia 

objavili na viacerých miestach a v tomto liste môžeme vidieť, že pre mladú cirkev na 

Kréte predstavovali veľké nebezpečenstvo. Cieľom je, aby bolo viac skutočných 

učiteľov, aby ich vedomosti a schopnosti odmietali a vyvracali všetko, čo stojí v ceste 

radostnej zvesti alebo chce zabrániť jeho šíreniu. 

 

A falošní učitelia sú rozpoznateľní. Aj keď majú povolené pôsobiť určitý čas, ich činy 

ukazujú, kým skutočne sú. Ich vlastnosti sa nezmenili. O tom, čo charakterizuje 

falošných učiteľov, sme už čítali. Najviac sa vyzdvihuje ich nedisciplinovanosť a 

neposlušnosť, ich klebety - prázdne a zbytočné reči, ich klamstvá - vôbec si nebudujú 

svojich žiakov a charakterizuje ich honba za ziskom – chamtivosť, na ktorú si musí 

dávať pozor každý správny učiteľ. V jeho živote nemôže dominovať láska k peniazom 

a k moci. A na prvé miesto nedáva svoje pohodlie, zabezpečenie si všetko aj na 

dôchodok, ale horlivosť v Pánovej službe, vediac, že naša práca nie je márna v Pánovi. 

 

Na základe Slova Božieho falošnými učiteľmi boli v tomto prípade Židia, ktorí boli 

ponorení do štúdia židovských bájí a genealogických tabuliek. Slovo konkrétne 

uvádza, že tieto musia byť umlčané, pretože svojou prácou nakazia nielen jednotlivca, 

ale celé rodiny. Vodca musí poznať dobré a zlé vlastnosti tých, ktorí sú mu zverení, 

aby mohol využiť silu evanjelia nielen utešujúcu, ale aj usmerňujúcu. A o Kréťanoch 

ich vlastný prorok povedal, že: „Kréťania sú ustaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé 

bruchá.”  Tento názor je opravdivý ako o tom rečnil aj apoštol Pavol, ale veril aj v silu 

evanjelia meniť ľudí. Obyvatelia Kréty sú spomenutí aj v príbehu Letníc (Sk 2), aj oni 

prijali evanjelium. 

 



Apoštol Pavol poukazuje na to, že je to hriech, ktorý ich infikuje, a nie jedlo, ktoré 

jedia. Žiada Títa, aby ich pokarhal. A nekarhá ich preto, lebo odsudzuje niečie činy a 

postoj k veciam, ale hlavne z lásky. V tomto prípade sa napomínanie koná preto, aby 

bola ich viera zdravá: „Nech sa nepridŕžajú židovských bájí a prikázaní ľudí, ktorí sa 

odvrátili od pravdy.“ Na žiadne karhajúce slová a slovesné učenia sa nemusíme 

pozerať odmietavo, keďže cieľom nikdy nie je ponižovať a odsudzovať nás ako ľudí, 

ale naopak, aby sme boli spasení, aby sme sa oslobodili od hriechu. Ukazovanie na 

Krista je našou prvoradou úlohou, aby pravda charakterizovala náš život z viery, a nie 

zvrhlík hlásateľa slova, ktorý svojím zbytočným táraním ovplyvňuje a manipuluje naše 

životy, ako sa mu zachce, svojvoľným neposlušným správaním vydávajúc sa za 

dobrotivého podvodníka, ktorý je zbehlý vo veciach. 

 

Myseľ a svedomie tých, ktorí sa domnievajú, že sú čistí a ostatných považujú za 

nečistých, sú špinavé. V čom veria a čoho sa pridržujú, aj to je špinavé, veď majú 

poškvrnený rozum a aj svedomie, totiž nejde o vonkajšiu čistotu, ale o vnútornú. 

Môžem sa v nedeľu zaodieť do čiernobielého rúcha, Pán sa nikdy nezaujíma a nikdy 

sa nebude zaujímať, čo je navonok. Ale pred ním je moje vnútro otvorenou knihou. On 

číta stránky môjho života, pozná všetky pocity môjho srdca, čistotu a kvalitu mojich 

myšlienok. On stále skúma a vidí, čo je vo vnútri. 

