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ÚVOD
Miroslav Vyhnánek

VERÍ V BOHA?
Kým za bývalého reimu sa málokto verejne hlásil k viere v Boha, po jeho zmene
sa to veriacimi v slovenskej spoloènosti
len tak hemí. Nie je to podozrivé? Je,
veï to by nasvedèovalo, e viera v Boha
závisí od politickej situácie v krajine. Zakazujú ju? Nie je. Povolia ju? Je. To je náboenstvo a nie viera.
Viera v Boha pochádza z Boha, aj závisí iba na Bohu. Nech stojí verejná mienka proti nej, alebo ju toleruje, èi je populárne hlási sa za veriaceho, alebo nebezpeèné, viera poslúcha Boha. Nie je
poplatná dobe. Záleí jej na tom, aby sa
¾úbila Bohu.

Srdcom sa verí
Srdce je ¾udské vnútro. Je to skrytý, vnútorný svet mylienok, pohnútok, úmyslov
a zámerov, do ktorého nemá prístup nikto
okrem samotného èloveka a Boha. Len
¾udský duch vie, èo je v èlovekovi. Iba
sám èlovek môe vstúpi do seba a pozna obsah svojho srdca. A preto aj kadý
sám za seba sa bude zodpoveda Bohu.
Boh vidí do ¾udského srdca ako do
otvorenej knihy. Vidí viac ne nae srdce.
Aj to, èo ho ete len napadne, èo o chví¾u povie a ako sa o chví¾u len zachová.
A takto vidí Boh celý ivot kadého èloveka od jeho narodenia po koniec. Preto je
Boh Bohom, e vie vetko. Vetko je nahé a odkryté jeho oèiam. Boh presahuje
poznanie ¾udského srdca. Veï ho utvoril.
Keï si toto uvedomil krá¾ Dávid, napísal
alm 139 a v òom vyznanie svojej viery
v Boha: Hospodine, preskúmal si ma
a poznal... rozumie mojej mylienke
zïaleka... pozná dobre vetky moje
cesty. Lebo ete ani nemám slovo na

jazyku a h¾a, Hospodine, ty to vetko
vie... Je to predivná znalos, nad môj
rozum, tak vysoká, e nemôem po
òu... tvojím vlastníctvom sú moje
¾adviny; usnoval si ma v ivote mojej
matky. Oslavova a budem preto, e
som hrozne a predivne utvorený. Predivné sú tvoje skutky a moja dua to
zná ve¾mi dobre.

Mono veri ústami, bez srdca?
Mono. Pretoe:
Naj¾stivejie od vetkého je srdce a je
neduivé na smr. Kto ho pozná?! Ja
Hospodin spytujem srdce a skúam
¾adviny, nato, aby som dal kadému
pod¾a jeho cesty, pod¾a ovocia jeho
skutkov. Biblia, kniha proroka Jeremiáa, 17,9-10.
¼udské srdce je ¾stivé a rado sa tvári
zbone. Rado koná veci povrchne, naoko. A myslí si: Týmto sa iste Bohu zapáèim. Pokryteckému srdcu nezáleí na
Bohu a Boha vníma ako nutné zlo ku
svojmu ivotu. Vyznáva, e verí, no vnútorne mu je Boh ¾ahostajný.
Srdce je alibistické vo viere. Necháva otázku viery na fundovanejích.
A srdce je lenivé a pohodlné. Uspokojuje ho väèinové náboenstvo. Nechce sa mu prevzia osobnú zodpovednos pred Bohom, vykroèi z davu a pristúpi k Bohu sám za seba v osobnej viere.
Preèo to nechce?

