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ÚVOD
Boh teraz zvestuje
¾uïom vetkým vade,
aby èinili pokánie

Vaa najväèia potreba. On je náplò
Váho ivota. Prei svoj ivot bez Boha
je prei ho bez zmyslu bytia.
Boh volá ku obráteniu myslí k sebe,
ako jedinému Spasite¾ovi a jedinej
(Sk 17,31)
spravodlivosti:
Obráte zrete¾ ku mne, aby ste boli
spasené, vetky konèiny zeme, lebo ja
Milí èitatelia, ko¾kí ¾udia ani nevedia, naèo
som silný Boh a niet viacej. Prisahal
sú tu. Pátrajú po zmysle ivota veobecsom sám na seba, e mne sa skloní
ne i po zmysluplnosti vlastného bytia
kadé koleno, bude prisaha kadý
a nenachádzajú ho v nijakej alternatíve
jazyk a povie: Len v Hospodinovi mám
ponúkanej na svete. Èo mám robi?
spravodlivos a silu. K nemu prídu.
Èomu mám i? V èom mám zmysluplne
A hanbi sa budú vetci, ktorí sú zapáprei vlastný ivot? Je to ve¾mi dôleité
lení proti nemu (Iz 45,22-24).
preto, lebo reálne máme k dispozícii iba
Milý èitate¾. Týmto povoláva aj Teba.
jeden ivot! Èlovek sa narodí, dospieva,
Uèiò pokánie. Obrá srdce k Bohu. Preto
dosiahne zrelos, zostarne a zomrie. A to
si sa narodil, aby si Ho naiel ako svojho
vetko za 70  80 rokov. Ako ich najlepie
Spasite¾a, svoju spravodlivos.
minú?
Najväèou potrebou èloveka pod¾a
Komu veri v tejto otázke? ¼uïom èi
Boha je oèistenie svedomia od spomieBohu? Komu viac záleí na mne? Bohu èi
nok na zlé skutky a jeho prehlásenie
¾uïom? Kto myslí na moje dobro? ¼udia?
Bohom za spravodlivého. PreVeï si to len priznajme, e ná
to zvestuje Boh vetkým, vavány záujem o cudzieho èloKrv Jeia Krista
oèisuje nás
de, aby èinili pokánie, aby im
veka konèí práve vtedy, keï to
ten èlovek najviac potrebuje. od kadého hriechu odpustil ich hriechy a dal svoju
(1J 1,7.9)
spravodlivos, pokoj a rados.
Nijaký èlovek nemôe milova
To vetko dáva Boh ¾uïom,
iného èloveka tak, ako ho miluktorí sa obrátia vierou k Pánovi Jeiovi
je jeho Stvorite¾, ivý Boh. Boh je láska.
Kristovi. Keï vyznajú svoje hriechy, krv
Boh je veèný. Z Boha pochádza veèná
Pána Jeia oèistí ich svedomie od
láska. Izraelovi povedal: Milujem a
kadého hriechu. Boh to zas¾úbil: Keï
veènou láskou a preto ti ustaviène
vyznávame svoje hriechy, verný je
èiním milos. Áno, nikto nie je dobrý,
a spravodlivý, aby nám odpustil hrieiba jeden, Boh. Preto je ¾ahké Mu veri. Aj
chy a oèistil nás od kadej nepráBoia zves pre celé ¾udstvo je taká
vosti. Pretoe Krv Jeia Krista
dobrá, aký dobrý je Boh. Necháva ju
oèisuje nás od kadého hriechu
zvestova vetkým a vade, pretoe
(1J 1,7.9). Preto Boh prehlásil: Budem
Boia dobrota myslí na blaho vetkých
milostivý ich neprávostiam a na ich
¾udí, kdeko¾vek ijú. Aj na Vae, milí
hriechy a na ich bezzákonné skutky,
èitatelia.
viac nespomeniem (d 8,12). No nieBoia dobrota je pravdivá. Radí
len odpustenie hriechov a veèný ivot, ale
èloveku bez oh¾adu na osobu, e to, èo
aj veènú spravodlivos dostávajú tí, èo
najviac potrebuje urobi vo svojom ivote,
uèinili pokánie a uverili Bohu. Pretoe On
je èini pokánie. Uveríte Mu? Milí èitatelia,
nielene bol vydaný na smr pre nae
Boh obracia Vae srdce k sebe. On je
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hriechy, ale aj vstal pre nae ospravedlnenie (R 4,25). Ospravedlnení
súc z viery, máme pokoj k Bohu skrze

svojho Pána Jeia Krista (R 5,1). Odpustenie, spravodlivos pokoj dostanú od
Boha vetci, vade, ktorí èinia pokánie.

U si uveril Bohu, milý èitate¾? Pok¾akni vo svojom srdci a vyznaj Pánovi Jeiovi
vlastnými slovami svoje hriechy. Uver v Pána Jeia a prijmi od Boha odpustenie
hriechov, spravodlivos a pokoj ktoré pris¾úbil tým, èo Mu veria a èinia pokánie.
Neodíï z tohto sveta bez Boha, bez Krista a bez nádeje! Lebo je napísané, e Boh
ustanovil deò, v ktorom bude súdi celý svet v spravodlivosti v osobe mua, ktorého
nato urèil a podáva vetkým ¾uïom vieru, vzkriesiac ho z màtvych (Sk 17,31)
Boh necháva zvestova, vetkým, vade, aby èinili pokánie, pretoe nechce,
aby niektorí zahynuli, ale aby vetci prili ku pokániu. Aj vy, milí èitatelia.
Za redakciu èasopisu Kresan
Miroslav Vyhnánek

Zotrvávali v uèení apotolov a v spoloènom
bratskom obecenstve - viera pôsobiaca skrze lásku
Úvahy o uèení Pána Jeia a Jeho apotolov a prejavoch Boieho ivota
v kresanovi a prostredníctvom kresana v rodine, miestnom zbore a medzi ¾uïmi.

Miroslav Vyhnánek

je hrienik kadý jeden èlovek, ktorý ije
na svete. Take pod¾a Boha dnes chodí
BEZBONÍK A HRIENIK,
po svete okolo 6,5 miliardy hrienikov,
z ktorých to uznáva iba menina.
KDE SA UKÁE? (1Pt 4,18)
A teraz sa pozrime na pojem bezboník a nemyslime pritom na medzi¾udský
Èo je hriech a kto je hrienik? Èlovek sa
nechce vola hrienikom, pretoe nemá
vzah, ale na ¾udský ivot, v ktorom nie je
z toho mena dobrý pocit. Pomenovanie
miesto pre Boha  na bezbonos. Nevehrienik spája èloveka s hriechom a oznara v jestvovanie Boha, èi zbonos, ktorá
si ije ako chce, to je hriech oproti Bohu.
èuje jeho skutky za hriene. To èloveka
uráa. Cíti to ako osoèenie. Preto odmiePopieranie Boha alebo odmietanie Boha,
nevímanie si Boha a upieranie Bohu
ta prija fakt, e je hrienik. Ja som nikoho nezabil, nikoho neokradol...
práva na seba  to je bezbobýva prvá obrana èloveka, ktorý
nos, najväèí hriech, ktorým
Vetci zhreili...
sa snaí i morálne. Take niet spravodlivého èlovek zneuctieva Boha. Kým
ani jedného
pod¾a ¾udskej predstavy hriemeno hrienik odmietame, pre(R 3,10.23).
toe nie sme zloèinci, meno
nika je ním najèastejie zlodej
a vrah, niekto ve¾mi zlý a nebezbezboník nás poburuje ete
peèný, pred ktorým sa musí spoloènos
viac tým, e z nás robí neznabohov, èo
sa previnili priamo proti Bohu. A predsa
chráni. Preto sa nevieme stotoni s Boím veobecným zhodnotením ¾udstva:
je to z Boieho zhodnotenia tak: Pretoe poznajúc Boha neoslavovali ho ako
Vetci zhreili... niet spravodlivého
ani jedného (R 3,10.23). Pod¾a Písma
Boha, ani mu neïakovali, ale zmárniveli
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vo svojich mylienkach a zatemnilo sa
Èo je to zmilova sa? Boie zmiloich nerozumné srdce, hovoriac o sebe,
vanie vychádza zo spravodlivosti. Boh
e sú múdri, stali sa bláznami a zamenemôe prehliada hriech a viny. Pre tie
nili slávu neporuite¾ného Boha za
musí vystavi vinného èloveka trestu
podobnos obrazov poruite¾ného
smrti, ku ktorému ho odsúdil Boí zákon.
èloveka i vtákov a tvornohých tvorov
Ak chcel Boh odsúdi viny a zachráni
i zemeplazov. Premenili pravdu Boiu
èloveka z odsúdenia, potreboval obe za
na lo a radej sa Boha ctili a bohriech, ktorá by podstúpila smr za
hoslúili stvoreniu ne Stvorite¾ovi,
hriechy celého sveta a sama by bola bez
ktorý je poehnaný na veky. Ameò
hriechu. Keï sa Boh rozhliadal po takej
(R 1,21-25). Niet toho kto by rozumel,
obeti, na svete ju nemohol nájs, pretoe
niet kto by váne h¾adal Boha... niet
vetci zhreili. Medzi anjelmi rovnako
ani jedného (R 3,11). Take pod¾a Boha
nenaiel bytos hodnú tejto obeti. Jediný,
dnes chodí po svete nielen 6,5 miliardy
kto bol schopný donies Bohu obe za
hrienikov, ale aj 6,5 miliardy bezbohriech sveta bol Boí Syn. Svätý a spraníkov, z ktorých to pokorne vyznáva iba
vodlivý Boh zjavený v ¾udskom tele bez
nepatrné mnostvo.
hriechu. Keï Pán Jei okúsil smr za
Pretoe na svete niet spravodlivého
nae hriechy, otvoril cestu Boiemu
ani jedného èloveka, ani toho, kto by
zmilovaniu sa nad kajúcimi hrienikmi,
h¾adal Boha váne, preto je celý svet
veriacimi v Pána Jeia. Pán Jei, Boí
vinný Bohu. Neije sa pod¾a Boieho
Syn je vyjadrením Boieho zmilovania
práva, ¾udia milujú viac rozkoe ako Boha
a z¾utovania nad hrienikmi a bezboa viac milujú seba ne svojho blíneho.
níkmi. Miesto ich odsúdenia, poloil ich
A aby to poznali, Boh ich vydal do hanebhriechy na Neho a tak spravodlivo odných náruivostí a v neosvedèenú myse¾,
súdil. A im vyhlasuje odpustenie hriechov,
aby robili to, èo sa nepatrí a tak mali
pri ktorom zostáva i spravodlivým i ten,
reálne vedomie viny a odsúdenia na smr
ktorý ospravedlòuje vinného.
pod¾a Boieho práva.
Nad kým sa Boh zmiluje a nad kým
Aký postoj v srdci zaujmete vy, milí
nie? Boh si vytvoril obeou Pána Jeia
èitatelia, oproti pravde? Prijmete ju a popriestor pre odpustenie hriechov kadého
koríte sa pod òu ako hrienici a bezboèloveka. Tak úèinná je obe zmierenia.
níci vinní Bohu, hodní smrti? Alebo ju
Boh je zmierený. Prekáka hriechov, ktoodmietnete a tak urobíte z Boha klamára?
rá stála medzi Bohom a ¾udstvom je preè.
Je to nebezpeèný postoj pýchy, pretoe je
A teraz necháva Boh zvestova vetkým,
napísané: ...a svárlivým a tým, ktorí
vade, aby èinili pokánie zo svojich hrieneposlúchajú pravdu, ale poslúchajú
chov a verili, e pre Pána Jeia sú im
neprávos, bude prchlivos a hnev;
odpustené vetky hriechy. Boh je hotový
súenie a úzkos na kadú
odpusti kadému jeho hrieduu èloveka, ktorý robí Boh zavrel vetkých chy pre obe Pána Jeia
do neposlunosti,
zlé... pretoe Boh neh¾adí
Krista. Kadý, kto uverí Bohu
aby sa nad vetkými
na osobu (R 2, 8-11).
a poslúchne Ho, bude zazmiloval (R 11,32).
Take Boia pravda nás
chránený od Boieho hnevu.
vetkých stavia pod hriech
Boh sa zmiluje a z¾utuje nad
a odsúdenie Boím zákonom. Preèo nás
hrienikom èiniacim pokánie a veriacim
zavrel Boh do neposlunosti? Na túto
v Pána Jeia Krista, svojho Spasite¾a
otázku dáva Písmo jasnú odpoveï: Boh
a Pána.
zavrel vetkých do neposlunosti, aby
A nad kým sa Boh nezmiluje? Nad pysa nad vetkými zmiloval (R 11,32).
nými a spurnými, ktorí pohrdnú vyhláseným
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odpustením ich hriechov a vo svojich
hriechoch sa raz postavia pred Pána
Jeia Krista ako svojho Sudcu. Jediný
poh¾ad na Neho bude staèi na odsúdenie ich nevery, v ktorej Ním pohrdli ako
svojím Spasite¾om. Nech sa to nestane
nikomu, kto èíta tieto slová. Lebo tí vetci, ktorí Ním v nevere pohrdli, budú poèu
z Jeho úst: Nikdy som vás neznal.
Odídite odo mòa, páchatelia neprávosti! (Mt 7,23). A budú uvrhnutí do
ohnivého jazera, do veèného trápenia.
Dnes je ale ete monos prija Pána
Jeia Krista a sta sa Boím dieaom.
Ale vetkým, ktorí ho prijali dal
Boh právo a moc sta sa demi
Boími, tým, ktorí veria v Jeho meno
(J 1,12). Lebo tak Boh miloval svet, e
svojho jednorodeného Syna dal, aby
nikto, kto verí v neho nezahynul, ale
mal veèný ivot. Lebo neposlal Boh na
svet svojho Syna, aby súdil svet, ale
aby bol svet spasený skrze neho. Kto
prijal jeho svedectvo, ten speèatil, e
Boh je pravdivý. Kto verí v Syna, má
veèný ivot; ale kto nie je vo viere
posluný Synovi, neuzrie ivota, ale
hnev Boí zostáva na òom (J 3,16-17.
33.36).

Ján Siracký

Cestou ivotem, 5. 6. 1965

POKÁNIE
Boh... teraz zvestuje ¾uïom, vetkým
vade, aby èinili pokánie (Sk 17,3)
Biblické pokánie, to nie je iba pesimistický
poh¾ad na seba v zrkadle. To nie je beznádejný stav skrúenia a strachu, ale
nový, vnútorný vzah ivota k Bohu.
Význam novozákonného pokánia je:
zmena mysle a celého vnútorného èloveka; nové usporiadanie celého chovania
sa k Bohu, aj k èlovekovi. Preto èini pokánie neznamená zatvori sa do nejakého klátora, trápi svoje telo, vzdycha

a narieka nad svojou vinou. Pokánie
znamená vráti sa k Bohu v pokore a prija vierou spasenie a odpustenie, ktoré
Boh v Kristu pripravil. Èiòte pokánie znamená zmeòte svoju myse¾! Obnovte sa!
Zmeòte sa celkove! Zastavte sa a vráte
k Bohu! Preto pravé pokánie je morálna
a duchovná revolúcia ivota. Je to celkom
nový vzah ivota k Bohu. Pokánie je osobný èin slobodnej vôle èloveka na Boiu
výzvu. To je jasné i z náho textu. Takéto
pokánie vyvýi Boha aj èloveka. Ono dá
èlovekovi pravú slobodu v jeho vzahu
k Bohu, ¾uïom a vetkým veciam. Takto,
h¾a, je kajúci hrienik korunovaný Boou
milosou. Hriech èloveka poníil a potupil,
milos ho oslobodzuje, povyuje.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 25. 2. 1965

MILOS A SPRAVODLIVOS
Spravodlivos a súd je postaou
tvojho trónu; milos a pravda predchádzajú tvoju tvár ( 89,15)
Boh môe uèini milos len v súhlase so
Svojou svätosou. On nemôe hriech iba
krtnú. Musí ho riei ako sudca. Dvaja
¾udia, ktorí sa navzájom pouráali, si
môu poveda: Zabudnime na vetko,
pochovajme minulos! Boh ale nie je
èlovekov rovesník. On je ochrana Svojho
svätého zákona. Preto aj milos ude¾uje
len v súhlase so Svojím zákonom, v súhlase so Svojou svätosou. Boh, preto, e
je Bohom, nemôe povaova hriech za
malièkos. Ako Stvorite¾ nemôe hriech
Svojho stvorenia ignorova. Jeho svätos
iada, aby v otázke hriechu vyslovil svoje:
Nie! Preto aj hrienik môe by ospravedlnený len v súhlase s Boou svätosou, ktorá nesmie by obchádzaná alebo
ignorovaná. Vo vykúpení milos a pravda
patria k sebe, lebo ich spojila Golgota.
Milos ako nezaslúená priazeò Boia stáva sa pre èloveka zdrojom trvalej radosti
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a vïaènosti voèi Bohu. Táto milos je spasite¾ná, to sa prejavuje aj vo víazstve
nad hriechom a nad kadou inou slabosou. My, ktorí sme toto pokánie uèinili
a dosiahli sme túto milos, dbajme, aby
sme ju nikdy nebrali nadarmo!

