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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

 Posolstvo prvé  

Nóach – našiel milosť 

Čítanie z Písma: Gn 6:1-14; Mt 24:37-39, 42; Heb 4:16; 11:7. 

I. Pri Pánovom príchode bude ako za dní Nóacha; tým sa naznačuje, že pred 
Pánovým druhým príchodom bude situácia na zemi ako za dní Nóacha – Gn 
6:5, 11 – 13, Mt 24:37-39, 42; Lk 17:26-32: 

A. Satan spôsobil, že sa zlí duchovia, padlí anjeli zmiešali s človekom a stali sa s ním jedno 
cez nelegálne manželstvo – Gn 6:1-4. 

B. Zem bola v Božích očiach skazená a plná násilia; zlo ľudí bolo veľké na zemi a všetko 
zmýšľania ich srdca bolo ustavične zlé – v. 11 – 13, 5. 

C. Ľudia boli otupení jedením, pitím, vydávaním a ženením sa – Boh pôvodne ustanovil 
jedenie, pitie a sobáše pre existenciu človeka, ale Satan vinou ľudskej žiadostivosti 
zneužíva tieto potreby pre ľudský život, aby nimi zamestnal ľudí a zabránil im v Božom 
zámere – Mt 24:38; Lk 17:27. 

D. Ľudia nevedeli, že sa blíži súd – v. 39.  
E. „Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán“ – Mt 24:42. 

II. Nóach zdedil všetky duchovné požehnania po svojich predkov, vrátane 
Adama, Ábela, Enóša a Enocha; Nóach išiel Enochovou cestou tým, že chodil 
s Bohom – Gn 6:9: 

A. Pretože Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových, je nám povedané, že chodil s 
Bohom – v. 8. 

B. Nóach pochádzal zo zbožnej rodiny a od svojich predkov sa naučil všetky zbožné veci; 
takto si uvedomil, že potrebuje milosť: 
1. Boh bol pripravený dať milosť padlému človeku, lebo Jeho Duch bojoval za človeka, 

bol pripravený dať milosť tomu, kto ju potreboval – v. 2. 
2. Milosť nie je len niečo, čo nám Boh dáva, ale je to samotný Boh, ktorý k nám 

prichádza a robí veci za nás – 1Kor 15:10; 2Kor 12:9. 
C. Nikto nemohol obstáť v takej generácii; potrebujeme milosť, aby sme dnes mohli čeliť 

situácii padlého tela – Heb 4:16: 
D. Vierou Nóach chodil s Bohom – 11:7: 

1. Viera nie je niečo, čo si sami vyprodukujeme, ale viera je niečo z Boha, čo sa 
prelieva do našej bytosti – Sk 7:2. 

2. Čím viac sa dotýkame Božieho trónu a hľadíme na Pána, tým viac do nás preniká 
a vlieva sa všetko, čím On je; prvkom je viera – Ga 2:16. 

E. Pretože Nóach veril v Boha, stal sa spravodlivým človekom, ktorého Boh ospravedlnil 
– Heb 11:7. 

F. Dielo Nóacha spočívalo v tom, že veril a praktizoval prijaté zjavenie od Boha, aby 
postavil archu, predobraz cirkvi ako súhrnného Krista – Gn 6:14-16, 22; Ef 4:11-12; Flp 
2:12-13.  

G. Jeho dielo bolo dielom spravodlivého človeka a zvestovateľa spravodlivosti, ktorý 
hlásal spravodlivosť  – Gn 6:14; 2Pt 2:5; Mt 24 – 25.  

H. Jeho dielom bolo postaviť archu a vstúpiť do nej podľa Božieho zjavenia vo viere, aby 
uviedol nové obdobie – 1Pt 3:20, poznámka pod čiarou 3; 1Kor 12:12, 27.  
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Prvé posolstvo – verše 
 

Noách – našiel milosť 
 

Čítanie z Písma: 
 
Gn 6:1-14 
 
1 Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj dcéry, 
2  Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. 
3  Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a 

žiť bude stodvadsať rokov. 
4  V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským dcéram a ony im rodili, 

boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna. 
5  Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich 

srdca bolo ustavične zlé, 
6  Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce. 
7  I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až 

po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil. 
8  Ale Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových. 
9  Toto je Nóachov rodokmeň: Nóach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi 

vrstovníkmi. Nóach chodieval s Bohom. 
10  Nóach splodil troch synov: Šéma, Cháma a Jáfeta. 
11  Ale zem bola porušená v Božích očiach; na zemi bolo plno násilia. 
12  Boh videl, že zem bola porušená, lebo každé telo viedlo porušený život na zemi. 
13  Vtedy Boh riekol Nóachovi: Koniec nastal každému telu predo mnou, lebo pre ľudí zem je 

plná násilia. Vyhubím ich zo zeme. 
14  Urob si koráb z góferového dreva; urob koráb s priehradami a natri ho zvnútra i zvonku 

smolou. 
 
Mt 24:37-39, 42 
 
37 Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; 
38 Ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach 

vošiel do korábu, 
39 A nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna 

človeka. 
42 Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 
 
Heb 4:16 
Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc 
v pravý čas. 
  
1Kor 15:10 
Ale z milosti Božej som, čo som, a Jeho milosť nebola pri mne daromná. Veď viac som sa napracoval 
ako oni všetci, no nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou.  
 
2Kor 12:9 
Ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda 
budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. 
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Heb 11:7 
Vierou Nóach, prijmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na 
záchranu svojej rodiny. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. 
 
 
1Pt 3:20 
Neposlušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Nóacha, staviteľa korábu, do 
ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem, duší. 
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Prvé posolstvo – Čas v skupine 
 

Noách – našiel milosť 
Verše na modlitebné čítanie: 
 
Gn 6:8  Ale Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových. 
Heb 4:16 Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli 

milosť na pomoc v pravý čas.  
 
Čítanie z posluhovania: 
 

Veríte, že by bol Noách sám od seba schopný nájsť milosť v očiach Pánových? Ja neverím, 
že to dokázal sám od seba... Noách pochádzal zo zbožnej rodiny a od svojich praotcov sa naučil 
o všetkých zbožných veciach. Takýmto spôsobom si začal uvedomovať svoju potrebu milosti. Jeho 
pokolenie bolo skazené a plné násilia. Ľudský rod sa stal padlým telom. Noách žil v pokrivenom, 
zvrátenom a zlom pokolení. Napriek tomu, ho jeho rodičia a prarodičia učili Božím veciam a on si 
uvedomoval, že potrebuje Božiu milosť. 
 Teraz môžeme vidieť dôvod, prečo Noách našiel milosť. Genezis 6:3 naznačuje, že Boh bol 
pripravený dať padlému človeku milosť, pretože sa Jeho Duch zaoberal človekom, bol pripravený 
dať milosť, tým, ktorí boli v núdzi. Táto milosť však potrebovala ľudskú spoluprácu. Noách náležite 
spolupracoval a našiel milosť. 
 Čo je to milosť? Väčšina kresťanov si myslí, že milosť je len niečím, čo Boh dáva. Keď vám 
darujem Bibliu, to je milosť. Aj keď je toto chápanie správne, v Biblii milosť znamená niečo oveľa 
viac. Milosť nie je len niečo dané Bohom, ale je to Boh sám, ktorý pre nás niečo robí. Milosť nie je 
len niečím objektívnym, čo je nám dané od Boha. Milosť je Boh sám, ktorý k nám prichádza a niečo 
pre nás robí. Ste slabí? Boh príde, aby bol vašou silou, a tento Boží príchod je milosťou. Nie ste 
schopní čeliť vašej situácii? To nie je problém, pretože Boh príde, aby stál s vami a čelil tej situácii 
za vás a vo vás. To je milosť. Ak si pozorne prečítate Genezis 6, uvidíte, že milosť tu neznamená, že 
Boh dal Noáchovi veľa vecí. Znamená to, že Boh prišiel k Noáchovi a bol s Noáchom. Božia 
prítomnosť bola Noáchovou silou a mocou. Noách nielen objektívne vychutnával niečo, čo mu bolo 
dané od Boha, ale vychutnával Boha samého. Uprostred pokriveného, zvráteného a cudzoložného 
pokolenia, generácie, ktorej pokušeniam nemohol nikto odolať, Noách našiel milosť v očiach 
Pánových. Boh prišiel, aby Noácha posilnil, aby s ním stál a pozdvihoval ho. To bola milosť, ktorú 
Noách našiel a to je milosť, ktorú potrebujeme my dnes. 
 Zamyslite sa nad tým, aká je situácia v dnešnej spoločnosti. Ani sa neodvažujem pozerať si 
noviny. Obsahujú priveľa pokušení. Keď sa prechádzam po ulici, neodvažujem sa pozerať do 
výkladov. To je tiež dôvod, prečo nerád chodím do obchodného domu. Obchodné domy sú viac ako 
diabolské a všetko, čo sa v nich vystavuje a predvádza, pochádza z pekla. To, čo počujete v rádiu, 
v práci a v škole je zlé, skazené a diabolské. Pre padlého človeka je ťažké stáť v takejto situácii. 
Tento vek je skutočne pokrivený, zvrátený a cudzoložný; je plný smilstva a nemorálnosti. Ľudia 
hovoria o nemorálnosti bez štipky hanby. Kto môže obstáť v takejto generácii? Nikto z nás to 
nedokáže. Všetci v nás máme padlú prirodzenosť, rovnakú zlú prirodzenosť ako majú všetci ľudia. 
Potrebujeme milosť. Musíme s dôverou prichádzať k trónu milosti a povedať: „Pane, som tu. 
Potrebujem tvoju milosť. Neprichádzam, aby som Ťa prosil, aby si mi dal dobré veci. Prichádzam, 
aby som našiel milosť pre moju potrebu. Pane, nemôžem ísť do práce alebo do školy bez tvojej 
prítomnosti. Pane, nemôžem ísť do obchodného domu bez tvojej prítomnosti. Pane, potrebujem, aby 
si stál so mnou. Príď, aby si bol mojou silou. Pane, pozdvihni ma a zachovaj ma.“ 
 Uvedomujete si, že Božia milosť prišla vďaka telu? „A to Slovo stalo sa telom, prebývalo 
medzi nami... plné milosti...“ (Jn 1:14). V dobrom slova zmysle platí, že tam, kde je padlé telo, tam 
je aj milosť. Čo je padlé telo? Padlé telo je Satanovým majstrovským dielom. Viete, kde je Satan 
dnes? Je v našom padlom tele. Padlé telo je miestnosť stretávania pre Satana, hriech a smrť. Títo naši 
traja veľkí nepriatelia sa neustále stretávajú v našom padlom tele a ich stretnutia nie sú nikdy 



EUROPEAN YOUNG PEOPLE’S CONFERENCE 

5 

rozpustené. Nedokážem vám ani povedať, koľko tisíc rokov toto stretnutie trvá. Tak ohavnou vecou 
je padlé telo. 

Čo je potom milosť? Milosť je Boh sám, z ktorého sa tešíme a ktorý nám pomáha čeliť situácii 
padlého tela. Dá sa povedať, že ak by nebolo padlé telo, milosť by nebola natoľko potrebná. Ak by 
nebolo padlého tela, Boh by nám nemusel dávať tak veľa milosti. Videli sme, že podľa Listu 
Hebrejom 4:16, môžeme nájsť milosť na pomoc v pravý čas. Aký prvok spôsobuje, že 
potrebujeme milosť? Je to najmä padlé telo. Súcitím s mladými ľuďmi, lebo sám som kedysi bol 
mladým človekom. Ako som prechádzal cez všetky ľudské skúsenosti, uvedomil som si, ako veľmi 
som v padlom tele. Aj keď som v padlom tele nerád, padlé telo tu je. Raz som sa na Pána nahneval 
a povedal som Mu: „Pane, prečo neodstrániš moje padlé telo?“ Napokon mi Pán ukázal, že v určitom 
zmysle padlé telo potrebujem, pretože je faktorom, ktorý ma donúti prichádzať k trónu milosti. 
Jediné, čo môžem urobiť, je prichádzať k trónu milosti. Aj keď nemôžeme nič robiť, je tu miesto, 
kam môžeme ísť – k trónu milosti.  
 Ak si pozorne prečítate Nový zákon, uvidíte, že kde padlé telo je, tam je aj milosť. 
Predovšetkým to platí v Liste Galaťanom. List Galaťanom 5:4 hovorí, že ak chceme byť 
ospravedlnení zo zákona, odpadli sme od milosti. Sme v padlom tele. List Galaťanom sa zaoberá 
otázkou padlého tela a tiež veľa hovorí o otázke milosti. Nehovorte, že nemáte padlé telo. Ste dosť 
telesní. Dokonca aj teraz, keď si čítate toto posolstvo, máte padlé telo, ktoré s ním zápasí. Čo by sme 
mali robiť? Prichádzajme k trónu milosti, aby sme sa vyrovnali s padlým telom. Máme pri sebe padlé 
telo, a preto potrebujeme milosť. (Štúdium života knihy Genezis, str. 375 – 377, 379 – 380) 
 
Otázky na diskusiu: 
1.  Ako môžeme my ako mladí ľudia „nájsť milosť“ v našej situácii? 
2.  Zdieľajte sa o skúsenosti, pri ktorej vám milosť dovolila čeliť situácii padlého tela. 
3. Otvorte sa Pánovi v osobných a súkromných modlitbách pri „tróne milosti“, aby ste zakúsili 

Pánovo milosrdenstvo a milosť na pomoc v pravý čas.  
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
Posolstvo druhé 

Mojžiš – Boží spoločník 

Čítanie z Písma: Sk 7:20-30; Ex 3:2-8; 33:11-13; Heb 11:24-27. 

I. Mojžiš sa narodil za okolností, keď Izraeliti v Egypte boli pod faraónovou 
tyraniou a Boh ich chcel vyslobodiť z otroctva; Boh musel počkať, pokiaľ 
nebude Mojžiš úplne pripravený – Ex 1 – 2:  

A. Mojžiš sa z prirodzenej strany za prvých štyridsať rokov naučil „všetku egyptskú 
múdrosť“; vďaka egyptskému vzdelaniu sa Mojžiš stal kultivovanou osobou a získal 
najvyššie vzdelanie na svete, čím sa stal mocným v slovách a skutkoch – Sk 7:22.  

B. Počas ďalších štyridsiatich rokov sa Mojžiš musel ešte pripraviť z duchovnej stránky, 
najprv sa musel porátať s prirodzenými schopnosťami, aby z nich boli schopnosti vo 
vzkriesení, a potom sa učil slúžiť Bohu podľa Božieho vedenia a dôverovať Mu – v. 34 
– 36; Heb 11:28.  

II. Mojžiša povolal Boh; každý víťaz je Bohom povolaný:  

A. Človek povolaný Bohom musí uvidieť víziu horiaceho kra – že je krom, v ktorom horí 
oheň, a týmto ohňom je Trojjediný Boh; ako taký je nádobou, kanálom, cez 
ktorý sa môže prejaviť Boh – Ex 3:2-4; 2Kor 4:7; Flp 1:20, 25; Sk 7:22-36.  

B. Človek povolaný Bohom musí vedieť, ako sa má porátať s diablom, padlým telom a so 
svetom, ako to ukazujú tri znaky Božieho povolaného a poslaného človeka – Ex 4:3-9; 
1Jn 3:8; Ga 5:17; 1Jn 2:15.  

C. Človek povolaný Bohom musí mať zjavenie o tom, kto Boh je, a musí prijať zjavenie o 
vybudovaní svätostánku tak, ako to urobil Mojžiš – Ex 3:2, 6, 14 – 15. 

III. Niektoré vlastnosti Mojžiša ako víťaza – Heb 11:24-27:  

A. Mojžiš bol Boží muž; mohol sa stať odborníkom na všetko egyptské poznanie; ale 
pretože bol vykúpený, povalaný, posvätený a premenený, stal sa z neho napokon Boží 
muž – Dt 33:1; Joz 14:6; Ez 3:2.  

B. Mojžiš pred Hospodinom stál v trhline, aby odvrátil Jeho hnev od vyhubenia Izraelitov 
– Ž 106:23; Ex 32:7-14, 11.  

C. Mojžiš bol Božím spoločníkom, partnerom v Božom veľkom podnikaní; jedine človek 
ako Mojžiš, človek, ktorý pozná Božie srdce a robí všetko podľa Božieho srdca, môže byť 
spoločníkom Boha, zdieľať s Ním spoločný záujem a byť Bohom použitý na uskutočnenie 
Jeho vecí na zemi – 33:11-13; 34:19-29, 32 – 35.  

IV. Potrebujeme si uvedomiť, že toto je náš zlatý čas, aby nás Pán použil; Pán nás 
potrebuje ako kanály, cez ktoré môže vykonať Svoj pohyb; tejto príležitosti sa 
môžeme uchopiť, keď prídeme k Pánovi, aby sme sa Mu otvorili a vyprázdnili, 
odovzdali sa Pánovi a dovolili Mu, aby sa nás zmocnil a privlastnil; potom v 
nás Pán bude môcť pokračovať úžasným spôsobom; všetci sa musíme nanovo 
zasvätiť Pánovi pre Jeho večný zámer.    
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
Druhé posolstvo – verše 

 
Mojžiš – Boží spoločník 

 
Čítanie z Písma: 
 
Sk 7:20-30 
 
20 V tomto čase narodil sa Mojžiš a bol milý Bohu. Tri mesiace chovali ho v jeho otcovskom 

dome, 
21 A keď ho vyložili, vzala si ho dcéra faraónova a vychovala za syna. 
22 A naučil sa Mojžiš všetku egyptskú múdrosť a bol mocný v slovách aj v skutkoch. 
23 Keď však dovŕšil štyridsať rokov, zatúžil v srdci navštíviť svojich bratov, synov izraelských. 
24 A keď videl, ako sa jednému z nich krivdí, zastal sa ho, pomstil utlačovaného a zabil 

Egypťana. 
25 Domnieval sa, že jeho bratia porozumejú, že im Boh posiela záchranu skrze jeho ruky, ale 

neporozumeli. 
26 Na druhý deň prišiel k nim, keď sa vadili medzi sebou; napomínal ich k pokoju hovoriac: 

Mužovia, ste bratia. Prečo si navzájom krivdíte? 
27 Ale ten, čo krivdil svojmu blížnemu, odbil ho slovami: Kto ťa ustanovil za vladára a sudcu 

nad nami? 
28 Či chceš zabiť aj mňa, ako si včera zabil Egypťana? 
29 Pre tieto slová utiekol Mojžiš a býval ako cudzinec v Madiansku, kde splodil dvoch synov. 
30 A keď minulo štyridsať rokov, ukázal sa mu na púšti vrchu Sinaj anjel Pánov v plameni 

horiaceho kra. 
 

Ex 3:2-8, 14-15 
 
2 Vtedy sa mu zjavil Hospodinov anjel v ohnivom plameni zo stredu kra; keď sa pozrel, videl, 

že ker horel plameňom, ale nezhorel. 
3 Vtedy si Mojžiš povedal: Odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav, prečo ker nezhorel. 
4 Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho uprostred kra: Mojžiš, 

Mojžiš! On odpovedal: Tu som. 
5 Potom riekol: Nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je 

posvätná pôda. 
6 Riekol ďalej: Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Vtedy si 

Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. 
7 I riekol Hospodin: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o 

pomoc pred jeho poháňačmi, lebo poznám jeho bolesti.  
8 Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do 

dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanaáncov, 
Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebúsejcov. 

14 Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. Riekol ďalej: Tak povedz Izraelcom: Poslal ma 
k vám SOM. 

15 Boh ešte riekol Mojžišovi: Takto povedz Izraelcom: Hospodin, Boh vašich otcov, Boh 
Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jákobov ma poslal k vám. Toto je moje meno naveky a takto 
ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie. 

 
 
33:11-13 
11 Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom; 

potom sa vrátil do tábora; ale jeho služobník, mládenec Józua, syn Núnov, sa nevzdialil zo 
stánku. 
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12 Mojžiš povedal Hospodinovi: Pozri, Ty mi vravíš: Veď tento ľud! Nedal si mi však vedieť, 
koho pošleš so mnou, hoci si riekol: Poznám ťa podľa mena, a našiel si aj priazeň v mojich 
očiach. 

13 Teraz však, ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, daj mi, prosím, poznať svoje cesty, nech 
Ťa poznám, aby som našiel priazeň v Tvojich očiach, a ber ohľad na to, že tento národ je 
Tvojím ľudom. 

 
Heb 11:24-27 
24 Vierou odoprel Mojžiš, keď už dorástol, volať sa synom faraónovej dcéry. 
25 Radšej zvolil protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu, 
26 A pohanenie Kristovo pokladal za väčšie bohatstvo ako egyptské poklady. Lebo mal pred 

očami odmenu. 
27 Vierou opustil Egypt a nebál sa kráľovského hnevu, lebo bol vytrvalý, akoby videl 

Neviditeľného. 
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 VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA  
 

Druhé posolstvo – Čas v skupine 
 

Mojžiš – Boží spoločník 
Verše na modlitebné čítanie: 
 
Heb 11:24-26 Vierou odoprel Mojžiš, keď už dorástol, volať sa synom faraónovej dcéry. 

Radšej zvolil protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok 
z hriechu, a pohanenie Kristovo pokladal za väčšie bohatstvo ako egyptské 
poklady. Lebo mal pred očami odmenu. 