Nepríjemné Svetlo
Boh je Svetlo bez tmy. Dobro bez zla.
Spravodlivos bez vín. Sudca, ktorý súdi
bez úplatného daru a bez oh¾adu na osobu. Preto sa ¾udské vnútro, ktoré je plné
vín, zla, nespravodlivostí a neèistoty bráni
postavi pred Boha. Nechce sa pozna
tak, ako ho vidí Boh.
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Radej spochybòuje Boiu spravodlivos a dokonalos. Keby vraj bol Boh
spravodlivý, nebolo by na svete to¾ko zla
a nespravodlivostí. A keby bol dokonalý,
èlovek by sa Bohu nevymkol z rúk.
Odkia¾ pochádzajú takéto mylienky? Kým sa èlovek svojím srdcom neobráti k Bohu, myslí si, e má dobré argumenty proti Bohu. No ak uverí v Boha
a ide k Bohu, spozná seba v úplnej nahote a zmåkne. Pretoe spolu s Bohom uvidí
vo svojom vnútri plno neèistoty tak, ako je
napísané v Biblii: Lebo z vnútra, z ¾udského srdca vychádzajú zlé mylienky,
cudzolostvá, vrady, krádee, lakomstvá, ne¾achetnosti, les, nehanebnos, zlé oko, rúhania, pýcha, bláznovstvo. Vetky tieto zlé veci vychádzajú
z vnútra a pokvròujú èloveka.
Preto je na svete to¾ko bolestí a såz.
Lebo èlovek je plný hriechov a ije bez
Boha na svete. Hoci dua dobre vie, e
Boh je, tvrdí, e Boha niet. Hoci vie, e
pod¾a Boieho práva je hodná smrti,
odmieta i pod¾a Boha a preto robí to, èo
sa nepatrí. Viac ako Boha miluje rozko.
Viac ako spravodlivos, neprávos. Viac
ako dobro, zlo. No nielene to robí, ale to
aj odporúèa iným. A pritom vyzývavo hovorí, ak by bol Boh, nebolo by to¾ko zla na
svete.
No Písmo aj na tú otázku o príèine zla
na svete odpovedá: Lebo niet spravodlivého èloveka na zemi, ktorý by robil
dobré a nehreil. Kazate¾ 7,20. Pretoe sa ihneï nevykonáva súdny výrok za zlý skutok, preto je srdce synov
èloveka v nich robi zlé. Kazate¾ 8,11.
A èi Boh o tomto nevedel skôr ako
stvoril èloveka?

Boie srdce
Boh vedel o svete vetko skôr ako ho
stvoril. Nechal svet ís svojou cestou, aby
svet poznal Boie srdce, e Boh môe
milova tak, ako svet nie. Boh miluje svet,
ktorý Ho zavrhol. A touto láskou premáha

nenávis a nepriate¾stvo sveta voèi sebe
a priahuje k Sebe. A touto láskou plní
srdcia, ktoré sa k Nemu obrátia, take potom u zavrhujú zlo a robia dobro, odmietajú hrei a radej trpia, ako by ublíili.
Takto Boh vyrieil otázku zla na svete.
Pretoe Boh miloval svet, tak svet za
jeho hriechy ihneï nezahladil, ale sám
seba vydal v smr za hriechy celého sveta. Boh je láska, ktorý sa takto zmilováva
nad kadým hrienikom.

Boh tak dokazuje svoju lásku
naproti nám, e keï sme my ete
boli hrienikmi, Kristus zomrel
za nás (R 5,8).
Láska a súd zjavené na kríi
Taká láska k hrienikom je v Boom srdci.
Taký súd hriechov sveta je v Boom srdci.
Oboje Boh zjavil na Pánovi Jeiovi.
Lásku i súd. Pretoe Boh je Svetlo a Boh
je Láska. Ukriovaný Pán Jei je obraz
podstaty nevidite¾ného Boha.

Milí èitatelia, ste hrieni? Boh vás
miluje. Vyznajte Mu svoje hriechy
a odpustí vám, ich. Uverte v Pána
Jeia a budete oèistení Bohom
od svojich vín preliatou krvou Pána
Jeia Krista. On zomrel za nae
hriechy, aby oèistil nae srdcia
od hriechov a voiel do nich.
Aby prebýval v kadom, kto uverí
v Neho. Takto si Boh z hrieneho
srdca urobil svoj svätý chrám.