Dobrá sejba

Vydané s povolením vydavate¾a
Gute Botschaft Verlag
35673 Dillenburg  Germany

ÈLOVEK NENÁVIDÍ PRAVDU
Lebo slovo Boie je ivé a úèinné
a ostrejie nad kadý meè, ostrý na
obe strany... a spôsobné posúdi
mylienky a úmysly srdca (d 4,12)
Èo máte vlastne proti Boiemu Slovu?
opýtali sa jedného mladého mua. Odpovedal: Ono má èosi proti mne, odtia¾
pochádza nenávis proti Biblii a preto ju
¾udia èasto odmietajú. Èlovek nenávidí
pravdu a preto aj tých, ktorí mu pravdu
podávajú, svedèiac o nej. Javia sa mu, akoby boli zvestovatelia súdu. Èlovek chce
ma svoj pokoj a nepáèi sa mu stále pripomínanie hriechov. To je aj dôvod, preèo
sa ¾udia vyhýbajú Jeiovým uèeníkom,
hoci navonok proti nim niè nemajú. Lene
títo uèeníci majú váne a èasto ostré
slová proti hriechu, hovoria jasne o nutnosti obráti sa a pripomínajú budúci súd.
A tak sa ¾udia od nich dria bokom
a tým aj od Boieho slova. Ale nech si
nikto nemyslí o tých ¾uïoch, ktorí tak tvrdoijne Boie slovo odmietajú, e sú vetci vo svojich srdciach neveriaci: Oni len
nechcú niè poèu z Boieho slova a idú
mu preè z cesty, lebo im pripomína ich
hriechy  ich hriechy v mladosti, hriechy
v manelstve, hriechy v zamestnaní alebo obchodovaní. Èlovek chce ma svoj
k¾ud, preto nenávidí také nepríjemné
spomienky. Keï Pavol hovoril miestodrite¾ovi Felixovi o spravodlivosti a zdranlivosti a o budúcom súde, bol Felix napl-

nený strachom a odvetil: Teraz choï,
ale keï budem ma èas, zavolám a
(Sk 24,25).

Èi aj vás Boie Slovo
obviòuje? Neodmietajte ho,
ale skloòte sa pred ním - získate veèné spasenie.
Milan Hrdina

Cestou ivotem 1970

AKO MÔE VEDIE,
E TVOJE HRIECHY SÚ
NAVDY ODSTRÁNENÉ?
Ale teraz pri skonaní vekov zjavil sa
raz navdy na odstránenie hriechu
svojou obeou. Po druhé sa ukáe
bez hriechu tým, ktorí ho oèakávajú
(d 9,26 a 28)
astný je ten èitate¾ týchto riadkov, ktorý
u vie, e Pán Jei jeho hriechy
odstránil. Alebo snáï ete len pátra po
tom, akoby si mohol vedie, e tvoj hriech
môe by odstránený? To, e a trápi táto
otázka, je dobré znamenie, lebo práve
takým patria hore uvedené slová. Mnohí
u máme skúsenos, e On odstránil ná
hriech a teraz Ho u èakáme, e sa ukáe
po druhý raz.
Istého chlapca sa pýtali: Ako môe
vedie, e tvoje hriechy sú navdy odstránené? Pretoe na Jeiovi u nie sú,
znela odpoveï. Èo to s tým má spoloèné? Vetko, pretoe ak On niesol moje
hriechy na svojom tele na krí  a On to
urobil  a teraz je v nebi bez nich, potom
ich musel urèite odstráni.
Verí tomu, milý èitate¾? Ak áno,
môe sa zaradi do mnostva tých, ktorí
u tu na tejto zemi vychutnávajú bezpeènos a vierohodnos pravdy, e môj
hriech je odstránený.
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nosou tvrdí, e je kresan. Nie je to vak
domý¾avos, ale viera, keï niekto môe
poveda: Ja viem, e som Boie diea,
lebo verím v Pána Jeia Krista a Boh mi
KTO JE KRESANOM?
vo svojom Slove hovorí, e som Jeho
Milý èitate¾, urèite sa povauje za
dieaom, ak verím. Kto verí v Syna
kresana, avak èi právom, alebo nepráBoieho, má svedectvo sám v sebe
vom, to vie iba Boh. Pozrime sa teda
(1J 5,10). Ak to prvé u teba platí, toti e
spolu na chví¾u do Boieho Slova, aby
verí v Pána Jeia, nie je teda iadnou
sme videli, èo o tom Boh hovorí. Ak sa
opoválivosou poveda, e má aj to
nemôe nazva kresanom pod¾a
druhé. Znova k nám hovorí apotol skrze
pravdy Písma, môe ti by toto èítanie
Svätého Ducha: To som napísal vám
na ve¾ký úitok. Ak vak kresanom u
veriacim v meno Syna Boieho nato,
naozaj si, môe ti takéto usilovné èítanie
aby ste vedeli, e máte veèný ivot
poslúi k tomu, aby sa rozmnoil pokoj
(1J 5,13). Mohla by Biblia hovori ete
a rados v tvojom srdci.
jednoduchie? U to viac ani nie je
Kto je teda kresan? Je to hrienik,
moné. Zlé srdce èloveka je plné nepriaktorý dostal milos, ten, kto je pred ustate¾stva voèi Bohu, a preto je náchylné
novením sveta vyvolený v Kristovi (Ef 1,4)
veri Mu, keï hovorí o hneve a o súde,
a je z milosti Boej povolaný
ale neochotne prijíma takú
k tomu, aby bol v òom zjavený To som napísal vám predivnú lásku, e Boh dal
Boí Syn (G 1,15-16). Je spa- veriacim v meno Syna svojho Syna, aby za nás
sený milosou skrze vieru a to Boieho nato, aby ste vetko vykonal a nám aby
nie sám zo seba, ale je to vedeli, e máte veèný neostalo niè iné, len vyzna,
ivot (1J 5,13)
Boí dar (Ef 2,8). Má vykúpee u bolo vetko vykonané.
nie skrze krv Jeiovu (Ef 1,7),
Ak viem, e Boh je láska,
je od svojich hriechov umytý a ospravenemôem iadny Jeho skutok lásky
dlnený skrze túto krv (Zj 1,5; R 5,9).
povaova za príli ve¾ký. Áno, kto neverí,
Kedysi bol Boím nepriate¾om, ale teraz
e Boia láska je taká ve¾ká ako o nej
je zmierený s Bohom pre smr Jeho Syna
hovorí Boh, previnil sa tým hriechom, e
(R 5,10) a bude s Pánom Jeiom zarobí z Boha klamára. Kto neverí Bohu,
chovaný pred budúcim hnevom (1Te
ten ho urobil lhárom, pretoe neuveril
1,10). Bol màtvy v hriechoch, ale Boh ho
svedectvu, ktoré vysvedèil Boh o svooivil spolu s Kristom, spolu s Ním ho
jom Synovi (1J 5,10).
vzkriesil a posadil na nebeské miesto
Preto dobre uvauj, milý èitate¾, o uve(Ef 2,5-6). Je dieaom Boím skrze Jeidených výpovediach Písma. Ak sa doma Krista (Ef 1,5), dedièom Boím a sponieva, e nie si ve¾mi ve¾ký hrienik
ludedièom Kristovým (R 8,17), spolua e ti môu by tvoje hriechy odpustené
úèastníkom Jeho krá¾ovstva, urèený na
preto, e ich je málo, nie si kresanom. Ak
to, aby s Ním kra¾oval (Zj 1,6 a 9 ; 22,5).
si vak presvedèený, e si ve¾ký hrienik,
Teda toto je kresan. Èi to nie je ve¾ká
avak e krv Kristova oèisuje od vetprednos? Nepochybne, milý èitate¾, èo
kých hriechov, potom sú ti hriechy odsa týka neba, by kresanom je nieèo
pustené; Pán Jei za ne zaplatil. Ak si
ve¾ké, rozhodujúce a èo sa týka pozemmyslí, e tvoje hriechy môu by zaského ivota, nie je niè úbohejie, ne by
hladené nejakými dobrými skutkami, aj
niekým iným ako kresanom. Si teda
keby boli vykonané kvôli Bohu alebo
kresanom? Sú ¾udia, ktorí povaujú za
Jeho svätosti, ete stále nedôveruje krdomý¾avos, ak niekto o sebe s rozhodvi, ktorá bola preliata na kríi. Alebo ak si
Kresanská roèenka 1936
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myslí, e tvoja viera zahladzuje tvoje
hriechy, nie si ete kresanom, ba ani
nechápe, èo vlastne viera znamená.
Viera h¾adí na Pána Jeia, nie sama na
seba. Na Jeia, ktorý sám je naím
Spasite¾om, ktorý sám nae hriechy
zahladil. Ak verí, e On to urobil aj pre
teba, potom má vieru a si kresanom.
V okamihu, keï spozná, èo pre teba
uèinil Pán Jei, získa pokoj, nech u
bol tvoj minulý ivot akýko¾vek, pretoe
vetko, èo sa mohlo a muselo vykona
na odstránenie tvojej viny, bolo vykonané
v obeti náho Pána Jeia Krista. alárnik v meste Filipis dokonca kruto
zaobchádzal s Pánovými uèeníkmi, ale
jedinou odpoveïou na jeho otázku
oh¾adom cesty spasenia bolo: Uver
v Pána Jeia Krista a bude spasený
ty i tvoj dom (Sk 16,31). Ete tej istej
noci sa mohol radova, namiesto toho,
aby sa chvel, pretoe s celým svojím
domom uveril Bohu (Sk 16,23-24). Keï
sa Filip stretol s eunuchom z Etiópie, zistil, e tento èlovek o mene Jei vôbec niè
nevedel. Keï vak poèas cesty prijalo
jeho srdce pravdu, take svoju vieru vyznal krstom, mohol vo svojej ceste pokraèova s radosou, lebo ktoko¾vek
vyzná, e Jei je Syn Boí, Boh zostáva v òom a on v Bohu (1J 4,15). Niè iné
iba krí môe da znepokojenému svedomiu pokoj. Aká bezodná je milos tohto
vykúpenia! Ponúkané spasenie je skvostným darom lásky, ktorú sme neh¾adali
a ktorú nemohol zadra hriech, ktorú
vak môe zadra nevera. Ale Boh tak
dokazuje svoju lásku naproti nám, e
keï sme my ete boli hrienikmi,
Kristus zomrel za nás (R 5,8). Niè
nemôe zabráni hrienikovi, aby prijal
bohaté poehnanie, ktoré Boh chce da
kadému, kto v túto lásku verí.

Milý èitate¾, si kresanom?

Dobrá sejba

Vydané s povolením vydavate¾a
Gute Botschaft Verlag
35673 Dillenburg  Germany

KROK VIERY
Povrazolezec si nad priepasou dal
napnú lano. Predtým, ako naò poloil
nohu, zavolal na divákov, ktorí sa zvedavo pozerali: Veríte, e dokáem prebehnú po tomto lane bez roho, e by
som spadol? Vetci krièali: Áno! Nato
preiel v tej závratnej výke na druhú
stranu a zoal ve¾ký potlesk. Potom vzal
fúrik a zvolal: Veríte, e to prejdem aj
s týmto? Za spoloèného potlesku vetci
krièali: Áno, aj tomu veríme! Neïaleko
stála dáma, ktorá nadene tlieskala.
Artista sa k nej obrátil so slovami: Buïte
taká dobrá a nastúpte. Dáma zbledla
a odmietla.
Veri, ale nenastúpi  toto je problém
mnohých. Èo pomôe viera, ak niekto
nepríde osobne k Pánovi Jeiovi Kristovi
a nezverí Mu svoj ivot? Ale vetci, ktorí
k Nemu urobili tento krok viery, môu
svedèi: On dá dui taký pokoj, o ktorom
a dovtedy nemali ani len tuenie.

A ako vyzerá tento krok
viery prakticky?
Skloòte svoje kolená
pred Pánom Jeiom v modlitbe
a odkryte Mu celý vá ivot.
Uverte, e On musel aj za vás
osobne zomrie na kríi
a ïakujte Mu, e aj za vás
vetko pred Bohom dobre uèinil.
Viera je... presvedèenie o veciach,
ktoré sa nevidia. Bez viery nie je
moné ¾úbi sa Bohu. Lebo ten, kto
prichádza k Bohu, musí veri, e On
je, a e tým, ktorí Ho snane h¾adajú,
je odplatite¾om (d 11,1.6).

blok 13.qxd

17.6.2010

22:59

Page 10

10

KRESAN

Ján Siracký

Cestou ivotem, 11. 2. 1965

SUVERÉNNY BOH
H¾a, silný Boh vládne velebne vo svojej sile (Job 36,22)
Boh je absolútny, nepodliehajúci nikomu
a nièomu mimo seba. On je samorozhodujúci, preto vetky Jeho skutky majú
svoj pôvod v Òom samom. On je nezávislý a slobodný. Keby vykonal nieèo
z donútenia, alebo z ovplyvnenia, to by
pochádzalo z vonkajej príèiny. No Boha
niè neovplyvnilo k Jeho èinnosti. Ani vesmír nebol potrebný k zdokonaleniu Jeho
Boskej bytosti. Boia dokonalos a poehnanos nie sú závislé na jestvovaní
vesmíru. Boh jestvuje sám pre seba,
nepotrebuje niè, aby bol dokonalým
Bohom. On dosahuje kadý cie¾ v samom
sebe, preto je sebestaèný. Vetko, èo
koná, koná pre Svoje meno (alm 23:3).
U Neho vo vetkom rozhoduje iba Jeho
vlastná prirodzenos. Vetko, èo stvoril,
stvoril iba zo Svojej Boskej vôle a pre
seba samého. V Òom samom boli pohnútky, ktoré, Ho viedli k Jeho stvorite¾skej èinnosti. Tieto Svoje pohnútky nám
nezjavil: Skryté veci patria Hospodinovi, námu Bohu... (5M 29:29). Preto
aj po vetkom zjavení, ktoré máme o Bohu, On vo Svojej podstate nám zostáva
nevyspytate¾ný. Zostáva vysoko nad
nami. Klaòajme sa mu!

Dobrá sejba

Vydané s povolením vydavate¾a
Gute Botschaft Verlag
35673 Dillenburg  Germany

LEN BLÁZON POPIERA BOHA
Blázon hovorí vo svojom srdci: Niet
Boha. Skazení sú a páchajú ohavnú
neprávos. Niet toho, kto by robil
dobré (alm 53,2)

Je ve¾ký zmätok v tom, èo ¾udia hovoria
o Bohu. Mnohí veobecne popierajú Jeho
existenciu. Iní Ho povaujú za tajomnú
bytos, ktorá nemôe by nikým spoznaná. A z tých, ktorí ete uznávajú Jeho
existenciu, si niektorí myslia, e On sa
o nás nezaujíma a vôbec u nie o podrobnosti náho ivota. Pre niektorých je Boh
a príroda jedno a to isté. Iní opä uprednostnia vieru vo viacerých bohov.
No a èo hovorí sám Boh? Jediný prameò, z ktorého môeme èerpa poznanie Boha, je Biblia. Pozrime sa do nej.
l

l

l

l

l

l

l

Boh nás vetkých pozná, vèítane
naich mylienok, ciest a slov (alm
139,1-4),
Boh pozná vetko a niè nie je pre
Neho príli ve¾ké (Job 42,2),
Boh je vade a nikto sa nemôe pred
Ním ukry (Jeremiá 23,23-24; alm
139,7-12),
Boh sa nemení, ani vo Svojej bytosti,
ani vo Svojom Slove (Malachiá 3,6;
Jakub 1,17),
Boh je veèný. Nemá poèiatok, ani
koniec (Izaiá 40,28),
Boh je svätý a nemôe strpie hriech
(Habakuk 1,13),
Boh je láska (1.Jána 4,8) a Jeho
elaním pre nás je slovo v evanjeliu
Jána 3,16:

Lebo tak miloval Boh svet
(tzn. ¾udí), e svojho
jednorodeného Syna dal,
aby kadý kto verí v neho,
nezahynul, ale mal
veèný ivot.
Chcete teraz veri ¾uïom,
alebo Bohu? Neurobte chybu - keïe ide o vae veèné blaho
alebo veèné zatratenie.
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Ján Siracký

Cestou ivotem, 20. 4. 1965

ZÁKON A MILOS
Zákon je daný skrze Mojia, milos
a pravda stala sa skrze Jeia Krista
(J 1,17)
Kadý, kto pozorne èíta Bibliu môe zisti,
e hlavným predmetom v nej je zákon
a milos. Tieto dve veci nám hovoria
o dvoch obdobiach. Zákon o období,
ktoré trvalo od Sinaj po Golgotu, milos
o období, ktoré trvá od Golgoty po Kristov
príchod pre Jeho Cirkev. To vak neznamená, e pred Mojiom nebol zákon
alebo pred príchodom Pána Jeia
milos. U prvému èloveku v raji vydal
Boh zákon, keï mu povedal: Ale zo
stromu vedenia dobrého a zlého nebude jes (1M 2,17). Èlovek tento zákon
prestúpil a dostal sa pod moc smrti.
Hriech, ktorý je ostòom smrti, zasiahol
jeho telo i duu. Len èo èlovek zhreil,
poznal svoju nahotu a snail sa prikry ju
svojím úsilím. To sa mu vak nepodarilo,
lebo Boh naòho zavolal: Kde si? Takto
Boh vo svojej milosti h¾adal u prvého
èloveka, ktorý prestúpil jeho zákon. Namiesto odsúdenia, ktoré si zaslúil, Boh
mu pripravil odev z koe zvieraa, ktorý
vyhovoval jeho potrebe i Boej poiadavke. To bol prvý predobraz Kristovej
spravodlivosti, ktorou sú odiati vetci
veriaci.

