
Biblická hodina - 18.11.2021 

Vzdych: „Tvoje rozhodnutia sú naozaj spoľahlivé.” (Ž 93,5a) Amen. 

Začiatočná pieseň: Chválospev č. 354.: „Ježiš je Pánom nad svetmi…“   

Modlitba: 

Dnes prichádzame k tebe, Bože náš, a modlíme sa, aby Tvoje slovo neprehovorilo márne. „Je 

napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ 

(Mt 4,4) Modlime sa teda za náš dnešný duchovný pokrm, aby sme boli pripravení Ťa 

počúvať a nasmerovať uši k Tvojej reči, aby sa aj naše srdcia obrátili k Tebe a otvorili pred 

Tebou, aby sme sa počas nášho pobytu v Tvojej blízkosti posilnili vo viere a v dôvere v Teba. 

Ďakujeme Ti, Pane, za zázraky, za skutky a za pevnosť, ktoré sme v živote zažili. Ďakujeme, 

že sme toľkokrát zažili, že máme moc vo všetkom v Kristovi, Ktorý nás posilňuje. On je ten, 

Ktorý je pripravený osloviť nás dnes, stáť pri nás, keď more našich životov nahlas hučí.  

Nesieme svoje hriechy pred Teba, pred Otca, Ktorý nám odpúšťa naše previnenia. S pokáním 

našich sŕdc vyznávame, že bez Tvojej milosti nie sme schopní začať nové veci, konať dobro a 

spoznať svetlo Slova.   

Buď prosím medzi nami mocou Tvojho Svätého Ducha, požehnaj naše čítanie a počúvanie 

Slova, aby sme boli plodným spoločenstvom, dôverujúc Ti v každom čase, utiekajúc sa k 

Tebe a prijímajúc v tôni Tvojich krídel pokoj, ktorý zachováva naše srdcia a myšlienky v 

Kristovi. Prosíme, vypočuj naše modlitby v mene Pána Ježiša Krista. Amen.  

 

Biblický text: Kniha Žalmov 93. kapitola 

„1 Hospodin kraľuje, odel sa velebou. Hospodin sa odel, opásal sa mocou. Svet je pevne 

založený, nepohne sa. 2 Tvoj trón je pevný od vekov, ty si od večnosti. 3 Rieky pozdvihli, 

Hospodin, rieky pozdvihli svoj hlas, rieky zvyšujú svoj hukot. 4 Nad hukot mnohých vôd i 

nad príboj mora vznešenejší je Hospodin na výsostiach. 5 Tvoje rozhodnutia sú naozaj 

spoľahlivé. Tvojmu domu patrí svätosť na dlhé časy, Hospodin.” 

Drahé sestry a milí bratia! 

Medzi žalmami je samostatná kytica žalmov, ktoré hovoria o kráľovstve Pánovom. 

Trón, ktorý existuje od pradávna, stojí pevne a On sám žije a vládne od večnosti. Už prvá veta 

je napísaná v prítomnom čase: „Hospodin kraľuje“, čo naznačuje, že Pán vládne v každom 

čase. Hebrejský jazyk má tú zvláštnosť, že používa tú istú formu pre súčasnosť ako aj pre 

budúcnosť. Takže máme nielen súčasného Pána, ale moc tohto Pána siaha aj do budúcnosti. 

 



2Moj15,18: „18 Hospodin kraľuje naveky a navždy.“ 

 

Žalm145,13: „13 Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia.” 

 

Medzi jeho činmi sa spomína stvorenie, čím sa naznačuje Jeho všemohúcnosť. On je Ten, 

ktorý upevnil tento svet a On je ten, Ktorého trón je od vekov. Zdôrazňuje sa to aj preto, že 

podľa starovekého človeka je zem obklopená prastarým oceánom, ktorý na nej pláva. 

Žalm 24,2: „Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú. 2 Veď on ho 

založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch.” 

V pokračovaní žalmu hučia rieky, hučia staroveké oceány, dokonca rieky pozdvihli svoj hlas. 

