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Týždeň od 10. do 16. júla 

Vtáčia klietka
Texty na tento týždeň

2. Mojžišova 14; 2Moj 15,22–27; 2Moj 17,1–7; Príslovia 3; Lk 4,1–13; 1Pt 1,6–9

Úvodný text
6Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom 
rozličných skúšok, 7aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pomi-
nuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť 
pri zjavení Ježiša Krista.  (1Pt 1,6) 

„Za plného denného svetla a pri počúvaní neznámych zvukov nezaspieva 
vták v klietke pesničku, ktorú sa ho jeho pán snaží naučiť. Naučí sa z nej iba 
krátky úryvok, trilok, nie celú melódiu. Jeho majiteľ ale prikryje klietku a dá ju 
tam, kde vták nebude počuť nič iné, len tú pieseň. V tme skúša znova a znova 
dovtedy, kým sa ju celú nenaučí. Potom pán klietku odkryje. Vták bude spie-
vať i za svetla. Tak Boh zaobchádza so svojimi deťmi. Chce nás naučiť pieseň 
života. Keď sa ju v tieni utrpenia naučíme, môžeme ju spievať kedykoľvek.“ 
(MH 472; CZ 339)
Všimnime si, že v tejto ilustrácii nesie vtáka do tmy samotný pán.
Je ľahké pochopiť, že satan spôsobuje bolesť. Ako je to však s Bohom? Bude 
sa aktívne podieľať na tom, aby nás priviedol do skúšok, v ktorých prežívame 
zmätok alebo bolesť?

Osnova lekcie

Tretia lekcia otvára tému ťažkých situácií, do ktorých nás niekedy Boh nechá 
vojsť, aby nás naučil viac mu dôverovať. Ako to môže vyzerať v praxi, nám 
ukážu štyri základné biblické príbehy.

•	 2. Mojžišova 14 – Izraeliti pri Červenom mori (nedeľa)
•	 2. Mojžišova 17 – Izraeliti na púšti bez vody (pondelok)
•	 Lukáš 4 – Ježiš na púšti so satanom (utorok)
•	 1Pt 1,6–9 – Prenasledovaní kresťania (streda)
•	 Rim 8,28 – Kresťania v každej dobe (štvrtok)



203 Nedeľa 10. júla

Do zasľúbenej krajiny cez slepú uličku
Keď sa faraón približoval, Izraeliti sa rozhliadli a videli, ako sa Egypťania rútia 
za nimi. Vtedy sa Izraeliti veľmi zľakli a volali k Hospodinovi o pomoc.  (2Moj 
14,10)
Keď Izraeliti videli mocnú ruku, ktorú Hospodin vystrel proti Egypťanom, ľud 
sa bál Hospodina, uverili Hospodinovi a jeho služobníkovi Mojžišovi. (2Moj 
14,31)

Stalo sa vám už, že vás niekto podviedol alebo na vás nachystal pascu? Nie-
kedy môže byť pekné, keď nečakane vojdete do miestnosti, kde vaši priatelia 
zvolajú:
 „Prekvapenie! Šťastné narodeniny!“ Inokedy to môže byť poriadny šok, 
dokonca veľmi nepríjemný. Možno ste sa stali terčom šikany v škole či na pra-
covisku, alebo sa vás snažil podviesť niekto z blízkych.
Odo dňa, keď Izraeliti opustili Egypt, až kým neprišli do zasľúbenej krajiny, 
„Hospodin ich... predchádzal a ukazoval im cestu vo dne oblačným stĺpom 
a v noci stĺpom ohnivým, aby im svietil, takže mohli putovať dňom i nocou“ 
(2Moj 13,21). Každú časť ich cesty viedol sám Boh. Ale pozrime sa, kam ich 
Hospodin priviedol najprv. Pred nimi sa rozprestieralo more, po oboch stra-
nách sa týčili hory a za nimi sa blížilo faraónovo vojsko!

Prečítaj si text 2. Mojžišova 14. Prečo Boh priviedol Izraelitov na miesto, kde 
boli vystavení strachu a úzkosti?