Dobrá sejba

Vydané s povolením vydavate¾a
Gute Botschaft Verlag
35673 Dillenburg  Germany

NAOZAJ SA STALO
Jedna tudentka si pohàdavo prezrela
vystavené Biblie a kresanskú literatúru
a potom pohorene spustila: Nekúpim si
u vás niè, lebo nepoznám kresana, ktorý

by bol ozaj dobrý. Ak raz takého stretnem, potom urèite po kresanstve zatúim.
Urèite nestretnete! A predavaè vyuil
prekvapenie dievèiny a pokraèoval: Ale
nepochopili ste princíp kresanstva. Na
kresana sa nepýtame prídavným menom aký je, ale èí je! Viete, ste ve¾mi milé
dievèa. Boh vás obdaril nevednou krásou. Ste vkusne obleèená. Vycítil som, e
ste usilovná tudentka a máte urèite
mnoho ïalích dobrých vlastností. Ale
keby som teraz navdy odchádzal do
Ameriky, urèite by som nevzal so sebou
vás, pretoe nie ste moja dcéra. Vzal by
som svojho syna. Nie je taký usilovný ako
vy, mono nemá to¾ko dobrých vlastností
ako vy, ale napriek tomu by som pri
odchode vzal jeho. Pretoe je môj! Nu
a tak je to aj v kresanstve. Pán Jei
èoskoro príde a vezme so sebou tých,
ktorí sú Jeho! Nie dobrých, ani usilovných, ani spravodlivých, ani horlivých, ale
tých, ktorí Ho prijali. Keby priiel teraz,
urèite by vás nevzal, lebo nie ste Jeho.
Dievèinu to oslovilo. Pýtala sa, ako sa
dá zabezpeèi, aby bola Jeho. A odtia¾
bol u len krôèik k èinu. Dnes patrí Pánovi
Jeiovi. Vade rozpráva o tom, e je
Jeho.

Dobrá sejba

Vydané s povolením vydavate¾a
Gute Botschaft Verlag
35673 Dillenburg  Germany

ZLOMENÉ SRDCIA
Duch Pána Hospodina je nado mnou,
pretoe ma pomazal Hospodin, aby
som zvestoval chudobným evanjelium; poslal ma obviaza skrúených
srdcom (Iz 61,1)
Jeden veriaci mu èítal vo výklade opravovne nasledujúce oznámenie: Opravujeme vetko, okrem zlomených sàdc.
Pretoe rád vydával svedectvo o svojom

blok 13.qxd

17.6.2010

22:59

Page 12

12

KRESAN

Pánovi, voiel dovnútra. Opýtal sa mladej
panej, ktorá sa pýtala, èo si elá: Videl
som vae oznámenie vo výklade a chcel
som sa iba opýta, kde by ste asi poslali
¾udí so zlomeným srdcom?
Najskôr do nemocnice, odpovedala.
Tu tento mu vybral z vrecka svoju Bibliu,
otvoril knihu proroka Izaiáa 57,15 a povedal: Boh, Pán, má na to lepí prostriedok. Poèujte, èo hovorí: Lebo takto
hovorí... ten, ktorý býva vo veènosti,
ktorého meno je Svätý: Bývam na výsosti a v svätyni a s tým, kto je zdrteného a poníeného, oivujúc i srdce
zdrtených. Keï si to tá ena so záujmom vypoèula, onen veriac mu pokraèoval: Pán Jei, ktorý priiel na túto zem
ako Spasite¾, naplnil proroctvá Starého
Zákona. Priiel obviaza zlomené srdcia.
Nevieme, èi tá pani po týchto slovách
nala cestu k Pánovi Jeiovi. Ale toto
vieme: Pán Jei je i dnes ete hotový zahoji Svojimi milujúcimi rukami rany,
spôsobené hriechom.

Poïte k Nemu a prineste Mu
svoje zlomené, skrúené srdcia,
ktoré sami nedokáete opravi!
Èasopis Veèný ivot,
roèník V., november-december 1972, èíslo 6.

PRIIEL KRISTUS  BOÍ SYN
 ...A ena mu povedala: Viem, e príde
Mesiá, ktorý sa volá Kristus. Keï ten
príde, oznámi nám vetko. A Jei jej
povedal: Ja som to, ktorý hovorím
s tebou (J 4,25)
Pre spasenie sveta spod vladárstva smrti,
zloreèenstva zeme a poroby hriechu bol
poslaný od Boha zas¾úbený Kristus, Boí
Syn. Boh nám daroval mnoho schopných ¾udí, ktorí svojou múdrosou u¾ahèili
v mnohých oblastiach ivot na tomto
svete. Ale pre vrcholnú úlohu spasite¾a

sveta bol od veènosti urèený len jeden 
Pán Jei Kristus, Boí Syn. On jediný
vyhovoval nárokom Boej spravodlivosti
a potrebe hrieneho stvorenia.
Hebrejsky výraz slova Mesiá a grécky Christos znamená pomazaný. V Starom zákone Boh urèoval koho vybral do
funkcie krá¾a, kòaza a proroka tak, e ho
nechal pomaza olejom. Olej symbolizoval
Boieho Ducha a pomazaním Boh symbolicky zverejnil, kto je Jeho vyvolený,
Jemu vyhovujúci a milý sluobník pre danú
slubu. Pre slubu Spasite¾a sveta si Boh
vybral svojho Syna a poslal v urèený èas
na svet. Z neba na zem, zo slávy do
potupy, z Boieho trónu do poníenia, On
prvý stal sa posledným. Boh sa musel sta
èlovekom, aby zachránil èloveka. Vzal na
seba ¾udské telo a s ním i vetko ¾udské
poníenie okrem hriechu. Tento Kristov
slávny èin sprevádzalo nebeské rytierstvo
spevom na slávu Bohu. Aj vesmír vyslal
svojho predstavite¾a  krá¾ovskú hviezdu,
aby priviedla mudrcov pokloni sa Mu
(Mt 2,1-2). Celý ivot Pána Jeia bol svätý a dokonalý ako bol On Svätým a dokonalým. Keï na kríi zvolal: Dokonané
je! (J 19,30) odkazuje nám, e nae spasenie, kvôli ktorému zostúpil z neba na
svet, je hotové. Kristu s nás zmieril s Bohom tým, e odstránil nae hriechy. A Jeho
krv sa preliala na odpustenie hriechov
vetkých, èo veria v Neho.
No Kristus nezostal v hrobe. Boh Ho
vzkriesil z màtvych a ako Pán voiel do
samotného neba, kde koná slubu Ve¾kòaza vetkým, ktorí v neho veria ako ich
orodovník a prímluvca.
Kristus nás vo svojom prvom príchode
zmieril s Bohom. Skrze krv nás oèistil
a tak uspôsobil pre Boie krá¾ovstvo.
A v Jeho druhom príchode uvedie vetkých veriacich do neho. Ich telá premení
a budú jemu podobní a budú tam vo veènej sláve a blaenosti i s Ním naveky.

Bude tam aj ty, milý èitate¾?
Pozn.: Upravené a skrátené
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MAPA S CESTOU DO NEBA
Starý námorník vstúpil do kníhkupectva
a obrátil sa na predavaèa so slovami:
Potrebujem mapu, aby som mohol nájs
cestu.
Radi poslúime, ale akú mapu potrebujete? Riviéru, Alpy, Korziku...?
Nie, iadnu z týchto máp. Chcel by
som takú mapu, ktorá by mi ukázala
cestu do neba.
Cestu do neba? predavaè premý¾al.
Tak vy by ste asi chceli Bibliu.
Áno, porozumeli ste mi, odpovedal
námorník s úsmevom.
Vzal Bibliu, zaplatil a pri odchode sa
otoèil k mladému predavaèovi. Poznáte
túto mapu?
Áno, príleitostne si v nej èítam.
To je dobre, odpovedal ten starý
námorník, to som rád. Ale, milý priate¾,
myslite na to, e to nestaèí. Èlovek musí
tie veri tomu, èo v Biblii èíta, a poslúchnu to.
Èíta Bibliu je dobré. Je to Boia kniha.
Skrze òu sa uèíme poznáva Boha a aj
vidie v nej seba, tak ako On nás vidí.
Poslúcha Bibliu, zariadi svoj ivot
pod¾a jej nauèení,  to je, èo Boh oèakáva
od kadého èloveka. Boj sa Boha a ostríhaj jeho prikázania, lebo to je povinnosou kadého èloveka. (Kaz 12,13).

Ale veri celej Biblii je ete lepie.
Viera je z poèutia a poèutie
skrze slovo Boie (R 10,7). Hovorí nám, e sme milosou spasení, skrze vieru (Ef 2,8).

13

R. Folkner

Olomouc 1990  prepis z poznámok

LIST IDOM 11. KAPITOLA
 ABRAHÁMOVA VIERA
Pod¾a listu idom 11, il Abrahám ako
pútnik a cudzinec a sahoval sa z miesta
na miesto. Pritom poslúchal Boha, ktorý
mu ukazoval, èo má robi. Boh odmenil
a poctil Abrahámovu vieru. Ja vám neviem poveda, ako Boh odmení vau
vieru, pretoe Boh je Tvorca a je ve¾mi
tvorivý. Pristupuje k rôznym ¾uïom rôznym spôsobom a kadý z nás je v Jeho
oèiach jedineèný. Ale on vieru odmení. Je
predsa odplatite¾om tým, ktorí Ho snane
h¾adajú.
Mal som osemnás rokov a nevedel
som, èo má Boh s mojím ivotom v úmysle, ale myslel som to s Ním váne. Chodil
som na kresanskú univerzitu a v prvom
roèníku sa konala ve¾ká misijná konferencia, na ktorej sa zúèastnilo mnoho misionárov z celého sveta. Hovorilo sa tam
o Boom diele a ja si pamätám, ako som
tam stál spolu s inými tudentmi a v duchu som sa modlil: Boe, ja neviem, èo
chce urobi v mojom ivote, ale som
ochotný robi èoko¾vek, èo ma pole
urobi. Pôjdem tam, kam bude chcie.
Po ukonèení univerzity som zaèal pôsobi
v malièkom zbore v jednom vidieckom
mesteèku. Nikto o tom mieste nikdy nepoèul. Ale ¾udia v òom boli úasní! Potom
som sa presahoval do väèieho zboru
a dnes pracujem v zbore v Oklahoma
City. Mal som príleitos káza na mnohých miestach pred mnostvom ¾udí. Nie
preto, e by som bol výnimoèný alebo
zvlá významný, ale preto, e som skúal by posluný najprv v malých veciach
a vo vetkom, èo mi Boh prikázal urobi.
V istom zmysle sa cítim ako Abrahám. Je
to záleitos vernosti a poslunosti.
Hovorím to iba preto, aby som vás uistil,
e vo vaom ivote urobí Boh to isté.
Ak budete posluní v malých veciach, On
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rozíri vau slubu a pouije si vás spôktoré malo základy a ktorého remeselsobom, o ktorom sa vám ani nesnívalo.
níkom a stavite¾om je Boh. A tak sa odStaèí poslúcha Boha.
delil od svojho predchádzajúceho spôSamozrejme sa nedostaneme k tomu,
sobu ivota. V Joz 24,2 sa doèítame, e
aby sme Abrahámov ivot rozobrali
Abrahámova rodina uctievala modly  boli
podrobne, a tak si vytýèime len nieko¾ko
to pohania, ktorí uctievali faloných bodôleitých bodov. Najprv sme si povedali,
hov. Ale od urèitého èasu sa z Abraháma
e Abrahám poslúchal Boha,
stal uctievaè jediného pravého
èo je ve¾mi dôleitou súèasou A nepripodobòujte Boha. Po svojom obrátení sa
sa tomuto svetu.
ivota viery. Z listu idom 11 je
otoèil chrbtom modlám a il
(R 12,2)
zrejmé, e poslúchal rýchlo.
ivot, ktorý sa Bohu páèil. Jeho
Neváhal, ale poslúchol,
ivot charakterizoval stan.
akonáhle ho Boh povolal. Kristus ... dal sám seba To vyjadrovalo jeho postoj
Potom ho poslunos vied- za nae hriechy, aby nás k tomuto svetu. Nestaral
la postupne krok za krosa príli o materiálne veci,
vytrhol z prítomného
kom, a tak kráèal vo viere
ani nezapustil hlboko koreveku zlého. (G 1,4)
vpred. Jeho poslunos ho
ne do tohto sveta. Oèakáviedla stále ïalej a ïalej a postupne prival nebeské mesto. Pozrime sa na ver 16:
náala ovocie. A Boh jeho poslunos odAle takto túia po lepej, to jest po
menil. Abrahám nás teda uèí, e ivot vienebeskej (vlasti). Preto sa nehanbí za
ry sa nezaobíde bez poslunosti. Ver 8:
nich Boh menova sa ich Bohom, lebo
Vierou Abrahám súc volaný poslúim prihotovil mesto. Abrahám úprimne
chol. Z Abrahámovho ivota sa môetúil by s Bohom. Slovo túi je ve¾mi
me nauèi nielen poslunosti, ale aj odsilné: Abraháma spa¾ovala túba poslúdeleniu. Oddeleniu od sveta, od hriechu,
cha Boha, pretoe Mu bol úplne oddaný
od vetkého, èo nám môe bráni v poa oddelený pre Neho. Kol 3,2: Na to
slunosti Bohu.
myslite, èo je hore, nie na to, èo je na
Keï hovoríme o oddelení, hovoríme
zemi. V 1J 2,15 nám Ján ve¾mi ostro
o tom, èo je mimo vôle Boej pre ná
a naliehavo kladie na srdce: Nemilujte
ivot. Môe ís o neveru, o nesprávne
svet, ani veci, ktoré sú na svete. Keï
vzahy, o zlé veci, ktoré nás zdrujú v naniekto miluje svet, nie je v òom lásky
sledovaní Boha. R 12,2: A nepripoOtcovej.
dobòujte sa tomuto svetu. G 1,4:
Abrahám poèul Boie volanie a poslúKristus... dal sám seba za nae hriechol. Ukazuje nám tak, e poslunos
chy, aby nás vytrhol z prítomného
Boiemu volaniu zahàòa oddelenie sa od
veku zlého. V tejto súvislosti samozrejstarého spôsobu ivota. Drahí priatelia,
me nehovoríme o svete prírody. Príroda
kadý z nás je niekedy v pokuení necha
nie je zlá. Pán Boh sa na Svoje stvorenie
sa strhnú vecami tohto sveta. To, èo je
pozrel a povedal, e je dobré. Hovoríme
pokuením pre vás, nemusí by pokuo svete ako o systéme, ktorý sa vzoprel
ením pre váho suseda a to, èo je pokuBoej vôli.
ením pre váho suseda, vôbec nemusí
Abrahám bol povolaný, aby opustil Ur
by pokuením pre mòa. Kadý z nás je
a aby il ako cudzinec a pútnik. V Ur mal
pokúaný svojím spôsobom, ale iadne
vetko pohodlie  bolo to prosperujúce
pokuenie nás nemá zláka tak, ako sa
mesto. V zas¾úbenej zemi il v stanoch.
ním nechajú zláka ¾udia tohto sveta.
Stan je obrazom pútnictva. Abrahám il
Ale Boh je verný, ktorý vás nedá poako pútnik a nikdy u nemal trvalý domov.
kúa nad vau monos, ale spôsobí
Teil sa vak na lepí domov  na mesto,
s pokuením aj východ z neho, aby ste
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mohli znies (1 K 10,13). ivot oddeleena boli príli starí na to, aby mohli ma
nia nás bude nieèo stá. Poznám ¾udí,
deti. No Boím zázrakom priiel na svet
ktorí hovoria, e nezáleí na tom ako
Izák (ver 12). A tak Boh prikázal Abraháijete, èo robíte a s kým ijete, kam
movi, aby vzal do ruky piesok a pozorochodievate, èo hovoríte, èo èítate. Pavol
val, ako sa mu zrnieèka sypú pomedzi
má na to vak ve¾mi jasný názor, keï
prsty. Potom ho vyzval, aby zrnká spoèíhovorí, e keï máme slobodu v Kristovi,
tal. Jeho potomstva malo by to¾ko ako
nemáme slobodu hrei. Èi
vetkých zrnieèok piesku na
Ale Boh je verný,
zostaneme v hriechu, aby
pobreí. Potom sa mal poktorý vás nedá pokúa
sa rozmnoila milos?
zrie hore na hviezdy a zránad vau monos,
Nech sa nestane! Lebo
ta ich. Jeho potomstva
ale spôsobí s pokuením
veï ktorí sme zomreli
malo by to¾ko ako hviezd
aj východ z neho, aby
hriechu, ako budeme ete
na nebeskej oblohe. Boh
ste mohli znies
i v òom?! (R 6,1-2).
svoj s¾ub dodral a zázraè(1 K 10,13)
Je v nás vak aj sila, ktoným spôsobom dal Abrahárá sa nás snaí udra v starom spôsobe
movi syna, skrze ktorého vzilo Abraháivota. Niekedy sa jej hovorí svetáckos
movi potomstvo. Nielen e mali Izáka, ale
a môe sa prejavi v skutku, èi v postoji,
skrze neho aj celý národ. A nielen e mali
ale jej charakteristickou èrtou je udra
národ Izrael, ale Pavol v liste Galaanom
èloveka v ivote pre staré ja. Uspokoji
vysvet¾uje, e my vetci sme Abrahápredovetkým seba namiesto Boha. Tamovými potomkami skrze vieru v náho
kýto èlovek sa niekedy zakrýva rúkom
Pána Jeia Krista pod¾a zmluvy, ktorú
zbonosti a snaí sa v oèiach iných kresBoh uzavrel s Abrahámom. A tak sme
anov pôsobi dôstojne. No vo svojom
vlastne dedièia. Boh tak dal Abrahámovi
vnútri ije len pre tento svet a koná pod¾a
a jeho nasledovníkom jasnú predstavu
iadostí tohto sveta. Boh vidí nae srdcia
o nasledujúcej odmene: nebeské mesto,
a hovorí nám, e ak budeme i vierou,
lepiu zem. Nech je zas¾úbená zem
staneme sa cudzincami tomuto svetu.
a vetky mestá tohto sveta akoko¾vek
Podobne ako Abrahám, staneme sa cudobré, aj my, podobne ako Abrahám, mádzincami a pútnikmi, pretoe tento svet
me h¾adie ponad tento svet a uprie nau
nie je naím trvalým domovom a oèakátúbu na nebeské veci.
vame lepí, trvalý domov, ktorý má záklaOpýtate sa ma: Ako to pod¾a vás mády. A tak ná ivot, podobne ako Abrame urobi? V naej krajine je sloboda
hámov, má by charakterizovaný stanom.
a my dostávame ancu vlastni veci, o ktoPozrime sa teraz na ver 11: Vierou
rých sa nám predtým ani nesnívalo! Je to
i sama Sára dostala moc zaloi semenesprávne? Chcete nám poveda, e je
no a porodila mimo èasu veku, keï e
zlé ma sa dobre na tomto svete? Nehomala za verného toho, ktorý zas¾úbil.
vorím, e materiálne veci sú zlé ako také.
Abrahám vymenil mesto plné moci a poVeï v 1Tm 6,17 sa píe, e Boh nám
hodlia za ivot pútnika, koèovníka. Je to
bohate poskytuje vetkého na poívaobraz oddelenia sa od sveta  oddelenia
nie. Avak nemáme i pre tieto veci.
sa pre Boha. Pozrime sa teraz na to, èo
Máme ich vyuíva na Boiu slávu. Vidíte
Boh pre neho urobil. Pretoe bol oddeten rozdiel? Ak ijeme pre materiálne
lený od sveta a posluný Bohu, pretoe
veci, ony budú vlastni nás a budú nás
dôveroval Jeho zas¾úbeniam, Boh uzavvyuíva, pretoe sa stanú naimi modrel s Abrahámom nepodmieneènú zmlulami a my ich budeme uctieva a i
vu. Povedal, e dá Abrahámovi syna.
pre ne. Zaberú v naom ivote miesto, ktoUrèite poznáte ten príbeh: Abrahám i jeho
ré má patri Bohu. Ale ak zaobchádzame
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s naím majetkom s otvorenými rukami
ako s Boím darom, ktorý sa má poui
na Jeho slávu a na Jeho slubu, potom
môe by On oslávený.
Abrahám nás vyuèuje, ako i vierou.
ivot viery znamená okamitú poslunos
a odmietnutie sveta a jeho systému  nie
prírody, do ktorej nás Boh zasadil a dal
nám èas tohto sveta na pouívanie.
Avak nechce, aby sme ili pre tento svet.
Dobrým príkladom sú kresania, ktorí
pouili svoje domovy, èas, peniaze, èi dovolenku na slubu evanjelia. To znamená
správne vyuíva veci, ktoré nám Boh
zveril.
A tak ivot viery znamená poslunos,
oddelenie sa od vecí, ktoré sú proti Boej
vôli  a mono sa rozhodnete odmietnu
kona aj nejaké dobré veci, pretoe vás
zdrujú od konania tých najlepích vecí,
ktoré od vás Boh iada. Niektorých z vás
si mono Boh povolá ku zvlátnej slube,
a preto budete musie odmietnu iné
dobré veci, ktoré nie sú v súlade s Boím
plánom pre vá ivot. Poslednou vecou,
ktorú nás Abrahám zo svojho ivota uèí,
je, e ivot viery potrebuje skúku.
Neznáam skúky. Neznáam, keï
ma niekto preveruje. Obávam sa vak, e
skúky sú nevyhnutnou skúsenosou
kresanského ivota. Kadý z nás bude
skúaný svojím spôsobom. Peter nás vo
svojej prvej epitole varuje, aby sme neboli prekvapení, keï prídu skúky. A Jakob v 1. kapitole 2. veri dokonca hovorí,
e skúky máme povaova za nieèo
radostné! Preskúanie naej viery toti
vedie k trpezlivosti. A trpezlivos má v naich ivotoch dokonalý praktický úèinok.
Chcem sa vás opýta tri otázky, ktoré
súvisia so skúaním.
1. Do akej miery má by naa viera
skúaná? Neviem vám na to odpoveda,
viem iba, e vaa viera bude preskúaná.
Niekto svojho èasu povedal, e viera,
ktorá sa nedá preskúa, je podozrivá.
Boh nás preskúa, aby sme sa dokázali a
aby sme zosilneli. Kniha Genesis 12-14