Boh v srdci hrienika
S krvou Pána Jeia oèisteného ¾udského srdca vychádzajú Boie mylienky,
slová a skutky. Mylienky, slová a skutky
Boej lásky a Boí súd voèi hriechu.
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Srdce, v ktorom je Pán Jei, preto
môe milova aj tých, ktorí ho nenávidia
a modli sa za tých, ktorí mu ubliujú.
Premáhajú zlo dobrom, neèistotu svätosou, neviazanos zdranlivosou, neznáanlivos znáanlivosou, krivdy odpúaním, nadávky mlèaním, osoèovanie

tichosou, pýchu pokorou, nepriate¾stvo
modlitbou a nenávis láskou. Takto Boh
premáha svet. Boh prebývajúci skrze vieru v srdci èloveka. Pod¾a toho veriaci
vedia, e veria v Boha.

Milí èitatelia, veríte v Boha?

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.

Daniel Moji

PEVNÝ ZÁKLAD IVOTA
Z pozorovania ivota vieme, e sú rôzne
základy domov. Bený èlovek sa nad tým
väèinou zamyslí a vtedy, keï príde
nejaká skúka, napríklad prívalové dade
èi povodne. Domy s dobrými základmi
zvyèajne obstoja, domy narýchlo postavené bez dobrých základov majú problémy.
Túto ivotnú múdros spomenul aj
Pán Jei v príbehu o dvoch domoch.
Keï prila povodeò a oborila sa rieka na
prvý dom, nemohla ním pohnú, pretoe
bol dobre zaloený na skale. Na druhej
strane dom postavený na zemi bez základu èi postavený na piesku sa zrútil a jeho
pád bol ve¾ký.
Tieto obrazy nás vedú k zamysleniu,
na èom stoja nae ivoty. Poloili sme si
u niekedy otázku, na akom základe je
postavený ná ivot? Mnohí ¾udia túto
otázku nechcú riei a vravia, e nevidia
potrebu pre takého úvahy. Podobne, ako
mnohí nerieia základy, na ktorých sú
postavené ich domy.
Táto otázka prichádza väèinou a
vtedy, keï príde problém, skúka, povodeò. V prípade postavených budov je to
u spravidla neskoro. V prípade ivota je
to neraz tak, e problém dáva do ivota