Nasledovanie „stĺpu“ nám nezaručuje, že budeme neustále šťastní. Môžeme 
byť vystavení aj náročným situáciám, pretože cvičenie sa v spravodlivosti nás 
zavedie na miesta, ktoré skúšajú naše „nadovšetko klamlivé“ srdcia (Jer 17,9). 
Či naozaj nasledujeme Boha, spoznáme niekedy až v čase skúšok. Ozajstné 
nasledovanie teda nie je potvrdené absenciou skúšok alebo bolesti, ale skôr 
tým, či sme otvorení pre Božie pokyny a či neustále podriaďujeme našu myseľ 
a srdce Jeho vedeniu.

Uvažuj o texte 2Moj 14,31. Čo sa Izraeliti naučili zo skúsenosti pri Červenom 
mori?

 � Prečo je niekedy také ťažké dôverovať Bohu, hoci možno poznáme 
mnohé z jeho úžasných zasľúbení? Porozprávaj o nejakej ťažkej 
situácii, o ktorej si myslíš, že ťa ňou Pán viedol, aby ťa naučil „veriť“ 
v Neho a „báť sa“ Ho.

Osobné  
štúdium

Aplikácia



21 3Pondelok 11. júla

Horké vody
1Celá pospolitosť Izraelitov sa podľa príkazu Hospodina uberala z púšte Sín 
z jedného stanovišťa na druhé. Utáborili sa v Refidime, ale ľud nemal pitnú 
vodu. 2Ľud sa dostal do sporu s Mojžišom. Naliehal naňho: „Daj nám vodu, 
chceme piť!“ Mojžiš im povedal: „Prečo ma obviňujete; prečo pokúšate Hos-
podina?“ 3Ľud, ktorý trpel smädom, reptal proti Mojžišovi a hovoril: „Prečo 
si nás vyviedol z Egypta? Preto, aby si nás, našich synov i stáda umoril 
smädom?“ 4Mojžiš volal k Hospodinovi o pomoc: „Čo mám robiť s týmto 
ľudom? Veď ma ukameňujú!“ 5Hospodin povedal Mojžišovi: „Vyjdi pred ľud, 
vezmi so sebou niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi palicu, ktorou 
si udrel Níl, a choď! 6Tam budem stáť pred tebou na skale na Horebe. Keď 
udrieš skalu, vyjde z nej voda a ľud sa napije.“ Mojžiš to urobil pred očami 
starších Izraela. 7To miesto nazval Massa a Meriba, lebo Izraeliti sa tam vadili 
a pokúšali Hospodina, keď pochybovačne hovorili: „Je medzi nami Hospodin 
alebo nie?“  (2Moj 17,1–7)

Možno od Boha nedostaneme všetko, čo by sme chceli. Nemohli by sme 
radšej očakávať, že dostaneme všetko, čo potrebujeme? Nie to, čo si myslíme, 
že potrebujeme, ale to, čo skutočne potrebujeme?
Ak niečo Izraeliti na púšti skutočne potrebovali, tak to bola voda. Hneď potom, 
čo Boh v oblaku previedol Izraelitov cez Červené more, tri dni ho nasledovali 
cez horúcu, vyprahnutú púšť. Na púšti, kde je dostatok vody kritickou záleži-
tosťou, bolo zúfalstvo Izraelitov pochopiteľné. Kedy dostanú vodu, ktorú tak 
veľmi potrebujú?
Kam ich Boh v takejto situácii priviedol? Stĺp ide do Marah, kde je konečne 
voda. Museli byť nadšení. Ale keď ochutnali vodu, hneď ju vypľuli, lebo bola 
horká. „Ľud teda reptal proti Mojžišovi a hovoril: ‚Čo máme piť?‘“ (2Moj 15,24)
Potom, o niekoľko dní neskôr, to Boh urobí znova. Tentoraz sa však stĺp v sku-
točnosti zastaví tam, kde voda vôbec nie je (2Moj 17,1).

Uvažuj o textoch 2Moj 15,22–27 a 2Moj 17,1–7. Čo o sebe Boh zjavil Izraelu 
v Mare a v Refidime? Čo sa z toho môžeme naučiť?