 
Čítanie z posluhovania: 
 

Napriek tomu, že Boh chcel vyslobodiť synov Izraela z otroctva, musel počkať, pokiaľ sa na 
to Mojžiš dokonale pripraví. Tieto kapitoly v knihe Exodus zjavujú, že Boh je veľmi trpezlivý. 
Synovia Izraela trpeli v Egypte už pred Mojžišovým narodením. Boh však ďalej čakal najmenej 
osemdesiat rokov. Je ľahké byť trpezlivý, keď nemáte silu ani schopnosť zmeniť situáciu. V takom 
prípade nemáte na výber, musíte čakať. Avšak pre toho, kto je schopný a spôsobilý, je ťažké byť 
trpezlivý. Boh mal rozhodne moc vyslobodiť synov Izraela, bol na to dosť mocný. No aj tak trpezlivo 
čakal.  

Niekedy nás Božia trpezlivosť vyčerpá a kladieme si otázky: „Ako dlho, Pane? Či si nepočul 
naše modlitby? Pane, kde si? Či Ti na nás nezáleží? Ako ešte dlho potrvá, než pre nás niečo urobíš?“ 
Vtedy sa zdá, akoby v tomto vesmíre nebol žiadny Boh. V Žalmoch sa takéto otázky objavujú 
opakovane, pretože žalmisti prežívali to isté ako my.  

Mojžiš po uplynutí štyridsiatich rokov svojho života už nedokázal viac čakať na vyslobodenie 
synov Izraela. Získal najvyššie vzdelanie a stal sa mocným v slovách aj v skutkoch (Sk 7:22). 
Nepochybne sa podľa svojej mienky ohodnotil, že je spôsobilý a pripravený, aby konal za svoj ľud. 
Boh ho však odstavil na ďalších štyridsať rokov, dokiaľ nebude úplne pripravený podľa Božieho 
štandardu. V tom vidíme trpezlivosť nášho Boha. 

Prečo bolo pre Boha nevyhnutné, aby čakal osemdesiat rokov? Nikto z nás by určite nebol 
ochotný čakať tak dlho. Boh chcel bez pochýb zasiahnuť skôr, ale medzi synmi Izraela nebol nikto, 
ku komu by mohol prísť. Z toho dôvodu Boh musel čakať, pokiaľ sa narodí Mojžiš. O štyridsať rokov 
neskôr tu vidíme dospelého Mojžiša, ale Boh musel ďalej čakať, pretože Mojžiš bol veľmi 
prirodzený. Boh musel čakať, pretože nemal nikoho, kto bol pripravený.  

Na tomto mieste nachádzame jeden princíp. V každom období Boh túži niečo vykonať. 
Problém nie je u Boha, ale je stále na strane Božieho ľudu. Otázka znie zakaždým nasledovne: Kde 
je taký človek, ktorý je pripravený prijať Božie povolanie? Aj teraz chce Boh vykonať určité veci. 
Avšak kto je pripravený na Jeho povolanie? Pred viac ako 1900 rokmi Pán Ježiš povedal, že príde 
skoro (Zj 22:7). No dosiaľ neprišiel. Keby sme sa spýtali Pána, prečo tak dlho mešká so Svojím 
druhým príchodom, pravdepodobne by odpovedal: „Kde sú tí, ktorí sú pripravení na Môj návrat? 
Keď uvidím dostatočný počet pripravených, prídem. Dychtím po návrate, ale musí tu byť niečo, 
prečo sa vrátim.“ 

V knihe Exodus Boh nemohol prísť, keď bol Mojžiš dieťaťom alebo keď sa spoliehal na svoju 
prirodzenú silu a schopnosti. Boh musel čakať, pokiaľ Mojžiš bude mať osemdesiat rokov. Až potom, 
keď bol Mojžiš pripravený, Boh prišiel, aby ho povolal. Synovia Izraela volali o pomoc, pretože ich 
sužovala tyrania, prenasledovanie a útlak, ale i napriek tomu Boh musel čakať, kým bude Mojžiš 
pripravený. Podľa rovnakého princípu Pán dosiaľ zdržiava Svoj príchod, pretože v Jeho ľude nie je 
dosť tých, ktorí sú pripravení na Jeho návrat. 

V 2. a 3. kapitole knihy Exodus vidíme, že prenasledované Božie deti volali na Boha a Boh 
milosrdenstva, milosti a lásky ich chcel vyslobodiť. Avšak Mojžiš rástol k zrelosti každým krokom. 
Volanie Izraelitov bolo zúfalé a Božia túžba nemalá, lež Mojžišov rast pomalý. Dnes je rovnaká 
situácia. Mnohí svätí vzdychajú a túžia po Pánovom návrate a Pán sa istotne túži vrátiť. Ale kde sú 
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pripravení veriaci? Preto namiesto sťažovania sa Pánovi o dnešnej situácii by sme sa mali radšej 
odovzdať, aby sme rástli v živote. 

Keď bol Mojžiš z Božej zvrchovanosti odstavený, musel byť náramne sklamaný a musel 
stratiť akúkoľvek nádej. Zmieril sa s tým, že bude pastierom dohliadajúcim na stádo v midjánskej 
zemi. Muž vychovaný v kráľovskom paláci bol teraz prinútený žiť ako pastier na púšti. Ako roky 
ubiehali, prišiel o všetko – o svoju sebadôveru, budúcnosť, záujem i cieľ. Nakoniec sa Mojžiš zrejme 
dostal do štádia, v ktorom si už nemyslel, že ho Boh použije na vyslobodenie synov Izraela z otroctva 
v Egypte. Snáď si povedal: „Musím dohliadať na toto stádo. A ešte ani to stádo nie je moje, patrí 
môjmu svokrovi. Nemám žiadnu ríšu, žiadne kráľovstvo. Nezostáva mi nič iné, než pracovať, aby 
som uživil svoju rodinu. Mojím bezprostredným záujmom je nájsť čerstvú pastvu pre stádo a vodu, 
aby som ho napojil.“ Ale jedného dňa, po Mojžišovom dôkladnom opracovaní, sa mu ukázal Boh 
a povolal ho. V Božích očiach bol Mojžiš ako osemdesiatročný úplne pripravený a spôsobilý, a Boh 
k nemu prišiel v pravom čase. 

Mojžiš bol prvý úplný, spôsobilý a zdokonalený Boží služobník v dejinách. Boh síce použil 
Noema na postavenie archy, ale nebol takým služobníkom ako Mojžiš. Dokonca ani Abrahám, otec 
viery, nebol ako Boží služobník zdokonalený takým spôsobom ako Mojžiš. Pretože bol Mojžiš prvý 
úplne spôsobilý Boží služobník v Biblii, predstavuje štandardný model Božieho služobníka 
a Mojžišovo povolanie je štandardom Božieho povolania všetkých Jeho služobníkov. V zásade my 
všetci potrebujeme byť povolaní spôsobom, akým bol povolaný Mojžiš. (Štúdium života Exodus, str. 
49-52) 
 
Otázky na diskusiu: 
1. Majte v svojich skupinkách spoločenstvo o tom, akým procesom nás Pán musí previesť, aby 

sme sa stali pripravenými nádobami v Jeho rukách a boli pre Neho užitoční. 
2. Diskutujte o tom, či sme odradení tým, ako dlho Bohu trvá naplniť v nás Jeho zámer. 
3. Vo svojich skupinkách zvážte, ako môžeme s Pánom v našich životoch najlepšie 

spolupracovať, aby sme urýchlili proces prípravy.  
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
Posolstvo tretie 

Gideon – udatný bojovník 

Čítanie z Písma: Sdc 6 – 8.  

I. Izraeliti robili, čo bolo zlé v Hospodinových očiach, a Hospodin ich vydal na 
sedem rokov do rúk Midjáncom – Sdc 6:1: 

A. „Keď ruka Midjáncov ťažko doliehala na Izrael, prispôsobili si Izraelci k obrane pred 
Midjácami horské trhliny, jaskyne a pevnosti“ –  v. 2. 

B. „Kedykoľvek Izraelci zasiali, prišli Midjánci a Amálékovci a synovia východu proti 
nim“ –  v. 3. 

C. „Pritiahli a utáborili sa proti nim a zničili úrodu krajiny až tam, kde sa ide do Gazy, 
a nezanechali nijaké potraviny v Izraeli, ani ovce, ani voly, ani osly“ –  v. 4. 

II. Anjel Hospodinov (Kristus) volá Gideona – v. 1 – 24: 

A. Pre Midjáncov Izraeliti volali k Hospodinovi a Hospodin poslal človeka, ktorý bol 
prorok, aby ich pokarhal – v. 6 – 8: 
1. Gideon sa pred Midjáncami skrýval, mlátiac v lisovni pšenicu –  v. 11. 
2. Anjel Hospodinov sa zjavil Gideonovi a povedal: „Hospodin je s tebou, silný 

hrdina“; Gideonovi nariadil zachrániť Izrael z rúk Midjáncov – v. 12, 14 – 16. 
B. Hospodin prikázal Gideonovi zbúrať Baalov oltár, ktorý patril jeho otcovi, a vyťať 

ašéru, ktorá je pri ňom, a potom postaviť oltár Hospodinovi na vrchole tejto pevnosti   
– v. 25 – 32. 

III. Výber tristo ľudí zdôrazňuje obetovanie našich osobných záujmov a radostí 
kvôli Božiemu zámeru – 7:2-7: 

A. V 7:2-8a vidíme, že Boh vybral tristo ľudí, aby nasledovali Gideona pri porážke 
Midjáncov pre Izrael.           

B. Hospodin povedal Gideonovi, že je pri ňom primnoho ľudu, než aby im Hospodin vydal 
do rúk Midjáncov.       

C. Boh povedal Gideonovi, aby sa vyhlásilo, že kto sa bojí a chveje sa, nech sa obráti 
a odíde; dvadsaťdvatisíc mužov sa vrátilo a desaťtisíc zostalo – v. 2 – 3.  

D. Z desaťtisíc ľudí Hospodin vybral iba tristo, ktorí zdvihli ruku k ústam a tak chlípali 
vodu – v. 4 – 8a: 
1. Boh použil taký spôsob, že pozoroval, ako sa ľudia postarali o svoje potreby; 

jedenie, pite a oblečenie sú základnými položkami našich denných potrieb; Gideon 
zaviedol ľud k vode a nechal ich piť – v. 5 – 6.  

2. To boli tí, ktorých Boh použil do armády; zvyšok mužov si kľaklo na kolená, a tak 
pili;  starali sa o svoje potreby viac ako o Božiu potrebu a Boh ich poslal späť.    

IV. Porážka Midjáncov – v. 8 – 25: 

A. V tábore Midjáncov Gideon počul vyrozprávanie sna; peceň jačmenného chleba sa 
kotúľal do tábora Midjáncov – v. 13.  

B. Gideon rozdelil tristo mužov na tri skupiny a dal im do rúk trúby a prázdne krčahy, 
v krčahoch boli fakle – v. 16: 
1. Trúbili na trúbach a rozbili krčahe; potom chytili do ľavej ruky fakle a do pravej 

ruky trúby a volali: „Meč Hospodinov a Gideonov!” – v. 19 – 20.  
2. Na to celý tábor Midjenáncov behal, kričal a utekal. 
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Tretie posolstvo – Verše 
 

Gideón – Odvážny bojovník 
Čítanie z Písma: 
 
Sdc 6:1-7, 11-12, 24-27, 33-35 
 
1 Ale Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Hospodin ich vydal na sedem rokov do rúk 

Midjáncom. 
2 Keď ruka Midjáncov ťažko doliehala na Izrael, prispôsobili si Izraelci k obrane pred 

Midjáncami horské trhliny, jaskyne a pevnosti. 
3 Kedykoľvek Izraelci zasiali, prišli Midjánci a Amálékovci a synovia východu proti nim. 
4 Pritiahli a utáborili sa proti nim a zničili úrodu krajiny až tam, kde sa ide do Gazy, a 

nezanechali nijaké potraviny v Izraeli, ani ovce, ani voly, ani osly.  
5 Lebo keď prišli so svojimi stádami a stanmi, prišli v takom množstve ako kobylky; ich samých 

a ich ťavy nebolo možno spočítať; i vpadli do krajiny, aby ju spustošili. 
6 Takto Midjánci veľmi ožobráčili Izrael. Vtedy Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc. 
7 Keď Izraelci pre Midjáncov volali k Hospodinovi o pomoc. 
11 Vtedy prišiel anjel Hospodinov a sadol si pod dub Abíézerovca Jóáša v Ofre, kým jeho syn 

Gideon mlátil v lisovni pšenicu, aby ju zachránil pred Midjáncami. 
12 Anjel Hospodinov sa mu zjavil a povedal: Hospodin je s tebou, silný hrdina! 
24 Vtedy tam Gideon postavil oltár Hospodinovi a nazval ho Hospodin je spása. Až po dnešný 

deň je ešte v abíézerovskej Ofre. 
25 V onú noc hovoril mu Hospodin: Vezmi mladého junca z dobytka svojho otca a druhého, 

sedemročného junca, a zbúraj Baalov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a ašéru, ktorá je pri 
ňom, vytni! 

26 A z poukladaných kameňov postav oltár Hospodinovi, svojmu Bohu, na výšine tohto vrchu, 
na vrchole tejto pevnosti. Potom vezmi druhého junca a obetuj ho ako spaľovanú obeť na 
dreve z ašéry, ktorú vytneš. 

27 Vtedy Gideon vzal desať mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu prikázal Hospodin; ale 
pretože sa bál domu svojho otca a ľudí mesta urobiť to vo dne, urobil to v noci. 

33 Celý Midján, Amálék a synovia východu sa zhromaždili, prešli cez Jordán a utáborili sa v 
rovine Jezreel. 

34 Vtedy zostúpil duch Hospodinov na Gideona, a ten zatrúbil na trúbe; tým bol Abíezer 
povolaný ísť za ním. 

35 I rozoslal poslov po celom Menaššeovi; aj ten bol povolaný ísť za ním. Poslov rozoslal k 
Ašérovi, Zebulúnovi a Naftálímu, a aj tí im vyšli v ústrety. 

 
Sdc 7:2-7, 9-20 
2 Vtedy Hospodin riekol Gideonovi: Primnoho ľudu je pri tebe, než aby som im vydal 

Midjáncov do rúk; Izrael by sa mohol vyvyšovať nado mňa a povedať: Moja moc ma 
zachránila. 

3 Daj teda verejne vyhlásiť ľudu: Kto sa bojí a chveje, nech sa vráti! Gideon ich rýchlo 
preskúšal, a vtedy sa z nich vrátilo dvadsaťdvatisíc mužov a desaťtisíc ich zostalo. 

4 Ale Hospodin povedal Gideonovi: Ešte vždy je mnoho ľudí; zaveď ich dolu k vode, tam ti 
ich preskúšam. O kom ti poviem: Tento nech ide s tebou, ten nech ide s tebou, ale každý, o 
kom ti poviem: Tento nech nejde s tebou, ten nech nejde. 

5 Zaviedol ľud dolu k vode. Hospodin povedal Gideonovi: Každý, kto jazykom chlípe vodu 
ako pes, toho postav osobitne; takisto každého, kto si kľakne na kolená, a tak bude piť. 

6 Tých, čo zdvihli ruku k ústam, a tak chlípali, bolo tristo mužov, ostatný ľud si kľakol na 
kolená, a tak pil vodu. 
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7 Hospodin riekol Gideonovi: S tristo mužmi, ktorí chlípali, vás zachránim, a vydám ti 
Midjáncov do rúk; všetci ostatní nech idú domov. 

9 Hospodin mu riekol v onú noc: Vstaň a zostúp do tábora, lebo som ti ho vydal do rúk. 
10 Ak sa bojíš zostúpiť, choď najprv so svojím služobníkom Purom dolu do tábora; 
11 A vypočuj, čo hovoria. Vtedy získaš odvahu zostúpiť do tábora. Nato Gideon zišiel so svojím 

služobníkom Purom až k predným strážam na okraji tábora. 
12 Midján, Amálék a všetci synovia východu zaplavili údolie v takom množstve ako kobylky a 

ich tiav bolo bez počtu tak, ako mnoho je piesku na morskom brehu. 
13 Keď Gideon prišiel, práve rozprával jeden muž druhému svoj sen: Hľa, mal som sen: peceň 

jačmenného chleba sa kotúľal do tábora Midjáncov, prišiel ku stanu a narazil naň, ten padol, 
prevrátil sa a zostal ležať. 

14 Jeho druh odpovedal: To nie je nič iné ako meč Izraelca Gideona, syna Jóášovho. Boh mu 
vydal do rúk Midjáncov s celým táborom. 

15 Keď Gideon počul sen a jeho výklad, poklonil sa, vrátil sa do izraelského tábora a zvolal: Hor 
sa! Hospodin vám vydal tábor Midjáncov do rúk. 

16 Rozdelil tristo mužov na tri skupiny, všetkým dal do rúk trúby a prázdne krčahy; v krčahoch 
boli fakle. 

17 Hovoril im: Pozerajte na mňa a robte podobne! Akonáhle prídem na okraj tábora, robte presne 
tak, ako ja budem robiť. 

18 Keď ja zatrúbim na trúbe, zatrúbte aj vy všetci, ktorí ste so mnou okolo celého tábora, a 
volajte: Za Hospodina a Gideona! 

19 Keď prišiel Gideon so sto mužmi, ktorí boli s ním, na okraj tábora na začiatku nočnej strednej 
stráže, práve keď rozostavili stráže, zatrúbili na trúbach a rozbili krčahy, čo mali v rukách. 

20 Všetky tri skupiny zatrúbili na trúbach a rozbili krčahy. Potom chytili do ľavej ruky fakle a 
do pravej ruky trúby, trúbili a volali: Meč Hospodinov a Gideonov! 
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Tretie posolstvo – Čas v skupine 
 

Gideon – Odvážny bojovník 
Verše na modlitebné čítanie: 
 
Zj 2:7  Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo 

stromu života, ktorý je v raji Božom. 
Zj 3:12 Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže už nikdy nevyjde, a 

napíšem naň meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, 
zostupujúceho z neba od môjho Boha, i moje nové meno. 

 
Čítanie z posluhovania: 
 

Ako sa stať víťazom – Gideon 
 

Je jednoduché byť skromný pred Bohom, no je veľmi ťažké byť skromný pred človekom 
pri porovnaní sa s inými. Povedať: „Som ten najmenší“ je jednoduché, ale povedať: „Som ten 
najmenší v dome môjho otca“, nie je jednoduché. Povedať: „Moja rodina je chudobná“, je 
jednoduché, ale povedať: „Moja rodina je chudobná v Menaššem“, nie je jednoduché (Sdc 6:15). 
Víťazi nevidia žiarenie na ich vlastných tvárach, aj keď ostatní to vidieť môžu. Všetci tí, ktorí vidia 
žiarenie na svojich tvárach skrze zrkadlo, nie sú víťazmi. Hoci bol Dávid pomazaný, stále sa 
považoval za psa. Víťazi majú skutočnosť víťaza skôr ako meno víťaza.  
 Nikto nemôže slúžiť bez uvidenia vízie. Ak má niekto víziu, a pritom sa stretne s prekážkami, 
stále dosiahne svoj cieľ. Ak máme Pánovo slovo, môžeme prejsť na druhú stranu. Ak máme víziu, 
naše kroky budú pevné v našej službe. 
 Musíme ponúknuť seba, aj to, čo pokladáme za najmenšie, a odovzdať to Bohu. Nezáleží na 
tom, či sa vidíme ako veľkí alebo malí. Ak sa neodovzdáme do Božích rúk, oboje je zbytočné. Všetky 
živé obety, ktoré sú podľa Božej vôle, sú Bohom akceptovateľné. Víťazi boli povolaní Bohom. Počuli 
ste a odpovedali ste na volanie víťazov v Zjavení Jána 2 a 3? 
 Potom, čo sa niekto vo svojom srdci zasvätil, musí ako vonkajšie svedectvo zbúrať modly. 
Musíme brať na vedomie seba, svoju rodinu a tých, s ktorými sme v kontakte. Všetko, čo zaujíma 
rovnaké postavenie ako Boh, by malo byť zbúrané. Iba tí, ktorí uvideli Boha, vedia, čo je to modla. 
Iba tí, ktorí videli anjela Božieho, ktorým je Pán, vedia, že všetko okrem Pána je modlou. Iba potom, 
ako niekto videl anjela Božieho, si uvedomí, že to drevené zobrazenie nie je Boh. Obeť na skale (Sdc 
6:21) je pre jednotlivca, ale obeť na oltári (v. 24) je pre zástupy.  
 Potom, ako prešiel týmito štyrmi krokmi, Duch Svätý zostúpil na Gideona. Naplnenie 
Duchom Svätým neprichádza ako výsledok modlitby o moc. Keď je človek v správnej kondícii, Duch 
Svätý naňho zostupuje.  
 Zatrúbenie na trúbu (v. 34) je volanie na ostatných, aby sa pridali do rád víťazov. Víťazi by 
nemali konať jednotlivo. Mali by sme sa oddeliť od porazených, ale nemali by sme sa oddeliť od 
ostatných víťazov. 

Ako vybrať víťazov – tristo mužov 
 

Prvý výber 
 

V dôsledku prvého výberu odišlo dvadsaťdvatisíc ľudí. Odišli, pretože (1) chceli získať slávu. Sme 
ochotní vzdať sa nášho života, no nie našej slávy. Nielenže musíme poraziť Satana, musíme poraziť 
nás samých. Boh chce, aby Mu slúžili iba tí, ktorí sa tým nebudú chváliť. Po službe Bohu, by sme 
mali povedať: „Neužitoční služobníci sme“ (Lk 17:10). Mali by sme zabudnúť, ako veľa sme orali, 
o koľko oviec sme sa pastiersky postarali. Boh nemôže rozdeliť Svoju slávu medzi Seba a nás. Ak 
budeme stále očakávať niečo pre seba, budeme odstránení. Odišli aj z toho dôvodu, lebo (2) boli 
bojazliví a báli sa (Joz 7:3). Ktokoľvek bude bojazlivý a bude sa báť, bude požiadaný, aby odišiel. 
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Človek nesmie milovať sám seba, ale musí znášať utrpenie. Najväčšie utrpenie nie je materiálne, ale 
duchovné. Ktokoľvek sa chce osláviť a je bojazlivý a bojí sa, bude odstránený. Zvíťaziť nezávisí od 
počtu ľudí, ale na poznaní Boha.    