èloveka dobrý Boh, aby mu na jeho základe poskytol èas na zamyslenie.
Väèinou je to choroba, nejaké neastie
èi príleitos ís do domu smútku, o èom
múdry krá¾ alamún napísal: Lepie je
ís do domu smútku, ako ís do domu
hodovania a pitia, pretoe tamto je koniec kadého èloveka a ivý si to berie
k svojmu srdcu (Kaz 7,2). Skúsme bra
tragické situácie ako Boiu reè ku nám
a bra si ich takto k srdcu. Volá Svoje
stvorenie, aby sa obrátilo v pokání k Nemu, volá k viere.
Milý èitate¾, ak èíta tento èlánok a Pán
Boh k tebe hovorí, buï rád, e a nemusel privies do domu smútku. Nemusí
práve teraz oplakáva stratu svojho blíneho, aby si sa tam zaèal zamý¾a nad
svojím ivotom a nad tým, na akom základe stojí. Ak raz bude stá na Boom súde
a nebude sa môc postavi na Skalu vekov, Pána Jeia, bude u neskoro zamý¾a sa nad tvojou budúcnosou. Preto je výsadou, ak vníma, e Pán Boh hovorí k tebe ete v èase, kým môe nieèo zmeni.
Pevným základom ivota, Skalou, ktorá sa nikdy nepohne, je pre skutoèných
veriacich Pán Jei. Biblia o Òom hovorí
ako o Skale vekov. V Biblii sú aspoò dve
zas¾úbenia pre toho, kto postavil svoj
ivot na tejto Skale, teda verí v Neho. Nikdy nebude zahanbený a nebude náhli.
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A v koneènom dôsledku, keï Boh bude Sudcom, môe sa ukry v rozsadline
tejto Skaly. V Òom je bezpeènos a pokoj
due, odpustenie, rados a pokoj.
Boie deti môu vyznáva práve v akých ivotných situáciách, e kto verí
v neho, nebude zahanbený (R 10,11b),
H¾a, kladiem na Sione uholný kameò
vyvolený, drahocenný, a ten, kto verí
naò, nebude zahanbený (1P 2,6b).
Je zaujímavé sledova osoby v Biblii,
ako sa vyrovnávali s problémami, do ktorých sa dostali. Keï Jobovi zomreli vetky
deti a priiel o svoj majetok, jeho slová:
Hospodin dal, Hospodin vzal. Nech je
poehnané meno Hospodinovo (Jb 1,
21b) hovoria o tom, e v Bohu mal dostatoènú oporu pre svoj ivot. To, e mal
pevný základ ivota sa ukázalo v èase
ve¾kej búrky, ivotnej povodne na rozdiel
od jeho eny, ktorá túto oporu v Bohu
nenachádzala.
Dávid túto oporu tie mal, a preto neraz hovoril o Bohu ako o Skale. V akých
búrkach ivota, ktorých bolo ve¾a, sa mohol k Nemu obráti. Povzbudzujúcim èítaním sú mnohé jeho modlitby, v ktorých sa
opiera o Skalu, napríklad: Hospodin je
mojou skalou a mojím hradom, mojím
vyslobodite¾om, mojím silným Bohom,
mojím bralom, ku ktorému sa utiekam,
mojím títom a rohom môjho spasenia,
mojou vysokou pevnosou ( 18, 3), èi
lebo ma ukryje vo svojom stánku v zlý
deò; skryje ma v skrýi svojho stánu;
vyzdvihne ma na skalu ( 27,5).
ia¾, Biblia hovorí aj o tých, ktorí takúto Skalu nemali. Napríklad Judá chodil
tri roky s Pánom Jeiom, a napriek tomu
ho zradil. Keï si uvedomil, e zhreil zradiac nevinnú krv, nemal základ, na ktorý
by sa mohol postavi, nebol schopný h¾ada skutoèné pokánie a odpustenie, ktoré
môe da len Boh. Preto sa obesil. Som
svedkom toho, e niektorí ¾udia namiesto
viery v Pána Jeia a pokánia volia jemu
podobnú cestu, na ich vlastnú kodu. Tým
vyznávajú svoju neveru v Skalu vekov,
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ktorá môe, vie a chce kadého, kto urobí
pokánie zo svojich hriechov a uverí v Neho, zachráni nielen pre krátku chví¾u, ale
naveky.
Ak u v Pána Jeia veríme, nenáhlime sa a nerobme impulzívne rozhodnutia, ale verme Bohu, ktorý u v Starom
zákone povedal: H¾a, zakladám na Sione kameò, skúsený kameò, uholný,
drahý, základ, pevne zaloený; kto verí
naò, nebude náhli (Iz 28,16).
Buïme stále Bohu vïaèní za Pána
Jeia, Skalu vekov, vyvolený a drahocenný Kameò, verme Mu a modlime sa za
tých, ktorým sa ete nestal pevným základom ivota.

Miroslav Vyhnánek

VIERA V BOHA
A PÁNA JEIA KRISTA
Milí èitatelia, sú màtvi bohovia a ivý Boh.
Rozdiel medzi bohmi a Bohom je v bytí
a èinnosti. Boh je jediný, ivý a pracuje
a bohovia sú mnohí, màtvi a neèinní.
Boh má ivot a bohovia nie. Boh je
ivot a bohovia smr. Boh tvorí, ivot bohovia nie. Boh dáva ivot, bohovia nie.
Boh udruje ivot, bohovia nie. Boh konèí
ivot, bohovia nie. Boh preto, e existuje,
vidí, poèuje, pracuje, a bohovia, ktorí nie
sú Boh, nevidia, nepoèujú a nepracujú.
Boh menuje sám seba, bohom dávajú
mená ¾udia.
Boh hovorí o sebe v Biblii. ¼udia o svojich bohoch vo svojich spisoch.
V Biblii nachádzame mená Boie,
ktorými sa nám predstavuje ná Boh, aby
sme Ho poznali ako Pána, svojho Boha,
obrátili srdcia k Nemu a vierou poctili ako
pravdivého Stvorite¾a a Spasite¾a.