Pobrežie bude obliehané vlnami, ale nad nepriateľskými vodami bude stáť Hospodin. Šumivý 

hlas vody je zdôraznený až päťkrát, ale nakoniec je jedna pointa a jedna dôležitá mienka: 

"vznešenejší je Hospodin na výsostiach." Z tejto výšky môže kedykoľvek prísť pomoc a 

môžeme spoločne so žalmistom volať, ako čítame neskôr v žalme 144: 7 Vystri ruku z výsosti, 

vytrhni ma a vysloboď z veľkých vôd, z rúk cudzincov” 

Pán pozná vlny, hukot, nepriateľov, choroby a vzťahy nás všetkých. Vo svojej výsosti vie, s 

čím musíme bojovať v hĺbke. Vie, že divoké more našich životov sa každý deň usiluje o náš 

pokoj a mier. Ale vždy existuje otázka, ako sa na svoj život pozerám horizontálne alebo 

vertikálne. Pozerám sa na to a vidím len to, čo je predo mnou, alebo som pripravený 

vzhliadnuť a žiť s vedomím, že Pán je nado mnou. A odteraz sa na všetko pozerám a vidím 

inak. Obyvatelia zeme môžu kedykoľvek dôverovať, pretože svet a ľudstvo sú v rukách Pána. 

„Tvoje rozhodnutia sú naozaj spoľahlivé.”  Áno, sú to spoľahlivé. Čomu veríme? 

Aj my môžeme slovami mládežníckej piesne vyznať svoju dôveru v Pánovi: „Len dôveruj 

Pánovi a nikdy sa nenechaj znechutiť, Vždy to hovorím svojej duši, Nasledujem vernosť 

napriek brneniam a rukám ako tieň. Vždy pamätajte na Jeho sľub, Drží nás každý deň 

a nepustí. Nesie nás na krídlach a vedie priamou cestou. Pretože s ním preskočím každý 

vysoký múr, bežím cez tábor nepriateľa. Voda nebude prikrytá a oheň nebude horieť, Pretože 

On stojí vedľa mňa. Voda nebude prikrytá a oheň nebude horieť, pretože On je so mnou." 

Drahý brat a milá sestra! Počuješ dunenie vlastných prúdov? Nepočúvaj veľký hukot riek, 

nehovor si dnes znova pred Pánom: nemámna to, ale začnime konfrontovať Pána s našimi 

problémami a svedčiť o tom, aký je nadovšetko mocný. Jeho ustanoveniami sa myslí 

vyhlásenie dané ľudu. Slovo ustanovenie má rovnaký význam ako zákon. Pozemský a 

nebeský chrám Boží patria k sebe. Božie obrady sa vykonávajú v chráme. Kostol je miestom 

ohlasovania Božej vôle a vlády. 



Odveký nepriateľ Pána. Nadvládu nad vodami aj v Novom zákone praktizuje aj Ježiš Kristus: 

„Zobudil sa, pohrozil víchru a prikázal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vtedy víchor ustal a nastalo 

veľké ticho.” (viď. Mk 4:35–41). Navyše prostredníctvom realizácie Božieho kráľovstva 

odveký nepriateľ zahynie: „Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa 

pominuli a ani mora už niet.” (Zjav 21,1)! Amen. 

 

Biblický text: Druhý list apoštola Pavla Timotejovi 4,1-5 

„1 Pred Bohom a Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa zaprisahávam v 

mene jeho zjavenia a jeho kráľovstva: 2 Hlásaj slovo, naliehaj vo vhodný i nevhodný čas, 

presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a ponaučením. 3 Príde totiž čas, 

keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za 

učiteľmi, aby im šteklili uši, 4 odvrátia sluch od pravdy a priklonia sa k bájam. 5 Ale ty buď 

vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo zvestovateľa evanjelia a dôsledne plň svoju 

službu.” 

Drahé sestry a milí bratia! 