 � Akú otázku si Izraeliti kládli v Refidime? (2Moj 17,7) Položil si si niekedy 
podobnú otázku aj ty? Ak áno, prečo? Ako si sa cítil a čo si sa naučil, 
keď si na ňu našiel odpoveď? Je možné, že chceme poznať odpoveď 
na túto otázku opakovane? Prečo?

Aplikácia

Osobné  
štúdium
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Veľký spor na púšti
1Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil po púšti 2šty-
ridsať dní a diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhla-
dol. 3Vtedy mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby 
sa stal chlebom.“ 4Ježiš mu odpovedal: „Je napísané, že človek nebude žiť iba 
z chleba.“  (Lk 4,1–4)

Prečítajte si text Lk 4,1–13. Čo sa z tejto správy môžeš naučiť o tom, ako pre-
konať pokušenie a nepoddať sa hriechu?

Odolať pokušeniu môže byť náročné, pretože pokušenie prežívame často v tej 
oblasti, kde sme mimoriadne zraniteľní. A navyše, pokušenie sa nezriedka 
objaví práve vtedy, keď sme najzraniteľnejší.
Text Lukáš 4 sa začína príbehom o Ježišovom pokúšaní satanom. Upozorňuje 
nás na niektoré zložité otázky. Na prvý pohľad sa zdá, že Svätý Duch vedie 
Ježiša do pokušenia. Boh nás však nikdy nepokúša (Jk 1,13). Ako sme si už  
ukázali, Boh nás môže viesť do skúšok (nie pokušení!), ktoré môžu zveľadiť 
a očistiť náš charakter. V Lukášovi 4 je pozoruhodné, že Svätý Duch nás môže 
priviesť do obdobia skúšok, ktoré nás vystavia satanovým útočným poku-
šeniam. Keď prežívame ťaživé pokušenia, môžeme niekedy mylne pokladať 
za príčinu pokušení skutočnosť, že sme Boha nenasledovali správne. Roz-
hodne to však nemusí byť pravda. „V tiesnivých situáciách neraz pochybujeme 
o Božom vedení. Ježiša však viedol na púšť Svätý Duch, aby ho tam satan 
pokúšal. Ak nás do súženia vedie Boh, potom tým sleduje istý pre nás blaho-
darný zámer. Ježiš nezneužil Božie zasľúbenia nejakým dobrovoľným vyhľadá-
vaním pokušenia; keď však v ňom už bol, nezmalomyseľnel. Nemáme klesať 
na mysli ani my.“ (DA 126.129; TV 78.79)
Keď prechádzame ohňom skúšok, niekedy sa skôr popálime než očistíme. 
Preto je veľmi potešujúce vedieť, že keď v pokušení padneme, môžeme mať 
pevnú nádej, pretože Ježiš stál pevne. Dobrou správou je, že Ježiš niesol náš 
hriech, pretože zaplatil trest za to, že sme neodolali pokušeniu, ktoré na nás 
prišlo (nech už išlo o čokoľvek). Ježiš obstál v takom ohni skúšky, akému 
nebude nikdy nikto z nás vystavený. Preto nás ani Boh nikdy neodvrhne a neo-
pustí. Nádej má každý, dokonca aj „prvý z hriešnikov“ (1Tim 1,15).

 � Akým pokušeniam teraz čelíš? Stráv nejaký čas v modlitbe a pros 
Boha, aby ťa naučil, ako žiť podľa Ježišovho príkladu. Pamätaj, že nikdy 
nemusíme podľahnúť pokušeniu! Pamätaj tiež, že ak podľahneme, 
máme verného a láskavého Spasiteľa.

Osobné  
štúdium

Aplikácia
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Trvalé dedičstvo
6Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom 
rozličných skúšok, 7aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pomi-
nuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť 
pri zjavení Ježiša Krista. 8Nevideli ste ho, a predsa ho milujete. Ani teraz ho 
nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou, plnou slávy, 
9že dosahujete cieľ svojej viery – spásu duší.  (1Pt 1,6–9)

Znova uvažuj o texte 1Pt 1,6.7. Čo Peter hovorí o našej motivácii vytrvať 
v skúškach?

