
Biblická hodina – 03.11.2022 

Suspírium: „Takto vraví Pán, Hospodin: „Keď zhromaždím dom Izraela 

spomedzi národov, kde bol rozptýlený, a dokážem pred zrakmi pohanov, že som 

Svätý,...“ (Ez 28,25) Amen. 

 

Začiatočná pieseň:  Žalm č. 89: „Spievať chcem naveky o Božej milosti...“ 

Modlitba 

Ďakujeme Ti nebeský Kráľ, Otče náš na výsostiach v mene Ježiša Krista, že Ty nás 

formuješ k budovaniu. Bez Teba Tvoje uctievanie je ničota, a človek len na 

bratislavskom Sione sa naučí, že Ty sa k nemu prihováraš, neúprosne voláš na 

neho, prekrikuješ celý svet Tvojou láskou a štedrosťou, aby si nám ukázal to, čo je 

pre nás častokrát šerom a hmlou zahalená pravda: vlastné spasenie. Drahý 

poklad si pre nás pripravil v Ježišovi Kristovi, ale my sa len ponáhľame, 

zneuctíme spoločenstvo, nadmerne sa vyvyšujeme, a hľadíme do tých sfér, kde 

by sme sa nemali ani len myšlienkami potulovať. Prosíme, zasiahne naše srdce 

jednou ranou raz a navždy. Odhaľ naše vnútro, prosíme, aby sme Tvoju slávu 

videli a badali v našich životoch. Osvieť našu myseľ, prosíme, aby sme videli, že 

sme obdarení, posvätení, jedineční pre Teba a skrze Teba. Príď, a Tvojím slovom 

zapôsob skrze sily Ducha Svätého, aby sme žili náš život ako ľudia, ktorí Teba 

hľadajú, Tvoje meno vzývajú, a sú na osoh celého kresťanského spoločenstva. Pre 

službu Ježiša Krista, vypočuj nás a požehnaj naše spoločné učenie Tvojho Slova. 

Amen.      

 

Biblický text:  Druhá Kniha Mojžišova 27. kapitola  

„Z akáciového dreva urobíš päť lakťov dlhý a päť lakťov široký oltár. Oltár bude 

štvorhranný a vysoký tri lakte. Na jeho štyroch rohoch urobíš výčnelky, ktoré 

budú z neho vystupovať, a obložíš ho bronzom. Zhotovíš aj nádoby na popol, 

lopaty, kropeničky, vidlice a panvice na uhlie. Všetko náradie zhotovíš z bronzu. 

Urobíš k nemu bronzový mrežový rošt a na jeho štyroch rohoch upevníš štyri 

bronzové krúžky. Rošt vložíš pod obrubu oltára tak, aby siahala do polovice 

oltára. Aj pre oltár urobíš tyče z akáciového dreva a obložíš ich bronzom. Tyče 

sa budú zastrkávať do krúžkov na oboch stranách oltára, aby sa mohol prenášať. 

Oltár bude vnútri prázdny a bude z dosák. Urobíš ho tak, ako som ti ukázal na 

vrchu. Urobíš aj nádvorie príbytku. Na južnej strane nádvoria smerom na juh 

budú plachty z jemne utkaného plátna; jedna strana bude dlhá sto lakťov. Bude 

tam dvadsať stĺpov na dvadsiatich bronzových podstavcoch. Háčiky k stĺpom a 

priečne tyče budú zo striebra. Takisto aj na severnej strane budú plachty dlhé sto 

lakťov a dvadsať stĺpov bude na dvadsiatich bronzových podstavcoch. Háčiky k 

stĺpom a priečne tyče budú zo striebra. Šírka nádvoria smerom na západ bude 

mať plachty dlhé päťdesiat lakťov a desať stĺpov bude na desiatich podstavcoch. 