KRESAN
hovorí o tom, ako bol Abrahám skúaný.
V kapitole 12 nastala vána situácia, keï
v zemi dlho nepralo a priiel hlad. V kapitole 13 je Abrahám opä skúaný a v tejto situácii ilo o jeho stáda. Týkalo sa to
priamo konfliktu medzi Abrahámovými
a Lotovými pastiermi. V kapitole 14 ilo
o peniaze, ktoré sodomský krá¾ Abrahámovi ponúkal. Abrahám odmietol, pretoe
nechcel, aby si krá¾ Sodomy myslel, e
on obohatil Abraháma. Chcel by dobrým
svedectvom svetu, v ktorom il.
Vo vetkých týchto skúkach Abrahám obstál a s kadou skúkou jeho viera
rástla. ia¾, bola aj skúka, v ktorej
Abrahám zlyhal. Pamätáte sa na Hagar?
Sára presvedèila Abraháma, e sú príli
starí na to, aby mohli ma spolu diea
a ponúkla mu svoju otrokyòu, aby mu
porodila potomka. Bolo to logické rieenie
a Abrahám s tým súhlasil. Tak sa narodil
Izmael a jeho potomkovia a dodnes spôsobujú Izraelu mnoho zlého. Abrahám sa
dopustil vánej chyby.
Avak najväèou skúkou bola tá,
o ktorej sa píe v 1M 22. Bol to najaí
test viery. Nie je to zaujímavé, e èím viac
rastieme v kresanskom ivote, tým aj
skúky sú postupne stále aie a aie?
Mohlo by sa zda, e èím sme v naom
ivote skúsenejí, tým to bude ¾ahie
a ¾ahie. Myslím si vak, e èím sme silnejí, tým aie veci na nás Boh dopúa. No èím viac takýchto skúok
zaijeme, tým slávnejie budú aj výsledky
a tým väèí bude aj úitok a sláva, ktorá
z nich Bohu vzíde!
Zah¾aïme sa pozorne do d 11,17:
Vierou obetoval Abrahám Izáka skúaný súc a obetoval jednorodeného
ten, ktorý prevzal zas¾úbenia. Toto je
úasná vec. Boh skúal Abraháma tak,
e sa dotkol toho, èo vo svojom ivote
miloval najviac.
A to ma privádza k mojej 2. otázke:
Ako bude Boh skúa nau vieru? Èo
urobí, aby ju preveril? Boh povedal
Abrahámovi, aby vzal svojho syna Izáka,
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vybudoval oltár, poloil naò svojho miloBoh iada od kadého z nás, aby sme
vaného syna a obetoval ho ako obe
uznali, e On je majite¾om vetkého. SpoBohu. Vy viete, ako tento príbeh konèí.
meòte si na to, ako Abrahám s Izákom
Niektorí neveriaci kritici Biblie s ob¾ubou
vystupujú na vrchol hory, ako budujú
poukazujú na tento text a vysmievajú sa
oltár, ako naò Abrahám kladie svojho
mu. Avak my môeme vidie nádheru
syna, a ako Abrahám dvíha nô, aby ho
a dokonalos tohto príbehu aj v predovrazil do Izákovej hrude. A vtedy ho
braze na Boí dokonalý
Boh zastavuje. Nevzaplán spasenia. Abrahám Ak nezomrie penièné zrno, huj svojej ruky na chlapako milovaný otec obetuje keï padne do zeme, ostane ca! Boh celý ten èas
svojho jednorodeného sy- ono samotné, ale ak zomrie, vedel, èo Abrahám urobí.
donesie mnoho úitku
na a vo svojej mysli ho u
No chcel, aby aj Abrahám
(J 12,24).
vidí vzkrieseného. Pre
videl, èo Abrahám urobí!
Abraháma Izák u zomrel,
Boh vie, èo urobíte, preno vedel, e ak má Boh naplni svoje
toe On vie vetko a pozná budúcnos.
zas¾úbenie, Izák bude musie vsta
Chce vak preskúa a dokáza kvalitu
z màtvych. Vimnite si ver 19: rozumuvaej viery! Chce, aby ste zaili Jeho
júc tak, e Boh je mocný aj z màtvych
milos! Chce, aby ste na tejto skúsenosti
vzkriesi, odkia¾ si ho aj odniesol v pobudovali a dosiahli ete väèie skúsenosdobenstve. Pre Abraháma to musela
ti viery. Boh sa postaral o zástupnú obe:
by neskutoène bolestná skúsenos.
nablízku bol baran zachytený v kroví za
Viem si predstavi, aké muky musel vo
rohy. Abrahám s Izákom ho vïaène Bohu
svojom vnútri preíva. Mono sa pohráobetovali a potom sa vrátili domov.
val s mylienkou, e sa z toho nejako
3. otázka: Èo to znamená, e Boh
pred Bohom vyhovorí alebo e nájde neskúa moju vieru? Preèo to Boh robí?
jaký iný spôsob. No Boh skúal AbraháPretoe pokým nevrátime nae poehnamovu vieru a dotýkal sa toho najvzácnia Bohu spä, stratia v naich rukách
nejieho, èo Abrahám na tejto zemi mal:
hodnotu. Kadé poehnanie od Boha 
jeho syna, jeho drahého jediného syna
deti, zdravie, peniaze, príbytky, dokonca
Izáka.
aj tie najmenie veci, ktoré pochádzajú
Prvé slovo vera 19 je ve¾mi dôleité.
zhora od Otca svetiel  môe Boh rozZnamená to, e Abrahám si vetko vo
mnoi a poui na poehnanie iným, ak
svojej hlave urovnával. Originálne grécke
Mu ho vrátime. Z Izáka následne vzilo
slovo, pouité v tomto kontexte, hovorí
Abrahámovi potomstvo (ver 18). Ak si
o logike. Rovnaký výraz sa pouíva aj pre
vak poehnanie nechávame sami pre
obchodníkov, ktorí si zrátajú, èo sa im
seba a sebecky sa ho dríme, stane sa
oplatí a èo nie. A tak Abrahám si vetko
nám osídlom. Jei povedal: Ak nezomvo svojej mysli zrátal a doiel k záveru, e
rie penièné zrno, keï padne do zeme,
poslúchne Boha bez oh¾adu na dôsledky.
ostane ono samotné, ale ak zomrie,
Nerozumel, preèo to Boh od neho chce,
donesie mnoho úitku (J 12,24).
ale rozhodol sa Ho poslúchnu.
Mono ste poèuli o ve¾kom anglickom
Èo teda Boh urobí, aby preskúal
kazate¾ovi Johnovi Bunyanovi. Bol uväznau vieru? Ve¾mi èasto siahne na tú najnený za to, e kázal evanjelium. Ve¾mi sa
drahiu vec v naom ivote. Zamyslite sa
tam trápil kvôli svojej rodine a zvlá kvôli
nad tým, èo povaujete vo svojom ivote
svojej nevidiacej dcérke, ktorú vrúcne
za najvzácnejie. Najdrahie miesta,
miloval a odlúèenie od nej mu spôsoplány a ¾udia na oltári pred Bohom. Boh
bovalo obzvlá ve¾kú boles. Do svojho
poiadal Abraháma, aby Mu vrátil Izáka.
denníka si zapísal tieto slová: V týchto
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podmienkach sa mi zdá, e rúcam svoj
dom na hlavu svojej ene i deom. Napriek tomu to musím urobi. Musím to
urobi kvôli svojej najdrahej modle, akú
mám, nech by to bolo èoko¾vek. Pane,
pomô mi uctieva jedine Teba samotného!
Pouèenia z Abrahámovho ivota sú
celkom zjavné. Uèia nás, o èom je ivot
viery. Okamitá poslunos, oddelenie
sa od vetkého, èo je mimo Boej vôle
a poznanie, e naa viera musí by
preskúaná.

Môem vám poloi osobnú otázku?
Èo ti Boh hovorí, aby si dnes poloil na
oltár? On je Boh, On pozná tvoj ivot. Je
to tvoje zamestnanie? Diea? Manel,
manelka? Plány do budúcnosti? Plány
o budúcom manelstve? Postavenie
v spoloènosti? V zbore? Nezáleí na
tom, èo to je, Boh chce, aby si uznal, e
On má na to právo. Dr tieto veci v otvorenej ruke! Dajme dnes na modlitbe Bohu vetko, èo máme a èím sme, aby si
nás Boh mohol poui vo svojej slube!