Peter píše ľuďom, ktorí zápasili s ťažkosťami a často sa cítili nesmierne osamelí. 
Písal „vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspóre v Ponte, Galácii, Kapadó-
cii, Ázii a Bitýnii“ (1Pt 1,1). Túto oblasť dnes poznáme ako západné Turecko.  
O niekoľko veršov neskôr Peter hovorí, že vie o „zármutku rozličných skúšok“ 
(1Pt 1,6).

Čo má Peter na mysli, keď hovorí, že ako „cudzinci žijú v diaspóre“? Ako by 
to mohlo zväčšiť ich skúšky a ťažkosti?

Byť kresťanom v tých časoch bolo niečo nové. Nasledovníkov Krista bolo málo. 
Na rôznych miestach, kde sa nachádzali, boli výraznou menšinou. Často boli 
nepochopení, v horšom prípade prenasledovaní. Peter ich však uisťuje, že 
tieto skúšky nie sú náhodné ani chaotické (1Pt 1,6.7). Pravá viera je cieľom 
tých, ktorí vytrvajú v „rozličných skúškach“.

Uvažuj o texte 1Pt 1,6–9. Aké uistenie sa Peter snaží dať veriacim, ktorí sa 
nachádzajú uprostred skúšok? Čo táto nádej znamená pre teba?

Nech boli skúšky, ktorými prechádzali veriaci, akékoľvek, ich utrpenie sa nedá 
porovnať s večnosťou, ktorá ich čaká, keď sa Kristus vráti. Petrove slová k nim 
sú Božími slovami k nám, nech už čelíme čomukoľvek. Nech sú naše skúšky 
akokoľvek ťažké alebo bolestivé, nikdy nesmieme stratiť zo zreteľa cieľ – večný 
život v novom nebi a na novej zemi, život bez bolesti, utrpenia a smrti. Toto 
nádherné zasľúbenie je zaručené prostredníctvom Ježišovej smrti. Preto je 
dôležité, aby sme nestratili vieru. Uprostred skúšok prosme Boha, aby nás očis-
til od všetkého, čo stojí v ceste našej viere.

 � Akými skúškami prechádzaš práve teraz? V čom potrebuješ od Boha 
najväčšiu pomoc, aby si zvládol ťažkosti, ktorým čelíš? Čo je pre teba 
v takýchto situáciách najdôležitejšie?

Osobné  
štúdium

Aplikácia



243 Štvrtok 14. júla

Skúška ohňom
Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní 
podľa jeho predsavzatia.  (Rim 8,28)

Bol raz mladý muž, ktorého budeme volať Alex. Jeho mladosť bola veľmi prob-
lematická: drogy, násilie, nejaký čas strávil dokonca vo väzení. Ale potom, vďaka 
láskavosti miestneho člena zboru (ktorého Alex okradol), sa Alex dozvedel 
o Bohu a odovzdal svoje srdce Ježišovi. Hoci mal stále svoje problémy a zápasy 
a hoci niektoré veci z jeho minulosti ešte pretrvávali, Alex bol v Ježišovi novým 
človekom. Miloval Boha a snažil sa svoju lásku prejaviť zachovávaním Jeho pri- 
kázaní (1Jn 5,1.2). V jednej chvíli pocítil, že by sa mal stať kazateľom. Všetko  
tomu nasvedčovalo. Odpovedal na Božie volanie, o tom nebolo pochýb.
Na vysokej škole to išlo spočiatku dobre. Potom sa však postupne začali jeho 
istoty rozpadať. Prišiel o zdroj peňazí, blízky priateľ sa obrátil proti nemu 
a vzniesol proti nemu falošné obvinenia, ktoré poškodili jeho povesť. Navyše 
bol takmer stále chorý. Nikto nevedel zistiť príčinu, ale výrazne to ovplyvnilo 
jeho štúdium. Bál sa, že bude musieť odísť zo školy. Okrem toho bojoval s neľú-
tostným pokušením znova užívať drogy, ktoré boli v miestnej komunite ľahko 
dostupné. V jednom momente v tejto oblasti dokonca spadol. Alex nemohol 
pochopiť, prečo sa to všetko deje, najmä keď si bol istý, že na túto cestu ho 
nasmeroval Hospodin. Mýlil sa v tom Alex? Ak áno, bola celá jeho skúsenosť 
s Bohom obrovskou chybou? Pochybnosti prežíval dokonca aj v samotných 
základoch svojej viery.