Prečítali sme  si posledné Pavlovo učenie Timotejovi. Apoštol Pavol po svojej prosbe používa 

frázu, ktorá bude neskôr zahrnutá do Apoštolského vierovyznania. Kristus tu vystupuje ako 

spravodlivý sudca, zatiaľ čo Pavol je poverený úradom hlásania evanjelia. Svojou prísahou 

spečaťuje prosbu pred Pánom v živote Timoteja. Veď Timotej v nie hocijakej službe musí 

obstáť. Apoštol Pavol upriamuje pozornosť na Božie vykupiteľské dielo a zároveň spomína, 

že sa objaví Božie kráľovstvo. Timotej je teda poslom Božieho kráľovstva, a práve preto 

nemôže mlčať, že Pánov príchod je blízko. 

Evanjelium podľa Mareka 1,14-15: „Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal 

Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a 

verte v evanjelium!“ 

Ako Božieho posla čas ohlasovania evanjelia nezávisí od jeho vôle a potreby. Čas je daný: 

vhodný a nevhodný čas sa berie doslovne. Slovo Božie musíme hlásať vždy. Hlásaj Slovo 

Božie! R 10, 17: „Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo.” 

Nikdy nemôžeme vedieť, na koho ako bude pôsobiť dielo Božej lásky, pretože hovorené 

slovo robí svoje. Slovo Božie sa nikdy nevracia prázdne.  

Aj mne sa toto leto prihodilo veľmi zvláštne. Po šiestich rokoch prišiel na celoštátny 

kresťanský mládežnícky tábor mladý muž a poďakoval sa mi za Slovo, ktoré som vtedy 

vysvetľovala. Začudovala som sa, pretože som si ani nepamätala o akú tému vtedy išlo. A 

povedal mi, že mu to vtedy veľmi pomohlo a už dlhší čas sa mi chcel poďakovať. Toto sú 



malé radosti. Táto spätná väzba môže dať ďalší impulz aj duchovnému do služby vediac, že 

ani čas, ani cesta Slova, ani dozretie semena Slova nie je v mojich rukách, ale v ruke Pána, 

Ktorý sa namáha až do dnešného dňa a zachraňuje životy. Sláva Hospodinovi, pretože jeho 

slovo nie je márne. V Božom Slove je sila dodnes. Dielo satana je oprášené Božím Slovom.  

 

Karhanie a napomenutie, neobľúbená úloha odhaľovania hriechov, ale i úloha útechy a 

povzbudenia musí prebrať hlásateľ evanjelia. Táto služba si vyžaduje veľa síl. Úlohou 

Timoteja je skutočne s láskou viesť komunitu Krista. Ohlasovanie evanjelia musí mať 

učiteľský charakter: zdravá náuka? Aký bol svet okolo Timoteja? O tom sa dočítame 

v Druhom liste apoštola Pavla Timotejovi v tretej kapitole: „Ľudia budú sebeckí, budú 

milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, 

bezbožní, 3 neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, 4 

zradcovia, nerozvážni, namyslení, viac milujúci rozkoše ako Boha. 5 Budú mať výzor 

nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Aj od týchto sa odvracaj.” (2Tim 3,2-5)  

Prorokovaný čas sa už začal vystupovaním falošných učiteľov, ktorí neznesú zdravú 

náuku: „pre smilníkov a súložníkov s mužmi, pre obchodníkov s ľuďmi, pre klamárov a 

krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa ešte prieči zdravému učeniu.” (1Tim 1,10)  

O odpustení, o znovuzrodení, o posvätení, o večnom živote ako o uzdravujúcom evanjeliu 

života a vzkriesenia hľadajú podľa svojich vlastných túžob a hľadajú učiteľov, ktorým 

„šteklia“ uši. Senzácia, teórie a vzrušujúce náboženské debaty plnia želania. Evanjelium, 

ktoré vytvorili, otáčajú podľa vlastných potrieb, takže nezachytáva celú bytosť človeka a má 

ďaleko od pravdy radostnej a dobrej zvesti. Ako keby sa história opakovala. Nemôžeme 

udržiavať umelý vzhľad,  a filtrovať Božie slovo, aby sme hovorili len dookola o tom, čo sa 

nám páči.  

Na druhej strane Timotej môže vykonávať svoju službu bezo zvyšku, ak teda zostane triezvy. 