Ná Boh je jediný
Ja som Hospodin, a niet viacej nikoho; nie je Boha okrem mòa. (Iz 45,5)
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Pamätajte na predolé veci, dávne od
veku, e ja som silný Bôh, a nie je viacej nijakého Boha, ani nieto podobného mne. (Iz 46,9)

Ná Boh je ivý
Lebo pozdvihujem svoju ruku k nebesiam a hovorím: Ako e ja ijem na veky! (5M 32,40) Ale Hospodin je Bôh pravdy, je ivý Bôh a veèný Krá¾. (Jr 10,10)

Ná Boh je Stvorite¾ sveta
Lebo takto hovorí Hospodin, Stvorite¾
nebies, a on je Bôh, tvorca zeme a jej
uèinite¾; on ju postavil tak, aby stála;
nestvoril jej prázdnej; utvoril ju nato,
aby sa bývalo na nej. Ja Hospodin,
a niet viacej. (Iz 45,18)

Ná Boh je Spasite¾ sveta
Ja, ja som Hospodin, a niet spasite¾a
okrem mòa. (Iz 43,11) Oznámte a dajte sem, áno nech sa poradia spolu a povedia kto to ohlasoval od pradávna,
oznamoval to od dávna? Èi azda nie
ja Hospodin? Lebo niet viacej nijakého Boha okrem mòa, niet silného Boha spravodlivého a spasite¾a okrem
mòa. (Iz 45,21)

Ná Boh je i Sudcom sveta
Ale Hospodin Zástupov je spravedlivý sudca, ktorý skúa ¾adviny i srdce. (Jr 11,20) Bôh je spravedlivý
sudca a silný Bôh sa hnevá na bezboného kadý deò. ( 7,12)

Prvé rozhodnutie
Vetci sa musíme rozhodnú, èi budeme
uctieva Boha alebo bohov. Jediného,
skutoèného, ivého Boha alebo jedného
z mnohých, neskutoèných a màtvych
bohov.
Èie meno budeme vzýva? Meno
náho Stvorite¾a Boha, alebo mená stvorených anjelov, ¾udí, zvierat a vecí?

A komu dáme vïaku za ivot? Námu
Bohu Stvorite¾ovi, Pánovi Jeiovi, alebo
ve¾kému tresku èi osudu?
Komu dáme boskú úctu úplnou dôverou? Vierou Bohu alebo v pochybovaní
o Bohu, satanovi?
Komu sa pokloníme v srdci a vzdáme
vïaku za spasenie duí od hriechov?
Námu Bohu Spasite¾ovi v mene Jei
alebo v iných menách vzdáme vïaku
démonom?
(Sk 14,15) a vraveli: Muovia, èo to
robíte? Aj my sme ¾udia, ktorí trpíme
podobné neresti ako vy, ktorí vám
zvestujeme evanjelium, aby ste sa
obrátili od týchto márností k ivému
Bohu, ktorý uèinil nebo i zem i more
i vetko, èo je v nich.

Boh volá vetkých k sebe
(Iz 45,22) Obráte zrete¾ ku mne, aby
ste boli spasené, vetky konèiny zeme, lebo ja som silný Bôh, a niet viacej
nikoho.