Z nemèiny preloila Daniela Lucká
Freundesbrief Heukelbach, 11/09

HUSLISTA
Stáva sa nám bratia a sestry, e sme smutní zo seba ak sa porovnávame s inými bratmi a sestrami? Prichádza na nás obèas zármutok z naej slabosti, z naej nedokonalosti? H¾adíme na seba prièasto? Cítime sa preaení? Alebo si myslíme, e nás
s naimi schopnosami a darmi nikto nemôe potrebova? V takej chvíli si vdy
spomeòme na Boie zas¾úbenie: Ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil
múdrych a slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil to èo je silné (1K 1,27).
Pán Jei neh¾adá supermanov do svojho diela. On pôsobí prostredníctvom slabých
a krehkých nádob, aby sa ukázala jeho milos a sila.
Jeden slávny huslista oznámil pred svojim koncertom, e bude hra na najdrahích husliach na svete. Prvú skladba zahral vynikajúco a poslucháèi boli nadení. A potom sa stalo
nieèo neuverite¾né. Namiesto toho, aby zahral ïaliu skladbu, hodil husle na zem, poskákal
po nich a rozbil ich na márne kúsky. Publikum bolo v oku. Hudobník s úsmevom vysvetlil,
e ilo o ve¾mi lacné husle. Potom zobral tie drahé a zahral ïaliu skladbu. Ale väèina
poslucháèov vôbec nepostrehla rozdiel medzi drahým a lacným nástrojom. Uvedomili si, e
ide predovetkým o výkon samotného hudobníka a kvalita nástroja v porovnaní so schopnosami majstra bola druhoradá.
A podobne je to i so slubou pre Pána Jeia. Ná Majster pouíva celkom jednoduché
nástroje ako sme my. Rozhodujúce je, aby sme mu boli celkom vydaní. Bude to On, ktorý
vylúdi tú najkrajiu hudbu skrze nás. Toto má na mysli Pavol keï píe, e Boh si vyvolil
slabých, bláznivých, neurodzených a opovrhnutých. Robí to preto, aby sa nikto nemohol
pred ním vychva¾ova. Podobne ako tie lacné husle i my sa môeme sta pouite¾ným
nástrojom v rukách náho Majstra, aby sme prináali jeho poehnanie ¾uïom okolo nás
a aby bol Pán Jei takto oslávený. V Boom orchestre je naou najdrahocennejou
kvalitou ochota slúi mu. Boh môe poui tie najjednoduchie a najobyèajnejie nástroje, aby zaznel jeho koncert víazstva a chvál. U chápeme akú máme cenu v Boích
oèiach? On chce a môe poui aj nás  teba i mòa!
Ïakujem ti Pane Jeiu, e i mòa chce a môe poui ku svojej cti i sláve.
Chcem sa ti celkom vyda, aby si i skrze mòa mohol vykona svoje úmysly, aby som
i ja mohol by nástrojom v tvojej ruke na úitok a na poehnanie blínych, ktorých si
mi dal. Prosím a, pomáhaj mi pri tom.
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potomstvu. H¾a, èo o tom písal prorok:
Ale ty, Izraelu, môj sluobníku, Jakobe,
ktorého som si vyvolil, semä Abraháma, môjho priate¾a... neboj sa... podoBOÍ PRIATELIA
priem a svojou pravicou... (Iz 41,8-10).
Ove¾a neskorie, keï toto AbrahámoAbrahám uveril Bohu a poèítalo sa
vo potomstvo bolo v úzkosti, modlil sa
mu to za spravodlivos a bol nazvaný
Jozafat: ...Èi si ty, ná Boe, nevyhnal
priate¾om Boím (Jk 2,23)
obyvate¾ov tejto zeme pred svojím
¾udom Izraelom? A dal si ju semenu
Aká to milos, e si Boh vyvo¾uje biedAbraháma, svojho milovaného prianych ¾udí za priate¾ov! Dosiahnutie tohto
te¾a, na veky (2Par 20,7). Na túto zmlupriate¾stva nie je výsadou nejakej vybravu sa odvolával Jozafat, keï prosil za
nej spoloènosti. Kadý, kto úprimne verí
vyslobodenie z ruky nepriate¾ov. Dosiahol
Bohu a poslúcha Ho, stáva
túto pomoc? Dosiahol! Takto
sa Boím priate¾om. Chcez Abrahámovho priate¾stva
Nad to väèej lásky
nemá nikto, ne aby
me tu spomenú niektoré
s Bohom, malo úitok i jeho
poloil ivot za svojich
veci spojené s týmto priaïaleké potomstvo.
priate¾ov (J 15,13).
te¾stvom. Z citovaného verKeï Hospodin iiel súdi
a vidíme, ako ho mono
bezbonú Sodomu a Gomodosiahnu. Preèo mal Abrahám vyjs zo
ru, tak povedal: Èi budem taji pred
svojej zeme, zo svojho príbuzenstva
Abrahámom, èo uèiním? (1M 18,17).
a z domu svojho otca? Preto, e to bolo
Keï to Abrahám poèul, zaèal orodova za
celé pohrúené v modlárstve a ohavných
Sodomu. Ukázal tak svoje Boské zmýhriechoch. Modlárstvo detronizuje Boha
¾anie, ktorému sa nauèil v prítomnosti
a hriechy ignorujú Jeho Zákon. Toto je
s Bohom. Takto si poèínal Boský priate¾.
vrcholný prejav nepriate¾stva voèi Bohu.
V Novom Zákone èítame: Lebo nech je
Týmito skutkami svet hovorí: Nechceme,
vo vás také zmý¾anie, aké bolo aj
aby tento kra¾oval nad nami. Tento smutv Kristu Jeiovi (F 2,5). Pod¾a toho aj
ný stav sveta je opísaný v liste Rimanom
svet poznal Pánových uèeníkov, e
1. kapitole vo veroch 18-32. Èi Boh môchodili s Jeiom.
e ma za¾úbenie v takom svete? Nikdy
Pán Jei povedal svojim uèeníkom:
nie! On neznesie modlárstvo a iné hrieU vám nehovorím viacej sluhovia,
chy. Sú Mu ohavnosou.
lebo sluha nevie, èo robí jeho pán. Ale
Pre tieto príèiny vyvolal Boh Abrahávás som nazval priate¾mi, lebo vetko,
ma z tých pomerov a okolností. Takto
èo som poèul od svojho Otca, oznámil
chcel zaèa z neho nový ¾ud, ktorému by
som vám (J 15,15). Ako sa stali títo uèeOn, Hospodin, bol Bohom. ¼ud, ktorý by
níci Kristovými priate¾mi? To nám oznasa spravoval Jeho Zákonom. Abrahám
muje Pán: Nad to väèej lásky nemá
uposlúchol Boha a opustil pohanský svet
nikto, ne aby poloil ivot za svojich
s jeho vecami. Týmto svojím skutkom si
priate¾ov (J 15,13). Pán Jei poloil za
zastal na Boiu stranu. Stal sa Boím
nás svoj ivot, aby nás zmieril s Bohom.
priate¾om. Od toho èasu il ako Boí priaLebo sme aj my boli demi hnevu ako aj
te¾ uprostred nepriate¾ského sveta. Boh
ostatní. Teraz zmieril oboch v jednom
sa k nemu priznával a prichádzal k nemu
tele Bohu skrze krí zabijúc na òom
ako k svojmu priate¾ovi. Oznamoval mu
nepriate¾stvo (Ef 2,3.4.16). Takto sme
svoju vô¾u, dával mu zas¾úbenia a uèinil
sa my veriaci stali priate¾mi Boími a Kriss ním zmluvu, ktorú potom dodral i jeho
tovými.
Èasopis Kresan,
roèník II., marec 1949, èíslo 3
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To hlavné dielo zmierenia vykonal Boh
Nakoniec ete slovo o veciach, ktoré
skrze Krista, ktorý sa stal obeou zmierekazia toto priate¾stvo. Èi vy neviete, e
nia. Tí, èo si toto zmierenie prisvoja viepriate¾stvo sveta, je nepriate¾stvom
rou, potvrdia to potom svojimi skutkami,
s Bohom? A tak teda ktoko¾vek by
ako Abrahám. Takým Pán Jei hovorí:
chcel by priate¾om sveta, stáva sa
Vy ste mojimi priate¾mi, jestli èiníte
nepriate¾om Boím (Jk 4,4). Preto
vetko, èo vám prikazuNemilujte sveta ani veci,
jem (J 15,14). Abrahám po- Vy ste mojimi priate¾mi, ktoré sú na svete. Ak niekjestli èiníte vetko,
slúchol Boha a bol nazvaný
to miluje svet, nie je v òom
èo vám prikazujem
Boím priate¾om. Kristovi
lásky Otcovej (1J 2,15).
(J 15,14).
uèeníci uverili v Pána a teraz
Chráòme sa priate¾stva
konajú to, èo im On rozkazus bezboným svetom, lebo
je. Takto potvrdzujú, e sú Kristovi prianás ono pripraví o priate¾stvo so svätým
telia. Aký to pomer! Aká výsada! Aké
Bohom.
poehnanie nám plynie z neho!
Kadé priate¾stvo musí by pestované,
By Pánovým priate¾om je viacej, ako
prehlbované a chránené. Tak je to aj s týmby iba sluobníkom. Sluhovi pán iba rozto Boím priate¾stvom. Zle je s tými, ktorí
kazuje, priate¾ovi ale oznamuje aj svoje
na toto nemyslia alebo nedbajú. Váme si
úmysly a plány. Preèo im to oznamuje?
toto priate¾stvo a obhajujme si ho vetPreto, e Mu rozumejú, súhlasia s Ním
kými prostriedkami, ktoré k tomu máme
a podporujú Ho. Radujú sa z toho, z èoho
od pána. Pamätajme, e Priate¾ miluje
sa raduje On. Rmútia sa nad tým, nad
v kadom èase (Pr 17,1). Vdy a za
èím sa rmúti On. Podávame tu praktický
kadých okolností dokazujme, e sme
príklad: A keï príde domov, zvolá priaBoími priate¾mi.
te¾ov a susedov a povie im: Radujte sa
so mnou, lebo som naiel ovcu, ktorá
Ch. Spurgeon
sa bola stratila (Lk 15,6). Pán Jei je
Cestou ivotem, 2. 7. 1977
ten dobrý pastier, ktorý keï nájde jednu
POBEÍM CESTOU TVOJICH
stratenú ovcu, volá svojich priate¾ov uèeníkov, aby sa s ním radovali. Èi sa veriaci
PRIKÁZANÍ, KEÏ ROZÍRI
neradujú z obrátenia hrienika? Radujú,
MOJE SRDCE ( 119,32)
a to tak, ako On a anjeli v nebi. Pán má
Kto chce pôsobi na ¾udí, musí ich milozáujem na záchrane hynúcich a jeho priava a musí vedie s nimi zaobchádza.
telia tie. Oni idú a zvestujú evanjelium
Èlovek, ktorý nevie by láskavý a prívehynúcim. Konajú to, èo im prikázal.
tivý, môe by napríklad hrobárom, ale na
Títo Jeho priatelia sa vak radujú i zo
ivých nemá vplyv. Kto chce slúi
samého Pána, ako to povedal Ján Krsdruhým, musí ma iroké srdce; tak
tite¾: Ten, ktorý má nevestu, je eních,
iroké, ako sú krásne ve¾ké prístavy pri
a priate¾ eníchov, ktorý tam stojí a èumorských brehoch, ktoré môu poja celú
je ho, ve¾mi sa raduje pre hlas enícha.
flotilu. Ak má mu iroké, milujúce srdce,
Nu táto moja rados sa naplnila
prichádzajú k nemu ¾udia ako lode do
(J 3,39). Pán Jei je eníchom a Jeho
prístavu a cítia sa tam dobre, ak môu
Cirkev nevestou. Ján bol priate¾om, ktorý
zakotvi v ochrane jeho priate¾stva. Taký
sa radoval so eníchom. Toto môeme
èlovek je srdeèný ako v súkromnom ivokona aj my. Veï nebeania plesajú nad
te, tak vo verejnom ivote. Jeho krv nie
svadbou Baránkovu (Zj 19,6-9). Svet neje studená ako krv rýb, ale je milý a horúmá záujem o tieto veci, lebo im ani neroci ako teplý kút pri krbe. Neodpudzuje a
zumie, ani neverí.
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svojou pýchou a sebeckosou, keï príde
k nemu. Otvorí ti svoje dvere, aby a prijal, hneï sa u neho cíti dobre. Rád by
som vás vetkých prehovoril, aby ste boli
takými mumi.
Cestou ivotem 10. 6. 1977

Keby sa malo rozhodova o tom, èo viac
preverí charakter èloveka, èi slneèný jas
alebo búrka, úspech alebo trápenie, najbystrejí pozorovatelia ¾udskej bytosti by
pravdepodobne povedali, e niè lepie
nepreukáe pravú podstatu náho ja
ako úspech. Úspech je najaou skúkou zo vetkých. Keï sa mladí syn (márnotratný) stal majite¾om dedièného podielu, klesol a na dno. Stal sa pastierom
svíò.

Ladislav Paluga

Cestou ivotem 31. 3. 1965

LÁSKA
Ochladne láska mnohých (Mt 24,12)
Jedným zo znakov sprevádzaných posledné èasy bude ochladnutie lásky. Mnohí z tých, ktorí ju mali v minulosti v hojnej
miere, budú jej ma v posledných èasoch
ve¾mi málo. Skutoènos, e sa to bude
týka mnohých, nám hovorí o ve¾kom nebezpeèenstve pre nás, e i nás môe
tento neiaduci znak posledných èasov
zasiahnu. Mnohí ale ete nie sú vetci
a tým súèasne Pán hovorí, e budú i takí,
ktorých láska ani v posledných èasoch
neochladne, ktorí zotrvajú v nej a do
konca. Je teraz ve¾kou otázkou pre nás,
èi i my nie sme medzi tými, ktorých láska
chladne. Staèí nám porovna ná terají
stav a pomer k spolu veriacim so stavom
po naom obrátení. Ak zistíme zmenu,
pokles záujmu, horlivosti a lásky, môeme predpoklada, e tento pokles bude
pokraèova a e je nebezpeèenstvo, e
raz budeme stá medzi tými mnohými,
ktorých láska ochladla, ktorí v nej ne-

zotrvávali do konca. My ale medzi nimi
nemusíme by! Veï práve preto hovorí
Pán k nám tieto slová, aby nás vystríhal,
aby sme mali monos prejs i cez toto
úskalie naej cesty za Ním bez úrazov
a strát.

Daniel Moji

JAZYK
Jakub v 3. kapitole 2. veri hovorí: Lebo
mnohom klesáme vetci. Ak niekto
neklesá v slove, to je dokonalý mu,
ktorý má moc poja na uzdu celé telo.
Ak chceme uvaova o jazyku, najlepie
je zaèa poh¾adom na dokonalého mua,
Pána Jeia. Klesáme èasto vtedy, keï
sme neprávom, ale neraz aj právom obvinený z nieèoho. Oèami viery môeme
vidie Pána Jeia ako je falone obviòovaný a neprávom odsúdený. Aká bola
Jeho reakcia? Na kríi zvolal: Otèe,
odpus im, lebo nevedia, èo robia!
(L 23,34). Apotol Peter to vyjadril slovami: ...ktorý keï mu zloreèili, on
nezloreèil, ale porúèal tomu, ktorý
spravodlivo súdi... (1P 2,23). Aká bola
reakcia svedkov, ktorí videli Jeho správanie a poèuli Jeho slová? Stotník vyznal,
e Pán Jei bol spravodlivý (L 23,47)
a lotor na kríi priznal, e na rozdiel od
ukriovaných zloèincov ...tento neurobil nièoho zlého. (L 23,41), následne
èinil pokánie a bol spasený.
Aký je výsledok toho, keï v podobnej
situácii, a musíme si prizna e sa nachádzame v ove¾a ¾ahej, nedobroreèíme,
ale robíme nieèo, èo pripomína skôr zloreèenie? Keï nás niekto nahnevá a bez
uváenia reagujeme? Bez upokojenia
s horúcou hlavou sa ventilujeme? Jakub
v 3. kapitole 5. veri to vyjadruje tak, e
vtedy malý úd zapa¾uje ve¾kú horu. Toti
po naej slovnej reakcii sa dá oèakáva
podobná z druhej strany a tak to postupne naberá na intenzite, a vzniká poiar,
ktorý sa dá uhasi stále aie a aie.
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Vojna slov je ve¾mi nebezpeèná a ve¾mi
rozírená. Zahasi èrtajúci sa poiar môe uhasi iba pokorný duch, duch Pána
Jeia. Dokázal to napríklad Gedeon
v knihe Sudcov 8. kapitole, keï múdrou
a pokornou, nie prchkou odpoveïou,
uhasil oheò hneï na zaèiatku. Nielen
poboná manelka, ktorá má neveriaceho mua (1P 3,1), ale aj mu, ktorý má
enu s ostrejím jazykom to môu a majú
robi poboným obcovaním... bezo
slova. Keï Pána Jeia neprávom obviòovali, On mlèal. Dnes ¾udia chcú viac
vidie, ako poèu. Mravoèisté obcovanie
doplnené nieko¾kými slovami je silnejím
svedectvom ako mnoho slov bez ivota.
Jakub v 1. kapitole 19. veri dáva ïaliu radu týkajúcu sa pouívania jazyka:
Take, moji milovaní bratia, nech je
kadý èlovek rýchly poèu, pomalý
hovori, pomalý do hnevu. Kto nevie
poèúva èloveka a nepripustí ho k slovu,
je moné, e prepoèuje aj Boí hlas. Veï
ko¾kokrát hovorí Pán Boh práve cez
èloveka, brata alebo sestru!
Kieby sme nevyvolávali poiare, ale
ich, naopak, radej hasili. Izaiá povedal,
e býva prostred ¾udu neèistých rtov
(Iz 6,5). Elizeus uzdravil zlú vodu tak, e
vysypal do nej so¾ (2Kr 2,21). Boie Slovo
radí aj nám v súvislosti s reèou, aby sme
pouívali so¾: Vaa reè nech je vdy
¾úbezná, spríjemnená so¾ou, aby ste
vedeli, ako máte jednému kadému
odpoveda. (K 4,6). Kto má by tým
Elizeom, ktorý so¾ zaène ako prvý pouíva, keïe sklon k neèistým rtom má
kadý? Tu platí podobné pravidlo, ako pri
podaní ruky. Raz sa ma jedna sestra pýtala, aké je pravidlo slunosti, kto má prvý
poda ruku. Jeden brat to poèul a kým som
uvaoval o spoloèenských pravidlách,
odpovedal, e v Cirkvi platí pravidlo, e
ten, ktorý viac miluje. Podobné pravidlo
platí aj o pouívaní soli, o zastavení èrtajúcich sa poiarov. Túme by Elizejmi, ktorí
uzdravujú zlú vodu, v sile Pána Jeia
buïme aj my íritelia pokoja.

KRESAN
V ïalích riadkoch si pripomenieme v tyroch bodoch osobnú skúsenos proroka Izaiáa s jazykom na základe iestej kapitoly proroka Izaiáa:
1. Videnie Boej slávy, ve¾kosti a svä-

tosti. Videl Pána slávy sedie na tróne
v prítomnosti serafínov. Aký máme
vzah k Pánovi, taký aj k slube, hriechu i pouívaniu jazyka. Kieby nám
bol vdy Pánom a nie kamarátom.
2. Uvedomenie si svojho stavu. V Pánovej prítomnosti si uvedomuje svoju
biedu: ...Beda mne, lebo zahyniem,
pretoe som èlovek neèistých
rtov... (Iz 6,5). Aj hreenie jazykom je
vána vec. Aj to je hriech, za ktorý
odplatou je smr. Prejavuje sa vo viacerých podobách, napríklad:
a) Ohováranie. Deti sa niekedy hrávajú hru nazvanú telefón. Stoja alebo sedia v rade za sebou. Prvý
v poradí poepne vetu alebo slovné spojenie susedovi do ucha, ten
si to vypoèuje a svojmu susedovi
povie, èo poèul. Hra konèí vtedy,
keï posledný v rade povie nahlas
to, èo poèul od svojho suseda.
Èasto je to nezmysel, alebo úplne
iná výpoveï ako tá, ktorá bola na
zaèiatku. Deti sa zasmejú a hra
konèí. ia¾, ohováranie je èasto
nieèo podobné a to u nie je na
smiech. Niekto nieèo zaèuje, nejako to pochopí (nie vdy správne),
inými slovami to povie ïaliemu
èloveku, ten k tomu nieèo pridá,
aby to bolo zaujímavejie, a napokon sa íria nepravdivé, faloné
a zavádzajúce svedectvá, to, èo
Pán Boh nenávidí: Nepovie na
svojho blíneho faloného svedectva! (2M 20,16). Tak znie jedno z Boích prikázaní.
b) Zvelièovanie. Èastým zdrojom nepokojov v manelstve i spoloènosti
je zvelièovanie pouité na zväèe-
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nie viny toho druhého, napríklad
výpovede typu: u som Ti to tisíckrát povedal(a), sústavne to robí,
vdy to tak robí, zas si to tak urobil (hoci je to mono len druhýkrát),
pol vane si napustila horúcou vodou.
c) Faloné uèenie. Jakub zaèína
tretiu kapitolu varovaním: Moji
bratia, nebuïme mnohí uèite¾mi
vediac, e budeme prísnejie súdení (Jk 3,1).
Ïalie hriechy súviasiace s pouívaním jazyka si spomenieme
v inom kontexte trochu neskôr.

3. Boie oèistenie. Po priznaní a vyznaní

svojho stavu prilo Boie oèistenie:
H¾a, tento uho¾ sa dotkol tvojich
rtov, a tak odila tvoja neprávos,
a tvoj hriech je prikrytý (Iz 6,7).
Pokánie znamená da si do poriadku
veci s Bohom, ale ak som ublíil svojou neposlunosou aj ¾uïom, vyriei
vec aj s nimi: ...nechaj tam svoj dar
pred oltárom a idi, najprv sa zmier
so svojim bratom, a potom prijdi
a obetuj svoj dar (Mt 5,24). Napríklad, ak som si poièal od niekoho peniaze a nevrátil som mu ich z akýchko¾vek dôvodov, nestaèí túto vec riei
s Bohom, ale je logické a správne doriei vec aj s èlovekom. Zacheus to
rieil nasledovným spôsobom: ...a ak
som niekoho v nieèom oklamal,
vraciam tvornásobne. (L 19:8). Toto rieenie platí aj pri ohováraní a rieírení nepravdivých informácii o iných.
Dokáeme vráti bratovi alebo sestre
dobrú poves, keï sme ju predtým pokazili, alebo sa uspokojíme s tým, e
sme to predsa vyznali Bohu a tým to
konèí?!
4. Boie povolanie k vyuívaniu jazyka
na dobré. Keï Boh hovorí vo Svojom
Slove èo nerobi, druhým dychom
dodáva aj èo robi. Platí to aj o jazyku.
Po oèistení neprávosti Izaiáa a prikrytí jeho hriechu ho Pán povolal, aby

iiel k národu a povedal im slová
Boie. Jeho jazyk sa mal sta Boím
nástrojom. Izaiá túto akú slubu
prijal a povedal: Tu som, poli ma
(Iz 6,8). Efeanom 4,29 túto mylienku
podèiarkuje: Nech nevychádza nijaké mrzké slovo z vaich úst, ale ak
je nejaké dobré na vzdelanie, práve
potrebné, aby dalo milos tým, ktorí
poèúvajú. Za dôrazným nie nasleduje dôrazné áno. O Pánovi Jeiovi si
èítame, e obèerstvoval ustalých slovom (Iz 50,4), aj e zvestoval chudobným evanjelium (L 4,18). V tomto Ho
máme aj my nasledova, a tak vyuíva jazyk na dobré. Kniha Prísloví
hovorí ve¾a o vyuívaní jazyka na dobré, napríklad: Staros v srdci èloveka tlaèí ho dolu, ale dobré slovo ho
obveselí (12:25), alebo ...a slovo
na svoj èas, oj, aké je dobré!
(15,23b).
Práve preto, e v mnohom klesáme vetci, aj v oblasti jazyka, èím sa dopúame
hriechov v prvom rade voèi Bohu, ale aj
voèi blínym a nesprávne pouívanie
jazyka je jedným zo spôsobov, ako si
môeme ¾ahko pokazi nae spoluitie
s inými. Boie Slovo nám dáva rady, ako
sa tomu vyvarova. V prvom rade h¾aïme na Spasite¾a a od Neho si berme
príklad, aby sme vedeli kedy mlèa a kedy, èo a akým tónom hovori.