Šírka nádvoria na prednej strane smerom na východ bude päťdesiat lakťov. Na 

jednej strane vchodu bude pätnásť lakťov plachiet a tri stĺpy na troch 

podstavcoch. Takisto na druhej strane vchodu bude pätnásť lakťov plachiet a tri 

stĺpy na troch podstavcoch. Na vchode do nádvoria bude pestrý záves, široký 

dvadsať lakťov, z fialového a červeného purpuru, karmazínu a jemne utkaného 

plátna so štyrmi stĺpmi na štyroch podstavcoch. Všetky stĺpy nádvoria budú 

pospájané striebornými priečnymi tyčami. Ich háčiky budú zo striebra a 

podstavce z bronzu. Dĺžka nádvoria bude sto lakťov, šírka päťdesiat lakťov a 

výška plachiet päť lakťov. Plachty budú z utkaného plátna a podstavce z bronzu. 

Všetko náradie príbytku pre celú bohoslužbu v ňom vrátane všetkých jeho 

kolíkov aj všetkých kolíkov na nádvorie budú z bronzu. Ty však prikáž 

Izraelitom, aby ti priniesli čistý vylisovaný olivový olej na svietenie, aby sa vo 

svietniku ustavične udržiavalo svetlo. Pred oponou stanu stretávania, ktorá je 

pred archou svedectva, bude sa o svietnik starať Áron a jeho synovia pred 

Hospodinom od večera do rána. To bude navždy platné ustanovenie pre 

pokolenia Izraelitov.” 

 

Milí bratia a drahé sestry v Pánovi Ježišovi! 

Od 25. kapitoly v Druhej Knihe Mojžišovej jasne vidíme poradie, ktoré je pre 

Všemohúceho Pána smerodajné: On najprv vyhlásil za akých podmienok sa 

stretne s človekom, potom sám vyučil svoj ľud, ako sa má k Nemu priblížiť. On 

ako „Pán celej zeme“ (Józ 3,11) tróni. Lúče Jeho slávy sú oponou: „po novej a 

živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo,…”  (Žid 10,20) 

Prvým prostriedkom stretnutia s Hospodinom pre jeho vyvolený národ je oltár z 

bronzu a z akáciového dreva. Rozmery oltára sú predpísané: 2,5 m X 2,5 m X 1,5 

m. Je to dutý oltár.  

Funkcia rohov oltára je očividná: „Hospodin je Boh, osvecuje nás. Zoraďte 

slávnostný sprievod s ratolesťami až k rohom oltára.” (Ž 118,27) Rohy oltára 

poukazujú na dvojité vysvetlenie. Roh oltára: teda až k Bohu. Roh oltára: V tesnej 

blízkosti Hospodina. Až tam, kde je prítomný Hospodin. Až tam, čoho sa už 

nedotýkame, ale uisťuje nás o tom, že Boh je s nami tu a teraz. Až tam? Áno! 

Po druhé, roh oltára bolo aj útočiskom pre hriešnika. V Izraeli boli vyvolené 

mestá, kde sa mohli ukryť tí, ktorí spáchali nevinne smrteľný skutok. Roh oltára je 

bezpečný úkryt a poukazuje na kráľovskú moc Boha Izraela, Ktorý zachráni 

i toho, ktorý svoj hriech spáchal neúmyselne.   

Oltár s bronzovou mriežkou, s bronzovými kruhmi a bronzovými tyčami má 

svoju funkciu. Tento oltár bol miestom, kde sa hriešnik približoval k Bohu s 

mocou krvi obetného daru. Tu sa kropí hriech krvou z obetných zvierat. Hriešnik 

stál pred vchodom do stanu stretnutia a na oltár bola vyliata krv všetkých obetí. 

Podľa Božieho súdu sa na tomto oltári objavila otázka samotného hriechu. My, 

kresťania, na bronzovom oltári môžeme s vierou vidieť Krista trpiaceho pod 



Božou spravodlivosťou. Oltár, na ktorom nájdeme Krista pre naše hriechy, je 

Golgotský kríž. Bronz uspokojil výčitky svedomia. Chudobný, slabý, ale 

presvedčený a kajúci sa hriešnik potrebuje predovšetkým stíšiť svoje svedomie. 

Nech sú naše oči viery upreté na Krista, keď čítame tento oddiel Svätého Písma. V 

otázke hriechu totiž neexistuje trvalý pokoj. Boh sám súdil všetky moje – tvoje – 

naše hriechy v Ježišovi Kristovi. Sám Boh odstránil môj hriech raz a navždy vo 

Svojej svätej prítomnosti, a len vtedy sa môžem tešiť z Božieho a večného pokoja. 