Boh volá k viere v Pána Jeia
(J 6,28-29) Pracujte nie o pokrm, ktorý
hynie, ale o pokrm, ktorý zostáva do
veèného ivota, ktorý vám dá Syn
èloveka, lebo toho speèatil Otec, Boh.
Vtedy mu povedali: Èo máme robi,
aby sme konali skutky Boie? Jei im
odpovedal a riekol: To je ten skutok
Boí, aby ste verili v toho, ktorého on
poslal. (Sk 26,20) Ale tým v Damaku
najprv i Jeruzalemu ako aj celej zemi
Judskej i pohanom som zvestoval, aby
èinili pokánie a obrátili sa k Bohu a èinili skutky, hodné pokánia.
Milí èitatelia, obráte srdcia k Bohu.
Ukonèite ivot bez viery. Prijmite Boie
slovo. Uverte Bohu. Upnite celú dôveru
k Pánovi Jeiovi. Nedúfajte v iné meno.
Niet iného Boha, niet iné meno, v ktorom
je spása od hriechov.
Nede¾te svoju nádej medzi viaceré mená. Nech vám zostane len Pán Jei Kristus
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Bohom Spasite¾om. Vtedy budete Bohu
¾úbi, pretoe nebudete ma iných bohov
pred Bohom, ani rovných Bohu.
Nech vám zostane Boh sám nádejou
ivota aj Spasite¾om vaich duí od hriechov. Krv Pána Jeia jediný èinidlom k oèisteniu váho svedomia a vzkriesenie Pána
Jeia jedinou nádejou veèného ivota.
Nezatvrïte svoje srdce proti Bohu. Poníte sa dnes a vzdajte Bohu boskú èes
tým, e prijmete a vyznáte Pána Jeia za
svojho Spasite¾a a Pána.
Neverte ani svojmu srdcu, ani väèine
okolo seba. Verte Boiemu Slovu.
Nevera Bohu a nevera v Pána Jeia to
je ten hriech, pre ktorý zahyniete.
Viera v Pána Jeia, to je ten skutok
srdca, ktorým sa zvelebuje Boh, a pre ktorý Boh odpúa hriechy a prijíma do svojej slávy.
(R 4,3) Lebo veï èo hovorí Písmo?
A Abrahám uveril Bohu a bolo mu to
poèítané za spravodlivos.
(R 4,23-25) A nie je to napísané iba
pre neho, e sa mu poèítalo, ale aj pre
nás, ktorým sa má poèíta, nám veriacim na toho, ktorý vzkriesil Jeia, náho Pána, z màtvych, ktorý bol vydaný
pre nae hriechy a vstal z màtvych pre
nae ospravedlnenie.
(J 3,30-36) Ten, ktorý prichádza
zhora, je nad vetkých... ten, ktorý prichádza z neba je nad vetkých, a èo
videl a poèul, to svedèí, ale nikto neprijíma jeho svedectvo. Kto prijal jeho
svedectvo, ten speèatil, e je Boh pravdivý. Lebo ten, ktorého poslal Boh, hovorí slová Boie... Kto verí v Syna, má
veèný ivot; ale kto nie je vo viere posluný Synovi, neuzrie ivota, ale hnev
Boí spoèíva na òom.

Bez obrátenia srdca od nevery
Boím slovám a bez viery
srdca Boiemu slovu nie je
moné spasenie.

(Sk 28,27) Lebo stuènelo srdce tohoto ¾udu, a uami ako poèuli a svoje
oèi zamúrili, aby snáï nejako oèami
nevideli, uami nepoèuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa, a uzdravil by
som ich.
(d 3,7) Preto ako hovorí Svätý
Duch: Dnes, keby ste poèuli jeho hlas,
nezatvdzujte svojich sàdc.

