
Lekcia: 1 Sam 7, 7-17                                                                                        Kázeň: 1 Sam 7, 8-10

Bratia a sestry,
Izraelci sa zhromaždili v Micpe, aby sa modlili k Bohu a prosili Ho o odpustenie. Izraelcom

šlo o duchovnú obrodu, ale Filištínci to berú ako vojenskú akciu. Vyrazili do boja proti Izraelcom
v čase, keď Izraelci boli zhromaždení a činili pokánie. 

Izraelci sa nechcú spoliehať na iných bohov, ale iba na Hospodina samého. Vidíme to na
tom, čo povedali Samuelovi: Neprestávaj za nás volať o pomoc k Hospodinovi, nášmu Bohu, aby
nás vyslobodil z rúk Filištíncov. (8. v.) Samuel sa tak stáva prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi.
Podobne  ako  napr.  Mojžiš  pred  ním.  V  Starom  zákone  často  čítame  o  jednotlivcoch,  ktorí
zastupovali väčšiu skupinu. Najprv to bol už spomínaný Mojžiš, potom Józua, neskôr sudcovia a
po  nich  králi  a  môžeme  tu  počítať  aj  prorokov.  Všetci  títo  jednotlivci  sú  nedokonalými
predchodcami toho jediného Sprostredkovateľa Božej spásy. Celé Písmo nám vydáva svedectvo o
živom Bohu,  ktorý  sa  s  láskou  a  trpezlivosťou  stará  o  ľudí.  Už  v  starozákonných  príbehoch
môžeme vnímať predobrazy tej jedinej dokonalej spásy, ktorá na svet prišla skrze Ježiša Krista.
Všetci významní jedinci, o ktorých čítame v Biblii – počnúc od Abraháma, cez Mojžiša, Dávida,
až  povedzme  po  apoštolov  –  všetci  boli  nedokonalí  a  hriešni.  V Biblii  čítame iba  o  jednom
človeku, ktorý prišiel na svet, aby skrze Jeho dielo našli ľudia spasenie. O Ježišovi je v Novom
zákone napísané: „Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš
Kristus,“(1 Tim 2, 5)

Evanjelista Ján o Ježišovi napísal, že neprišiel na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.
Ježišovo dielo, raz vykonané, sa dotýka všetkých ľudí zo všetkých generácií. Aj my sme skrze
počutie Božieho slova uverili  v Ježiša Krista. Len v Ňom je naša záchrana a len On má moc
odpustiť nám naše hriechy. Samuel obetoval jahňa, ale Pán Ježiš obetoval samého seba. Čítame o
tom v Liste Židom: „On však priniesol iba jednu obeť za hriechy, posadil sa navždy po pravici
Božej a teraz už čaká, kým Mu Jeho nepriatelia nebudú položení za podnož. Lebo jedinou obeťou
navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvätiť.“(12, 12-14) „Ježiš Kristus raz navždy obetoval svoje
telo.“(10,  10) Všetky  tie  rôznorodé  obete,  o  ktorých  sa  píše  v  Starom  zákone,  ktoré  boli
nedokonalé a museli byť prinášané stále znovu a znovu, upriamujú našu pozornosť na tú jedinú,
dokonalú  a  navždy  platnú  obeť  nášho  Pána  Ježiša  Krista,  keď  vydal  samého  seba,  aby  bol
ukrižovaný. Iba v Ježišovi je naša záchrana!

Izraeliti sa spoliehali na Hospodina a verili, že len On ich môže vyslobodiť spod ničivej
moci Filištíncov. Dnešný text nám neopisuje to, ako boj začal a ako potom prebiehal. Počuli sme
iba, že Izraelci po jednej zvláštnej udalosti prenasledovali Filištíncov a bili ich. Dnešný text nám
chce vydať svedectvo o Bohu, ktoré je dôležitejšie ako opis priebehu boja. Boh zasiahol a svoj ľud
zachránil pred nepriateľom. Ale Hospodin zahrmel v ten deň veľkým dunením nad Filištíncami a
predesil ich, takže utrpeli porážku od Izraela.  (10. v. ) Božie slovo je v Starom zákone viackrát
spájané so zvukom hromu. 