Ján ROUW

Z nemèiny preloila Marcela Kyselová

ENÍCH A NEVESTA
Najvyia láska
Pri slove láska myslia ¾udia vo veobecnosti na prirodzenú lásku. A keï sa
vytvorí nejaký vzah, hovoria o neveste
a eníchovi. My sa chceme zaobera
najvyou, Boou láskou, a v nej je najprv eních a potom nevesta. eních
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a nevesta sú hlavným predmetom v správe o stvorení v 1. knihe Mojiovej 1. a 2.
kapitole.
Boh stvoril zem a vetko , èo je na nej.
Napriek tomu nelo v prvej línii o zemské
a vidite¾né veci, nech sú akoko¾vek ve¾ké
a pekné, ale o ¾udí, o mua a enu, o enícha a nevestu. Oni sú pod¾a vôle Stvorite¾a stredobodom vetkého.
Aby sa za¾udnila zem, mohol Boh
vymyslie mnohé spôsoby, On si ale vyvolil manelstvo.
Jeho úmysly boli vak ïalekosiahlejie. Jeho východiskom a cie¾om boli vyie mylienky ne len zemské. Mal pred
oèami nevidite¾né veci a tie vidite¾né boli
toho obrazom. Èlovek sa stal obrazom
Boha a manelstvo s vnútornou láskou
medzi muom a enou malo by obrazom
toho, èo je pre Boha najvyie.
eních a nevesta hovorí o nekoneènej láske Pána Jeia k svojej Cirkvi.
V Boom srdci malo pôvod to, naèo
by sme nikdy ani len nepomysleli: Boí
Syn vydal svoj ivot na kríi. Tam dal
vetko, èo mal a vykúpil svoju nevestu
k svojmu vlastníctvu (Mt 13,46)

Kto je nevesta
Kto patrí k tej neveste, Kristovej cirkvi?
Od vyliatia Svätého Ducha na Letnice a
do opätovného príchodu Pána Jeia,
teda v dnenom èase, sa zhromaïuje
Kristova nevesta. Tvoria ju vetci, ktorí
v Neho veria. Ako vtedy v 1M 24 priviedol
Abrahámov sluha pre Izáka nevestu
z ïalekej krajiny, tak sú teraz eníchovi
dovádzané vetky deti Boie, ktoré tvoria
Kristovu nevestu. Túto úlohu sprostredkúva Svätý Duch. Èoskoro nastane stretnutie so eníchom, pretoe povedal:
Prídem skoro!
Samozrejme, vo veènosti bude rovnako nevyslovite¾ne astných mnoho
iných vykúpených. To sú vetci tí, ktorí
boli zachránení v èase Starého zákona
a tie tí, ktorí ete budú zachránení po

súèasnej dobe Cirkvi alebo Kristovej
nevesty. Po dnenej dobe majú by zachránení ete mnohí, ktorí nikdy nepoèuli
evanjelium milosti a slávy. Vdy bude ale
ve¾ký rozdiel medzi nimi a Cirkvou, nevestou. Tak ako má pri krá¾ovi iné miesto
krá¾ovná ako jeho poddaní, a ako má iný
vzah k eníchovi nevesta a iný svadobní
hostia, tak budú aj vetci, ktorí patria
k Cirkvi, bliie pri Pánovi Jeiovi: budú
s Ním naveky nerozluène spojení ako
manelka Baránkova.
O Adamovi a Eve bolo napísané :
A tí dvaja budú jedno telo. Toto
najuie spojenie medzi muom a enou
je citované v Efeanom 5 a za tým je
napísané: Toto tajomstvo je ve¾ké,
ale je hovorím vzahom na Krista
a vzahom na cirkev.
Pod¾a vôle Otca má by Cirkev plnosou Toho, ktorý je vetko vo vetkom. Bez
nej nie je úplný. S putom lásky medzi
Pánom Jeiom, nebeským eníchom
a jeho nevestou skutoène nemono niè
porovna.

A ty?
Ty, ktorý èíta tieto slová, patrí tie
Pánovi Jeiovi? Priiel si u so svojou
vinou k Bohu? Sú tvoje hriechy obmyté
krvou Boieho Baránka? Ak nie, potom si
ete stratený a patrí k nepriate¾om
Boím.
Nemôe urobi niè lepie, ako vyzna
svoje hriechy pred Bohom v úprimnom
pokání a potom veri, e Pán Jei aj za
teba zniesol trest na kríi. To je evanjelium, Boia ponuka milosti.
Ak si to u urobil, potom patrí ku
Kristovej neveste. Ona je aj telo, ktorému
je Pán hlava, a dom, ktorého je základom.
Ide nám o nasledovné: Potom si so
Synom Boím spojený putom lásky. Raz
sa bude vo veènom uctievaní a obdive
kocha v láske nebeského enícha.
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Z nemèiny preloila Daniela Lucká
TOPIC 11

BIBLIA A EVANJELIUM PROSPERITY
Evanjelium prosperity stále nachádza svojich poslucháèov. Veï kto by nechcel poèu,
e Boh mu chce da bohatstvo, zdravie, moc a vplyv!
Americkí ohlasovatelia takéhoto evanjelia s¾ubovali veriacim moderné byty a vlastné domy. A vylo im to. V èase lacných úverov v USA vysvet¾ovali rozsiahle monosti
kúpy na sekeru ako dar Boí. A prièasto bolo poèu svedectvá amerických kresanov
o tom ako ma Boh poehnal pekným domom, aj napriek mojej finanènej tiesni. A potom balón s lacnými úvermi praskol a ve¾a kresanov práve vïaka takémuto výkladu
evanjelia úplne skrachovalo. Aj napriek neblahej skúsenosti sa mnohí kazatelia stále
pridàajú tohto fíg¾a. Heslami ako Uívaj si ivot a i teraz, èi Ako urobi úspech,
rados a spokojnos súèasou svojho vedného dòa od Joyce Meyerovej a Joela
Osteena lákajú veriacich na cestu, ktorá nemá s Bibliou niè spoloèné.
Keï sa zo Saula stal Pavol zaznel z neba hlas. Ten mu vak neoznámil, e ho èaká
ivot uívania si úspechu, radosti a spokojnosti. Naopak: Lebo ja mu ukáem, ako
mnoho musí pretrpie pre moje meno (Sk 9,16). Celým Novým zákonom preniká
bolestný tenor utrpenia, ktorý nevyhovuje prirodzenosti èloveka a jeho túbe po
blaenosti. Pavol a Barnabá napomínajú preto uèeníkov, aby zotrvali vo viere a e
musíme cez mnohé súenia vojs do krá¾ovstva Boieho (Sk 14,22). Svojmu
najvernejiemu iakovi Timoteovi pripomína apotol národov ...vetkých, ktorí chcú
pobone i v Kristu Jeiovi budú prenasledova (2Tm 3,12).
A ïalej: Lebo na to ste povolaní, pretoe aj Kristus trpel za nás zanechajúc
nám príklad, aby ste nasledovali jeho ¾apaje (1Pt 2,2). V liste idom 5,8 si èítame,
e On  Pán Jei, hoci bol Syn, nauèil sa poslunosti z toho, èo trpel. Ak to platilo pre
Syna Boieho, o èo viac pre nás. Veï sluha nie je väèí ako jeho pán. Keï teda
Kristus trpel za nás na tele, aj vy sa ozbrojte tou istou mys¾ou... (1Pt 4,1).
Zármutok a bô¾ a nie pôitok, èi materiálne blaho je téma, ktorá sprevádza listy apotola Pavla. Lebo vám je z milosti dané za Krista, nie len aby ste v neho verili, ale
aj aby ste za neho trpeli (F 1,29).
alár, údery, palicovanie, kameòovanie, stroskotanie, nebezpeèenstvá, namáhavá
práca, hlad, smäd, zima, smeti sveta, divadlo svetu, blázni pre Krista, prenasledovaní,
najposlednejí, vydaní na smr.... (2K 11,23-29, 1K 4,9-13). Toto bolo súèasou ivota
apotola Pavla a prvej cirkvi. Dokonca, keï Pavol prosí Pána o odstránenie ostòa
z tela, aby sa mu aspoò po telesnej stránke troka u¾avilo, nie je vyslyaný (2K 12,7-9).
V 1. liste Petra poznávame, e cez rozlièné pokuenia a zármutky sa viera prehlbuje,
skúa a èistí (1Pt 1,6-7).
Toto sa vôbec nepodobá ivotu v plnej paráde, bohatstve a lesku, ako nám to dnes
chce niekto nahovori. Ide o opak rozjareného kresanstva, ktoré si zamenilo nasledovanie Pána Jeia za pôitok a zábavu. Uèenie evanjelia prosperity je naplnenie
2. listu Timoteovi, kde si èítame, e ¾udia v posledných èasoch neznesú zdravé uèenie,
ale pod¾a vlastných iadostí si budú hromadi uèite¾ov, lebo ich budú svrbie ui
a odvrátia sa od pravdy. Sú to ¾udia, ktorí milujú seba, peniaze, rozkoe, ale nie to, èo
je dobré v Boích oèiach. Dokonca ani priatelia Jóbovi nedokázali pochopi, e Jób sa
v celej tej biede nachádzal preto, lebo to tak bolo pod¾a vôle Boej. Od súenia neboli
uchránení ani veriaci zo Smyrny. Pán Jei im ho oznamuje a zároveò ich aj posilòuje,
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aby sa nebáli utrpenia, ktoré je pred nimi a zostali verní a do smrti a tak získali korunu
ivota (Zj 2,10). Toto je pravý opak toho, èo zvestuje evanjelium prosperity. Západné
kresanstvo sa prispôsobilo duchu tejto doby, duchu sveta a stvorilo si svoje vlastné
evanjelium, vyhovujúce jeho predstavám a iadostiam  iné evanjelium.

Zotrvávali pri lámaní chleba - osoba a dielo
Pána Jeia Krista
Úvahy zamerané na osobu a dielo Pána Jeia Krista.

Adolf Saphir

Èasopis Kresan, roèník III., jún 1950 èíslo 6

JEIOVA ¼ÚTOS
NAD TRPIACIMI
A Jei poèujúc to povedal im: Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní
(Mt 9,12)
¼udia pri poh¾ade na ¾udí si obyèajne
vímajú len to, èo je vonkajie, na povrchu. Najèastejie iba veci, ktorými sa líia
od seba. Vidia napríklad, e sú chudobní
a bohatí, mladí alebo starí, nevedomí
alebo vzdelaní, èestní alebo zvrhlí, príjemní alebo odporní. Preto èasto nemajú
¾útos s ¾uïmi a to ani tam, kde by ju mali
ma. Naproti tomu Pán Jei, ktorý videl
vdy to, èo je podstatné a skutoèné, mal
s ¾uïmi súcit a ¾utoval ich. Ale on, Jei,
sa im nezveril, pretoe on znal vetkých a e nepotreboval, aby mu niekto
vydal svedectvo o èlovekovi, lebo on
vedel, èo bolo v ktorom èlovekovi
(J 2,24-25). On videl, e vetci ¾udia sú
hrienici, ktorí ijú bez Boha, bez svetla
a bez Boieho ivota, v ktorom je blahoslavenstvo. Videl, e vetci idú po irokej
ceste, ktorá vedie od Boha, zdroja ivota,
svetla, radosti a pokoja. Len On videl
håbku do akej klesol èlovek, lebo len On
vedel aké bolo jeho pôvodné povolanie
a postavenie. On pozoroval ¾udí ako blúdia ako stratené ovce a márnotratní synovia a dcéry. Táto ich bieda vyvolávala
v Òom hlbokú ¾útos.

Pán Jei videl smäd ¾udskej due,
pustotu srdca, nepokoj a smútok hrienika. Preto mohol kadému poveda: Keby
si poznal dar Boí! Len On poznal túbu,
horlivos a obavy obaených sàdc, preto
im hovoril: Poïte ku mne (Mt 11,28).
Pán Jei videl zástupy vo svetle veènosti ako Boh, preto mal nad nimi ¾útos.
¼udia boli a sú na púti, bez pae, bez
úkrytu a bez Pastiera, ktorý by ich pásol
a ochraòoval. Èlovek bez Boha je plný
strachu a ia¾u, preto mu je ivot taký
aký. A Jei zavolajúc si svojich
uèeníkov povedal: ¼úto mi je toho zástupu, lebo u tri dni dlejú so mnou
a nemajú èo jes a nechcem ich prepusti hladných, aby nepoomdlievali
na ceste. A uèeníci mu povedali: Odkia¾ vezmeme na púti to¾ko chleba,
aby sme nasýtili tak ve¾ký zástup?
(Mt 15,33). Jeho ivot je prázdny a pustý,
lebo je zaujatý doèasnými vecami, ktoré
nikdy neuspokoja srdce. Pán Jei mal
¾útos nad takými, lebo vedel, e ijú bez
poznania Boej lásky. On, Jei, Syn èloveka a Syn Boí vedel, e èlovek potrebuje Boha, aby bol astný a poehnaný.
Bez Neho je veène zloreèený a neastný. Preto mal nad nimi ¾útos.
Mal ¾útos nad hrienikmi, lebo On
sám bol dokonale svätý. Nenávidel kadý
hriech, èi skrytý, alebo zjavný. On, Jei,
Vykupite¾, naa hlava, videl vdy Otcovu
tvár, preto vedel, aký má by èlovek pod¾a
Boieho uloenia. ¼udia nectili Boie meno a neposväcovali v sebe Jeho obraz,
na ktorý boli stvorení. Len Pán videl výku
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Boej dokonalosti a håbku ¾udskej hrienosti. On videl vetky príznaky naej
smrte¾nej nemoci. Preto ako Ve¾ký Lekár,
mal ¾útos nad nami. Pán Jei mal súcit
s èlovekom i pre jeho namáhavé práce
a ivot plný obáv a trápenia. Poèul vzdychania chudobných, rozumel zármutku
a strastiam opustených a trpkosti pohrdnutých. On poznal lásku a dobrotivos
Boiu a prial si, aby ¾udia boli astní
a slobodní. Chcel, aby plesali a spievali
ako to vtáctvo v prírode. Aby boli oprostení starostí ako tie ¾alie na poli. Keï videl
¾udí obakaných bremenami dneka
a strachom o zajtrajok, mal nad nimi
¾útos. Preto vám hovorím: Nestarajte
sa o svoj ivot, e èo budete jes alebo
èo budete pi, ani o svoje telo, èím sa
odejete. Èi nie je ivot viac ako pokrm
a telo viac ako odev? Pozrite na
nebeské vtáctvo, e nesejú ani nenú,
ani nezhromaïujú do stodôl a vá
nebeský Otec ich iví! A èi ich vy ove¾a
neprevyujete? A kto z vás starajúc sa
môe prida k ve¾kosti svojej postavy
jeden lake? A o odev preèoe sa staráte? Pováte po¾né ¾alie ako rastú:
nepracujú ani nepradú; a hovorím
vám, e ani alamún v celej svojej sláve nebol tak odiaty ako jedna z nich.
Ak teda po¾nú trávu, ktorá je dnes
a zajtra môe by hodená do pece, Boh
tak odieva, èi azda vás nie, ó, malej
viery! Nestarajte sa teda a nehovorte:
Èo budeme jes? Alebo: Èo budeme
pi? alebo: Èím sa zaodejeme? Lebo
to vetko h¾adajú pohania a veï vá
nebeský Otec vie, e to vetko potrebujete. Ale h¾adajte najprv krá¾ovstvo
Boie a jeho spravodlivos a to vetko
vám bude pridané. Teda nestarajte sa
o zajtrají deò, lebo zajtrají deò sa
bude stara o svoje veci. Dos má deò
na svojom trápení (Mt 6,25-34).
Pán Jei mal ¾útos nad ¾uïmi, keï
videl ovocie hriechu v ich ivote. Tým ovocím boli nemoce a rôzne utrpenia. A keï
bol veèer, priviedli mu mnohých po-
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sadnutých démonmi, a on slovom vyhnal neèistých duchov a vetkých,
ktorí sa zle mali, uzdravil, aby sa naplnilo, èo bolo povedané skrze proroka
Izaiáa, ktorý povedal: On vzal na seba
nae nemoci a nae neduhy niesol
(Mt 8,16-17). Keï takých privádzali k Nemu, uzdravoval ich, lebo bol plný z¾utovania a moci. On, syn èloveka, pouíval
Boskú moc. V Òom bol Boský súcit
sprostredkovaný ¾udským srdciam. On
povedal: Niekto sa ma dotkol! Bola to
ustraená ena, ktorá chcela by uzdravená skrze Syna èloveka. Nikdy nijaká
moc nevyla z Neho bez Jeho súcitnej
lásky. Niet kriku ani vzdychania, ani såz,
ani modlitieb, na ktoré by Pán nepovedal: Dotkol sa ma niekto! (Lk 8,46).
Túto Jeho ¾útos vidíme vo vetkých Jeho
divoch. Keï uzdravoval hluchého povedal mu: Efatta!, to je otvor sa. Tých, èo
k Nemu prili, oslovoval synmi a dcérami.
Poteoval ich a hovoril im: Dúfajte!
Dotkol sa oèí slepcov a oni hneï videli
a ili za Ním.
Pán má ¾útos nad nami pre nae slabosti. Jeho ¾útos je akoby duou Jeho
neného zaobchádzania s Jeho uèeníkmi. Pamätal na ich krehkos a mal k nim
otcovskú ¾útos. Poteoval ich aj v poslednú noc, keï vedel, e sa rozutekajú
a nechajú Ho samotného. Mylienka na
ich slabos a ve¾ké boje, ktoré ich èakali
Ho naplòovala ¾útosou. Preto v Getsemanskej záhrade povedal: Spite u a odpoèívajte. A zástupu, ktorý Ho priiel
zaja povedal: Ak teda mòa h¾adáte,
nechajte týchto odís. (J 18,8). Tak sa
splnili jeho slová: A iaden z nich nezahynul (J 17,12).
Niè nemohlo vyèerpa Jeho lásku
a uhasi Jeho ¾útos. Ani nenávis a nevïaènos Jeruzalema v Òom nevzbudili
horkos. Jei ho napriek tomu miloval
nevýslovnou láskou. Len On vedel aká
ve¾ká a krutá je boles z pohrdnutej
lásky. Ako èasto ich chcel zhromadi
ako sliepka svoje kuriatka. No Jeho ¾útos
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bola zosmieòovaná a z¾ahèovaná. On
napriek tomu zaplakal nad mestom hovoriac: Ó, keby si aj ty poznalo!
(Lk 19,42).
Sláva Jeho ¾útosti najviac iarila na
kríi. Tam sa ukázala Jeho dokonalos,
v ktorej vynikala Jeho láska k Otcovi
a hrienikom. Jeho prvé slová boli:
Otèe, odpus im, lebo nevedia, èo
robia (Lk 23,34). Namiesto, aby zvolával pomstu na svojich nepriate¾ov, ktorí
s Ním tak kruto naloili, mal nad nimi
¾útos. Jeho druhé slová boli tie plné

¾útosti a patrili lotrovi. Tak je to aj s tretími
slovami, v ktorých porúèa svoju zarmútenú matku do opatery svojho milovaného
uèeníka. Aj na kríi, kde sa ocitol pre
nae hriechy, myslel na nás s ¾útosou
lekára, ktorý nás chcel uzdravi a zachova od smrti. Myslel na nás so súcitom
dobrého Pastiera, ktorý myslí ako nájs
a zachráni blúdiacu ovcu. Túto túbu po
záchrane hynúcich vyjadril v slovách:
íznim! Áno, Pán Jei íznil po záchrane hynúcich duí. Taká bola Jeiova
¾útos na zemi a takou je aj dnes.