Symbol zlata a bronzu je dôležitý. Zlato poukazuje na Božia spravodlivosť v 

Ježišovi Kristovi. Bronz symbolizoval spravodlivosť súdiacu hriech a nečistotu. 

Všetko vo vnútri stanu Izraelského národa bolo pripravené zo zlata, všetko mimo 

stanu bolo vyrobené z bronzu. Boh sa teda vyrovnáva s hriechom po svojom. V 

Ježišovi vidím každý hriech dokonale odsúdený a zmytý. Zlato a bronz. Bronz 

a zlato. Pán pánov a Kráľ kráľov odsudzuje hriech, ale zachraňuje hriešnika. 

Viera, ktorá takto hľadí na starozákonný oltár vidí tohto Krista, a práve preto 

našou úlohou je chváliť Krista pre Jeho slávu a v každom okamihu nášho života 

oceniť Kristovu obeť za hriech. 

Drahí bratia a milé sestry! Potrebujeme mať jasnosť v téme hriechu a milosti. V 

tomto smere musíme urobiť úplné vyrovnanie. Boh vykonal toto konečné 

usporiadanie na Golgotskom kríži. Trápi nás svedomie? Obviňuje nás naše srdce? 

To, čo Boh urobil na duchovnom oltári v Pánovi Ježišovi Kristovi, poskytuje duši 

skutočnú útechu. 

Ďalej nádvorie príbytku znázorňuje intimitu s Bohom a patričnú prípravu na 

dokonalé stretnutie jedine s Ním. Oddelené jednotlivé časti nádvoria zdôrazňujú 

čakanie na Pána. Rozmery nádvoria sú úctyhodné: 50 m X 25 m. Dva štvorce, 

orientované od východu na západ. Symbol dokonalosti, ktorý nachádzame aj pri 

nebeskom Jeruzaleme: „Mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká istá 

ako šírka.” (Zjav 21,16) 

Nádvorie symbolom zhromažďujúcej sa cirkvi. Tu sa stretli. Závesy a opony boli 

umeleckým spôsobom pripravené. Použili najjemnejšie tkaniny. Boli použité 

najvzácnejšie materiály. Pripraviť sa, mať svoju intimitu pred vstupom až ku 

Pánovi. Ak Francúz povie: Entré!, znamená to všetko. Vstúpiť do celého života 

toho dotyčného. Vstúpiť do sféry nebeskej. Vstúpiť do centra diania. Vstúpiť tam, 

kde je pripravené miesto pre každého, kto vzýva Božie meno.  

Nakoniec, zmienka o rozsvietení večného svetla je znova nariadením. Vylisovaný 

olivový olej je materiál, ktorý mohli použiť, a to ako dar museli Izraelci ponúknuť 

do svätostánku. Teda jemnosť a čistota je symbolom svetla vo svätyni. Ustavičná 

Božia prítomnosť a Jeho zachraňujúce milosrdenstvo je to, čo potrebuje Izrael, 

i dnešný duchovný Izrael. Keby Boh neprebýval medzi nami, sme stratení. Svetlo 

je múdrosťou Izraela. Svetlo je jasnosťou Izraela. Svetlo je cestou Izraela. Svetlo je 

životom Izraela. Boh ponúka všetko v smere života. Boh ponúka Seba, aby sa 



každý nielen obzeral, ale upriamil svoju pozornosť i v temnote na Pána milosti a 

pomoci.  

Platnosť týchto nariadení je obmedzená, všetko sa ruší po obeti Ježiša Krista. (viď. 

Žid 9)  

Tieto nariadenia hoci sú dočasné, nie sú vytvorené na a pre parádu, ale slúžia pre 

celú bohoslužbu v živote Izraela. Bohoslužba, teda jasný poriadok. Bohoslužba s 

jasnými elementami pre slávu Božiu. Bohoslužba: chod služieb Božích. Boh sa 

rozhodol, aby jeho ľud vedel, ako treba pristupovať pred Jeho tvár.  