Uvediem niekoľko  príkladov:  Keď sa  Boh  zjavil  Mojžišovi  na  Sinaji  a  dal  mu  zákon,

-1-



čítame, že Boh hovoril hromovým hlasom. Viackrát sa tam píše o búrke a hrmení – celá hora Sinaj
bola vtedy zahalená v oblakoch. (Ex 19) Ďalej v knihe Jób čítame o tom, ako Boh prehovoril k
Jóbovi z búrky. V druhej reči sa Boh Jóba pýta: Máš azda rameno ako Boh a hrmíš takým hlasom
ako On? (40, 9) V knihe Žalmy je zase napísané: Hospodin zahrmel na nebi. Najvyšší vydal svoj
hlas,  kamenec,  uhlie ohnivé.  (18,  14) A ešte  jedna zmienka,  tentoraz už z  Nového zákona:  V
Jánovom evanjeliu, keď Boh odpovedal na Ježišovu modlitbu, ľudia vraveli toto:  Zahrmelo! Iní
povedali: Anjel prehovoril k Nemu! (12, 29)

Nebolo to ešte tak dávno, čo ľudia  verili,  že keď hrmí,  Boh sa hnevá.  Nemusíme však
špekulovať nad prírodnými úkazmi  počas búrky,  pretože Biblia  nie  je  knihou prírodopisu,  ale
svedectvom o Bohu. Keď v Biblii čítame o nebeskom Otcovi, neberieme to tak, že býva niekde
hore  na  oblakoch,  ale  chápeme  to  tak,  že  je  to  vyjadrenie  viery,  že  je  všemohúci  a
nedosiahnuteľný. Rovnako, keď čítame o Jeho hlase ako o mohutnom hrmení, je to svedectvo o
sile a pôsobení Božieho slova. To, čo nám dnešný text chce povedať, je to, že Izraelci zvíťazili
vďaka Bohu a Jeho slovu. Boh sám poráža všetkých nepriateľov. Boh je aj pri nás, pri tých našich
každodenných zápasoch a len vďaka Bohu smieme víťaziť nad každým nepriateľom, aj nad tým
posledným, o ktorom Pavol píše, že je to smrť. 

Filištínci  sa  predesili  a  utrpeli  porážku.  Keď Izraelci  zvíťazili,  Samuel  tam dal  vztýčiť
pamätný kameň, ktorý nazval Eben-Ézer, čo v preklade znamená kameň-pomoci, pretože povedal:
„Až potiaľto pomáhal nám Hospodin. (12. v.) „Až potiaľto...“ Kde je ten posledný bod, po ktorý
nám pomáha Hospodin? Kde stojí ten náš „Eben-Ézer“? Nie je to náhrobný kameň, ale ten náš
„Eben-Ézer“ je v Božom kráľovstve. Boh je s nami a pomáha nám. Nielen niekedy, ale stojí pri
nás neustále a raz nás privíta vo svojom kráľovstve. Skrze Ježiša máme nádej, že aj my raz v
kráľovstve  Božom  vyznáme:  „Až  potiaľto  pomáhal  nám  Hospodin.“  Boh  je  s  človekom  od
začiatku do konca, alebo lepšie povedané až do cieľa. Tým cieľom je, vďaka Ježišovi, život večný
v kráľovstve nebeskom. 

Bratia a sestry, máme iba jednu cestu spasenia, ktorou je Ježiš Kristus. On sa vzdal všetkého
a vstúpil do nášho sveta, aby nás zachránil. Boh je víťaz nad všetkým, čo nám chce škodiť. Na
Božie slovo sa môžeme v každom čase spoľahnúť a v modlitbe sa môžeme na Boha obracať v
každej núdzi. Boh nás cez všetko zlé prevedie a dobré dielo, ktoré začal v našich srdciach zachová,
aby sme obstáli. Amen.

Vypočujme si slová vyslania, ako sú napísané v 1. liste do Korintu v 15. k.: 
„Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v
našom Pánovi Ježišovi Kristovi! A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa
stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“
Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech je a zostáva,
s nami všetkými odteraz až naveky. Amen.
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