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

F. Butcher

Písemný odkaz

MODLITBA V SKRYTOSTI
Ale ty ...modli sa svojmu Otcovi, ktorý
je v skrytosti (Mt 6,6)
Je to iste nemilé, keï sa bratia vo verejných modlitebných hodinách modlia príli
dlho, take srdcia ostatných prítomných sú
nielen zarmútené, ale aj roztrpèené a starý
èlovek je naklonený sa hneva. Tým vak
býva radostný modlitebný duch uháaný.
My sa tu ale nechceme zaobera modlitebnými zhromadeniami, ale modlitbou
v komôrke, v skrytosti, kde je èlovek so
svojím Otcom, ktorý vidí skryté a kde môe
svoje srdce v modlitbe pred Ním vylia.
O tomto bolo u ve¾a napísané aj povedané, ale je dobre si to znova pripomína, aby sme niè nestratili, ale radej
získali. Peter neprestával pripomína
veriacim známe veci, aj keï o nich vedeli
(2Pet 1,12). Aj my teda môeme, predovetkým sebe, ale aj druhým, pripomína dôleitos a nutnos modlitby v skrytosti, lebo práve òou dosahujeme víazstvo nad nevidite¾nými, duchovnými mocnosami temnosti.

Keby bola naa sluba, nae svedectvo, naa práca pre Pána vdy dôkladne
preniknutá modlitbou, potom by naa èinnos bola ove¾a úspenejia. Ako èasto
nariekame, e je nae svedectvo bezmocné, e je neslané, nemastné, e je
vetko vysuené ako v letnej pá¾ave. Aká
aká a márna je takáto práca. A my sa
práve v takýto èas mono vyhovárame,
ako izraelský ¾ud, keï sa vrátil zo zajatia
a zastavil prácu na stavbe Boieho domu,
e ...ete nepriiel èas (Haggeus 1,2).
Keby sme vak predtým vetko v skrytosti
predniesli Pánovi, potom by sme stavali
s radosou.
Musíme si prizna, e modlitba v skrytosti nie je ¾ahká vec. Ove¾a ¾ahie je stá
na stupienku a zvestova Boie Slovo,
ako zotrváva rok za rokom v komôrke
na kolenách. A preto je tak málo veriacich duí, ktoré by sa tejto modlitebnej
práce ujali. Ak je nám jasná nutnos
modlitieb v skrytosti, a ak vidíme ich potrebu, musíme jedného dòa zaèa s modlitbou. Potrebujeme k tomu pevnú vô¾u
a predsavzatie. Ak vak nemáme chu
zaèa túto nevidite¾nú prácu, robíme si
klamlivé nádeje, e mono neskôr budeme ma viac príleitostí. Nikdy nezaèneme, lebo ...ten, kto pozoruje na vietor,
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nebude sia, a kto h¾adí na oblaky,
nebude a (Kazate¾ 1,4).
Zdôrazòujeme teda, e musíme by
rozhodní a e musíme so vetkou vánosou zaèa. Bez sebazaprenia v tejto
veci ale niè nevykonáme. Ak vak správne zaèneme a vytrváme, stane sa nám
modlitba v skrytosti a v komôrke postupne milým a svätým zvykom, stále ¾ahím,
a nakoniec zistíme, e by sme to bez
týchto modlitieb asi nevydrali. Budeme
tak kona s láskou a túbou, a prídeme
tam, kde doiel aj Dávid, ktorý mohol
poveda: ...predstíham svitanie a volám ... ( 119,147). To bude mocou v naom ivote, oporou vo chví¾ach klesania,
víazstvom pri ¾stivých útokoch náho
nepriate¾a. Áno, modlitbou v skrytosti
dosiahneme tak ve¾a, e hory akostí
budú premenené na rovinu.
Nu, ako zaèa? Ná Pán ...ráno
ve¾mi skoro, ete za noci, vstal, vyiel
a odiiel na pusté miesto a tam sa
modlil. (Mk 1,35). Toto miesto nás upozoròuje, e Pán chcel by sám pri modlitbe. V Petrovom dome bolo ve¾a ¾udí
a runo, mohol tam nájs pre seba tiché
miesteèko? Ale On túto akos prekonal,
iiel von na pusté miesto. Iste, bol to Jeho
zvyk, rovnako, ako mal vo zvyku v sobotu ís do koly, kde sa èítalo Písmo
(Lk 4,16). Ranná hodina je tou najvhodnejou dobou k modlitbám v skrytosti,
lebo v zhone a práci dòa je zotretá vetka
rosa z naej due, manna je roztopená
v slneènej pá¾ave. Veèer sme unavení,
hlava je aká a ani pri najlepej vôli to
nejde. Môeme teda poveda, e je to
dobré a zdravé, keï si takú tichú chví¾ku
urobíme ráno. Nedalo by sa vsta denne
skôr aspoò o tvr hodinky, kým zaèneme
svoju prácu na gazdovstve, úradoch, èi
v obchodoch, aby sme h¾adali Pánovu
tvár v skrytosti? Keï nás modlitebný ivot
niè nestojí, potom tie za niè nestojí.
Zdôrazòujeme znovu, e je k tomu treba
èloveka s vô¾ou a srdcom, ináè to skôr èi
neskôr necháme.

29
Je ve¾a drahých duí, ktoré sa modlia
v skrytosti, ale tie o tom nerozprávajú. Je
to tajomstvo medzi nimi a Pánom. Také
due sú poehnaním a so¾ou zboru, v ktorom sa nachádzajú. Keby aspoò jedna
taká v skrytosti sa modliaca dua bola
v kadom zborèeku, bola by ako ...radostné pokrikovanie krá¾a v òom
(4M 23,21). Sú zbory, ktoré napredujú
a iné, ktoré stále chor¾avejú. V èom je
tento rozdiel? Raz sa mono dozvieme,
e v prospievajúcom zbore bola jedna,
alebo viac duí, ktoré viedli skrytý modlitebný ivot. Nikto niè nevedel o tejto
skrytej èinnosti, ktorá sa konala v komôrke, ale ovocie týchto modlitieb bolo
vidite¾né, aj keï koreò bol ukrytý v zemi.
Zbory, ktoré svoju existenciu ako udrujú, nemajú tých, ktorí by boli hotoví
kona túto skrytú prácu.
Stále je ve¾a veriacich, ktorí dosia¾
nevedia o nutnosti modlitby v skrytosti,
pretoe sami z nej ete málo zakúsili.
Modlia sa povrchne a o boji na modlitbách v komôrke nevedia niè. Kie by také
due boli povzbudené k skutoèným modlitbám v skrytosti, v ktorých by vytrvali.
Zakúsili by, e sa im pomalièky otvára
tajuplný zdroj duchovnej sily, e sa dielo
Pána darí a e Duch Svätý im dáva viac
svetla a jasno v Boom Slove. Boli by
v dôvernejom pomere s Pánom. Ich srdcia by boli napåòané pokojom a radosou
aj v naich búrlivých dòoch. Ich ivot by
sa vyvíjal ináè, ich svedectvo pre Pána
by nadobúdalo novú, neèakanú cenu.
Ostatní veriaci by poznali, e také due,
ktoré sa modlia v skrytosti, íria okolo
seba nebeskú vôòu.
Áno, ukázali by sa divy milosti, keby
sme boli hotoví sa riadi Pánovým slovom
o modlitbe v skrytosti. Nie je k tomu treba
iadny zvlátny dar, len ochotné srdce
a pevnú vô¾u. Pán ete pripomína, e
...a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti,
odplatí ti zjavne (Mt 6,6). Len to nerobme tu a tam, aj keï sa môeme vdy
modli, ale urobme si z toho denný zvyk,
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ako Daniel v Babylone. Len tak budeme
ustavièní na modlitbách a budeme sa
ïalej modli vo viere, aj keï po ¾udsky
povedané nebudeme ma vyhliadky na
vypoèutie. H¾aïme len na Pána, lebo On
je mocný a pre Neho nie je niè nemoné.

Benedikt Peters
Písemný odkaz

MNOHO ZMÔE MODLITBA
SPRAVODLIVÉHO
svojim pôsobením, ak sa koná
v úprimnej viere

Vetci sluhovia Boí, ktorých Boh pouíval v Starom zákone boli modlitebníci!
ivot otcov viery a prorokov ukazuje
aké je ve¾mi dôleité, aby modlitba bola
na prvom mieste v ivote veriaceho. Boli
to muovia modlitby, skrze ktorých Boh
uskutoèòoval dejiny spásy. Na ich ivotoch sa uèíme, e len modlitebníci nachádzajú miesto a poverenie, ktoré im pripravil Boh.
S akousi nadradenosou h¾adíme na
seba, novozákonných veriacich, oproti
starozákonným. Ale to èo by nás malo
vies do pokory je skutoènos, e len
málokto z nás sa modlí k Bohu s takou
bázòou a triumfujúcou istotou s akou to
robili starozákonní sluhovia Boí. V èom
to spoèívalo?

Abrahám
Otec veriacich (R 4,11-12) bol modlitebník. Hneï, ako priiel do zas¾úbenej zeme,
vzýval meno Hospodinovo (1M 12,8). Tento spôsob bol charakteristický pre celý
jeho ïalí ivot. Jednu z najdojemnejích lekcií prímluvnej modlitby nachádzame v 1M 18, 23-33, keï Boh oznamuje Abrahámovi, e potrestá Sodomu.
Abrahám odpovedá ako Boí mu  prosbou. Uèíme sa tu, e Boh svojim deom
a sluobníkom odha¾uje svoje zámery,
aby ich zapojil prostredníctvom modlitby

do svojho diela. Spôsob, akým sa Abrahám modlí za Sodomu a na svoju modlitbu dostáva okamitú odpoveï a tá ho
povzbudzuje k ïalej prosbe, ktorá je
opätovne vypoèutá, nás musí udivi i zahanbi. Nie je medzi nami mnoho takých,
ktorý majú túto skúsenos. Boh vypoèul
Abrahámovu prosbu a jediného spravodlivého Lóta i s dvomi dcérami zachránil.
(1M 19,29)

Jakob
Jakob sa stal Izraelom na konci jedného
noèného zápasu (1M 32, 27-28). Táto
udalos uzatvára jeho dvadsaroèný exil.
Vidíme tu prvý krát, e Jakob, vyvolený
Boí, sa modlí (v. 9). Èi sa v minulosti
modlil nevieme, ale najneskôr v tejto kapitole sa to uèí. Predtým dôveroval len
svojmu rozumu a svojej ikovnosti a bol
celkom úspený, hoci sa aj vtedy dialo
vetko v jeho ivote vïaka Boej dobrote
(28,12-15). Bieda ho núti modli sa, ako
to u èasto býva i v naich ivotoch. Tu sa
nachádza na novom zaèiatku povolania
vyvolených Boích, ktorí smú stá pred
Bohom, môu k nemu vola a vedie, e
on ich poèuje. Ale v jeho ivote sa muselo nieèo sta. Poèas zápasu v Peniele
pochopil, e je celkom sám pred Bohom,
bez akejko¾vek ¾udskej pomoci. Zápasil
s anjelom a prosil ho pokorne a nepopustil, kým neobdral. Jakob bol u dvadsa rokov veriacim, ale a tu sa stáva
pravým modlitebníkom. Aj my mnohí sa
mu podobáme. Po obrátení a krátku dobu
po tom, sme sa modlili a okúali sme
i vyslyanie naich modlitieb. A potom
sme upadli do akejsi modlitebnej bezmocnosti. Síce sa modlíme, hovoríme
správne veci, pouívame správne výrazy, ale bez viery, bez napätého oèakávania, e nae modlitby budú vypoèuté.
Aj nám sa musí prihodi to, èo Jakobovi,
musíme sa dosta do takej biedy, e
spoznáme, e nemáme iného pomocníka
okrem náho Pána. Musíme prejs takou
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nocou, v ktorej pochopíme, e nikde
a v nièom nemáme iadnu oporu a e
pred Bohom sme niè. Keï toto èlovek
spozná, zaène bra Boha i jeho Slovo
váne a rozhodne sa vola k Vemohúcemu tak dlho, a tak vytrvalo, kým ho
nevyslyí.
K tebe pozdvihujem svoje oèi,
ó, ty, ktorý tróni na nebesiach! H¾a,
ako oèi sluhov na ruku ich pánov, ako
oèi dievky na ruku jej panej, tak h¾adia nae oèi na Hospodina, náho
Boha, dokia¾ sa nezmiluje nad nami
( 123 1-2)

Moji
Moji bol modlitebník. Najjasnejie to
vidíme v 2M 5,22 a v nasledujúcich udalostiach. Moji dovolil Bohu, aby ho pouíval a poslal ku svojmu ¾udu. Podriadil
svoj ivot tomuto poslaniu a tým i blahu
boieho ¾udu. A ako odplata prichádza
reptanie a útok od najbliích. Ale Moji
neodpláca nevïaèným Izraelitom rovnakou mincou, ale sa okamite obracia
k Bohu.
Jeho konanie poukazuje na to, e
v tichých a pokojných rokoch vyrástol na
Boieho modlitebníka, pretoe takto reaguje len vycvièený modlitebník.
Ten, kto sa poèas mnohoroèného
chodenia s Bohom nauèil nie len prosi,
ale súèasne i vo viere prijíma (Mk 11,24)
je schopný postavi sa s odvahou i pred
faraóna. Kto z nás by si napríklad trúfol
s¾úbi faraónovi, e vyhladí aby? (2M 8,9).
A èo keby Boh na modlitbu neodpovedal?
Ale modlitebník, ktorý pozná Boha tak
ako Moji, má odvahu predstúpi pred
neho i s neslýchanou prosbou prepusti
¾ud, i so s¾ubom, e vyhladí aby. Vie, e
víazstvo i poráka je v Boej ruke a preto
si vyprosuje vetko od neho. V nasledujúcich kapitolách spoznávame Mojia
ako príhovorcu, na ktorého príhovor Boh
odvracia zaslúený trest od svojho ¾udu
( 106,23).

Jozua
Bol tie modlitebníkom (Joz 7,6-10). Aká
je modlitba dôleitá nauèil sa poèas mnohých rokov po Mojiovom boku. Modli
sa nauèil tak, e sa modlil. Toto je dôleitá
skutoènos. Èlovek sa stáva modlitebníkom iba vtedy, keï sa modlí. Neexistuje
iná kola modlitby. Pozoruhodná je jeho
reakcia na poráku pri meste Haj. Nezaèal pátra po slabinách v stratégií boja,
alebo po chybách jednotlivcov na bojovom poli, ale padá na svoju tvár na zem
a zotrváva pred tvárou Pánovou a dovtedy, kým mu neodpovie.
A ete viac ako pri Mojiovi nás udivuje jeho otvorenos. Len si uvedomme
o èo Jozua prosí pred celým ¾udom  aby
postálo slnko! A ono postálo (Joz 10,1213). Mnohí z nás sa neodváia v prítomnosti iných modli za veci, na ktorých sa
dá jasne vidie, èi bola modlitba vypoèutá,
èi nie. My sa vak máme modli za konkrétne veci v pevnej istote viery. Ale to sa
nedá nauèi z kníh, alebo na príkaz. Len
ten, kto s Bohom chodí a ije pred jeho
tvárou to vie.