Druhý výber 
 

Tento výber bol založený na malej záležitosti, a to pití. Malá záležitosť vždy odhalí, čím sme. 
V tých dňoch, keď Židia a Arabi cestovali, nosili si batožinu na chrbte. Boli dva spôsoby, ako mohli 
na ceste piť vodu. Prvým bolo položiť si batožinu na zem a kľaknúť si, skloniť sa k zemi a napiť sa 
ústami. Druhým spôsobom bolo nechať si batožinu na chrbte a napiť sa priložením si rúk k ústam. 
Druhý spôsob sa používal na ušetrenie času pri cestovaní a tiež na ochranu pred zlodejmi. Z desať 
tisícov sa napilo deväťtisíc a sedemsto ústami priamo vo vode, zatiaľ čo tristo pilo nabratím si vody 
do rúk. Tí, ktorí pili priamo ústami, Boh vyradil. Tí, ktorí pili priložením si rúk k ústam, Boh vybral. 
Keď niekto má možnosť si dopriať, ale neurobí to, je človekom, ktorý bol vyrovnaný krížom. Takého 
človeka môže Boh použiť. Boh môže použiť iba tých, ktorí sú ochotní byť bezvýhradne vyrovnaní 
krížom.  
 Tri podmienky podľa ktorých si Boh vyberá víťazov sú: (1) byť úplne pre Božiu slávu, (2) 
ničoho sa nebáť, a (3) dovoliť krížu vyrovnať sa s naším ja. Každý môže posúdiť, či je víťazom. Boh 
nás bude skúšať a bude odhalené, či sme alebo nie sme víťazmi. Iba tí, ktorí poznajú víťazstvo kríža, 
budú môcť zachovať víťazstvo kríža. 
 

Jednota víťazov 
Boh dal Gideonovi tristo mužov a učinil z nich jedno telo. Jednotlivé víťazstvo nie je správne. 

Gideon a tristo mužov sa pohybovalo a konalo v jednote. Ich padlé telo bolo odrezané, aby sa mohli 
stať jedným. To je jednota v Duchu a žitie v Tele. Záznam v Novom zákone je skôr záznamom 
stretnutí ako záznamom práce. 

 
Výsledok 

Tristo mužov bojovalo, no celé zhromaždenie prenasledovalo nepriateľa. Tristo pracovalo, 
no celé zhromaždenie zbieralo úrodu. Keď víťazíme, celé telo je oživené. Stáť na dne rieky nie je pre 
nás samých, ale pre celé telo. „Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás a na vlastnom tele 
doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cirkev“ (Kol 1:24). Byť 
víťazom znamená, že musíme znášať šomrania ľudí, rovnako ako Gideon znášal šomrania mužov 
z Efrajimu. Gideon nielenže porazil Midjáncov zvonku, no porazil ich aj zvnútra. Iba takýto človek 
môže pokračovať vo víťazstve. Boli „ustatí“, ale  prenasledovali nepriateľa“ (Sdc 8:4b, RHP). (The 
Collected Works of Watchman Nee, zv. 11: The Present Testimony (4), kap. 11) 

 
Otázky na diskusiu: 
 
1.  V skupinkách diskutujte o tom, ako v tomto čase môžeme byť jednými z Gideonových tristo 

mužov. 
2.  Vo svojej skupinke majte spoločenstvo o našej potrebe uskutočniť súhrnné zasvätenie 

a naučiť sa spoliehať jeden na druhého. 
3.  Zvážte svoj život v škole alebo v práci, máte fakľu, trúbu a džbán? 
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
Posolstvo štvrté 

Rút  – vykúpenie práva prvorodeného 

Čítanie z Písma: Rút 1:16-17; 2:1-3; 4:9-10, 13-17; Ef 2:12. 

I. Rút patrila k Moábom, ktorí mali zakázané vstúpiť do svätého Hospodinovho 
zhromaždenia – Dt 23:3: 

A. Predkom Rút bol Moáb, ktorý bol plodom Lotovho incestného styku so svojou dcérou 
– Gn 19:31-38.  

B. Na základe Deuteronómia 23:3 bolo Moábčanom zakázané vstúpiť do Pánovho 
zhromaždenia, a to až do desiateho pokolenia.  

C. Rút nebola iba pohanskou hriešnicou, ale aj potomkom ľudí narodených v inceste 
a zavrhnutých Bohom; Rút bola vylúčená.   

D. Bola človekom nízkeho postavenia a s Bohom nemala nič spoločné, nemala Boha ani 
nádej – Ef 2:12. 

II. Hoci Rút ako Moabčanka nemohla vstúpiť do Pánovho zhromaždenia, 
hľadala Boha a Boží ľud – Rút 1:15-17; 2:11-12: 

A. Rút si vybrala Boží cieľ a Jeho kráľovstvo, aby mala podiel s Božími vyvolenými vo 
vychutnávaní Krista.      

B. Nakoniec sa stala dôležitým predkom Krista, ktorý pomohol priviesť Krista do ľudstva 
– Mt 1:5. 

C. Bez ohľadu na to, kým sme a odkiaľ pochádzame, zaujímame pozíciu prijať Kristovo 
právo prvorodeného, pokiaľ máme srdce hľadajúce Boha a Jeho ľud.      

D. Možno ste pôvodom chudobný a vaše prostredie odkiaľ pochádzete je žalostné, ale 
netrápte sa tým a nebuďte tým znechutení; zabudnite na to!  

III. Rút uplatnila svoje právo zbierať úrodu vyvolených Božích – Rút 2:1-3, 15 – 
23: 

A. Rút prišla do dobrej zeme a podľa jej trojakého postavenia ako hosťa, chudobnej 
a vdovy uplatnila svoje právo zbierať úrodu.      

B. To zobrazuje, že hriešnici majú spôsob, postavenie, kvalifikáciu a právo mať účasť na 
Kristovi a vychutnávať Ho, a nárokovať si spásu od Boha.     

IV. Získala manžela, ktorý ju vykúpil – 4:1-17: 

A. Rút a Naomi stratili potešenie, právo prvorodeného, ale podľa Božieho nariadenia 
existoval spôsob, ako obnoviť prvorodenstvo, vykúpiť ho; musel ho však vykúpiť niekto 
iný – Lv 25:25.  

B. Bóaz vykúpil dedičstvo po svojom príbuznom a oženil sa s mužovou vdovou; preto sa 
stal významým predkom Krista, významne sa spojil s Kristom.  

C. Ako brat a Bóaz by ste sa mali starať o Kristovo prvorodenstvo iných, nie len o svoje 
právo prvorodeného; inými slovami, nemali by ste dbať iba na vlastné vychutnávanie 
Krista, ale tiež na vychutnávanie Krista ostatných.      

V. Hoci Moabčania boli odmietnutí do desiateho pokolenia, v prípade Rút 
vidíme ďalekosiahle a nevystihnuteľné Božie milosrdenstvo – Rút 1:2, 4 – 5, 
8, 15 – 19, 22; 4:13, 17: 

A. Rút, moábska vdova, absolútnym hľadaním Boha vstúpila do svätého zhromaždenia 
Božieho ľudu, vydala sa za Bóaza a stala sa prababičkou kráľa Dávida; to je 
ďalekosiahle a nevystihnuteľné Božie zľutovanie.  

B. Božie milosrdenstvo na nás čaká, aby sme hľadali Boha a Jeho ľud.  
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Štvrté posolstvo – Verše 
 

Rút – Vykúpenie prvorodenstva 
 

Čítanie z Písma: 
 
Rút 1:16-17 
16 Ale Rút povedala: Nenúť ma opustiť ťa a odísť od teba! Lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja, a 

kde ty budeš bývať, budem bývať i ja! Tvoj ľud bude mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím 
Bohom! 

17 Kde ty zomrieš, zomriem i ja, a tam chcem byť pochovaná! Tak nech mi učiní Hospodin, ba 
nech ešte pridá: len smrť ma rozlúči s tebou! 

 
Rút 2:1-3 
1 Noémi mala po manželovi známeho, zámožného muža z Elímelechovho rodu. Volal sa Bóaz. 
2 Moábka Rút povedala Noémi: Dovoľ mi ísť na pole, a budem zbierať klasy za tým, u koho 

nájdem priazeň. I odpovedala jej: Choď, dcéra moja! 
3 A ona odišla. Prišla a zbierala na poli za žencami, a tu došla náhodou na diel poľa Bóazovho, 

ktorý pochádzal z Elímelechovho rodu. 
 
Rút 4:9-10, 13-17 
9 Vtedy povedal Bóaz starším a všetkému ľudu: Dnes ste svedkami, že som z ruky Noéminej 

kúpil všetko, čo bolo Elímelechovo, i všetko, čo bolo Kiljónovo a Machlónovo. 
10 Aj Moábku Rút, manželku Machlónovu, som získal za ženu, aby som oživil meno zosnulého 

v jeho dedičstve a aby meno zosnulého nebolo vyhladené spomedzi jeho bratov a z brány jeho 
mesta. Dnes ste toho svedkami. 

13 Potom si Bóaz vzal Rút a stala sa jeho ženou. Keď vošiel k nej, Hospodin spôsobil, aby počala 
a porodila syna. 

14 Vtedy ženy povedali Noémi: Nech je požehnaný Hospodin, ktorý ti dnes neodoprel 
odkupujúceho príbuzného, a nech sa jeho meno oslavuje v Izraeli. 

15 On ti bude osviežovať dušu a zaopatrí ťa v starobe. Veď ho porodila tvoja nevesta, ktorá ťa 
miluje a ktorá je lepšia k tebe ako sedem synov. 

16 Potom Noémi vzala chlapca, položila si ho do náručia a bola mu pestúnkou. 
17 Susedy mu dali meno a povedali: Noémi sa narodil syn. Dali mu meno Óbéd. On je otec 

Dávidovho otca Izaja. 
 
Ef 2:12 
A že ste boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, 
bez nádeje a bez Boha na svete. 
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Štvrté posolstvo – Čas v skupine 
 

Rút – vykúpenie práva prvorodeného 
 
 

Verše na modlitebné čítanie: 
 
Rút 1:16-17 Ale Rút povedala: Nenúť ma opustiť ťa a odísť od teba! Lebo kam ty pôjdeš, pôjdem 

i ja, a kde ty budeš bývať, budem bývať i ja! Tvoj ľud bude mojím ľudom, tvoj Boh 
bude mojím Bohom! Kde ty zomrieš, zomriem i ja, a tam chcem byť pochovaná! Tak 
nech mi učiní Hospodin, ba nech ešte pridá: len smrť ma rozlúči s tebou! 

 
 
Čítanie z posluhovania: 
 

Rút 
 

Teraz prichádzame k Rút (Mt 1:5). Môžeme povedať, že Rút bola rozhodne skvelá žena, ale mala 
veľký nedostatok. Jej pôvod bol záležitosťou incestu, hoci sama v tom nebola zahrnutá. Rút patrila 
do Moábskeho kmeňa (Rút 1:4). Moáb bol synom Lóta, plodom Lótovho incestného zväzku so 
svojimi dcérami (Gn 19:30-38). Podľa Deuteronómia 23:3 Moábci nesmeli vstúpiť do zhromaždenia 
Hospodinovho, dokonca až po desiate pokolenie. Rút teda patrila k vylúčeným ľuďom. Bola však 
nielen prijatá Pánom, ale stala sa úžasným človekom, ktorý sa podieľal na vychutnávaní Krista.  

Ako Moábka, Rút nemohla vstúpiť do zhromaždenia Hospodinovho, no napriek tomu hľadala 
Boha a Boží ľud (Rút 1:15-17; 2:11-12). Odhaľuje to prevládajúci princíp: nezáleží na tom, kto sme 
alebo odkiaľ pochádzame, pokiaľ máme srdce hľadajúce Boha a Boží ľud, sme v pozícii prijať 
Kristovo právo prvorodeného. Rút si vzala Bóaza, božieho muža medzi Božím ľudom, a porodila 
Óbéda, starého otca kráľa Dávida. 
 Bóazova matka bola Rachab, Kanánka, a jeho žena Rút bola Moábka. Obe boli pohanky. 
Napriek tomu boli spojené s Kristom. Ide o silný dôkaz, že Kristus je spojený nielen so židmi, ale 
tiež s pohanmi, dokonca aj s pohanmi nízkej a zlej triedy. 
 Možno ste pôvodom chudobný a vaše prostredie odkiaľ pochádzate je žalostné, ale netrápte 
sa tým a nebuďte tým znechutený. Zabudnite na to! Nemôže byť nič horšie ako človek narodený 
z Moába. Ale pokiaľ máte srdce, ktoré hľadá Boha a Boží ľud a spojíte sa so správnym človekom, 
akým bol Bóaz, vstúpite do dvojitého podielu vychutnávania Krista. (The King´s Antecedents and 
Status, kap. 3) 

Vyvoliť si Boha a Jeho kráľovstvo 
 

Manžel Rút aj jeho brat zomreli bez zanechania potomkov. Jej manžel nemal žiadnych iných bratov, 
ktorí by si ju mohli zobrať, aby splodila deti pre svojho manžela. Napriek tomu, nasledovala svoju 
ovdovenú svokru do Júdskej krajiny, aby sa stala občiankou Izraela a prijala Boha Izraela za svojho 
Boha. 

Keď na ňu jej svokra naliehala, aby sa vrátila k svojim ľuďom a bohom, Rút odpovedala: 
„Nenúť ma opustiť ťa a odísť od teba! Lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja, a kde ty budeš bývať, budem 
bývať i ja! Tvoj ľud bude mojím ľudom, tvoj Boh bude mojím Bohom“ (Rút 1:16). Rút si za cieľ 
vyvolila Boha a Jeho kráľovstvo, aby mohla mať s Božími vyvolenými účasť na vychutnávaní Krista. 
Napokon sa stala dôležitým predkom Krista, bola tou, ktorá pomohla priviesť Krista do ľudstva (Mt 
1:5). 

Bez ohľadu na to, kým sme a odkiaľ pochádzame, sme v pozícii prijať Kristovo právo 
prvorodeného, pokiaľ máme srdce, ktoré hľadá Boha a Jeho ľud.  
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Uplatnila svoje právo na zber úrody Božích vyvolených 
 

Rút sa vrátila do Betlehemu so svojou svokrou na začiatku žatvy jačmeňa (Rút 1:22b). Vrátili sa však 
naprázdno, a tak sa stali chudobnými medi Božími vyvolenými. Podľa Božej láskyplnej 
starostlivosti, keď deti Izraela žali úrodu svojej krajiny, nemali úplne zožať kúty svojho poľa, ani 
nemali zbierať paberky svojej úrody. Mali ich nechať pre chudobných a hostí (Lv 23:22; 19:9-10). 
Ak zabudli na poli snop, nemali sa otočiť späť, aby ho zorali; bolo to pre hostí, siroty a vdovy (Dt 
24:19). Rút prišla do dobrej zeme a podľa jej trojitého postavenia ako hosť, chudobná a vdova, 
uplatnila svoje právo na zber úrody. Jej zber nebol žobraním, bol uplatňovaním jej práva. Rút, 
Moábka, pohanská hriešnica, odcudzená od Božieho prísľubu (Ef 2:12), mala česť podieľať sa na 
omrvinkách pod stolom z podielu Božích vyvolených detí (Mt 15:25-28). To znázorňuje, že hriešnici 
majú spôsob, pozíciu, kvalifikáciu a právo zúčastňovať sa na Kristovi a vychutnávať Krista. Podľa 
Božieho nariadenia sme boli kvalifikovaní a postavení uplatňovať naše právo na  vychutnávanie 
Krista. Nemusíme prosiť Boha, aby nás zachránil. Môžeme prísť k Bohu a nárokovať si Jeho spásu 
pre nás. Ide o najvyšší štandard prijímania evanjelia. Máme pozíciu, kvalifikáciu a právo na 
nárokovanie si spásy od Boha. (Truth Lessos, Level 3, zv. 2, kap. 24) 
 

Bóaz 
Bóaz vykúpil dedičstvo po svojom príbuznom a oženil sa s mužovou vdovou (Rút 4:1-17). Preto sa 
stal významným praotcom Krista, veľkým Kristovým spolupracovníkom. Ako brat a Bóaz by ste sa 
mali starať o Kristovo prvorodenstvo ostatných, nielen o svoje právo prvorodeného. Inými slovami, 
nemali by ste sa starať iba o svoje vlastné potešenie z Krista, ale aj o potešenie z Krista ostatných. 

Rút bola nevesta Noémi. Pri čítaní tohto príbehu vidíme, že Rút a Noémi stratili potešenie, 
prvorodenstvo. Avšak podľa Božích nariadení existoval spôsob vykúpenia práva prvorodeného. 
Muselo byť však vykúpené niekým iným. Tento princíp je rovnaký aj dnes v cirkvi. Ak ja stratím 
prvorodenstvo, bratia majú spôsob, akým ho pre mňa vykúpia. Celkom často sa stáva, že drahí svätí 
stratia potešenie z Krista. Istým spôsobom sa stávajú Rút a Noémi. Keď sa to stane, potrebujete 
Bóaza, ktorý je schopný vykúpiť stratené prvorodenstvo a oženiť sa s vykúpenou. 

Predpokladajme, že som Rút, ktorá stratila svojho manžela. Stratiť manžela znamená stratiť 
potešenie z práva prvorodeného. Mám toto právo, ale stratil som z neho potešenie. Preto potrebujem 
teba, ako môjho brata, aby si moje právo prvorodeného vykúpil. Vy však musíte byť istým spôsobom 
bohatší v Kristovi. Potrebujete mať nejaké bohatstvá, ktorými môžeš toto právo vykúpiť. Potom 
zaplatíš cenu za znovu nadobudnutie môjho práva prvorodeného a tiež si ma vezmeš. To znamená, 
že sa so mnou spojíš. Takýto typ duchovného spojenia vyprodukuje Óbéda, Dávidovho starého otca. 
Bóaz sa stal jedným z veľkým praotcov Krista. V duchovnom zmysle bol tým, ktorý sa tešil 
z najväčšieho a najbohatšieho podielu Krista. Ak sa pre mňa nejaký brat stane Bóazom, on bude mať 
najväčšie potešenie z Krista. Pretože vykúpil moje prvorodenstvo a spojil sa so mnou, naše spojenie 
v Pánovi napokon privodí plné potešenie z Krista. 

Dnes potrebujeme v cirkevnom živote veľa Bóazov. Kniha Rút nám hovorí, že bol iný 
príbuzný, ktorý bol Rút ešte bližší ako Bóaz. Ale tento muž bol sebecký, staral sa iba o vlastné právo 
prvorodeného. Bál sa, že keď sa postará o niekoho iného právo, môže zničiť svoje právo. To je aj 
dnešná situácia. Niektorí bratia by sa mali postarať o mňa, chudobnú Rút, ale sú sebeckí 
v duchovnom potešení z Krista. Dokonca v duchovnom potešení z Krista je možné byť sebecký. 
Avšak Bóaz bude štedrý a zaplatí cenu za vykúpenie môjho práva prvorodeného. Tým sa naznačuje, 
že by sme sa nemali starať iba o naše vlastné právo, ale tiež o právo prvorodeného ostatných. Deň čo 
deň by sme sa mali starať o potešenie ostatných z Krista. Čím viac to budeme robiť, tým lepšie. (Life-
Study of Matthew, pos. 3) 
 
Otázky na diskusiu: 
1.  Akými spôsobmi môžeme hľadať Boha a Boží ľud? 
2.  Ako uplatňujete vaše právo podieľať sa na Kristovi a vychutnávať Ho, keď zlyháte? 
3.  Ako môžeme pomôcť bratovi alebo sestre obnoviť ich právo prvorodeného?   
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Posolstvo piate 

Ester –v tajnej starostlivosti skrytého Boha 

Čítanie z Písma: Iz 45:15; Est 1:1-2, 10 – 12, 19; 2:16-17; 3:1-5, 8-10; 4:14-16;  
6:1-2; 7:1-2, 5 – 7, 9 – 10; 8:1-2. 

I. Ester je ľúbezná kniha, ktorá ako svoju ústrednú tému opisuje skrytú 
starostlivosť a otvorenú spásu skrytého Boha v zajatí Izraelcov; Boh je 
všadeprítomný a tiež všemohúci, napriek tomu sa skrýva; nikto nevie, kde je   
–Iz 45:15: 

A. Boh sa počas rokov zajatia skrýval, a stále sa skrýva; aj dnes, v období cirkvi, sa Boh 
skrýva – v. 15.  

B. Zdá sa, že pre Izraelitov aj pre nás dnes neexistuje v tomto vesmíre Boh; musíme si 
uvedomiť, že Boh je živý a skutočný, ale sa skrýva; On je Boh, ktorý sa skrýva – v. 15; 
porov. 1Krľ 19:11-12. 

II. Kniha Ester podáva živý záznam o tom, ako sa skrytý Boh Izraela tajne staral 
o Svojich utláčaných vyvolených ľudí v diaspóre – 1:1 – 2:23: 

A. Skrytý Boh najprv ustanovil najvyššieho kráľa v pohanskom svete, aby prosperoval, 
bol mocný a mal slávu nad veľkou ríšou siahajúcou od Indie po Etiópiu (Afriku) – 1:1-
2. 