 

Biblický text:  List Židom 8. kapitola, 1-5. veršov 

„Zo všetkého, o čom hovoríme, je hlavné toto: máme takého veľkňaza, ktorý si 

zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach ako služobník svätyne a pravého 

stanu, ktorý postavil Pán, a nie človek. Veď každý veľkňaz je ustanovený na to, 

aby prinášal dary a obety, preto aj on musel mať niečo, čo by obetoval. Keby bol 

na zemi, nemohol by byť kňazom, pretože tu sú tí, čo prinášali dary podľa 

Zákona. No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako to bolo 

prikázané Mojžišovi, keď sa chystal zhotoviť stan: Hľaď — povedal mu —, aby si 

všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.” 

 

Milí bratia a drahé sestry v Pánovi Ježišovi! 

1-2. verš 

Je to výstižný súhrn o hlavnom ústrednom bode celého kresťanstva: o Ježišovi 

Kristovi. Ohlásenie, intronizácia nového veľkňaza sa uskutočnila: „máme takého 

veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach.” Ako keby 

sme listovali a čítali Knihu Žalmov: „Hospodin prisahal a neoľutuje: „Ty si kňaz 

naveky na spôsob Melchisedeka.“ (Žalm 110,4) Kristova služba a nebeský priestor 

sú úzko späté, a to je HLAVNÉ. Nie je dôležité, že autor listu Židom začína od 

konca alebo od začiatku pojednávať o Ježišovej osobe. Musíme si však uvedomiť, 

že Ježiš Kristus nie je pozemský miestodržiteľ, ale nebeský vládca. O tom, že 

Kristus kto je a akú službu vykonáva sa rozhodlo v nebi, a nie na zemi. O Ňom 

rozhodol Hospodin a nie človek. 

Božie rozhodnutie je jednoznačné: Kristus na zemi slúži. Je skutočný liturgik. 

Vykonáva bohoslužobný poriadok. Jeho liturgia sa týka jedinečnej obety pre tento 

celý svet. Služobník, ktorý koná v prospech ľudu na vlastné náklady. V 

pohanskom svete to bola verejná služba. Tu však je vyzdvihnutý služobník ako 

kultový vodca. Kristus ako služobník svätyne koná obrad.  

Kým pozemskí liturgovia ich konajú stále, Ježišova obeta je jedinečná a 

jednorazová. Raz a navždy kraľuje Hospodin. Túto liturgiu riadi Hospodin. Kým 

tá pozemská je vedená ustanovujúcim Mojžišom, v stánku a vo svätyni, Ježiš 

prešiel stánkom a vošiel do svätyne. (viď. Žid 9,11-12) Stánok a svätyňu pre Krista 

zriadil Hospodin, a nie Mojžiš. Aké výrečné! Človek alebo Hospodin? Hospodin 



alebo človek? Nie je to jedno? Nie, lebo Boh skrze Mojžiša ustanovil rád 

predpisov a zákonov, ktoré sa vyobrazovali v obradoch a kultoch izraelských. 

Všetko malo svoj zmysel, ale niečo sa zmenilo, a to stav srdca a prístup k Bohu. 

Boh potreboval účinnejšie zasiahnuť do života vlastných, aby si uvedomili: „Ježiš 

si zasadol po pravici trónu Velebnosti...“, takže vieme, že všetko na zemi je len 

tieňom po Jeho osobe. Čo to znamená v každodennom živote, keď prežívame 

radosti alebo skúšky, pokušenia a ťažkosti? Zamyslime sa nad tým, aká je 

možnosť, že my ako ľudia môžeme mať niečo spoločné s Veľkňazom, Ktorý 

vykonáva moc v celom rozsahu a nie je v ničom obmedzený. Nech nám Boh 

pomáha oslobodiť sa od úzkosti a strachu práve touto istotou! Božia moc zjavená 

v Ježišovi Kristovi je najúčinnejšia.  

 

3-5.verš 

Poslaním služobníka je, aby ako veľkňaz prinášal obety a dary. Autor Listu 

Židom vo všeobecnosti hovorí o službe veľkňaza. Čo ľud predostrie 

Hospodinovi, to ako obetu a dary prináša práve veľkňaz. Táto tradícia sa však po 

stáročia stala neúčinnou. Veď dary a obety neustále prinášali, a nemalo to vôbec 

žiadny vplyv na ich životy. Charakter Kristovej obete je iná. Hospodin už musel 

zakročiť z nutnosti. Prečo? Ľudia prerušili vzťah s Bohom, Ktorý ich stvoril. 