Anna a Samuel
Prebudenie v Izraeli, ktoré zaèalo Samuelovou slubou a vyvrcholilo slávnym Dávidovým panovaním malo svoj poèiatok
na modlitbách jednej eny (1S 1). Anna
úpela k Hospodinovi tak dlho, a kým
nebola ochotná nechcie niè pre seba, ale
vetko pre Boha a jeho slávu. Vtedy jej
Boh dal to, o èo prosila. Samuela, syna
svojich modlitieb, o nieko¾ko rokov vydala do sluby Bohu. Stal sa prorokom
v Izraeli a pomazal Dávida za krá¾a, za
ktorého panovania po prvý krát od èias
Mojia a Józuu dosiahol Izrael nebývalý
rozkvet. Toto je zároveò aj opis duchovného prebudenia. Toto prebudenie zaèalo osamelou modlitebníèkou, pokraèovalo
jej synom modlitebníkom a dovàilo sa
Dávidom, ïalím modlitebníkom.
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Anna prijala Samuela ako odpoveï na
svoje modlitby. Bol silne poznaèený príkladom svojej matky a stal sa tie modlitebníkom. Len ten, kto vie, èo znamená
modli sa a v istote oèakáva odpoveï
(1S 7,8-9), má takú odvahu ako dokázal
Samuel, keï ¾udu oznámil, e sa bude
modli, aby Boh zoslal hrmenie uprostred èasu atvy keï nebolo ani chýru
o dadi, oblakoch, èi búrke (12,16-18).
A èo sme videli pri Mojiovi, vidíme aj
pri Samuelovi: len vycvièený modlitebník
sa v neoèakávaných a nepríjemných
udalostiach obracia okamite na Boha.
Len modlitebník pokladá zanedbávanie
modlitby za boí ¾ud a blínych za hriech.
Kto nie je modlitebníkom, èas od èasu
sám seba viní z toho, e trávi málo èasu
na modlitbách, ale skutoènos, e na svojich návykoch niè nemení, ukazuje, e
svoju modlitebnú neèinnos pokladá
skôr za malý, ospravedlnite¾ný nedostatok, ktorým koniec koncov sú postihnutí
mnohí.

Dávid
Dávid bol tie modlitebník. Dokazujú to
udalosti z jeho ivota a almy. Pozrime sa
bliie len na jednu udalos. Dávidovi
a jeho muom poèas ich neprítomnosti
odviedli Amalechiti eny a deti do zajatia
(1S 30,1-4). Èo má Dávid urobi v takej
závanej situácií, v ktorej prirodzenos
èloveka volá po okamitom skutku?
Ale Dávid sa posilnil v Hospodinovi,
svojom Bohu. Hodil sa do Boej náruèe a volal k nemu. Dopytoval sa ho, èi
má nepriate¾a, ktorý mu vetko ukradol,
prenasledova. Hospodin súhlasil, Dávid
poslúchol a nadobudol spä, èo mu patrilo a tým sa zmenil jeho zlý údel. Vo svojom ivote sa nauèil, e len poslunos
Hospodinovi zaruèí víazstvo. Pozrime sa
ete do almu 119,145-147: Volám na
teba, zachráò ma a budem ostríha tvoje svedectvá. Kto z nás sa modlí s takou vánosou? Kto z nás spája svoju

modlitbu s túbou a prís¾ubom i ivot
v poslunosti?

Eliá
Eliá bol modlitebník. Odkia¾ vzal odvahu poiada vdovu o jej màtveho syna
a potom oèakáva, e Boh ho vzkriesi
z màtvych? A odkia¾ vzal smelos ís sám
do duchovného súboja so 450 bálovými
prorokmi a to pred tvárou celého ¾udu?
Nemal strach oznámi náladovému krá¾ovi, e nebude dáï tri roky? Odpoveï je
vdy rovnaká. Koho sám Boh vyuèil
h¾ada jeho tvár na modlitbách, nadobúda
rastúcu istotu oh¾adne Boích zámerov
a ciest.

Izaiá
Bol modlitebník a to vedel v Jeruzaleme
kadý. Preto v èase núdze vyslal krá¾
Ezechiá poslov s prosbou o modlitbu:
Povznes modlitbu za ostatok, ktorý sa
tu ete nachádza (2Kr 19,2-4). I my radi
poiadame veriacich, v prípade rôznych
malièkostí, aby sa za nás modlili. Ale
niekedy sa dostaneme do takých ványch
problémov, e si prosebníkov ve¾mi
starostlivo vyberáme. Raz sa dostalo
nae zhromadenie na duchovné rázcestie. O nieko¾ko hodín sa mal kona
dôleitý rozhovor, ktorý mal rozhodnú
o jeho ïalom smerovaní. Prezrel som si
adresár bratov a sestier a presne som
vedel, kto sa za takéto veci môe modli.
Týmto zopár jednotlivcom som osobne
zatelefonoval. Krièali k Hospodinovi
a toho veèera zvíazila Pánova vec.
V 2Pa 32,20 sa dozvedáme, e krá¾
Ezechiá spolu s Izaiáom krièia k Hospodinovi. Zatia¾ èo asýrska armáda
oblieha Jeruzalem. Aká odvaha neprija
èestnú kapituláciu a namiesto toho sa
uchýli do modlitebnej komôrky! Ale títo
dvaja modlitebníci to dokázali, pretoe
vedeli: s nami je väèí, ako s ním (v. 7).
Obyvatelia Jeruzalema mohli by vïaèní
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za takého krá¾a, ktorý poznal Toho, kto
drí vetko vo svojej dlani.

Jeremiá
Patril medzi muov modlitby. Dokazuje to
svojou vytrvalosou. Neprestajne sa
modlil za ¾ud, a kým mu Hospodin tri krát
nerozkázal, aby s tým prestal (Jr 7,16;
11,14; 14,11). Dokonca sú modlitebníci,
ktorých je potrebné brzdi! V nadväznosti
na svoju horlivos dostáva od Pána
neomylné odpovede, ktoré patria len
takýmto modlitebníkom.

Habakuk
Bol modlitebníkom. Jeho kniha zaèína
i konèí modlitbou. A to, èo je medzi tým,
sú odpovede, ktoré mu Boh dáva na jeho
modlitby. Má obecenstvo s Bohom:
Postavím sa na svoju strá, stanem si na
hradbu a budem vyzera, aby som videl,
èo mi bude hovori a èo odpoviem
na svoje karhanie (Hab 2,1). To, e sa
modlil s vierou, vidíme pod¾a toho, e po
modlitbe oèakáva Boiu odpoveï. Dostáva ju a aj keï je straná nedesí sa, lebo
dôveruje a verí svojmu Bohu: Keby
hneï aj nekvitol fík, a nebolo úrody
ja sa jednako budem veseli v Hospodinovi, budem plesa v Bohu môjho
spasenia. Hospodin Pán je mojou
silou  (Hab 3,17-19).

Daniel
Aj Daniel bol ve¾ký modlitebník. Boh mu
zjavil ako odpoveï na jeho modlitby
tajomstvá svojho panovania a jeho
budúceho krá¾ovstva. To nám pripomína
Pavlovu modlitbu v liste Efeanom, kde
sa modlí za veriacich, aby im dal Boh
ducha múdrosti a zjavenia, aby dokázali
pochopi tajomstvá zjavené v Kristovi.
Z Dan 6,11 vyèítame, e èlovek, ktorý bol
celý svoj ivot modlitebníkom, sa modlitby nemôe vzda, ani keï mu ide o ivot.

Stala sa jeho druhou prirodzenosou,
takou samozrejmou ako dýchanie. Nemôe a ani nechce kráèa ivotom bez tichého rozhovoru so svojim Bohom.
Daniel v 9,1-3 s istotou rozpoznáva
z Jeremiáa (25,11-12), e dejiny spásy
prebiehajú tak, ako si to Boh predsavzal
a zjavil a túi, aby ho jeho svätí prosili
o naplnenie jeho zámerov. I Pán Jei
nás uèil, aby sme sa takto modlili: Príï
krá¾ovstvo tvoje, buï vô¾a tvoja...
V tejto kapitole sa dozvedáme, e modlitebníkovi Boh dovolí hlbie nahliadnu
do svojich plánov. Odpoveïou na Danielovu vrúcnu modlitbu je anjel, ktorého
posiela Boh, aby mu odhalil, èo èaká jeho
¾ud. Daniel pochopil, e svetové dejiny
nie sú nièím iným, len vonkajím rámcom
pre skutoèné dejiny  dejiny spásy, ktoré
vychádzajú od Boieho trónu a sú nesené a urých¾ované modlitbami svätých
(Zj 8,4-6). Spolu s Danielom sa uèíme
chápa politické dejiny a prevraty vo svetle Boieho Slova: Najvyí panuje nad
krá¾ovstvom èloveka a e komu chce,
tomu ho dá. Babylonská ría bola nahradená Perzskou ríou pod¾a Boieho
zámeru a v ním stanovenom èase, aby sa
naplnil jeho plán so svojím ¾udom: Lebo
keï sa vyplní Babylonu 70 rokov,
navtívim vás a splním pri vás svoje
dobré slovo, toti e vás navrátim na
toto miesto (Jer 29,10). Poznanie ve¾kosti a zvrchovanosti Boej privádza Daniela na kolená. Malo by aj nás. Povzbudzuje nás k tomu aj Timoteus: Napomínam teda, aby sa predovetkým
konali prosby, modlitby, prímluvy a poïakovania za vetkých ¾udí, za krá¾ov... (1Tm 2,1-2) a aj Pavol: Pre tú príèinu skláòam svoje kolená pred Otcom
náho Pána Jeia Krista  (Ef 3,14).

Nehemiá
Bol modlitebníkom. il neustále v prítomnosti Boej, pred jeho tvárou a vetko
oèakával od neho: A krá¾ mi dal vetko
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pod¾a toho, ako bola dobrá ruka môjho Boha nado mnou (Neh 2,8). Bol
naplnený Boou bázòou vo vetkom, èo
konal:  ale ja som tak nerobil,
pretoe som sa bál Boha (5,15). I on
poznal Boha ako ve¾kého a zvrchovaného Pána: Ty si, ó, Hospodine sám jediný! Ty si uèinil nebesia, nebesia nebies a vetko ich vojsko, zem a vetko
èo je na nej, moria a vetko èo je v nich

a ty dáva tomu vetkému ivot a vojsko nebies sa tebe klania (Neh 9,6).
Len èo poèuje o biede v Jeruzaleme
okamite sa modlí k Bohu nebies . Vetko
èo koná je spojené s poh¾adom na
Hospodina a s modlitbou. Od neho sa ¾ud
nauèil neodpoveda na posmech nepriate¾a, ale vo vetkom sa ihneï obráti
na svojho Boha. Je to potrebná lekcia
i pre nás.

ÈO SA MÔE STA DNES?
Èasopis Ze slov pravdy a lásky, roèník XXI., jún 1937, èíslo 5-6

Dnes môe Pán zostúpi z neba (1Ts 4,16) a vzia nás k sebe (J 14,3).
Aký to bude slávny okamih, keï pôjde Pánovi pripravený ¾ud do pripravených miest v dome Otca náho Pána Jeia Krista, kde bude veène s Ním!
Dnes môe Pán Jei, ktorý je vzkriesenie i ivot vzkriesi zosnulých
svätých z màtvych a premeni vetkých ijúcich svätých (J 11,25) a vetkých vytrhnú ku sebe.
Dnes môe Pán prís s odmenou ako Kniea pastierov. Ako dobrý Pastier
poloil duu za svoje ovce; ako Ve¾ký Pastier ije pre svoje ovce; ako
Kniea pastierov odmení tých, ktorí sa starali o Jeho ovce na ceste k nebeskému Sionu (J 10,11; d 13,20; 1Pt 5,4)
Dnes by sme sa stretli a pozdravili s mnohými zosnulými svätými  ak by
priiel dnes ná Pán. Lebo keï príde a vezme nás k sebe, uvidíme tam
a pozdravíme tam mnohých nám známych, s ktorými sme ili spolu pre
Neho a pracovali a tie s tými, ktorým sme ukázali cestu spasenia
a predili nás. Budú niektorí veriaci nau radosou a korunou chvály pred
tvárou náho Pána Jeia Krista keï príde? (1Ts 2,19) Aj to sa môe dnes
sta!
Dnes by sa mohlo sta to i ono, toti, e by sme mohli uvidie Pána tvárou
v tvár a by Mu podobní (1J 3,2). To bude slávna chví¾a, keï Ho uvidíme
tak, ako je! Teíme sa na tú chví¾u? e uvidíme Toho, ktorý si nás zamiloval, trpel a zomrel za nás, ktorý nás vedie, pomáha nám, prihovára sa
za nás a ije pre nás? Teíme sa, e budeme s Ním a e Mu budeme
podobní?
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Z ponuky MSEJK
r Belko  biely baranèek  Zsóka Farkaová
Toto podobenstvo by sa dalo nazva aj návodom pre radostné putovanie v stáde (zbore,
rodine). Autorka nevedným spôsobom obdarila oveèky v stáde dobrého pastiera
¾udskými vlastnosami, výstinými menami, no a to najdôleitejie, oveèky v príbehu
prehovoria, nie len béékajú. Takto sa malý aj ve¾ký èitate¾ dozvie èo je dôleité pri putovaní v stáde. Príbeh je pouèný pre dobrých aj zlých pastierov.
r Boí Plán pre výchovu naich detí  John MacArthur
Autor v ôsmych kapitolách zhàòa bohaté vlastné skúsenosti vo výchove detí a vnúèat.
V súèasnosti satanovým terèom útokov je zvlá základná bunka spoloènosti: rodina.
Nasadil vetky prostriedky aby rozvrátil rovnováhu, poriadok stanovený Bohom. Je treba
sa vráti k Boiemu slovu a uèi sa zo skúseností generácii pred nami. Èasto vak bez
skúseností odborníkov, laik nedokáe odhali rafinovanos, úskoènos satana a jeho
prostriedkov. Zvlá to platí o súèasnosti. V posledných dòoch budú nebezpeèné èasy.
r kola poslunosti  Andrew Murray
Nae spasenie bolo vydobyté poslunosou. Poslunosou viery sa aj získava. Bez
poslunosti nie je moné hovori o nasledovaní Pána Jeia. Poslunos je nevyhnutnou vlastnosou pre vyrovnané radostné vzahy v rodine, zbore a základom vzahu
èloveka s Bohom. Autor na pozadí vlastných skúseností podáva praktické rady pre putovanie na ceste viery v poslunosti.
r Moja obrázková Biblia  V. Gilbert Beers
Pomocou 170 citlivo vybraných biblických príbehov môeme u v útlom veku uvies deti
do tajomstiev Boích práv a jednania s ¾udstvom. Odporúèané biblické texty, krátke prerozprávanie príbehu, jemné, plno farebné vyobrazenia príbehu, doplnené motivujúcimi
otázkami pre prácu rodièov s demi a nakoniec malé vysvetlenie pre podstatu práce
s demi v rodine, to vetko je obsiahnuté v tejto praktickej príruèke pre ranný vek dieaa.
r Túba oklamaných  Wolfganz Bühne
Kniha je zostavená z 9 krátkych, pravdivých svedectiev o Boej moci, dokazujúcej sa
v znovuzrodení stroskotaných ivotov. Veríme, e bude dobrým nástrojom pre mnohých,
zmietajúcich sa pod vplyvom rôznych závislostí. Jej èítanie vak môe vhodne motivova aj veriacich ¾udí v modlitebnom zápase za závislých v ich blízkosti.
r Vernos a astie na celý ivot  G. a V. Scheunemann
Vernos je základná charakterová vlastnos Boia a má by aj veriaceho èloveka.
Pokojný a radostný rodinný ivot je nepredstavite¾ný bez vernosti. Manelia
Scheunemannovi predkladajú návod pre takýto ivot od dospievania a do staroby.
Zvlátnou citlivosou vyslovujú otázky pohlavnosti, usmeròujú v èase vo¾by ivotného
partnera a sprevádzajú aj období krízových rokov. Príklady priahujú. Z knihy je cíti,
e to nie je teória, ale z milosti preité a opísané skúsenosti.
Objednávky mono zasiela na www.msejk.sk alebo adresu redakcie èasopisu Kresan.
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Abrahám uveril
a poèítalo sa mu to
za spravodlivos.

(R 4,3)

Srdeène pozývame k Boiemu slovu
kázanému v nede¾u od 15,00  16,00 hod.
a v stredu od 18,30  19,30 hod. v zborovom
dome Kresanského zboru v Bratislave
na Tehelnej 22.

ODPORÚÈAME

Uvedené tituly, ako aj zoznam ïalej literatúry je moné získa na adrese:
Misijná spoloènos evanjelia Jeia Krista, Púpavova 4, 84104 Bratislava,
alebo na adrese redakcie èasopisu Kresan.

Svätá Biblia

C. H. Spurgeon:
Z pôvodných jazykov
preloil Prof. Jozef Roháèek. Pod¾a prvého
revidovaného vydania z roku 1951 vydala Slovenská biblická spoloènos

C. H. Spurgeon:

Je napísané

(v prílohe:
Dvere sú otvorené)
Na príklade pokúania Pána Jeia na
púti predkladá autor
Boie slovo ako základ viery vetkým pokúaným. V kapitole
Najväèí boj sa popisuje výzbroj k zápasu
o vieru v evanjelium.

Jedine z milosti
Aj po stopädesiatich rokoch znie výklad z pera Knieaa kazate¾ov presvedèivo a svieo.
120x180 mm 96 strán

C. H. Spurgeon:

Sila zas¾úbenia

Zas¾úbenia Písma
Svätého nech sa stanú príslovím Boieho
¾udu, povedal autor
knihy. Úvahy k posilneniu dôvery k Bohu,
pochopeniu princípov Boích zaslúbení
a plodnej viere.
120x180 mm 96 strán

120x180 mm 104 strán

Objednávky mono zasiela na www.msejk.sk alebo adresu redakcie èasopisu Kresan.