B. Ďalej skrytý Boh spôsobil, že najvyšší kráľ zosadil svoju kráľovnú pre jej neposlušnosť 
jeho slovu na veľkej hostine, na ktorej boli vysokí hodnostári – v. 3 – 22. 

C. Napokon skrytý Boh vo Svojej tajnej starostlivosti dosadil Ester, židovskú sirotu, 
pannu, ktorú korunoval najvyšší kráľ za svoju kráľovnú – 2:1-18, 19 – 23. 

D. Dnes si musíme uvedomiť, že všemohúci Boh, ktorému slúžime, sa stále skrýva, zvlášť 
vtedy, keď nám pomáha; nemôžeme Ho vidieť a zjavne nič pre nás nerobí; 
v skutočnosti je s nami neustále a skryto pre nás robí veľa vecí – porov. Lk 24:15-16; 
Jn 20:14-16a. 

III. Otorenú spásu, ktorú vykonal skrytý Boh v tajnosti pre Svojich 
prenasledovaných vyvolených v zajatí, vidíme v Mordochajovi – Est 3:1 – 
10:3: 

A. Po týchto udalostiach kráľ Ahasvéra povýšil Hámána Agagského a postavil jeho kreslo 
vyššie nad všetky kniežatá, ktoré boli u neho; Agag bol nepriateľom Boha – 3:1; 1Sam 
15:2-3; 8 – 12, 22. 

B. Všetci kráľovskí služobníci, ktorí boli v kráľovskej bráne, si kľakali a klaňali sa pred 
Hámánom, ale Mordochaj si nekľalal, ani sa neklaňal – Est 3:2. 

C. Hámán sa naplnil hnevom a naplánoval zabiť nielen Mordochaja, ktorý odmietol si 
pred ním pokľaknúť a klaňať sa mu, ale aj zničiť všetkých Židov a rozobrať ich korisť       
– 3:5-15: 
1. Mordochaj vyzval Ester, aby sa zastala Božieho ľudu: „Či si nebola vyvolená na 

kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto?“ – 4:14. 
2. Ester odpovedala: „Potom pôjdem ku kráľovi, i keď to nie je v súlade so zákonom. 

Keď zahyniem, nech zahyniem“ – 4:14-16. 
D. Kráľ nemohol spať. Preto rozkázal, aby mu doniesli knihu záznamov o pamätihodných 

udalostiach. Čítali z nej kráľovi – 6:1:  
1. Kráľ našiel v záznamoch správu o tom, ako ho Mordochaj zachránil pred 

zavraždením od dvoch jeho eunuchoch, a rozhodol sa dať Mordochajovi poctu 
a povýšenie – v. 3 – 11. 
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2. Kráľovná Ester na svojej slávnosti s kráľom a Hámánom poukázala na to, že 
Hámán je zlý protivník a nepriateľ, ktorý sa sprisahal zabiť všetkých Židov – 7:1-
10. 

3. Kráľ okamžite odsúdil Hámána na smrť a prikázal svojim mužom zavesiť Hámána 
na šibeniu, ktorú pripravil pre Mordochaja – 7:9 – 8:2. 

4. V Ester vidíme otvorené, triumfálne víťazstvo Židov – otvorenú spásu ich skrytého 
Boha, aby ich zachránil pred prenasledovateľmi – 8:3 – 10:3. 
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 VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Piate posolstvo – Verše 
 

Ester – v tajnej starostlivosti skrytého Boha 
 

Čítanie z Písma: 
 
Est 1:1-2, 10-12, 19 
1 Za čias Ahasvéra - to bol Ahasvér, ktorý kraľoval od Indie až po Kúš nad stodvadsaťsedem 

krajinami. 
2 V tých dňoch, keď kráľ Ahasvér sedel na svojom tróne, ktorý bol na hrade v Šúšane. 
10 Na siedmy deň, keď sa srdce kráľa rozveselilo vínom, povedal Mehúmánovi, Bizetovi, 

Charbónovi, Bigetovi a Abagtovi, Zétarovi a Karkasovi, siedmim eunuchom obsluhujúcim 
kráľa Ahasvéra, 

11 Nech pred kráľa privedú kráľovnú Vaští s kráľovskou korunou, aby ukázal národom a 
kniežatám jej krásu; bola totiž krásna na pohľad. 

12 Ale kráľovná Vaští sa zdráhala prísť, ako jej rozkázal kráľ prostredníctvom svojich eunuchov. 
Vtedy sa kráľ veľmi rozhneval a jeho zlosť v ňom vzplanula. 

19 Ak to kráľ uzná za dobré, nech vyjde od neho kráľovské slovo, vpíše sa medzi perzské a 
médske zákony a nech sa neprestupuje, že totiž Vaští už nesmie prísť pred kráľa Ahasvéra a 
že jej kráľovskú hodnosť dá kráľ inej, lepšej ako ona. 

 
Est 2:16-17 
16  Vtedy vzali Ester ku kráľovi Ahasvérovi do jeho kráľovského paláca v desiatom mesiaci, 

totiž v mesiaci tébéte, v siedmom roku jeho kraľovania. 
17 Kráľ si zamiloval Ester nad všetky ženy a získala viac jeho lásky a priazne ako všetky panny; 

položil kráľovskú korunu na jej hlavu a ustanovil ju za kráľovnú namiesto Vaští. 
 
Est 3:1-5, 8-10 
1 Po týchto udalostiach kráľ Ahasvér povýšil Hámána Agagského, syna Hammedátovho; 

postavil jeho kreslo vyššie nad všetky kniežatá, ktoré boli u neho. 
2 Všetci kráľovskí služobníci, ktorí boli v kráľovskej bráne, si kľakali a klaňali sa pred 

Hámánom, lebo tak rozkázal kráľ. Ale Mordochaj si nekľakal, ani sa neklaňal. 
3 Kráľovskí služobníci v kráľovskej bráne dohovárali Mordochajovi: Prečo porušuješ kráľov 

príkaz? 
4 Dohovárali mu deň po dni, ale neposlúchol ich. Oznámili teda Hámánovi, aby si všimol, ako 

je to s Mordochajom, lebo im oznámil, že je Žid. 
5 Hámán si všimol, že Mordochaj si pred ním nekľaká, ani sa neklania. Vtedy sa Hámán naplnil 

hnevom. 
8 Hámán povedal kráľovi Ahasvérovi: Jestvuje jeden národ, ktorý je rozptýlený, a predsa 

oddelený medzi národmi vo všetkých provinciách tvojho kráľovstva. Ich zákony sú odlišné 
od zákonov všetkých národov, ani kráľovskými zákonmi sa nesprávajú, takže pre kráľa nie je 
výhodné nechať ich na pokoji. 

9 Ak to kráľ uzná za vhodné, nech sa napíše, aby ich vyhubili. Zaplatím do rúk poplatníkov 
desaťtisíc talentov striebra, aby ich odviedli do kráľovských pokladníc. 

10 Vtedy kráľ sňal zo svojej ruky pečatný prsteň a dal ho Hámánovi Agagskému, synovi 
Hammedátovmu, nepriateľovi Židov. 
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Est 4:14-16 
14 Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom z inej strany, ale ty a tvoja rodina 

zahyniete. A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto? 
15 Ester povedala, aby odpovedali Mordochajovi: 
16 Choď, zvolaj všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šúšáne, a postite sa za mňa: nejedzte ani nepite 

tri dni, vo dne ani v noci. I ja a moje dievčatá sa takto budeme postiť. Potom pôjdem ku 
kráľovi, i keď to nie je v súlade so zákonom. Keď zahyniem, nech zahyniem. 

 
Est 6:1-2 
1 V tú noc nemohol kráľ spať. Preto rozkázal, aby mu doniesli knihu záznamov o 

pamätihodných udalostiach. Čítali z nej kráľovi. 
2 Zistili, že bolo zapísané, ako Mordochaj oznámil o Bigtánovi a Terešovi, dvoch kráľových 

eunuchoch zo stráže prahu, ktorí chceli zabiť kráľa Ahasvéra. 
 
Est 7:1-2, 5-7, 9-10 
 
1 Kráľ i Hámán prišli popíjať s kráľovnou Ester. 
2 Na druhý deň, keď zasa pili víno, kráľ jej povedal: Čo je tvoje želanie, kráľovná Ester? Splní 

sa ti. A čo je tvoja žiadosť? Až do polovice kráľovstva sa ti splní. 
5 Kráľ Ahasvér povedal kráľovnej Ester: Kto a kde je ten, kto hodlá také niečo urobiť? 
6 Ester povedala: Tým protivníkom a nepriateľom je tento zlomyseľný Hámán. A Hámán zostal 

celý ohromený pred kráľom a pred kráľovnou. 
7 Vtedy kráľ v hneve povstal od popíjania vína a šiel do záhrady pri paláci. Hámán stál, aby si 

vyprosil život od kráľovnej Ester, lebo videl, že kráľ rozhodol o jeho záhube. 
9 Vtedy povedal Charbóná, jeden z eunuchov, pred kráľom: Tu je šibenica, ktorú prichystal 

Hámán pre Mordochaja, ktorý prehovoril v kráľov prospech. Stojí v Hámánovom dome, 
vysoká päťdesiat lakťov. Kráľ povedal: Obeste ho na ňu! 

10 A tak obesili Hámána na šibenicu, ktorú prichystal Mordochajovi. A kráľov hnev sa utíšil. 
 
Est 8:1-2  
1 V ten deň kráľ Ahasvér odovzdal kráľovnej Ester dom Hámána, protivníka Židov, a 

Mordochaj prišiel pred kráľa, lebo Ester oznámila kráľovi, čím jej je. 
2 Kráľ sňal svoj pečatný prsteň, ktorý odobral Hámánovi, a dal ho Mordochajovi. Potom Ester 

ustanovila Mordochaja nad domom Hámánovým. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

. 
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Piate posolstvo – Čas v skupine 
 

Ester – v tajnej starostlivosti skrytého Boha 
 

Verše na modlitebné čítanie: 
 
Iz 45:15 Vskutku, Ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela. 
Est 4:14, 16b Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom z inej strany, ale 

ty a tvoja rodina zahyniete. A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie 
práve pre takú chvíľu, ako je táto?... Potom pôjdem ku kráľovi, i keď to nie je 
v súlade so zákonom. Keď zahyniem, nech zahyniem. 

 
Čítanie z posluhovania: 
 

Ester je ľúbezná kniha, ktorá ako svoju ústrednú tému opisuje tajnú starostlivosť a otvorenú 
spásu skrytého Boha v Izraelskom zajatí. Boh je všadeprítomný a tiež všemohúci, no je však skrytý. 
Nikto nevie, kde je. 
 Ľudia Izraela boli v zajatí roztrúsení, rozptýlení. Pravdepodobne povedali pohanom, ktorí 
medzi nimi žili, že ich Boh je Hospodin. Pohania, najmä vládcovia, sa mohli Izraelitov opýtať: „Kde 
je váš Hospodin? Je váš Hospodin skutočný a živý? Ak áno, prečo ste tu v zajatí ako otroci?“ Počas 
rokov v zajatí sa Boh skrýval a stále sa skrýva. Pre deti Izraela a aj dnes pre nás sa môže zdať, že vo 
vesmíre nie je žiadny Boh. Musíme si uvedomiť, že Boh je živý a skutočný, ale je skrytý. Je Bohom, 
ktorý sa skrýva (Iz 45:15). 
 Pretože Boží ľud upadol a skazil sa, Boh ich potrestal tak, že ich vydal ako otrokov 
pohanským národom. V Jeho prísnosti je však milosť (Rim 11:22). Zatiaľ čo bol Izraelský ľud 
v rozptýlení a zajatí, Boh sa o nich staral skrytým spôsobom a v pravý čas prišiel otvorene, aby ich 
zachránil. Aj keď boli zajatci Izraela na dne, Kristus bol medzi nimi, trpiac s nimi (Zach 1:7-17). 
 Na jednej strane Boh použil pohanské národy ako náradie na potrestanie Svojho ľudu. Na 
druhej strane skrytý Boh bol s Izraelským ľudom, staral sa oň. Napokon Boh použil Medo-Perzskú 
ríšu, aby porazila Babylonskú ríšu. Kýros, perzský kráľ, bol dokonca nazvaný Božím pastierom, tým, 
ktorý splní Jeho vôľu (Iz 44:28), a Jeho pomazaným, tým, ktorý bude slúžiť Božiemu zámeru (45:1-
4). Z tohto vidíme, že skrytý Boh učinil pre Izrael mnoho vecí skrytým spôsobom.  
 Kľúčovým bodom Ester je, že Boh, ktorý si vyvolil Izrael, potomkov Abraháma, za Svojich 
vyvolených, potom ako ich dal do zajatia pohanským národom, sa pre nich stal skrytým Bohom, aby 
sa o nich staral v skrytosti a otvorene ich zachránil v tajnosti (Iz 45:15). Z tohto dôvodu táto kniha 
nespomína Božie meno, dokonca ani v prípadoch, keď by sa Božie meno malo spomenúť (Est 4:3, 
16). Pretože nám táto kniha ukazuje skrytého Boha, nespomína Božie meno.  
 Náš Boh je všadeprítomný, všemocný, milostivý a plný odpustenia. Napriek tomu, že je 
takýmto Bohom, je tiež skrytým Bohom. Pretože náš Boh je skrytým Bohom, niekto sa nás môže 
opýtať: „Kde je tvoj Boh? Kde je Jeho kráľovstvo?“ Ak sú nám dávané takéto otázky, môžeme 
odpovedať takýmto spôsobom: „Môj Boh je skrytý. Nevidím Ho a ty Ho tiež nemôžeš vidieť. Musíš 
si však uvedomiť, že skôr či neskôr príde môj skrytý Boh, aby urobil niečo v mojom mene a aby 
zaobchádzal s tými, ktorí v Neho neveria.“ 
 Môžem o tom svedčiť z vlastnej skúsenosti. Pred viac ako štyridsiatimi piatimi rokmi, sme ja 
a niekoľko ďalších spolupracovníkov boli zatknutí a uväznení malou čínskou armádou, ktorá zradila 
Čínu a pracovala pre Japonskú vojenskú políciu. Celá kresťanská komunita v tom meste bola 
šokovaná, pretože vedeli, že môžeme byť veľmi ľahko popravení ako ostatní Číňania, ktorí padli do 
rúk inváznej japonskej armády. Nevedeli sme, čo máme čakať, ale skrytý Boh zasiahol úžasným 
spôsobom, použijúc určitú osobu ako Ester.  
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 Manželka kapitána čínskej armády pod japonskou vojenskou políciou bola manželkou môjho 
spolužiaka, ktorý zomrel na tuberkulózu. Keď zomieral, jeho manželka ma požiadala, aby som ho 
navštívil. A keď som bol pri ňom, viedli sme dôverný rozhovor. Napokon zomrel a ona sa o nejaký 
čas znovu vydala. Potom, čo som bol zatknutý a uväznený, lekár, ktorý sa stretával s nami aj s inými 
kresťanmi, počul o mojej situácii. Išiel sa preto porozprávať so ženou, ktorá si zobrala kapitána 
čínskej armády. Boli blízkymi priateľmi a lekár, ktorý sa s nami stretával, povedal žene, že som bol 
uväznený ja a niekoľko ďalších, a že by mala požiadať svojho manžela, aby nás prepustil. Hneď v 
ten deň o nás hovorila so svojím manželom. Miloval ju a bol ochotný splniť jej žiadosť.  
 V tú noc prišiel, aby súdil náš prípad. Zobrali nás z našich ciel a stáli sme pred ním, aby sme 
boli súdení. Bol som prvý, ktorého vyšetril. Pozrel na mňa, spýtal sa ma na meno a povedal mi, že je 
všetko v poriadku a môžem slobodne odísť pokojne domov. To isté povedal aj ostatným, ktorí boli 
so mnou zatknutí. V tom čase nikto z nás nevedel, čo sa stalo v zákulisí. Neskôr som si uvedomil, že 
vo svojej tajnej múdrosti nám skrytý Boh pripravil Ester. Vzbudil čínsku vdovu, aby sa stala 
manželkou muža, ktorý bude súdiť náš prípad. Tak ako perzský kráľ počúval Ester a robil to, čo 
chcela z lásky k nej, tak aj tento muž počúval svoju ženu a oslobodil nás z väzenia. Bolo to určite 
vďaka starostlivosti skrytého Boha. 
 Dnes si musíme uvedomiť, že všadeprítomný Boh, ktorému slúžime, sa stále skrýva, najmä, 
keď nám pomáha. Nemôžeme Ho vidieť a zdá sa, že pre nás nič nerobí. V skutočnosti je neustále 
s nami a skrytým spôsobom pre nás činí mnoho vecí. (Life-Study of Esther, pos. 1-2) 
 
Otázky na diskusiu: 
1.  Vo svojej skupinke zvážte, ako sa o vás skrytý Boh stará skrytým spôsobom. 
2.  Majte medzi sebou spoločenstvo o tom, ako môžeme poznať Boha, aj napriek tomu, že Ho 

nemôžeme vidieť. 
3.  Diskutujte o tom, prečo je také ťažké hovoriť našim priateľom o Pánovi.   
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Posolstvo šieste 

Danielovi spoločníci – v peci spolu s Kristom 

Čítanie z Písma: Dan 2:13, 17; 3:1-30; Zj 12:11; Flp 4:11-13; 2Kor 12:9. 

I. Princíp Pánovej obnovy vidíme u „Daniela a jeho spoločníkov“ (Chananjáša, 
Míšáéla, Azarja), ktorí boli absolútne jedno s Bohom pri víťazstve nad 
Satanovým úskokom – Dan 2:13, 17; porov. Zj 17:14; Mt 22:14. 

II. Daniel a jeho spoločníci zvíťazili nad pokušením uctievať modly – Dan 3:1-30: 

A. Nebúkadnecar zhotovil veľkú zlatú sochu, šesťdesiat lakťov vysokú (tridsať metrov), 
a dal ju postaviť v údolí Dúra v Babylone; Nebúkadnecar dal zvolať k posviacke sochy 
všetkých ľudí, národy  a národnosti, aby sa klaňali jeho zlatej soche – v. 1 – 7. 

B. Danielovi traja spoločníci sa postavili proti diabolskému uctievaniu tým, že sa odmietli 
klaňať soche; Chaldejci, ktorí žiarlili na Daniela a jeho spoločníkov, vzali ich 
odmietnutie ako dôvod na ich obvinenie pred Nebúkadnecarom – v. 8 – 12. 

C. Nebúkadnecar v hneve a zúrivosti pokúšal mladých víťazov tým, že im dal ďalšiu šancu 
uctievať svoju zlatú sochu s hrozbou, že inak ich hodia do ohnivej rozpálenej pece; 
reakcia troch mladých víťazov bola nezdvorilá a smelá – v. 13 – 18: 
1. Hoci boli odvážni, neboli veľmi skúsení, a v ich odpovedi bolo niečo z prirodzeného 

myslenia; povedali, že Boh ich môže vyslobodiť z rozpálenej pece;  v skutočnosti 
Boh ich nemusel vyslobodiť z pece; namiesto toho ich ponechal v peci, ale oheň im 
neublížil – v. 17, 25; Zj 12:11.  

2. Keby mali viac skúsenosti s Božou ekonómiou, boli by radi išli do rozpálenej pece, 
pretože, keď idú do ohňa, On prichádza; Boh činí pec veľmi príjemným miestom.     

D. Nebúkadnecar prikázal rozžeraviť pec sedemkrát viac, ako to robili obyčajne, 
a najsilnejším mužom vo svojej armáde rozkázal poviazať víťazov a hodiť ich do 
horiacej pece – Dan 3:19-21: 
1. Nebúkadnecar bol zdesený, že vidí štyroch mužov voľne sa prechádzať uprostred 

ohňa a nie je na nich stopa porušenia; vzhľad štvrtého muža bol podobný synovi 
bohov – v. 24 – 25. 

2. Štvrý muž bol Kristus; Kristus prišiel, aby bol so Svojimi trpiacimi, 
prenasledovanými víťazmi a z ohňa učinil príjemné miesto, kde sa dá prechádzať  
– Flp 4:11-13. 

3. Nebúkadnecar pristúpil k otvoru ohnivej rozpálenej pece a vyzval mladých víťazov 
vyjsť z ohňa a videl, že oheň im neublížil – Dan 3:26-27; 2Kor 12:9. 
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Šieste posolstvo – Verše 
 

Danielovi spoločníci – v peci spolu s Kristom 
 

Čítanie z Písma: 
 
Dan 2:13, 17 
13 Keď vyšiel rozkaz pozabíjať mudrcov, hľadali Daniela a jeho druhov, aby ich zabili. 
17 Potom Daniel odišiel domov a oznámil vec svojim druhom Chananjovi, Míšáélovi a Azarjovi. 
 
Dan 3:1-30 
1 Kráľ Nebúkadnecar zhotovil zlatú sochu šesťdesiat lakťov vysokú, šesť lakťov širokú. Dal ju 

postaviť v údolí Dúra v Babylone. 
2 Kráľ Nebúkadnecar dal zvolať satrapov, predákov, miestodržiteľov, radcov, správcov 

pokladu, sudcov, úradníkov, všetkých hodnostárov krajiny, aby prišli na posviacku sochy, 
ktorú dal postaviť. 

3 Vtedy sa zhromaždili satrapovia, predáci, miestodržitelia, radcovia, správcovia pokladu, 
sudcovia, úradníci a všetci hodnostári krajiny na posviacku sochy, a postavili sa pred ňu. 