 

Falošní učitelia tvrdia, že poznajú Boha. Stavajú sa nad všetkých, len oni vedia, čo je 

správne a pravdivé vyznanie, ale len výpovede úst nestačia. Každé jedno slovo je 

prázdne, ak nie je sprevádzané činmi, ktoré ukazujú, kto je Pán v našich životoch. Je 

málo formulovať krásne modlitby. Je málo predniesť krásne kázne. Veľa ľudí 

vyzdvihuje svoj život vo viere a kladie ho na piedestál, pričom zdôrazňuje, že takto sa 

to má robiť, toto je pravé poznanie Boha. V aktivite sa však všetko dostáva do 

popredia. To, ako človek chodí, reaguje, hovorí, odvracia sa, oceňuje vieru toho 

druhého, poškvrňuje službu druhého, to je to, čo ukazuje jeho pravé ja. 

 

Pravá viera je len zdanie v živote falošných učiteľov. Ľudia vzhľadu, sú ako tá budova, 

ktorá je zvonku veľmi úhľadne upravená, zvonku ju každý obdivuje, no keď sa 



pozriete dovnútra, vidíte len ruiny, rozklad od podlahy po strop, prach a špinu. 

Zbožnosť falošných učiteľov je klamstvom pre ich poslucháčov. A tento druh kázania 

vyvoláva len znechutenie a odpor zo strany Boha aj človeka. 

 

Falošní učitelia svojimi požiadavkami skresľujú platnosť Kristovho diela vykúpenia a 

svojimi tradíciami a teóriami stoja medzi Kristovou slobodnou milosťou a hriešnym 

človekom. V ich službe niet ani stopy po láske a sebaobetovaní. V skutočnosti ich 

dokonca bolia oči, keď je Boží služobník aktívny a robí svoju prácu. Pretože Boh 

nepovolal svoj ľud, aby sedel a čakal na tých, ktorí prichádzajú ku Kristovi, ale aby 

išiel a činil učeníkov zo všetkých národov. Preto by sme nemali byť pohodlnými 

kresťanmi, ale mali by sme byť v spoločenstvách, ktoré nám boli zverené, horliví a 

vyznávať slovami a skutkami, ku KOMU patríme. Amen. 

 

Modlitba: 

Prosíme Ťa Pane náš, aby nás vyslobodil z neposlušnosti, zo zatvrdnutia našich sŕdc 

pred Tebou, veď aj keď prehovorí Tvoje slovo, nepridržiavame sa ho. Prosíme, 

preskúmaj nás a poukáž na tie časti nášho života, kde naše činy neodrážajú naše 

vyznanie. Keď hovoríme, že Ťa milujeme, a napriek tomu odmietame Tvoje činy a 

slová a robíme opak všetkého, čo sme sa od Teba naučili. Keď hovoríme o odpustení a 

my sami nevieme odpustiť. Keď je naša láska zabalená, zatiaľ čo v našej rodine je 

nenávisť a pohŕdanie druhým. Príkladne nás pokarhaj, prosíme, aby sme boli lepšími, 

aby naše srdcia boli čisté. Pamätaj na nás všetkých, keď sa pozeráš na naše vzťahy s 

rodičmi, s manželmi a s manželkami, so súrodencami, s dieťmi a vnúčatami, i so 

spolupracovníkmi. Pamätaj na nás, že nás požiera horkosť, aby v nás a skrze nás 

pôsobil Tvoj Duch, a to v rodine i v cirkvi, do ktorej si nás povolal. Takto sa modlíme 

za seba, za členov svojej rodiny, za svoj cirkevný zbor, s ktorým sa môžeme v nedeľu 

opäť stretnúť, ako spoločenstvo znovu počuť Tvoje Sväté Slovo. Pre osobu Pána 

Ježiša Krista vypočuj našu modlitbu. Amen. 

Modlitba Pánova 

Požehnanie:  „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.” (Mt 5,8) Amen 

Záverečná pieseň: Chválospev č. 615: Hľa, jasné slnko zachádza...“ 