Stvoriteľa a jeho stvorenie kedysi spájal životodarný vzťah. Ľudstvo to porušilo 

hriechom proti svojmu Stvoriteľovi. Odvtedy je život plný bolesti a sklamania, 

pretože ním neprúdi Božia životodarná sila. No Boh je verný, príliš miluje ľudí na 

to, aby ich takto nechal, a tak dal sériu prísľubov, ktoré ich z tejto situácie vyvedú. 

Biblia hovorí o tom, že Boh uzavrel „novú zmluvu so svojimi.“ Táto zmluva 

nezávisí od toho, či ju ľudia dokážu dodržiavať milovaním Boha a vernosťou 

JEMU. Táto zmluva stojí na Bohu. Boh sľubuje, že pomôže svojmu ľudu 

dodržiavať jeho zákon. (viď. Jer 31,31-34) Sľubuje tiež, že svojich privedie zo smrti 

do života a navždy sa o nich postará (viď. Ez 37,24-26) Autor listu Židom 

vyhlásil, že Boh tento sľub splnil cez Ježišovu alianciu. Obeta Ježiša, veľkého 

veľkňaza, nahrádza všetky starozákonné obrady. Ježiš teda naplnil starozákonné 

zákony. Splnil podmienky zmluvy, pretože sa stal kňazom, Ktorý zabezpečuje 

dodržiavanie zmluvy. Je to kňaz, Ktorý privádza svoj ľud do Božej prítomnosti. 

Hospodin preto sa rozhodol, pre Ježišovu veľkňazskú službu. JEŽIŠ TO MUSEL 

NUTNE VYKONAŤ. Ježiš priniesol obeť, ktorá mala jedinečný a neopakovateľný 

ráz. Kristovo kňazstvo nie je pozemského druhu, aby dookola opakoval to isté. 

Mojžiš všetko vykonal podľa vzoru, ako to dostal na vrchu. HORA SINAJ je 

OBRAZOM A TIEŇOM tej slávy, ktorú nám predostrel BOH v Ježišovi Kristovi. 

Len kópia a nič iné. V Ježišovej obeti sa stretne: dokonalé a nedokonalé. V 

Ježišovej obeti sa stretne: celé a neúplné. V Ježišovej obeti sa stretne bezchybný a s 

chybami. Naplnenie Božieho plánu je tá nebeská horlivosť, ktorá sa okamžite 



postaví na stranu človeka, ale tak, že všetko koná Boh. Stánok väčší a dokonalejší. 

Služba vznešenejšia, a to Kristova.  

   
Záverečná modlitba: Vyzývam milých bratov a drahé sestry, aby sa doma vo 

svojej tichosti pomodlili za to, čo Vás povzbudilo, alebo za tú slabosť, ktorú ste 

vyrozumeli pri čítaní biblického textu. Modlitba Pánova 

 

Požehnanie: „Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie.“ (R 11,29) 

Amen. 

 

Záverečná pieseň: Chválospev č. 282: „Ó, Hospodine, Tebe spievam...“ 

 

Zlatica Oravcová 

 

Pánov kríž 

Kríž postavili na Golgote! Jediná cesta ku slobode 

Sú ruky Pána, Jeho kríž: Bôľ, utrpenie Kráľa neba. 

Čo za nás hriešnych vydal Seba? Brat, sestra, či to pochopíš? 

 

Kríž postavili na tom vrchu, Odkiaľ sa nesie k nášmu sluchu 

Z úst Pána, ktorý niesol kríž: Odpusť im, Otče, strašné viny, 

By nezhltli ich pekla stíny! Či túto LÁSKU pochopíš? 

 

Kríž postavili na pahorku! Pán vypil smrti čašu horkú, 

Do temnôt svieti Pánov kríž! On pre nás žizni Studňa Svätá, 

By napojil ľud tohto sveta! Či túto PRAVDU pochopíš? 

 

Kríž postavili za bránami! Pánove sväté čisté raby 

Sú žitia nášho záruka! Brat, sestra, ďakuj Ježišovi, 

Čo život dá ti opravdivý A slávne nebo ponúka!! 

 