4 Hlásateľ nahlas volal: Prikazuje sa vám, ľudia, národy a národnosti: 
5 Vo chvíli, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, gájd a ostatných hudobných 

nástrojov, musíte padnúť a klaňať sa zlatej soche, ktorú dal postaviť kráľ Nebúkadnecar. 
6 Kto nepadne a nebude sa klaňať, v tú istú hodinu má byť uvrhnutý do rozpálenej ohnivej pece. 
7 Preto, keď rozličné národy počuli zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, gájd a ostatných 

hudobných nástrojov, všetci ľudia, národy a národnosti padli a poklonili sa zlatej soche, ktorú 
kráľ Nebúkadnecar dal postaviť. 

8 V tom istom čase pristúpili niekoľkí chaldejskí mužovia a zlomyseľne obžalovali Židov. 
9 Povedali kráľovi Nebúkadnecarovi: Kráľu, ži naveky. 
10 Ty, kráľ, si vydal rozkaz, aby každý človek, ktorý začuje zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, 

lutny, gájd a ostatných hudobných nástrojov, padol a poklonil sa zlatej soche.  
11 Kto však nepadne a nebude ju vzývať, nech je uvrhnutý do rozpálenej ohnivej pece. 
12 Sú tu istí judskí mužovia, ktorých si poveril správou babylonskej krajiny - Šadrach, Méšach 

a Abéd-Negó. Títo mužovia, kráľu, neberú ohľad na teba, tvojich bohov neuctievajú a zlatej 
soche, ktorú si dal postaviť, sa neklaňajú. 

13 Vtedy Nebúkadnecar v rozčúlení a v hneve rozkázal predviesť Šadracha, Méšacha a Abéd-
Nega. Vtedy priviedli oných mužov pred kráľa. 

14 Nebúkadnecar ich oslovil: Je to pravda, Šadrach, Méšach a Abéd-Negó, že neuctievate mojich 
bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som dal postaviť? 

15 Teraz, ak ste ochotní vo chvíli, keď počujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, gájd a 
ostatných hudobných nástrojov, padnúť a pokloniť sa soche, ktorú som dal urobiť, dobre. Ale 
ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece. Aký boh by vás mohol 
vyslobodiť z mojich rúk? 

16 Šadrach, Méšach a Abéd-Negó odpovedali kráľovi Nebúkadnecarovi: Na to ti nemusíme 
odpovedať ani slovo. 

17 Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece, 
a vyslobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu. 

18 Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú 
si dal postaviť, sa nebudeme klaňať. 

19 Vtedy Nebúkadnecar vzkypel zlosťou a výraz jeho tváre sa voči Šadrachovi, Méšachovi a 
Abéd-Negóvi zmenil. Rozkázal rozžeraviť pec sedemkrát viac, ako sa zvyčajne kúrilo. 
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20 Najsilnejším mužom zo svojho vojska rozkázal poviazať Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega a 
vrhnúť do rozpálenej ohnivej pece. 

21 Potom poviazali oných mužov v ich plášťoch, šatách, klobúkoch a odeve a vrhli ich do 
rozpálenej ohnivej pece.  

22 Pretože kráľov rozkaz bol taký prísny, a pec bola nadmieru rozpálená, plameň z nej usmrtil 
mužov, ktorí niesli Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega. 

23 Ale tí traja poviazaní mužovia - Šadrach, Méšach a Abéd-Negó - padli do vnútra rozpálenej 
ohnivej pece. 

24 Potom kráľ Nebúkadnecar zdesený náhle vstal. Svojim radcom povedal: Neuvrhli sme troch 
poviazaných mužov do ohňa? Odvetili mu: Skutočne, kráľu! 

25 On povedal: Ja však vidím štyroch mužov voľne sa prechádzať v ohni, a niet na nich stopy 
porušenia. Ale výzor štvrtého je podobný synovi bohov. 

26 Vtedy Nebúkadnecar pristúpil k otvoru rozpálenej ohnivej pece a povedal: Šadrach, Méšach 
a Abéd-Negó, služobníci najvyššieho Boha, vyjdite a poďte sem. Šadrach, Méšach a Abéd-
Negó vystúpili z ohňa. 

27 Potom sa zhromaždili satrapovia, predáci, miestodržitelia, kráľovi ministri a videli, že oheň 
nemal nijakú moc nad telami mužov. Ani vlas na hlave im nepriškvrkol, ani šaty sa im 
nezmenili ani nepáchli ohňom. 

28 Nebúkadnecar povedal: Nech je požehnaný Boh Šadrachov, Méšachov a Abéd-Negov, ktorý 
poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí Mu dôverovali. Prestúpili príkaz 
kráľov, ale vydali vlastné telá, aby nemuseli vzývať a uctievať boha okrem svojho Boha. 

29 Preto vydávam nariadenie: Ktokoľvek z akéhokoľvek ľudu, národa alebo národnosti vysloví 
niečo hanlivého proti Bohu Šadrachovmu, Méšachovmu a Abéd-Negovmu, má byť 
rozkúskovaný a jeho dom obrátený na hnojisko. Lebo niet iného boha, ktorý by tak mohol 
zachraňovať ako tento! 

30 Vtedy kráľ povýšil Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega v Babylone. 
 
Zj 12:11 
Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až 
do smrti. 
 
Flp 4:11-13 
11 Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. 
12 Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený: sýty 

byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. 
13 Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. 
 
2Kor 12:9 
Ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda 
budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. 
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 VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Šieste posolstvo – čas v skupine 
 

Danielovi spoločníci – v peci spolu s Kristom 
 

Verše na modlitebné čítanie: 
 
Zj 12:11 Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali 

svoj život až do smrti. 
2Kor 12:9 Ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. 

Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. 
 
Čítanie z posluhovania: 
 
V tretej kapitole bolo Satanovou stratégiou zviesť mladých víťazov spomedzi porazenými Božími 
vyvolenými, aby uctievali modly vzhľadom na Nebúkadnecarovu zaslepenosť (v. 1 – 7). 
Nebúkadnecar vyrobil veľkú zlatú sochu, šesťdesiat lakťov (tridsať metrov) vysokú a dal ju postaviť 
v údolí Dúra v Babylone (v. 1). K vyrobeniu takejto sochy ho mohol priviesť výklad jeho snov 
v druhej kapitole. Nebúkadnecar rozkázal zhromaždiť vysokých hodnostárov a rôznych úradníkov 
a všetkých vládcov provincií, aby prišli na zasvätenie sochy, ktorú dal postaviť, a prikázal všetkému 
ľudu, národom a jazykom, aby sa klaňali jeho zlatej soche (v. 2 – 5). Kto by nepadol a neklaňal sa, 
mal byť uvrhnutý do rozpálenej ohnivej pece (v. 6). Danielovi traja spoločníci boli zhromaždenými 
vysokými hodnostármi, ale Daniel, najvyšší z prefektov nad všetkými mudrcmi v babylonskej 
provincii, nebol prítomný. To sa zdá nezvyčajné. Verím, že Daniel zostal na skrytom mieste a modlil 
sa za situáciu. 
 Danielovi traja spoločníci, mladí víťazi medzi židovskými zajatcami, sa postavili proti 
diabolskému uctievaniu a boli obvinení zo strany Chaldejcov (v. 8 – 12). Chaldejci žiarlili na Daniela 
a jeho spoločníkov a vzali ich odmietnutie klaňať sa zlatej soche za základ pre ich obvinenie pred 
Nebúkadnecarom.  
 Nebúkadnecar v hneve a rozčúlení pokúšal mladých víťazov tým, že im dal druhú šancu 
klaňať sa jeho zlatej soche, s hrozbou, že budú inak uvrhnutí do rozpálenej ohnivej pece (v. 13 – 15).  
 Traja mladí víťazi odpovedali: „Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže 
vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece, a vyslobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu“ (v. 17). Ich odpoveď 
Nebúkadnecarovi bola nezdvorilá a smelá (v. 16 – 18). V ich odpovedi však bolo stále niečo 
z prirodzeného zmýšľania. Povedali, že Boh ich môže vyslobodiť z rozpálenej pece. V skutočnosti 
ich Boh nepotreboval vyslobodiť z pece. Nechal ich v peci, ale spôsobil, že oheň neúčinkoval (v. 25). 
Boli smelí, ale neboli takí duchovní. Keby boli duchovní, povedali by: „Nebúkadnecar, radi pôjdeme 
do rozpálenej pece. Pretože keď ideme, On prichádza. On z tvojej ohnivej pece činí veľmi príjemné 
miesto.“ 
 Nebúkadnecar bol naplnený hnevom a výraz jeho tváre sa voči mladým víťazom zmenil. 
Prikázal pec rozpáliť sedemkrát viac než obvykle a prikázal určitým udatným bojovníkom z jeho 
vojska, aby víťazov zviazali a uvrhli ich do rozpálenej ohnivej pece (v. 19 – 21).  
 Udatní muži boli pozabíjaní plameňom ohňa a traja mladí víťazi zviazaní dopadli do stredu 
rozpálenej ohnivej pece (v. 22 – 23).  
 Nebúkadnecar sa zhrozil a povedal svojím radcom: „Neuvrhli sme troch poviazaných mužov 
do ohňa?...Ja však vidím štyroch mužov voľne sa prechádzať v ohni, a niet na nich stopy porušenia. 
Ale výzor štvrtého je podobný synovi bohov“ (v. 24 – 25). Tým štvrtým bol Kristus. Kristus prišiel, 
aby bol so Svojimi tromi trpiacimi, prenasledovanými víťazmi a učinil z ohňa príjemné miesto, kde 
sa dá prechádzať. 
 Naše prirodzené myslenie je, že potrebujeme opustiť oheň našich okolností. Možno si 
myslíme, že keď máme neposlušného manžela alebo nepríjemnú manželku, mali by sme sa modliť 
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a prosiť Boha, aby nás z takejto situácie vyslobodil. Ale Pán povie: „Nechcem ťa vyslobodiť z tejto 
situácie v tvojom manželstve. Namiesto toho, ťa v nej nechám a prídem, aby som tvoje prostredie 
učinil príjemným miestom.“ 
 Keď nás nepriateľ vrhá do pece, mali by sme si uvedomiť, že nepotrebujeme prosiť Pána, aby 
nás vyslobodil. On príde, aby bol s nami a postaral sa o nás v našom utrpení, aby z nášho miesta 
utrpenia učinil príjemnú situáciu. Môžem to dosvedčiť na základe svojej skúsenosti, keď som bol 
uväznený japonskou okupačnou armádou v Číne. Počas tejto doby utrpenia bol Pán so mnou. Keď 
som sa jedného dňa rozprával s Pánom, mal som hlboký pocit, že je vo väzení so mnou. Plakal som 
pred Ním a povedal som: „Pane, Ty vieš, prečo som tu.“ Namiesto toho, aby ma okamžite vyslobodil 
z väzenia, Pán Svojou prítomnosťou učinil z väzenia príjemné miesto. Rovnako ako bol Pán s tými 
trpiacimi víťazmi v Babylone, tak bude aj dnes s nami v našom utrpení.  
 Nebúkadnecar pristúpil k vstupu do rozpálenej ohnivej pece a povedal mladým víťazom: 
„Služobníci najvyššieho Boha, vyjdite a poďte sem“ (v. 26). Nato mladí víťazi vyliezli z ohňa 
a všetci vysokí hodnostári a kráľovskí radcovia videli, že oheň nemal na telá mladých víťazov žiadny 
účinok, a že vlasy na hlave im nepriškvrkli, ani šaty sa im nezmenili ani nepáchli ohňom (v. 27).  
 Nebúkadnecar na to odpovedal: „Nech je požehnaný Boh Šadrachov, Méšachov a Abéd-
Nego, ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí Mu dôverovali. Prestúpili 
príkaz kráľov, ale vydali vlastné telá, aby nemuseli vzývať a uctievať boha okrem svojho Boha“ (v. 
28). Traja mladí víťazi kráľovské slovo nielen marili – oni ho zmenili. Nestarali sa 
o Nebúkadnecarovo slovo, namiesto toho, ho zmenili v povahe a oddali svoje telá tomu, že nebudú 
uctievať žiadneho boha a nebudú sa klaňať nikomu okrem svojho Boha. 
 Nebúkadnecar ďalej vydal nariadenie, že ktokoľvek z akéhokoľvek ľudu, národa a jazyka, 
vysloví niečo hanlivé proti Bohu Šadrachovmu, Méšachovmu a Abéd-Negovmu, má byť 
rozkúskovaný a jeho dom obrátený na hnojisko, lebo niet iného boha, ktorý by tak mohol 
zachraňovať ako tento (v. 29). Potom kráľ pomohol trom mladým víťazom prosperovať 
v babylonskej provincii (v. 30).  

 Traja mladí víťazi zvíťazili nad pokušením modloslužby. Celý vesmír videl ich odmietnutie 
toho diabolského uctievania. Boh sa tak mohol chváliť pred Satanom, že dokonca aj na jeho území 
mal ľud, ktorý Ho uctieval. Nedbali o Satana. Dnes, v tomto temnom veku, sa všetko zdá 
odradzujúce. Ale stále je tu skupina víťazov, ktorí stoja proti prúdu a vykonávajú Božie uctievanie, 
svedectvo a záujmy na zemi.  (Štúdium života knihy Daniel, pos. 5) 

 
Otázky na diskusiu: 
1. Majte spoločenstvo o tom, ako sa niekedy ocitneme v peci; uvedomili ste si, že Pán bol v tejto 

situácii s vami? 
2.  Ako môžeme zažiť Pánovu prítomnosť v ťažkých situáciách? 
3.  Máte spoločníkov, s ktorými sa môžete modliť, byť s nimi a prechádzať si s nimi cez rôzne 

veci? 
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Posolstvo siedme 

Jozef a Mária – poslušnosť, spolupráca a odovzdanie sa  

Čítanie z Písma: Mt 1:18-24; Lk 1:26-38. 

I. Jozef a Mária boli chudobní ľudia, ktorí žili v opovrhovanej oblasti Galilei 
v meste Nazaret – Lk 1:26: 

A. Jozef bol potomkom Dávidovho syna Šalamúna, zatiaľ čo Mária bola potomkom 
Nátana, iného Dávidovho syna – Mt 1:16; Lk 1:27. 

B. Keď sa títo dvaja zobrali, obaja však boli chudobní, preto žili v Nazarete, 
v opovrhovanom meste v Galilei, ktorá patrila k opovrhovanej oblasti – v. 26. 

II. Podľa Evanjelia podľa Matúša 1:19-25 sa narodenie Krista uskutočnilo za 
Jozefovej poslušnosti a spolupráce: 

A. Počatie Pána Ježiša je tajomnou záležitosťou; bol počatý z Ducha Svätého v lone Márie 
– v. 18. 

B. Jozef a Mária sa nezišli ako muž a žena; a predsa Mária bola tehotná; Jozef tak 
zapochyboval o ich manželstve – v. 18 – 20; Lk 1:26. 

C. V tomto okamihu sa mu vo sne zjavil Pánov anjel a povedal, aby sa nebál vziať si Máriu 
za manželku, „lebo čo sa v nej počalo (narodilo), je z Ducha Svätého.“   – Mt 1:20. 

D. Ako o tom Jozef uvažoval, Bohu sa naskytla príližitosť prehovoriť k nemu a viesť ho –
v. 20 – 23. 

E. „Pri tejto príležitosti by som rád prehovoril k mladým: nerozhodujte sa, ani nekonajte 
príliš rýchlo; buďte trochu pomalí a dajte Pánovi priestor vstúpiť; prinajmemšom 
dajte tejto veci ešte jednu noc“ (Life-study of Matthew, str. 56) 

F. Jozef poslúchol slová anjela – v. 24. 
G. Narodenie Krista ho stálo veľa, pretože mu to spôsobilo hanbu. 

III. Podľa Evanjelia podľa Lukáša 1:26-38 sa narodenie Krista uskutočnilo vďaka 
Máriinej odovzdanosti: 

A. „Na tomto mieste by som chcel prehovoriť k mladým; pre mladú pannu Máriu nebolo 
jednoduché prijať  úlohu na počatie dieťaťa; keby som ňou bol, povedal by som: Pane, 
keby si ma požiadal urobiť niečo iné, urobil by som to.“ (Life-study of Matthew, str. 
55) 

B. Po vypočutí anjelových slov Mária povedala: „Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa 
tvojho slova“ – Lk 1:38. 

C. Môže sa to zdať jednoduché, ale cena bolo mimoriadne vysoká. 
D. Mária musela za narodenie Krista zaplatiť veľmi vysokú cenu – cenu celej svojej 

bytosti. 

IV. Aj keď bola Mária mladá žena, veľmi dobre poznala Starý zákon a vedela 
z neho citovať verše, keď chválila Boha – v. 46 – 55: 

A. Máriine chvály naznačujú, že na to, aby nás Boh použil, musíme mať určité kvalifikácie; 
jednou z kvalifikácii je správne poznanie Božieho slova.      

B. „Dúfam, že zvlášť mladí ľudia sa budú v tejto veci učiť od Márie; chcete, aby vás Pán 
použil, aby ste vyprodukovali niečo z Pána...? Pokiaľ áno, potom musíte byť 
kvalifikovaní tým, že budete naplnení Písmom, naplnení Božím slovom“ (Life-study of 
Luke, str. 34) 
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 

 
Siedme posolstvo – Verše 

 
Jozef a Mária – poslušnosť, spolupráca a odovzdanie sa 

 
Čítanie z Písma: 
 
Mt 1:18-24 
18 Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa 

zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého. 
19 Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. 
20 Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, 

neboj sa prijať Mária za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.  
21 Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. 
22 Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán riekol ústami proroka: 
23 Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s 

nami.  
24 Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel Pánov: prijal svoju ženu. 
 
Lk 1:26-38 
26 Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta 
27 K panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa volala 

Mária. 
28 Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! 

Blahoslavená medzi ženami! 
29 Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav. 
30 Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. 
31 Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš. 
32 Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida. 
33 Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca. 
34 A Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža! 
35 Odpovedal jej anjel: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto aj to, čo 

sväté narodí sa z teba, bude sa volať Syn Boží. 
36 Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starobe a je už v šiestom 

mesiaci. 
37 Lebo Bohu nič nebude nemožné. 
38 Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova! A anjel odišiel 

od nej. 
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 

 
Siedme posolstvo – Čas v skupine 

 
Jozef a Mária – poslušnosť, spolupráca a odovzdanie sa 

 
Verše na modlitebné čítanie: 
 
Mt 1:21, 23 Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov... Ajhľa, 

panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s 
nami. 

Lk 1:38 Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova! A anjel 
odišiel od nej. 

 
Čítanie z posluhovania: 
 

Prostredníctvom Máriinho odovzdania 
 

Podľa Evanjelia podľa Lukáša 1:26-38 bolo Kristovo narodenie vykonané prostredníctvom 
Máriinho odovzdania. Tu by som povedal pár slov pre mladých ľudí. Pre mladú pannu ako Mária 
nebolo jednoduché prijať poverenie splodiť dieťa. Keby som bol na jej mieste, povedal by som: 
„Pane, ak by si mi povedal, aby som urobila čokoľvek iné ako toto, urobila by som to.  Ale Ty žiadaš, 
aby som splodila dieťa! To nie je ľudsky možné; nie je to morálne ani mravné. Nemôžem to urobiť!“ 
Ľahko sa nám číta tento záznam z Biblie. Predpokladajme však, že nejaká mladá sestra by dnes večer 
dostala takéto poverenie. Prijala by to? Nejde o bezvýznamnú záležitosť. Mária možno povedala: 
„Gabriel, nevieš, že už som niekomu zasnúbená? Ako môžem splodiť dieťa?“ Kto z nás by prijal 
takéto poverenie? Ak by k vám anjel prehovoril takéto slovo, prijali by ste ho? 

Potom, ako si vypočula anjela, Mária povedala: „Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa 
tvojho slova“ (Lk 1:38). Môže sa to zdať jednoduché, no cena bola nesmierne vysoká. Aby Mária 
porodila Krista, zaplatila veľmi vysokú cenu – cenu jej celej bytosti. Nie je jednoduché porodiť 
Krista, nie je to lacné. Ak by sme my mali porodiť Krista, museli by sme zaplatiť cenu. Mária to 
urobila. 

Jozef reagoval okamžite, plánujúc, že Máriu tajne prepustí (Mt 1:19). Mária tak mala 
problém. Uisťujem vás, kedykoľvek prijmete poverenie vyprodukovať Krista, budete mať problémy. 
Všetci anjeli vám budú rozumieť, ale ani jedna ľudská bytosť vám rozumieť nebude. Nečakajte, že 
niekto bude ako anjel Gabriel. Každý vám bude zle rozumieť. Človek, ktorý vám je najbližší, vám 
pravdepodobne porozumie najmenej. Napriek tomu sa do veľkej miery narodenie Krista uskutočnilo 
prostredníctvom Máriinej odovzdanosti. 

 
Z moci Ducha Svätého 

 
 Máriino odovzdanie sa však priamo netýkalo Ježišovho splodenia. Splodenie Ježiša sa týkalo 
priamo Ducha Svätého (v. 18, 20; Lk 1:35). Bez Ducha Svätého by Máriino odovzdanie neznamenalo 
nič. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa odovzdáme, bez sily Ducha Svätého naše odovzdanie nič 
neznamená. Neoceňujte svoje odovzdanie príliš vysoko. Naše odovzdanie znamená málo. 
Jednoducho poskytuje príležitosť pre moc Ducha Svätého, aby do nás vstúpila a niečo uskutočnila. 
 