F. Kiss

Kresan, roèník I., máj 1948, è. 5

PRVÍ JEIOVI
SVEDKOVIA (L 2,8-20)
Pán Jei sa narodil vo ve¾mi chudobných, jednoduchých pomeroch a predsa
Jeho narodenie oznamovali nebeské zástupy, èo sa nestalo iadnemu inému dieau, a to ani z krá¾ovských rodín. I keï
Mu ¾udia neposkytli priliehavý príbytok
pre Jeho narodenie, tým väèej pocty sa
Mu dostalo z neba. Tento Jeiov pomer
k ¾uïom a k Bohu sa dodnes nezmenil.
O Jeruzaleme, hlavnom meste náboenského ivota èítame, e sa zarmútil spolu
s krá¾om nad zvesou o narodenom Mesiáovi. Ve¾mi pouèné je aj to, e Boí
posli neli s touto ve¾kou zvesou do Jeruzalema, ale na neznáme od¾ahlé polia,
k jednoduchým pastierom bez mena.
Týchto Boh pokladal za najhodnejích,
lebo to boli ¾udia s èistým srdcom a posluným duchom. Takto sa neznámi pastieri stali prvými Jeiovými svedkami
a môeme poveda aj prvými kazate¾mi
radostnej zvesti o Jeiovi.
Povimnime si pozvanie a úèinkovanie týchto jednoduchých kazate¾ov. Pozvanie do sluby sa im dostáva priamo od
Boha. Toto je aj dnes prepotrebnou skutoènosou pre kadého Boieho verného
svedka. Túto Boiu výzvu nie je moné
nahradi nijakým ¾udským poverením. Tú
Boh posiela skrze svojho Ducha. Ako vtedy, tak aj dnes Boh odkazuje: Zvestujem
vám ve¾kú rados, narodil sa vám Spa-
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site¾, a toto vám bude znamením. Takého Boieho odkazu sa ¾udia väèinou
z¾aknú, ako to vidíme pri Izaiáovi, Pavlovi, Jánovi a iných. Vetkým musel Boh prehovori, aby sa nebáli. Po takom povzbudení sa vydajú títo ¾udia na oznámenú
cestu, ako spomenutí pastieri. ¼udia navyknutí na jasle a matale sú prvými návtevníkmi novonarodeného Jeia Krista.
Druhým tajomstvom ich sluby je to,
e si viac váili Boiu výzvu ako svoje
stádo, lebo èítame, e odili a do Betlehema, aby videli skutoènos, ktorú im Pán
oznámil. Aj v tomto nám slúia za príklad,
e za svoju slubu nedostali nijakú hmotnú výhodu. A èo viac, oni pre òu opustili
aj svoje majetky. Kto im chránil stádo
v tom èase, keï boli v Betleheme? Sám
Boh! Nevieme akú dlhú cestu vykonali,
vieme vak, e dosiahli svoj cie¾  uvideli
Jeia. Aj v tom nám môu by príkladom,
e sa po Boej výzve hneï vydali na cestu a neustali, dokia¾ nenali Jeia. Verili
Boiemu odkazu a uvideli to, èo im bolo
povedané. Taký je Boí poriadok  uveri,
vyda sa hneï na cestu a vidie. Tí, èo
chcú tento poriadok prevráti a veri Bohu
len pod¾a videnia, nikdy nedosiahnu cie¾.
Táto cesta pastierov len potvrdzuje pravdivos apotolských slov: Viera je presvedèením o veciach, ktoré sa nevidia... (d 11,1).
Ïalej èítame, e pastieri a po návteve u Pána Jeia rozhlasovali èo videli
a èo im bolo povedané o tomto dieatku.
Ich svedectvo nespoèívalo len na viere,
ale aj na skúsenosti. Predmetom ich svedectva bol len Jei, len to, èo bolo o Òom
prehlásené. Týmto nám ukazujú ako má
správne vyzera svedectvo. Ak na toto
nedbajú a vo svojom svedectve majú iné
veci, môu si by istí, e nedosiahnu cie¾,
ktorý dosiahli pastieri. Títo prví svedkovia
nemali iadny výcvik pred svojim prvým
vystúpením. Ich reè vyvierala z osobnej
skúsenosti, ktorá sa nedá nièím nahradi. Aj dnes, len také svedectvo má iadúci úèinok, ktoré spoèíva na tomto zák-