Ak ani jeho emócie, ani jeho ľudská predstavivosť ho neuchvátia, ale posúdi, čo má spoločné 

s Duchom rozvahy: „Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a 

rozvahy.” (2Tim 1,7) Byť triezvy tiež znamená nenechať sa ovplyvňovať alebo manipulovať. 

Vždy skúmajme, čo počujeme, aby sme neprepadli uráčenej reči. A čo ešte musíte urobiť, je 

prijať boj a utrpenie - „Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Ježiša Krista.” (2Tim 

2,3) 

Ježiša nenávidel svet skôr, nemyslime si, že jeho nasledovníci budú vítaní v spoločenstve 

dietok diabla. Ak pre Ježiša znášame nejaké utrpenie a prenasledovanie, nevzdávajme sa tohto 

druhu autentickej pečate, veď patríme iba Jemu.  



Timotej je zvestovateľom evanjelia ako najbližší spolupracovník apoštolov ako o tom podáva 

svedectvo list apoštola Pavla Efezanom: „A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za 

prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov.” (Ef 

4,11)  

Títo apoštoli neskôr dostali nezávislú misijnú prácu. Ohlasovanie evanjelia nie je len o Slove, 

ale o celom živote. V ohlasovaní evanjelia ešte nie je úroda, cieľom je prelomiť tvrdú pôdu 

srdca. Potom môže prísť sejba a Boh požehná každú sejbu vo svojom vlastnom čase. 

Evanjelista nezveličuje hriechy tých, ktorí ešte neveria, ale s láskou ohlasuje Slovo. 

Nezačuduje sa, aký môže byť človek, ale pripomína si lásku, ktorú mu Boh kedysi prejavil.  

Modlime sa dnes, aby nás Pán formoval na rozsievačov, ktorí sú pripravení siať semená slova 

vo vhodnom a vo nevhodnom čase, vediac, že Pán požehná prácu, ktorú konáme v Jeho mene. 

Amen.  

Modlitba: 

Pane náš sme tu pred Tebou, prišli sme Ťa poprosiť, aby si nás najprv prikryl a napomenul, a 

potom nám daroval svojho Svätého Ducha, aby sme my sami mohli byť rozsievačmi v 

Tvojich rukách na mieste, kde si nás postavil. Vieme koľko zatvrdnutých sŕdc je okolo nás. 

Vieme, koľko ľudí s tvrdým srdcom a s tvrdou hlavou popiera Tvoju existenciu, lásku a 

milosť. Dnes sa za nich modlíme. Aby sme, nemlčali, ale trpezlivo hovorili o Tvojom svätom 

Synovi, Jeho láske, Jeho diele vyslobodenia a vykúpenia, keď nadíde v ich živote ten správny 

čas.  

Ďakujeme Ti, náš slávny Kráľ, za Tvoje Slovo, ktorým pastiersky zvládaš naše životy. 

Velebíme Ťa za Tvoju milosrdnosť, ktorá nás neustále formuje, obnovuje a pozýva do života, 

ktorý je pripravený vyjsť z temnoty do svetla. Prosím, požehnaj naše spoločenstvo. Požehnaj 

všetkých, ktorí sa každý týždeň vydajú na ceste poslušnosti až sem, aby počuli pravdu Tvojho 

slova, aby evanjelium bolo najdôležitejšou správou v ich živote. Modlime sa za našu cirkev. 

Modlíme sa za našich chorých, za všetkých, ktorí čakajú na lekárske výsledky, ale aj za tých, 

ktorí sa napriek vážnej diagnóze nevzdávajú nádeje a neprestávajú vzývať Tvoje trikrát sväté 

meno. Prosíme, zostaň pastierom našich rodín a nášho cirkevného zboru. Pre meno Ježiša 

Krista, vypočúvaj nás. Amen. 

Modlidba Pánova: Otče náš… 

Požehnanie: „Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a 

rozvahy.”(2Tim1,7) 

Záverečná pieseň: Chválospev č. 235: Zostane navždy Slovo Božie… 