Jozefova poslušnosť a spolupráca 
 

 Aj keď tu bola Božia zvrchovanosť, Máriino odovzdanie a moc Ducha Svätého, bola potrebná 
Jozefova poslušnosť a spolupráca (Mt 1:19-21, 24 – 25). Čo by sa stalo, keby Jozef trval na rozvode? 
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On to chcel urobiť. Bol však človekom vyvoleným Bohom pre narodenie Krista. Nebol preto taký 
hrubý a rýchly, ale skôr ohľaduplný a rozvážny. Pretože v tom čase bol Jozef mladým mužom, 
poviem pri tejto príležitosti pár slov mladým ľuďom: Nerobte rozhodnutia príliš rýchlo a nekonajte 
príliš rýchlo. Buďte trochu pomalí a dajte Pánovi príležitosť vstúpiť. Aspoň dajte tejto veci ďalšiu 
noc. Počas tej noci k vám môže prísť anjel a prehovoriť k vám. To sa stalo Jozefovi. Zatiaľ čo nad 
týmito vecami rozmýšľal, Pánov anjel sa mu zjavil v sne (v. 20). Jozef poslúchol anjelovo slovo. 
 Predpokladajme, že ste sa zasnúbili s mladým dievčaťom a zistili ste, že čaká dieťa. Zobrali 
by ste si ju aj napriek tomu? Zobrať si takúto ženu, by bola určite hanba. Z toho dôvodu cenu zaplatila 
nielen Mária, ale aj Jozef. Narodenie Krista ho stálo veľmi veľa, pretože to spôsobilo jeho hanbu. 
(Life-study of Matthew, pos. 5) 
 
Otázky na diskusiu: 
1.  Ako môžeme dať Pánovi šancu vstúpiť, keď sa o niečom rozhodujeme? 
2.  Ako nás môžu naši blízki nepochopiť, keď sa rozhodneme nasledovať Krista? 
3. Akými spôsobmi môžeme byť naplnení správnym poznaním slova Božieho? 
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Posolstvo ôsme 

Pán Ježiš  – pokúšaný vo všetkom, podobne nám 

Čítanie z Písma: Mt 4:1-11; Heb 4:15; 2:18. 

I. Keď bol Ježiš ako človek pokrstený vo vode a pomazaný Božím Duchom, 
pohybol sa podľa vedenia Ducha; Duch viedol pomazaného Kráľa, aby Ho  
diabol pokúšal – Mt 4:1; Lk 4:1; Heb 4:15; 2:18: 

A. Evanjelium podľa Matúša 4:2 hovorí, že Pán sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí; 
týchto štyridsať dní a nocí bolo časom skúšania a utrpenia – porov. Dt 9:9, 18; 1Krľ 
19:8. 

B. Pán bol vedený, aby sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí; po týchto štyridsiatich dní 
a nocí fyzycky vyhladol, pokušitel prišiel k Nemu a povedal: „Ak si Syn Boží, povedz, 
aby sa tieto kamene stali chlebami“ – Mt 4:3: 
1. Táto prvá skúška sa týkala záležitosti ľudského žitia, živobytia; záležitosť živobytia 

sa nás hlboko dotýka a aj Pán Ježiš bol v tomto smere skúšaný. 
2. Pokušiteľ pokúšal nového Kráľa, aby zaujal pozíciu Božieho Syna; ale On 

odpovedal slovami z Písma: „Človek“, naznačujúc, že zaujal pozíciu človeka na 
porátanie sa s nepriateľom – v. 4. 
a. Toto slovo ukazuje, že Pán Ježiši prijímal Božie slovo v Písmach ako Svoj chlieb 

a z neho žil.    
b. Toto slovo zjavuje, že zatiaľ čo sa Pán Ježiš postil, jedol; fyzicky sa postil, ale 

duchovne jedol.     
C. Druhá skúška sa týka náboženstva; najočarovanejšou vecou v náboženstve sú zázraky; 

náboženstvo, v ktorom nie sú zázraky, je podľa ľudskej predstavy bezmocné; 
najmocnejšie náboženstvo je náboženstvo so zázrakmi – v. 5 – 6: 
1. Ak vás diabol nebude pokúšať vo veci živobytia,  bude vás pokúšať vo veci 

náboženstva; možno sa túžite stať veľkým v náboženstve, byť uznaný ako mocný 
človek. 

2. Pán Ježiš povedal Satanovi: „Nebudeš pokúšať Pána, svojha Boha“; nepokúšajte 
Boha; nechoďte na krídlo chrámu a nehoďte sa dole; Pán Ježiš zvíťazil nad 
pokušením tým, že neprijal jeho návrh pokúšať Boha – v. 7. 

D. Tretie pokušenie sa týka svetskej slávy, povýšenia, ambícii, pozície a sľubnej 
budúcnosti; to všetko je sláva sveta – v. 8 – 9; Lk 4:6; Jn2:31: 
1. Pokušenia toho rafinovaného vždy prichádzajú takto: najprv sa týkajú živobytia; 

potom náboženstva; a napokon svetskej slávy; v každom pokušení budú prítomné 
všetky tri.     

2. Nový Kráľ pokarhal diablovo predstavenie a porazil ho tým, že zaujal pozíciu 
človeka, aby uctieval a slúžil iba Bohu – Mt 4:10: 
a. Zdá sa akoby Pán povedal: „Satan, ja ako človek, Ježiš, uctievam Boha a slúžim 

iba Jemu; ty si Božím nepriateľom, a ja ťa nebudem nikdy uctievať; nedbám na 
slávu sveta či kráľovstva sveta; Satan, odíď odo Mňa!” 

b. Pán Ježiš zvíťazil nad každým aspektom nepriateľovho pokúšania; preto Pán, 
ktorý prešiel skúškou, bol kvalifikovaný byť Kráľom nebeského kráľovstva.    

II. Diablovo pokušenie prvého človeka, Adama, bolo úspešné; jeho pokušenie 
druhého človeka, Krista, bolo absolútnym zlyhaním; naznačuje to, že nebude 
mať miesto v nebeskom kráľovstve nového Kráľa.     
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 

Ôsme posolstvo – Verše 
 

Pán Ježiš – pokúšaný vo všetkých ohľadoch ako my 
 

Čítanie z Písma: 
 
Mt 4:1-11 
1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. 
2 Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. 
3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú 

chleby! 
4 On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, 

ktoré vychádza z úst Božích. 
5 Nato vzal Ho diabol do svätého mesta, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu, 
6 A povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a 

zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. 
7 Ježiš mu povedal: Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! 
8 A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu, 
9 A povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať.  
10 Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a 

len Jemu samému budeš slúžiť! 
11 Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu. 
 
Heb 4:15-16 
15 Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale (máme Veľkňaza), 

podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu.  
16 Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na 

pomoc v pravý čas. 
 
Heb 2:18 
Lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným. 
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Ôsme posolstvo – Čas v skupine 
 

Pán Ježiš – pokúšaný vo všetkých ohľadoch ako my 
 

Verše na modlitebné čítanie: 
 
Mt 4:4 On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým 

slovom, ktoré vychádza z úst Božích. 
Heb 4:15 Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale (máme 

Veľkňaza), podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu. 
  
Čítanie z posluhovania: 
 

Duch v prvom rade viedol pomazaného Kráľa k tomu, aby Ho pokúšal diabol. Toto pokušenie 
bolo skúškou, aby dokázal, že je kvalifikovaný stať sa Kráľom kráľovstva nebeského. Grécke slovo 
preložené ako diabol je diabolos, čo znamená žalobca, ohovárač (Zj 12:9-10). Diabol, ktorým je 
Satan, nás obviňuje pred Bohom a ohovára nás pred človekom. 

Evanjelium podľa Matúša 4:2 hovorí, že Pán sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí. Týchto 
štyridsať dní a štyridsať nocí bolo obdobím skúšania a trápenia (Dt 9:9, 18; 1Kr 19:8). Novo 
pomazaný Kráľ bol vedený Duchom postiť sa takýto čas, aby mohol vstúpiť do Svojho kráľovského 
posluhovania. 

Premeniť kamene na chleby 
 

 Prvá skúška bola záležitosť ľudského žitia, zarábania si na živobytie. Naši príbuzní 
a svokrovci, najmä tí zo staršej generácie, sú vždy znepokojení ohľadne toho, ako si budeme zarábať. 
Môžu povedať: „Je správne milovať Pána, ale nemiluj Ho hlúpym spôsobom. Musíš zvážiť svoju 
potrebu zarábania si na živobytie.“ 

Pán bol vedený postiť sa štyridsať dní a štyridsať nocí. Po týchto štyridsiatich dňoch 
a štyridsiatich nociach bol fyzicky hladný. Pokušiteľ prišiel k Nemu a povedal: „Ak si Syn Boží, 
povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby“ (v. 3). Na tento návrh Pán odpovedal: „Nie samým 
chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích (v. 4). Mnoho kresťanov 
si myslí, že pretože Pán sa počas tohto obdobia postil, nejedol nič. Toto slovo však zjavuje, že zatiaľ 
čo sa Pán Ježiš postil, jedol. Fyzicky sa postil, ale duchovne jedol.  

Prvá skúška, ktorou musíme prejsť, je skúška ohľadne nášho žitia. Musíme sa starať 
o duchovné jedlo viac ako o fyzické. Či budeme žiť alebo zomrieme je druhoradé. Staráme sa iba 
o to, či je náš duch najedený, či sa náš duch sýti slovom Božím, samotným Bohom. 

Verš 4 hovorí: „On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale 
každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“ Pokušiteľ pokúšal nového Kráľa, aby zaujal Svoju 
pozíciu Božieho Syna. Avšak On odpovedal slovom z Písma: „Človek,“ čo naznačuje, že pri 
vyrovnaní sa s nepriateľom, stál na pozícii človeka. Démoni oslovovali Ježiša Syn Boží (8:29), ale 
zlí duchovia nepriznali, že Ježiš prišiel v tele (1Jn 4:3), pretože priznaním Ježiša za človeka by boli 
porazení. Napriek tomu, že démoni priznávali Ježiša ako Syna Božieho, diabol nechce, aby ľudia 
verili, že On je Synom Božím, pretože keď to urobia, budú spasení (Jn 20:31).  

Slovo „človek“, ktoré Pán Ježiš povedal pokušiteľovi, bolo usmrcujúcim slovom. Akoby Pán 
hovoril: „Satan, nepokúšaj Ma zaujať Moju pozíciu Syna Božieho. Som tu ako človek. Ak by som 
bol iba Synom Božím, nemohol by som tu byť a nemohol by som byť pokúšaný tebou. Satan, viem, 
že sa nebojíš Syna Božieho, ale bojíš sa človeka. Prvý človek, človek, ktorého Boh stvoril, aby ťa 
porazil a naplnil Jeho zámer, bol tebou porazený. Boh Ma preto poslal ako druhého človeka, aby ťa 
porazil. Teraz Ma pokúšaš, aby som zanechal svoju pozíciu človeka a zaujal pozíciu Syna Božieho. 
Ale hovorím ti, Satan, stojím tu ako človek.“ 
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Pokúšaný, aby učinil niečo, pred čím by Ho Boh ochránil 
 

Verš 5 hovorí: „Nato vzal Ho diabol do svätého mesta, postavil Ho na okraj nástrešia 
chrámu.“ Diablovo prvé pokušenie nového Kráľa bolo záležitosťou ľudského žitia. Porazený v tomto 
smere, obrátil svoje druhé pokušenie na náboženstvo. Pokúšal nového Kráľa, aby z nástrešia chrámu 
ukázal, že je Božím synom. Vo verši 6 Mu diabol povedal: „Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: 
Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň.“ Nebol žiadny 
dôvod, aby to Pán Ježiš urobil. Išlo iba o pokušenie, aby ukázal, že ako Syn Boží je schopný robiť 
veci zázračným spôsobom. Akákoľvek myšlienka robiť veci v náboženstve zázračne je pokušením 
diabla. 

Druhá skúška je záležitosť náboženstva. Najvzrušujúcejšou vecou v náboženstve sú zázraky. 
Akékoľvek náboženstvo, ktoré nemá zázraky, je podľa ľudského konceptu bezmocné. Najmocnejším 
náboženstvom je náboženstvo zázrakov. Satan preto priviedol nového Kráľa na okraj nástrešia 
chrámu a pokúšal Ho, aby sa zhodil, hovoriac, že anjeli Ho ochránia. Nemyslite si, že vás nikdy 
nenapadlo robiť také veci... Keď diabol pokúšal Ježiša, aby sa zhodil z okraja nástrešia chrámu, Ježiš 
mu povedal: „Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha“ (v. 7). Pretože Pán Ježiš ho 
prvýkrát porazil citovaním Písma, pokušiteľ napodobnil Jeho spôsob. Vo svojom druhom pokušení 
ho pokúšal tiež citovaním Písma, avšak nepatrným spôsobom. Citovať Písma týkajúce sa niečoho v 
jednom aspekte si vyžaduje, aby sme sa postarali aj o druhý aspekt, čím sa ochránime pred podvodom 
pokušiteľa. Toto urobil nový Kráľ, aby čelil druhému pokušeniu pokušiteľa. Veľakrát musíme 
pokušiteľovi povedať: „Opäť je napísané.“ 

 
Pokúšaný, aby získal kráľovstvá sveta a ich slávu 

 
Verše 8 a 9 hovoria: „A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky 

kráľovstvá sveta a ich slávu, a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať.“ 
Porazený vo svojom pokúšaní v náboženskej sfére ponúkol diabol novému Kráľovi tretie pokušenie. 
Tentoraz sa to týkalo slávy tohto sveta. Ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu... Tretie 
pokušenie je záležitosťou svetskej slávy, povýšenia, ambície, pozície a sľubnej budúcnosti. Toto 
všetko je slávou sveta. 

Evanjelium podľa Lukáša 4:6 hovorí, že kráľovstvá sveta a ich sláva boli diablovi dané. To 
znamená, že komu chce, tomu ich dá. Satan bol ako archanjel pred svojím pádom menovaný Bohom 
za knieža tohto sveta (Ezech 28:13-14). Preto je nazývaný kniežaťom tohto sveta (Jn 12:31), držiac 
všetky kráľovstvá a ich slávu vo svojej ruke. Toto všetko ponúkol novo pomazanému Kráľovi ako 
pokušenie, aby si zabezpečil uctievanie. Nebeský Kráľ zvíťazil nad týmto pokušením, ale 
prichádzajúci Antikrist nie (Zj 13:2, 4). 

Vo verši 10 Pán Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš 
sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť“ ...Zdá sa akoby Pán hovoril Satanovi: „Satan, ako človek, 
Ja, Ježiš, uctievam Boha a slúžim iba Jemu. Ty si Boží nepriateľ a ja ťa nebudem nikdy uctievať. 
Nezaujíma ma sláva tohto sveta alebo kráľovstvá tohto sveta. Satan, odíď odo mňa!“ (Life-study of 
Matthew, pos. 11) 

 
Otázky na diskusiu: 
1. Spoločne zvážte, ako sa nás dnes týka prvé pokušenie. 
2. Majte spoločenstvo o tom, či vám napadlo urobiť alebo vidieť zázrak, aby ste dokázali, že 

Pán je skutočný, a obhájili ste sa. 
3. Diskutujte o tom, ako je pre nás dnes tretie pokušenie veľmi príťažlivé.   
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Posolstvo deviate 

Pán Ježiš – Hospodinov služobník  

Čítanie z Písma: Iz 53:2; 52:14; Mt 2:21-23; 4:18-22; 19:13-15; Jn 1:45-46. 

I. Pánov nízky pôvod a utrpenie v Jeho ľudskosti: 

A. Pán Ježiš bol Pánom vesmíru, veľký Boh, ale stal sa nemluvňatom; od vznešeného 
stavu prešiel do nízkeho stavu, od veľkého Boha k malému človeku a z bohatého sa stal 
chudobný – Lk 2:7. 

B. Izaiáš 53:2 hovorí: „Vyrástol pred nami... ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal 
podoby ani krásy, aby sme Ho obdivovali, ani výzor, aby sme po Ňom túžili” (RCV).  
1. Vyprahnutá zem predstavuje ťažké prostredie; ako koreň z vyprahnutej zeme, 

vyrástal uprostred ťažkých okolností.  
2. Náš Pán sa narodil v rodine chudobného tesára, stal sa synom tesára a vyrástal 

v meste Nazaret v opovrhovanej oblasti v Galilei – Jn 1:45-46; 7:52; Mt 2:21-23; 
13:53-57; Mk 6:3.  

3. Nemal fyzicky príťažlivú postavu ani výzor, po ktorom by ľudia túžili; Izaiáš 52:14 
hovorí: „Ako mnohí užasli nad ním – lebo neľudsky bol znetvorený jeho výzor 
a jeho postava človeku nepodobná”: 

a. Židia si mysleli, že ľudia budú obdivovať Mesiáša tak ako Mojžiša a Dávida, 
ktorí boli atraktívni vzhľadom – Sk 7:20; 1Sam 16:12.  

b. Židia si nikdy nemysleli, že Mesiáš, Boží Pomazaný, Kristus Boží Služobník, 
bude vyrastať v Galilejskom Nazirete ako koreň z vyschnutej zeme, bez pôvabu 
a vznešenosti.  

C. Náš Pán je vskutku pôvabný, úplne krásny a absolútne bohatý, avšak tieto črty nie sú 
viditeľné ľudským okom; iba duchovné oči to môžu uvidieť.    

II. Kristus vo Svojej ľudskosti vyjadril bohatého Boha v Jeho vlastnostiach cez 
Svoje aromatické cnosti: 

A. Záznam v štyroch evanjeliách ukazuje, že keď ľudia priniesli svoje malé deti k Ježišovi, 
aby na nich vložil ruky a modlil sa za ne, učeníci ich pokarhali – Mt 19:13-15:  
1. Ale Ježiš povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto 

je kráľovstvo nebebeské“ – v. 14.  
2. Boh si vybral to, čo je svetu bláznivé, slabé, neurodzené, opovrhnuté; po celé 

generácie Boh podľa Svojej lásky, miernosti a odpúšťajúcej milosti povoláva po 
jednom, každého, kto je slabý, nič nemá a kto je ako malé dieťa – 1Kor 1:27-28. 

B. Okrem toho Kristus vo Svojej ľudskosti vyjadril Boha cez Svoje aromatické cnosti, 
ktorými priťahoval a uchvátil ľudí: 
1. Záznam v Evanjeliu podľa Matúša 4 ukazuje, že keď Pán Ježiš chodil pri 

Galilejskom mori, uvidel Petra, Jána a Jakuba, ktorí so svojimi otcami buď boli 
rybármi alebo opravovali siete.      

2. Potom ich povolal: „Poďte za mnou“; hneď Ho nasledovali, zanechali opravovanie 
sietí, opustili svoje loďky a svojich otcov –v. 18 – 22.  

3. V tom čase musel Pán Ježiš vo Svojej tvári a hlase prejaviť aromatickú moc, ktorá 
skutočne pritiahla a uchvátila ľudí.      

C. Kristus vyjadril Svoje aromatické cnosti, ktorými ľudí pritiahol a uchvátil, nie žitím 
Svojho ľudského života v padlom tele, ale žitím božského života vo vzkriesení – Jn 
5:19, 30. 
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D. Keď sa vlastnosti Boha stali Kristovými cnosťami v Jeho ľudskosti, boli tieto cnosti 
veľmi aromatické a sladké; to z toho dôvodu toľko ľudí v priebehu storočí boli 
uchvátení Ježišom a milujú Ježiša – Heb 12:2. 

III. To, aké máme dnes žitie, závisí od druhu života, ktorým žijeme v našom 
fyzickom tele; nemôžeme žiť podľa ľudského života, ale podľa božského 
života – Ga 2:20.  
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Deviate posolstvo – Verše 
 

Pán Ježiš – Hospodinov služobník 
 

Čítanie z Písma: 
 
Iz 53:2 
Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, 
aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. 
 
Iz 52:14 
Ako mnohí užasli nad ním - lebo neľudsky bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku 
nepodobná. 
 
Mt 2:21-23 
21 Vstal teda, vzal dieťatko a Jeho matku a prišiel do Izraela. 
22 Ale keď počul, že Archelaos kraľuje v Judsku miesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. 

Dostalo sa mu však napomenutia vo sne a odobral sa do Galiley. 
23 A príduc tam, osadil sa v meste zvanom Nazaret, aby sa naplnilo slovo prorokov, že sa bude 

volať Nazaretský. 
 
Mt 4:18-22 
18 Keď chodil popri Galilejskom mori, uzrel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho 

brata Ondreja, ako spúšťali sieť do mora, lebo boli rybári, 
19 A povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí! 
20 A oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho. 
21 A keď poodišiel odtiaľ, uzrel iných dvoch bratov: Jakuba, syna Zebedeovho, a jeho brata 

Jána, ako si s otcom Zebedeom opravujú na lodi siete. Povolal ich. 
22 A oni hneď zanechali loď aj otca a nasledovali Ho. 
 
Mt 19:13-15 
13 Vtedy prinášali k Nemu deti, aby kládol ruky na ne a modlil sa. Ale učeníci im dohovárali. 
14 Ježiš však riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo 

nebeské. 
15 I skladal ruky na ne a odišiel odtiaľ. 
 
Jn 1:45-46 
45 Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a 

proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. 
46 Natanael mu povedal: Či z Nazareta môže byť niečo dobré? Odpovedal mu Filip: Poď a pozri! 
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 VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Deviate posolstvo – Čas v skupine 
 

Pán Ježiš – Hospodinov služobník 
 

Verše na modlitebné čítanie: 
 
Iz 53:2 Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani 

dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. 
Iz 52:14 Ako mnohí užasli nad ním - lebo neľudsky bol znetvorený jeho výzor a jeho postava 

človeku nepodobná. 
 