Predstav si, že uprostred tejto krízy príde za tebou Alex a požiada ťa o radu. 
Čo by si mu povedal? Aké sú tvoje vlastné skúsenosti, ktoré by mohli 
pomôcť niekomu v podobných problémoch, ako bol Alex? Ktoré biblické 
verše by si použil? Ako môžu byť užitočné v takejto situácii nasledujúce 
verše?
Príslovia 3
Jer 29,13
Rim 8,28
2Kor 12,9
Heb 13,5

 � Takmer všetci, ktorí nasledujú Boha, prechádzajú krízami, počas 
ktorých sú v pokušení pochybovať o Pánovom vedení. V takýchto 
situáciách je dôležité držať sa zasľúbení, rozprávať o Božom vedení 
v minulosti a modliť sa za vieru a vytrvalosť. Pán sa nás nikdy nevzdá. 
Otázka pre nás znie: Ako nepodľahnúť pokušeniu vzdať sa Ho?

Osobné  
štúdium

Aplikácia
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Podnety na zamyslenie
V knihe Patriarchovia a proroci si prečítajte kapitoly „Odchod“ (PP 281–290; PP 
/sk/ 204–210) a „Od Červeného mora po Sinaj“ (PP 291–302; PP /sk/ 211–219). 
V knihe Túžba vekov kapitolu „Pokušenie“ (DA 114–123; TV 69–76).
„Hospodin odpradávna viedol svoj ľud do Refidimu a môže sa rozhodnúť 
viesť tam aj nás, aby vyskúšal našu vernosť. Nie vždy nás privedie na príjemné 
miesta. Ak by to tak bolo, vo vlastnej sebestačnosti by sme zabudli, že je naším 
pomocníkom. Túži sa prejaviť a odhaliť nám bohaté zdroje, ktoré máme k dis-
pozícii, a dovoľuje, aby na nás dopadli skúšky a sklamanie, v ktorých by sme 
si uvedomili svoju bezmocnosť a naučili sa volať ho o pomoc. Môže spôsobiť, 
že z tvrdej skaly vytrysknú chladivé prúdy vody. Kým nebudeme stáť tvárou 
v tvár Bohu a kým si neuvedomíme, ako nás vníma Boh, nikdy nepochopíme, 
koľko bremien za nás niesol a aký náklad bol ochotný vziať na seba, keby sme 
mu ho s detskou vierou priniesli.“ (WHITEOVÁ, Ellen G., „Rephidim“, Advent 
Review a Sabbath Herald, 7. apríla 1903)

Námety na spoločné uvažovanie

1. O pokušení často hovoríme ako o individuálnej veci, ktorou, samo-
zrejme, aj je. Existujú však aj nejaké spoločné pokušenia, pred ktorými 
by sme sa mali mať na pozore ako zbor alebo ako cirkev? Ak áno, tak 
aké?

2. Opýtajte sa tých, ktorí sú ochotní hovoriť o niektorom z „nepríjemných 
miest“, kam sa dostali. Prečo boli nepríjemné? Ak by sa dnes museli 
vrátiť k týmto skúsenostiam, pozerali by sa na ne inak?

3. Všetci rozumieme princípu, ktorý stojí za tým, že Boh dovolil, aby sme 
sa očistili a zušľachtili skúškami. Ako však rozumieme situácii, v ktorej 
sa zdá, že skúšky nemajú žiadny význam – napríklad, že niekto zomrie 
okamžite pri havárii auta? Ako trieda sa snažte prediskutovať možné 
odpovede.

4. Ako trieda si nájdite čas na spoločnú modlitbu jeden za druhého, aby sa 
každý posilnil, vydržal skúšky a zostal verný.

5. Vie vaša trieda o niekom, kto čelil skúškam a stratil smer? Ak áno, čo 
konkrétne by ste ako trieda mohli urobiť, aby ste pomohli priviesť túto 
osobu späť?

Západ slnka: 20.45