Čítanie z posluhovania: 
 

Vyrastať ako výhonok a koreň z vyprahnutej zeme, nemajúc krásu ani majestátnosť 
 

Izaiáš 53:2 prorokuje o Kristovi: „Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej 
zeme. Nebol krásny ani majestátny, aby sme Ho obdivovali, ani výzor, aby sme po Ňom túžili“ 
(RCV). V Biblii rastliny často znázorňujú ľudskosť. Vo Svojej božskosti bol Kristus vždy dokonalý 
a úplný, a preto vo Svojej božskosti nemusel rásť. Potreboval však rásť vo Svojej ľudskosti. Najprv 
sa narodil ako dieťa, a potom vyrástol v chlapca, a napokon v muža.  

Vyrastal v ľudskosti nielen ako výhonok, ale aj ako koreň z vyprahnutej zeme. Vyprahnutá 
zem znázorňuje neľahké prostredie. Náš Pán sa narodil do rodiny chudobného tesára, stal sa synom 
tesára a vyrástol v meste Nazaret v nenávidenej časti Galileje (Jn 1:46; Mt 13:53-57). Ako koreň 
z vyprahnutej zeme vyrástol aj On v ťažkých podmienkach. Nemal fyzicky príťažlivú postavu ani 
vzhľad, ktorý by ľudí priťahoval. Izaiáš 52:14 hovorí: „Ako mnohí užasli nad ním - lebo neľudsky 
bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná.“ Židia si mysleli, že Mesiáš bude 
ľuďmi obdivovaný, ako Mojžiš a Dávid, ktorí mali príťažlivý vzhľad (Sk 7:20; 1Sam 16:12). Židia 
si tiež mysleli, že keď príde Mesiáš, uvidia kráľovské žezlo, verejnú ceremóniu a podporu ľudí. 
Nikdy si však nemysleli, že Mesiáš, pomazaný Boží, Kristus, Boží služobník, vyrastie v galilejskom 
Nazarete ako koreň z vyprahnutej zeme. Jeho vizáž a forma boli zohavené, nemali žiadnu 
príťažlivosť ani majestátnosť, takže sa zdalo, že má päťdesiat rokov, hoci mal tridsať (Jn 8:57). Toto 
rozhodne Židov prekvapilo. Náš Pán je vskutku nádherný, krásny a bohatý, ale tieto črty nie sú 
viditeľné ľudským okom. Iba duchovné oči ich môžu vidieť. (Truth Lessons Level 4, zv. 4, kap.5)   

 
Vyjadriť vo Svojej ľudskosti bohatého Boha v Jeho bohatých vlastnostiach prostredníctvom 

Svojich aromatických cností 
 

 Kristus v rámci Svojho úplného posluhovania v prvom štádiu vo vtelení vyjadroval 
prostredníctvom Svojich aromatických cností vo Svojej ľudskosti bohatého Boha v Jeho bohatých 
vlastnostiach. Nikto nemôže poprieť, že Kristove ľudské cnosti boli aromatické. Aj keď nekresťania 
čítajú štyri evanjeliá, vnímajú, že Ježiš zaznamenaný v týchto knihách bol sladký a voňavý, ktorého 
cnosti boli aromatické. Je to preto, že vo Svojej ľudskosti vyjadroval hojného Boha v Jeho bohatých 
vlastnostiach. 
 Záznamy štyroch evanjelií ukazujú, že keď ľudia priniesli malé deti k Ježišovi, aby na nich 
položil ruky a modlil sa, boli napomenutí učeníkmi. Ale Ježiš povedal: „Nechajte deti a nebráňte im 
prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské“ (Mt 19:13-15). Pánov spôsob bol iný ako 
spôsob učeníkov. Učeníci nekonali v súlade s Božími vlastnosťami. Boh si vyvolil pochabých, 
slabých, neurodzených a tých, ktorých svet neznášal (1Kor 1:27-28). Vo Svojej láske, trpezlivosti 
a odpúšťajúcej milosti povolával naskrz generáciami, jeden po druhom tých, ktorí sú slabí a nemajú 
nič, tých, ktorí sú ako malé deti. Takýmto spôsobom Kristus vyjadroval Božie vlastnosti vo Svojej 
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ľudskosti. Boh je hojný. To znamená, že je bohatý vo Svojich vlastnostiach, Svojich 
charakteristikách. Iba niektoré z bohatých vlastností hojného Boha prežil Pán na zemi vo Svojej 
ľudskosti a ľudia ich videli ako cnosti vyjadrené v Jeho ľudskosti. Aj napriek tomu boli tieto cnosti 
veľmi aromatické a sladké. Kristus vo Svojom ľudskom žití vyjadril hojného Boha najmä v Jeho 
bohatých vlastnostiach, teda v nezmerných bohatstvách toho, čím Boh je.  
 Okrem toho, Kristus vo Svojej ľudskosti vyjadroval Boha prostredníctvom Svojich 
aromatických cností, ktorými priťahoval a uchvacoval ľudí. Záznam v Evanjeliu podľa Matúša 4 
ukazuje, že keď Pán Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, uvidel Petra, Jána a Jakuba, ktorí buď lovili 
ryby alebo opravovali siete so svojimi otcami. Zavolal na nich: „Poďte za mnou.“ Okamžite Ho 
nasledovali, zanechali opravovanie sietí, svoje lode aj svojich otcov (v. 18-22). Doteraz stále 
nerozumiem, ako je možné, že keď Pán iba povedal: „Poďte za mnou,“ učeníci všetko zanechali 
a nasledovali Ho. Skutočne verím, že v tom čase Pán Ježiš musel vo Svojom výraze a hlase 
preukazovať aromatickú silu, ktorá priťahovala a uchvacovala ľudí. 
 Kristus vyjadroval Svoje aromatické cnosti, ktorými priťahoval a uchvacoval ľudí, nie žitím 
Svojho ľudského života, ale žitím božského života vo vzkriesení. Bol v tele, ale nežil Svojím 
ľudským životom v tele. Žil božským životom vo Svojom vzkriesení. Akým životom dnes ako Boho-
ľudia žijeme my? Nie je pochýb o tom, že sme všetci v padlom tele. Napriek tomu môžeme vyjsť zo 
sféry padlého tela a vstúpiť do vzkriesenia, aby sme žili božský život vo vzkriesení, a to v božskej 
a mystickej sfére. 
 Dnes život, ktorý máme, závisí od druhu života, ktorým žijeme v našom fyzickom tele. 
Nesmieme žiť podľa ľudského života, ale podľa božského života. List Galaťanom 2:20 hovorí: 
„Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“ To znamená, že by sme nemali žiť život starého „Ja“, ale 
život nového „Ja.“ (How to be an Elder and Co-worker and How to Fulfill Their Obligation, kap. 1) 
 
Otázky na diskusiu: 
1. Vo svojej skupinke zvážte ako Pána ovplyvnil Jeho vonkajší vzhľad a rodinná situácia. 
2. Diskutujte o tom, ako bol Pán schopný priťahovať ľudí, aj napriek tomu, že nebol navonok 

príťažlivý. 
3. Spoločne sa zdieľajte o tom, ako sa stali Jeho aromatické cnosti tak príjemnými pre tých, ktorí 

sa s Ním stretli.     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



EUROPEAN YOUNG PEOPLE’S CONFERENCE 

44 

VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Posolstvo desiate   
 

Peter – bol skúšaný a zlyhal, ale nebol zanechaný 

Čítanie z Písma: Mk 14:69-72; 16:7; Jn 20:21-22; Sk 1:15-16a; 2:14.   

I. Peter je náš vzor pre budovanie cirkvi; bol verný Pánovej vízii, ale nie sebe; 
sám v sebe zlyhal, a napriek tomu uspel v Kristovi:  

A. Peter je náš zástupca; pokiaľ ide o náš prirodzený život, všetci sme Petrom; Boh cez 
zlyhania ukazuje, kto je akým človekom.  

B. Pán sa špeciálne postaral o Petrovu výchovu veľmi osobitným spôsobom; priučil sa 
ohľadne toho, že Kristus je Boží Syn, ohľadne budovania cirkvi a ceste kríža; Pán s ním 
zaobchádzal na vrchu premenenia a opravil ho vo veci platenia daní – Mt 16:13-27; 
17:1-9, 24 – 27. 
1. Pod Božou zvrchovanosťou prostredie Petra nenechalo, pokiaľ nebol v plnej miere 

skúšaný, aby si mohol uvedomiť, že je nedôveryhodný a už viac nemá dôverovať v 
seba.  

2. Pre kráľovstvo musíme žiť iným životom a inou osobou; až potom, čo prejdeme 
všetkými skúškami a utrpíme všetky porážky a neúspechy, si uvedomíme našu 
potrebu iného života – Ga 2:20. 

3. Keď Peter trikrát zaprel Pána, horko plakal (Lk 22:61-62), ale bolo na ňom Božie 
milosrdenstvo. 

II. „Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi“ – Mk 16:7: 

A. Tri dni pred vzkriesením sa Peter dopustil závažného hriechu zapretia Pána (Mt 
10:33); Pán po Svojom vzkriesení nechal ženy povedať učeníkom „aj Petrovi“ o Svojom 
vzkriesení; slová aj Petrovi majú hlboký význam – Mk 16:7. 

B. Keď sa chcete priblížiť k Pánovi, ale cítite, že ste od Neho veľmi ďaleko a nemáte silu 
prísť k Nemu bližšie, musíte si spomenúť na slová aj Petrovi.     

C. Čím viac Peter padal, tým viac nechcel na neho Pán zabudnúť; hoci sa Peter neodvážil 
prísť blízko k Pánovi, Pánovo srdce ho priťahovalo a uchránilo, aby neutekal od Neho:     
1. Kiež nechápeme nesprávne Pánovo srdce; keď počujeme slová aj Petrovi, mali by 

sme vedieť, že Pán nás neopustil.  
2. Pán Petra neopustil ani na neho nezabudol; aj Petrovi znamená „aj tebe“ – „tebe“, 

ktorý si zlyhal podobne ako Peter.  

III. V štyroch evanjeliách sa Peter často správal nerozumne a nezmyselne; ale 
v prvej kapitole Skutkoch apoštolských je odlišným človekom; „V tie dni 
povstal Peter v kruhu bratov – a prehovoril: mužovia, bratia...“ – Sk 1:15-17; 
porov. 2:14. 
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VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

 Desiate posolstvo – Verše  
 

Peter – bol skúšaný a zlyhal, ale nebol zanechaný 
 

Čítanie z Písma: 
 
Mk 14:69-72 
69 Keď ho uzrela služobná dievka, zase začala hovoriť tým, čo stáli okolo: Tento je z nich! 
70 A on znovu zaprel. O chvíľu tí, čo stáli okolo, znovu povedali Petrovi: Veru, z nich si, lebo 

si tiež Galilejec. Veď aj tvoja reč je podobná. 
71 Tu sa začal zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte. 
72 A hneď kohút druhý raz zaspieval. Vtedy si Peter spomenul na slová, ktoré mu povedal Ježiš: 

Skôr, ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš. A dal sa do plaču. 
 
Mk 16:7 
Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako 
vám povedal. 
 
Jn 20:21-22 
21 Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.  
22 A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril: Prijmite Ducha Svätého. 
 
Sk 1:15-16 
15 V tie dni povstal Peter v kruhu bratov - bol tam zástup ľudí, asi stodvadsať duší - a prehovoril: 
16 Mužovia, bratia, muselo sa naplniť Písmo, ako predpokladal Duch Svätý ústami Dávidovými 

o Judášovi, ktorý sa stal vodcom tých, čo zlapali Ježiša. 
 
Sk 2:14 
Tu povstal Peter s jedenástimi a pozdvihnúc svoj hlas, takto prehovoril: Mužovia, Židia, a všetci, 
ktorí bývate v Jeruzaleme, počujte moje slová a vedzte toto. 
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 VZORY PRE ŽITIE VÍŤAZNÉHO ŽIVOTA V LÍNII ŽIVOTA 
 

Desiate posolstvo – Čas v skupine 
 

Peter – bol skúšaný a zlyhal, ale nebol zanechaný 
 

Verše na modlitebné čítanie: 
 
Mk 16:7 Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; tam 

Ho uvidíte, ako vám povedal. 
Sk 2:14 Tu povstal Peter s jedenástimi a pozdvihnúc svoj hlas, takto prehovoril: Mužovia, 

Židia, a všetci, ktorí bývate v Jeruzaleme, počujte moje slová a vedzte toto. 
 
Čítanie z posluhovania: 
 
 Prosím zvážte nasledovná slová: Keď bol Kristus ochotný ísť na kríž, pretože vás miloval, 
prestal by vás milovať len preto, že ste zlyhali, klesli a upadli? Ubudlo by z tej lásky, ktorú mal na 
kríži? Môže byť pre vás veľmi ľahké Ho nemilovať, priblížiť sa k Nemu alebo sa k Nemu vrátiť. 
Avšak pre Neho je nemožné na vás zabudnúť, opustiť vás alebo vás nemilovať. Počas troch dní po 
Pánovej smrti bol Peter ticho, pretože padol. Ale Pán na neho nezabudol. Preto ak nemáte silu prísť 
k Pánovi, ale pokiaľ ste ochotní veriť Jeho slovu, dá vám silu na to, aby ste sa k Nemu priblížili. Ak 
spadnete, On dá, aby ste znovu vstali. Hoci sa zdá, že sa už k Nemu nebudete môcť priblížiť, 
pamätajte vo viere na slová „a Peter“ a budete sa môcť priblížiť. Ak chcete pristúpiť k Pánovi, ale 
cítite, že ste od Neho veľmi ďaleko, musíte si pamätať slová „a Peter.“ Čím viac Peter padol, tým 
viac nechcel Pán na neho zabudnúť. Aj keď sa Peter neodvážil priblížiť k Pánovi, Pánovo srdce ho 
priťahovalo a zabraňovalo mu utiecť od Neho. Nech sa nestane, aby ste neporozumeli Pánovmu 
srdcu. Keď budete počuť slová „a Peter,“ vedzte, že vás Pán neopustil. Pán neopustil Petra a rovnako 
neopustil ani vás. „A Peter“ znamená „a ty“ – „ty,“ ktorý si zlyhal ako Peter. Kiež by ste uvideli 
Pánovo srdce pre vás. Ak uvidíte Pánovo srdce, budete za Ním bežať. (And Peter, W. Nee) 
 Keď sme boli spasení, mysleli sme si, že keďže boli naše hriechy odpustené, už sa k nám 
nikdy nevrátia. Cítili sme, že len čo budeme mať radosť a pokoj, navždy s nami zostanú. Žiaľ, hriechy 
a pokušenia sa vrátili späť. Nastalo menej povznesených skúseností a tie slabé skúsenosti sa stali 
bežnými. Radostných období bolo menej a smutné časy sa stali normálne. Za týchto okolností 
zažívame dve veci. Na jednej strane pokušenia, pýcha, žiarlivosť a hnev sa vrátili. Na druhej strane 
sa snažíme potlačiť samých seba. Len čo sa tieto hriechy vrátia, snažíme sa ich potlačiť a zabrániť 
im, aby sa prejavili. Tí úspešní v potláčaní samých seba si myslia, že zvíťazili. Tí, ktorí zlyhali, žijú 
v cykle neúspechu, víťazstva, hriechu a ľútosti.  
 Bratia a sestry, chcem sa vás pred Bohom opýtať: Keď išiel Pán Ježiš na kríž, očakával, že 
budeme mať také skúsenosti, aké máme dnes? Keď bol na kríži ukrižovaný, vedel, že náš život bude 
jeden deň víťazný a druhý deň porazený? Je Jeho krv vyliata na kríži postačujúca na to, aby nás 
zachránila iba pred prichádzajúcou večnou bolesťou hriechu bez toho, aby nás dnes zachránila od 
bolesti hriechu? Ó, bratia a sestry, nemôžem sa zdržať od povedania „Aleluja!“ Pán uskutočnil na 
kríži všetko! Keď bol na kríži, vyrovnal sa nielen s bolesťou pekla, ale tiež s bolesťou hriechu. Inými 
slovami, Jeho vykupujúce dielo nám dalo nielen pozíciu a základ na to, aby sme boli spasení 
povrchným spôsobom, ale tiež pozíciu a základ, aby sme boli spasení do najvyššej možnej miery. 
Nemusíme žiť takým spôsobom, akým žijeme teraz. Musíme povedať „Aleluja!“, pretože existuje 
evanjelium pre hriešnikov a evanjelium pre „kresťanských hriešnikov“! Evanjelium pre 
kresťanských hriešnikov je hlásané rovnako, ako nám bol predtým hlásaný kríž. Aleluja! Dnes 
existuje evanjelium pre kresťanských hriešnikov! (The Overcoming Life, kap. 2, W. Nee) 
 Duch skutočnosti prišiel v deň Kristovho vzkriesenia a Peter bol pravdepodobne prvý 
naplnený týmto Duchom. To vysvetľuje, prečo je Peter v prvej kapitole Skutkov apoštolov veľmi 
odlišný od Petra v evanjeliách. V evanjeliách Peter často hovoril nezmyselným spôsobom. 
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V Skutkoch apoštolov 1 však Peter takto nehovoril. Keď sa postavil, aby prehovoril, bol priehľadný, 
krištáľovo čistý. Peter sa stal priehľadným, pretože do neho vstúpil Duch skutočnosti. Tento 
nádherný Duch, ktorý naplnil Petra, mu pripomenul všetky veci, ktoré videl a počul. To sa dá dokázať 
Petrovými vlastnými spismi. Napríklad v Druhom Petrovom liste 1:16-18 odkazuje na čas, keď on, 
Jakub a Ján boli s Pánom Ježišom na vrchu premenenia. Naznačuje to, že Duch skutočnosti mu 
pripomenul túto udalosť a ukázal mu jej dôležitosť. (Life-study of 1 Peter, pos. 1) 
 
Otázky na diskusiu: 
1.  Zažili ste niekedy zlyhanie alebo sklamanie? Majte spoločenstvo ohľadne toho, čo môžete 

urobiť vzhľadom na toto posolstvo. 
2.  Akým spôsobom je pre nás Peter vzorom víťazného života? 
3.  Diskutujte o tom, prečo sa zdá byť také jednoduché stotožniť sa s Petrom, a ako vidíme seba 

v jeho živote.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


	I. Mojžiš sa narodil za okolností, keď Izraeliti v Egypte boli pod faraónovou tyraniou a Boh ich chcel vyslobodiť z otroctva; Boh musel počkať, pokiaľ nebude Mojžiš úplne pripravený – Ex 1 – 2:
	A. Mojžiš sa z prirodzenej strany za prvých štyridsať rokov naučil „všetku egyptskú múdrosť“; vďaka egyptskému vzdelaniu sa Mojžiš stal kultivovanou osobou a získal najvyššie vzdelanie na svete, čím sa stal mocným v slovách a skutkoch – Sk 7:22.
	B. Počas ďalších štyridsiatich rokov sa Mojžiš musel ešte pripraviť z duchovnej stránky, najprv sa musel porátať s prirodzenými schopnosťami, aby z nich boli schopnosti vo vzkriesení, a potom sa učil slúžiť Bohu podľa Božieho vedenia a dôverovať Mu – ...

	II. Mojžiša povolal Boh; každý víťaz je Bohom povolaný:
	A. Človek povolaný Bohom musí uvidieť víziu horiaceho kra – že je krom, v ktorom horí oheň, a týmto ohňom je Trojjediný Boh; ako taký je nádobou, kanálom, cez ktorý sa môže prejaviť Boh – Ex 3:2-4; 2Kor 4:7; Flp 1:20, 25; Sk 7:22-36.
	B. Človek povolaný Bohom musí vedieť, ako sa má porátať s diablom, padlým telom a so svetom, ako to ukazujú tri znaky Božieho povolaného a poslaného človeka – Ex 4:3-9; 1Jn 3:8; Ga 5:17; 1Jn 2:15.
	C. Človek povolaný Bohom musí mať zjavenie o tom, kto Boh je, a musí prijať zjavenie o vybudovaní svätostánku tak, ako to urobil Mojžiš – Ex 3:2, 6, 14 – 15.

	III. Niektoré vlastnosti Mojžiša ako víťaza – Heb 11:24-27:
	A. Mojžiš bol Boží muž; mohol sa stať odborníkom na všetko egyptské poznanie; ale pretože bol vykúpený, povalaný, posvätený a premenený, stal sa z neho napokon Boží muž – Dt 33:1; Joz 14:6; Ez 3:2.
	B. Mojžiš pred Hospodinom stál v trhline, aby odvrátil Jeho hnev od vyhubenia Izraelitov – Ž 106:23; Ex 32:7-14, 11.
	C. Mojžiš bol Božím spoločníkom, partnerom v Božom veľkom podnikaní; jedine človek ako Mojžiš, človek, ktorý pozná Božie srdce a robí všetko podľa Božieho srdca, môže byť spoločníkom Boha, zdieľať s Ním spoločný záujem a byť Bohom použitý na uskutočne...

	IV. Potrebujeme si uvedomiť, že toto je náš zlatý čas, aby nás Pán použil; Pán nás potrebuje ako kanály, cez ktoré môže vykonať Svoj pohyb; tejto príležitosti sa môžeme uchopiť, keď prídeme k Pánovi, aby sme sa Mu otvorili a vyprázdnili, odovzdali sa ...
	I. Izraeliti robili, čo bolo zlé v Hospodinových očiach, a Hospodin ich vydal na sedem rokov do rúk Midjáncom – Sdc 6:1:
	A. „Keď ruka Midjáncov ťažko doliehala na Izrael, prispôsobili si Izraelci k obrane pred Midjácami horské trhliny, jaskyne a pevnosti“ –  v. 2.
	B. „Kedykoľvek Izraelci zasiali, prišli Midjánci a Amálékovci a synovia východu proti nim“ –  v. 3.
	C. „Pritiahli a utáborili sa proti nim a zničili úrodu krajiny až tam, kde sa ide do Gazy, a nezanechali nijaké potraviny v Izraeli, ani ovce, ani voly, ani osly“ –  v. 4.

	II. Anjel Hospodinov (Kristus) volá Gideona – v. 1 – 24:
	A. Pre Midjáncov Izraeliti volali k Hospodinovi a Hospodin poslal človeka, ktorý bol prorok, aby ich pokarhal – v. 6 – 8:
	1. Gideon sa pred Midjáncami skrýval, mlátiac v lisovni pšenicu –  v. 11.
	2. Anjel Hospodinov sa zjavil Gideonovi a povedal: „Hospodin je s tebou, silný hrdina“; Gideonovi nariadil zachrániť Izrael z rúk Midjáncov – v. 12, 14 – 16.

	B. Hospodin prikázal Gideonovi zbúrať Baalov oltár, ktorý patril jeho otcovi, a vyťať ašéru, ktorá je pri ňom, a potom postaviť oltár Hospodinovi na vrchole tejto pevnosti   – v. 25 – 32.

	III. Výber tristo ľudí zdôrazňuje obetovanie našich osobných záujmov a radostí kvôli Božiemu zámeru – 7:2-7:
	A. V 7:2-8a vidíme, že Boh vybral tristo ľudí, aby nasledovali Gideona pri porážke Midjáncov pre Izrael.
	B. Hospodin povedal Gideonovi, že je pri ňom primnoho ľudu, než aby im Hospodin vydal do rúk Midjáncov.
	C. Boh povedal Gideonovi, aby sa vyhlásilo, že kto sa bojí a chveje sa, nech sa obráti a odíde; dvadsaťdvatisíc mužov sa vrátilo a desaťtisíc zostalo – v. 2 – 3.
	D. Z desaťtisíc ľudí Hospodin vybral iba tristo, ktorí zdvihli ruku k ústam a tak chlípali vodu – v. 4 – 8a:
	1. Boh použil taký spôsob, že pozoroval, ako sa ľudia postarali o svoje potreby; jedenie, pite a oblečenie sú základnými položkami našich denných potrieb; Gideon zaviedol ľud k vode a nechal ich piť – v. 5 – 6.
	2. To boli tí, ktorých Boh použil do armády; zvyšok mužov si kľaklo na kolená, a tak pili;  starali sa o svoje potreby viac ako o Božiu potrebu a Boh ich poslal späť.


	IV. Porážka Midjáncov – v. 8 – 25:
	A. V tábore Midjáncov Gideon počul vyrozprávanie sna; peceň jačmenného chleba sa kotúľal do tábora Midjáncov – v. 13.
	B. Gideon rozdelil tristo mužov na tri skupiny a dal im do rúk trúby a prázdne krčahy, v krčahoch boli fakle – v. 16:
	1. Trúbili na trúbach a rozbili krčahe; potom chytili do ľavej ruky fakle a do pravej ruky trúby a volali: „Meč Hospodinov a Gideonov!” – v. 19 – 20.
	2. Na to celý tábor Midjenáncov behal, kričal a utekal.


	I. Rút patrila k Moábom, ktorí mali zakázané vstúpiť do svätého Hospodinovho zhromaždenia – Dt 23:3:
	A. Predkom Rút bol Moáb, ktorý bol plodom Lotovho incestného styku so svojou dcérou – Gn 19:31-38.
	B. Na základe Deuteronómia 23:3 bolo Moábčanom zakázané vstúpiť do Pánovho zhromaždenia, a to až do desiateho pokolenia.
	C. Rút nebola iba pohanskou hriešnicou, ale aj potomkom ľudí narodených v inceste a zavrhnutých Bohom; Rút bola vylúčená.
	D. Bola človekom nízkeho postavenia a s Bohom nemala nič spoločné, nemala Boha ani nádej – Ef 2:12.

	II. Hoci Rút ako Moabčanka nemohla vstúpiť do Pánovho zhromaždenia, hľadala Boha a Boží ľud – Rút 1:15-17; 2:11-12:
	A. Rút si vybrala Boží cieľ a Jeho kráľovstvo, aby mala podiel s Božími vyvolenými vo vychutnávaní Krista.
	B. Nakoniec sa stala dôležitým predkom Krista, ktorý pomohol priviesť Krista do ľudstva – Mt 1:5.
	C. Bez ohľadu na to, kým sme a odkiaľ pochádzame, zaujímame pozíciu prijať Kristovo právo prvorodeného, pokiaľ máme srdce hľadajúce Boha a Jeho ľud.
	D. Možno ste pôvodom chudobný a vaše prostredie odkiaľ pochádzete je žalostné, ale netrápte sa tým a nebuďte tým znechutení; zabudnite na to!

	III. Rút uplatnila svoje právo zbierať úrodu vyvolených Božích – Rút 2:1-3, 15 – 23:
	A. Rút prišla do dobrej zeme a podľa jej trojakého postavenia ako hosťa, chudobnej a vdovy uplatnila svoje právo zbierať úrodu.
	B. To zobrazuje, že hriešnici majú spôsob, postavenie, kvalifikáciu a právo mať účasť na Kristovi a vychutnávať Ho, a nárokovať si spásu od Boha.

	IV. Získala manžela, ktorý ju vykúpil – 4:1-17:
	A. Rút a Naomi stratili potešenie, právo prvorodeného, ale podľa Božieho nariadenia existoval spôsob, ako obnoviť prvorodenstvo, vykúpiť ho; musel ho však vykúpiť niekto iný – Lv 25:25.
	B. Bóaz vykúpil dedičstvo po svojom príbuznom a oženil sa s mužovou vdovou; preto sa stal významým predkom Krista, významne sa spojil s Kristom.
	C. Ako brat a Bóaz by ste sa mali starať o Kristovo prvorodenstvo iných, nie len o svoje právo prvorodeného; inými slovami, nemali by ste dbať iba na vlastné vychutnávanie Krista, ale tiež na vychutnávanie Krista ostatných.

	V. Hoci Moabčania boli odmietnutí do desiateho pokolenia, v prípade Rút vidíme ďalekosiahle a nevystihnuteľné Božie milosrdenstvo – Rút 1:2, 4 – 5, 8, 15 – 19, 22; 4:13, 17:
	A. Rút, moábska vdova, absolútnym hľadaním Boha vstúpila do svätého zhromaždenia Božieho ľudu, vydala sa za Bóaza a stala sa prababičkou kráľa Dávida; to je ďalekosiahle a nevystihnuteľné Božie zľutovanie.
	B. Božie milosrdenstvo na nás čaká, aby sme hľadali Boha a Jeho ľud.

	I. Ester je ľúbezná kniha, ktorá ako svoju ústrednú tému opisuje skrytú starostlivosť a otvorenú spásu skrytého Boha v zajatí Izraelcov; Boh je všadeprítomný a tiež všemohúci, napriek tomu sa skrýva; nikto nevie, kde je   –Iz 45:15:
	A. Boh sa počas rokov zajatia skrýval, a stále sa skrýva; aj dnes, v období cirkvi, sa Boh skrýva – v. 15.
	B. Zdá sa, že pre Izraelitov aj pre nás dnes neexistuje v tomto vesmíre Boh; musíme si uvedomiť, že Boh je živý a skutočný, ale sa skrýva; On je Boh, ktorý sa skrýva – v. 15; porov. 1Krľ 19:11-12.

	II. Kniha Ester podáva živý záznam o tom, ako sa skrytý Boh Izraela tajne staral o Svojich utláčaných vyvolených ľudí v diaspóre – 1:1 – 2:23:
	A. Skrytý Boh najprv ustanovil najvyššieho kráľa v pohanskom svete, aby prosperoval, bol mocný a mal slávu nad veľkou ríšou siahajúcou od Indie po Etiópiu (Afriku) – 1:1-2.
	B. Ďalej skrytý Boh spôsobil, že najvyšší kráľ zosadil svoju kráľovnú pre jej neposlušnosť jeho slovu na veľkej hostine, na ktorej boli vysokí hodnostári – v. 3 – 22.
	C. Napokon skrytý Boh vo Svojej tajnej starostlivosti dosadil Ester, židovskú sirotu, pannu, ktorú korunoval najvyšší kráľ za svoju kráľovnú – 2:1-18, 19 – 23.
	D. Dnes si musíme uvedomiť, že všemohúci Boh, ktorému slúžime, sa stále skrýva, zvlášť vtedy, keď nám pomáha; nemôžeme Ho vidieť a zjavne nič pre nás nerobí; v skutočnosti je s nami neustále a skryto pre nás robí veľa vecí – porov. Lk 24:15-16; Jn 20:...

	III. Otorenú spásu, ktorú vykonal skrytý Boh v tajnosti pre Svojich prenasledovaných vyvolených v zajatí, vidíme v Mordochajovi – Est 3:1 – 10:3:
	A. Po týchto udalostiach kráľ Ahasvéra povýšil Hámána Agagského a postavil jeho kreslo vyššie nad všetky kniežatá, ktoré boli u neho; Agag bol nepriateľom Boha – 3:1; 1Sam 15:2-3; 8 – 12, 22.
	B. Všetci kráľovskí služobníci, ktorí boli v kráľovskej bráne, si kľakali a klaňali sa pred Hámánom, ale Mordochaj si nekľalal, ani sa neklaňal – Est 3:2.
	C. Hámán sa naplnil hnevom a naplánoval zabiť nielen Mordochaja, ktorý odmietol si pred ním pokľaknúť a klaňať sa mu, ale aj zničiť všetkých Židov a rozobrať ich korisť       – 3:5-15:
	1. Mordochaj vyzval Ester, aby sa zastala Božieho ľudu: „Či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto?“ – 4:14.
	2. Ester odpovedala: „Potom pôjdem ku kráľovi, i keď to nie je v súlade so zákonom. Keď zahyniem, nech zahyniem“ – 4:14-16.

	D. Kráľ nemohol spať. Preto rozkázal, aby mu doniesli knihu záznamov o pamätihodných udalostiach. Čítali z nej kráľovi – 6:1:
	1. Kráľ našiel v záznamoch správu o tom, ako ho Mordochaj zachránil pred zavraždením od dvoch jeho eunuchoch, a rozhodol sa dať Mordochajovi poctu a povýšenie – v. 3 – 11.
	2. Kráľovná Ester na svojej slávnosti s kráľom a Hámánom poukázala na to, že Hámán je zlý protivník a nepriateľ, ktorý sa sprisahal zabiť všetkých Židov – 7:1-10.
	3. Kráľ okamžite odsúdil Hámána na smrť a prikázal svojim mužom zavesiť Hámána na šibeniu, ktorú pripravil pre Mordochaja – 7:9 – 8:2.
	4. V Ester vidíme otvorené, triumfálne víťazstvo Židov – otvorenú spásu ich skrytého Boha, aby ich zachránil pred prenasledovateľmi – 8:3 – 10:3.


	1.
	I. Keď bol Ježiš ako človek pokrstený vo vode a pomazaný Božím Duchom, pohybol sa podľa vedenia Ducha; Duch viedol pomazaného Kráľa, aby Ho  diabol pokúšal – Mt 4:1; Lk 4:1; Heb 4:15; 2:18:
	A. Evanjelium podľa Matúša 4:2 hovorí, že Pán sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí; týchto štyridsať dní a nocí bolo časom skúšania a utrpenia – porov. Dt 9:9, 18; 1Krľ 19:8.
	B. Pán bol vedený, aby sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí; po týchto štyridsiatich dní a nocí fyzycky vyhladol, pokušitel prišiel k Nemu a povedal: „Ak si Syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene stali chlebami“ – Mt 4:3:
	1. Táto prvá skúška sa týkala záležitosti ľudského žitia, živobytia; záležitosť živobytia sa nás hlboko dotýka a aj Pán Ježiš bol v tomto smere skúšaný.
	2. Pokušiteľ pokúšal nového Kráľa, aby zaujal pozíciu Božieho Syna; ale On odpovedal slovami z Písma: „Človek“, naznačujúc, že zaujal pozíciu človeka na porátanie sa s nepriateľom – v. 4.
	a. Toto slovo ukazuje, že Pán Ježiši prijímal Božie slovo v Písmach ako Svoj chlieb a z neho žil.
	b. Toto slovo zjavuje, že zatiaľ čo sa Pán Ježiš postil, jedol; fyzicky sa postil, ale duchovne jedol.


	C. Druhá skúška sa týka náboženstva; najočarovanejšou vecou v náboženstve sú zázraky; náboženstvo, v ktorom nie sú zázraky, je podľa ľudskej predstavy bezmocné; najmocnejšie náboženstvo je náboženstvo so zázrakmi – v. 5 – 6:
	1. Ak vás diabol nebude pokúšať vo veci živobytia,  bude vás pokúšať vo veci náboženstva; možno sa túžite stať veľkým v náboženstve, byť uznaný ako mocný človek.
	2. Pán Ježiš povedal Satanovi: „Nebudeš pokúšať Pána, svojha Boha“; nepokúšajte Boha; nechoďte na krídlo chrámu a nehoďte sa dole; Pán Ježiš zvíťazil nad pokušením tým, že neprijal jeho návrh pokúšať Boha – v. 7.

	D. Tretie pokušenie sa týka svetskej slávy, povýšenia, ambícii, pozície a sľubnej budúcnosti; to všetko je sláva sveta – v. 8 – 9; Lk 4:6; Jn2:31:
	1. Pokušenia toho rafinovaného vždy prichádzajú takto: najprv sa týkajú živobytia; potom náboženstva; a napokon svetskej slávy; v každom pokušení budú prítomné všetky tri.
	2. Nový Kráľ pokarhal diablovo predstavenie a porazil ho tým, že zaujal pozíciu človeka, aby uctieval a slúžil iba Bohu – Mt 4:10:
	a. Zdá sa akoby Pán povedal: „Satan, ja ako človek, Ježiš, uctievam Boha a slúžim iba Jemu; ty si Božím nepriateľom, a ja ťa nebudem nikdy uctievať; nedbám na slávu sveta či kráľovstva sveta; Satan, odíď odo Mňa!”
	b. Pán Ježiš zvíťazil nad každým aspektom nepriateľovho pokúšania; preto Pán, ktorý prešiel skúškou, bol kvalifikovaný byť Kráľom nebeského kráľovstva.



	II. Diablovo pokušenie prvého človeka, Adama, bolo úspešné; jeho pokušenie druhého človeka, Krista, bolo absolútnym zlyhaním; naznačuje to, že nebude mať miesto v nebeskom kráľovstve nového Kráľa.
	I. Pánov nízky pôvod a utrpenie v Jeho ľudskosti:
	A. Pán Ježiš bol Pánom vesmíru, veľký Boh, ale stal sa nemluvňatom; od vznešeného stavu prešiel do nízkeho stavu, od veľkého Boha k malému človeku a z bohatého sa stal chudobný – Lk 2:7.
	B. Izaiáš 53:2 hovorí: „Vyrástol pred nami... ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal podoby ani krásy, aby sme Ho obdivovali, ani výzor, aby sme po Ňom túžili” (RCV).
	1. Vyprahnutá zem predstavuje ťažké prostredie; ako koreň z vyprahnutej zeme, vyrástal uprostred ťažkých okolností.
	2. Náš Pán sa narodil v rodine chudobného tesára, stal sa synom tesára a vyrástal v meste Nazaret v opovrhovanej oblasti v Galilei – Jn 1:45-46; 7:52; Mt 2:21-23; 13:53-57; Mk 6:3.
	3. Nemal fyzicky príťažlivú postavu ani výzor, po ktorom by ľudia túžili; Izaiáš 52:14 hovorí: „Ako mnohí užasli nad ním – lebo neľudsky bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná”:
	a. Židia si mysleli, že ľudia budú obdivovať Mesiáša tak ako Mojžiša a Dávida, ktorí boli atraktívni vzhľadom – Sk 7:20; 1Sam 16:12.
	b. Židia si nikdy nemysleli, že Mesiáš, Boží Pomazaný, Kristus Boží Služobník, bude vyrastať v Galilejskom Nazirete ako koreň z vyschnutej zeme, bez pôvabu a vznešenosti.

	C. Náš Pán je vskutku pôvabný, úplne krásny a absolútne bohatý, avšak tieto črty nie sú viditeľné ľudským okom; iba duchovné oči to môžu uvidieť.

	II. Kristus vo Svojej ľudskosti vyjadril bohatého Boha v Jeho vlastnostiach cez Svoje aromatické cnosti:
	A. Záznam v štyroch evanjeliách ukazuje, že keď ľudia priniesli svoje malé deti k Ježišovi, aby na nich vložil ruky a modlil sa za ne, učeníci ich pokarhali – Mt 19:13-15:
	1. Ale Ježiš povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebebeské“ – v. 14.
	2. Boh si vybral to, čo je svetu bláznivé, slabé, neurodzené, opovrhnuté; po celé generácie Boh podľa Svojej lásky, miernosti a odpúšťajúcej milosti povoláva po jednom, každého, kto je slabý, nič nemá a kto je ako malé dieťa – 1Kor 1:27-28.
	B. Okrem toho Kristus vo Svojej ľudskosti vyjadril Boha cez Svoje aromatické cnosti, ktorými priťahoval a uchvátil ľudí:
	1. Záznam v Evanjeliu podľa Matúša 4 ukazuje, že keď Pán Ježiš chodil pri Galilejskom mori, uvidel Petra, Jána a Jakuba, ktorí so svojimi otcami buď boli rybármi alebo opravovali siete.
	2. Potom ich povolal: „Poďte za mnou“; hneď Ho nasledovali, zanechali opravovanie sietí, opustili svoje loďky a svojich otcov –v. 18 – 22.
	3. V tom čase musel Pán Ježiš vo Svojej tvári a hlase prejaviť aromatickú moc, ktorá skutočne pritiahla a uchvátila ľudí.
	C. Kristus vyjadril Svoje aromatické cnosti, ktorými ľudí pritiahol a uchvátil, nie žitím Svojho ľudského života v padlom tele, ale žitím božského života vo vzkriesení – Jn 5:19, 30.
	D. Keď sa vlastnosti Boha stali Kristovými cnosťami v Jeho ľudskosti, boli tieto cnosti veľmi aromatické a sladké; to z toho dôvodu toľko ľudí v priebehu storočí boli uchvátení Ježišom a milujú Ježiša – Heb 12:2.
	III. To, aké máme dnes žitie, závisí od druhu života, ktorým žijeme v našom fyzickom tele; nemôžeme žiť podľa ľudského života, ale podľa božského života – Ga 2:20.
	I. Peter je náš vzor pre budovanie cirkvi; bol verný Pánovej vízii, ale nie sebe; sám v sebe zlyhal, a napriek tomu uspel v Kristovi:
	A. Peter je náš zástupca; pokiaľ ide o náš prirodzený život, všetci sme Petrom; Boh cez zlyhania ukazuje, kto je akým človekom.
	B. Pán sa špeciálne postaral o Petrovu výchovu veľmi osobitným spôsobom; priučil sa ohľadne toho, že Kristus je Boží Syn, ohľadne budovania cirkvi a ceste kríža; Pán s ním zaobchádzal na vrchu premenenia a opravil ho vo veci platenia daní – Mt 16:13-2...
	1. Pod Božou zvrchovanosťou prostredie Petra nenechalo, pokiaľ nebol v plnej miere skúšaný, aby si mohol uvedomiť, že je nedôveryhodný a už viac nemá dôverovať v seba.
	2. Pre kráľovstvo musíme žiť iným životom a inou osobou; až potom, čo prejdeme všetkými skúškami a utrpíme všetky porážky a neúspechy, si uvedomíme našu potrebu iného života – Ga 2:20.
	3. Keď Peter trikrát zaprel Pána, horko plakal (Lk 22:61-62), ale bolo na ňom Božie milosrdenstvo.


	II. „Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi“ – Mk 16:7:
	A. Tri dni pred vzkriesením sa Peter dopustil závažného hriechu zapretia Pána (Mt 10:33); Pán po Svojom vzkriesení nechal ženy povedať učeníkom „aj Petrovi“ o Svojom vzkriesení; slová aj Petrovi majú hlboký význam – Mk 16:7.
	B. Keď sa chcete priblížiť k Pánovi, ale cítite, že ste od Neho veľmi ďaleko a nemáte silu prísť k Nemu bližšie, musíte si spomenúť na slová aj Petrovi.
	C. Čím viac Peter padal, tým viac nechcel na neho Pán zabudnúť; hoci sa Peter neodvážil prísť blízko k Pánovi, Pánovo srdce ho priťahovalo a uchránilo, aby neutekal od Neho:
	1. Kiež nechápeme nesprávne Pánovo srdce; keď počujeme slová aj Petrovi, mali by sme vedieť, že Pán nás neopustil.
	2. Pán Petra neopustil ani na neho nezabudol; aj Petrovi znamená „aj tebe“ – „tebe“, ktorý si zlyhal podobne ako Peter.


	III. V štyroch evanjeliách sa Peter často správal nerozumne a nezmyselne; ale v prvej kapitole Skutkoch apoštolských je odlišným človekom; „V tie dni povstal Peter v kruhu bratov – a prehovoril: mužovia, bratia...“ – Sk 1:15-17; porov. 2:14.