lade. Aj o Márii èítame, e vetky tieto
veci ukladala vo svojom srdci a uvaovala
o nich. Aj dnes sa len pravé hlásanie slova dostane do srdca poslucháèov. Nevyhnutnou podmienkou úspeného hlásania Boieho slova je, aby bolo hlásané
z vlastnej skúsenosti. Na poslucháèoch
je, èi im to slovo bude vôòou k ivotu alebo vôòou k smrti (2K 2,10).
Ete jednu zaujímavú vec èítame
o týchto pastieroch: A pastieri sa navrátili oslavujúc a chváliac Boha za
vetko èo poèuli a videli, tak ako im to
bolo hovorené (v. 20). Od toho èasu im
svedèenie bolo prirodzené tak, ako je to
prirodzené kadému Boiemu dieau.
Vetci zakúajú to, èo tí pastieri, osobné
skúsenosti s Pánom porovnávajú s tým, èo
o Òom poèuli. Stále sa z toho radujú a Pána za to chvália. Nemôu mlèa o tom, èo
poèuli a videli. Od apotolských èias a
dodnes chce svet umlèa toto svedectvo,
ale verní svedkovia Pánovi hovoria stále:
Lebo my nemôeme nehovori o tom,
èo sme videli a poèuli (Sk 4,20).
Títo jednoduchí pastieri nás aj dnes
uèia ako máme vierou poslúcha. Osobne
poznáva Pána a vydáva o Òom správne
svedectvo. Aj dnes je pokuenie, e namiesto jednoduchého svedectva ¾udia
reènia, èím vak nikdy nedosiahnu to, aby
si to ¾udia vzali k srdcu a zachovali ho.
Duchovný ivot môe vzís len z duchovného svedectva, ktoré je pod¾a Boha.
Pravé svedectvo nie je moné nahradi
nijakou organizáciou alebo okázalými
úkonmi. Preto sa vráme k príkladu týchto prvých svedkov Pána Jeia a doèkáme sa podobného výsledku.
Kresan, roèník I., február 1948, è. 2

PRERUENÝ PLES
(Upravené)

Vlna zlatej horúèky v Severnej Amerike
v Kalifornii prilákala prisahovalcov z celej
Ameriky. Medzi nimi aj dvoch bratov. Boli
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mladí a neodolali túbe po dobrodrustve. Ale tvrdá práca a aké podmienky
si vyiadali ivot starieho z nich, no i obrat v ivote a spásu due mladieho.
Vrátil sa do rodného mesteèka zmenený. V èase návratu sa tam práve robili
prípravy na spoloèný ples. Kedysi sa ani
jedna zábava nezaobila bez neho. Keï
sa rozkríklo, e sa vrátil, teili sa a pozvali
ho. On pris¾úbil. Keï sa mladí chystali
k tancu, poiadal, aby poèkali. Vetko
stíchlo. Vtedy im povedal o smrti svojho
brata a svojom spasení, aj o tom, ako
Pán Boh zmenil jeho ivot. e kadú prácu zaèína modlitbou, aby na nej spoèinulo Boie poehnanie. Potom si k¾akol
a modlil sa aj za spásu svojich rodákov.
H¾adeli na neho s nemým úasom.
A v ten veèer sa netancovalo. Celá spoloènos sa rozila. Jedni v hneve, druhí
radi a tretí s výèitkami na neschopnos
usporiadate¾ov.
Ale toto jednoduché svedectvo o Bohu
postupne doviedlo k pokániu a viere
v svojho Spasite¾a Pána Jeia estnás
¾udí. Svätý Duch prebudil ich svedomie
a pritiahol ich obvinené srdcia ku Kristovi,
jedinému Spasite¾ovi hrienikov. Jeden
z nich neskôr spomínal na túto udalos
a vyznával: Vïaka Bohu, ja som jeden
z tých estnástich.
Také poehnanie niekedy Boh zole
na jednoduché ale úprimné svedectvo
o Òom, ktoré je povedané v pravý èas.
Vyuime aj my príleitos k svedectvu
o svojom spasení. Nech môe Pán vzbudi skrze svoje slovo vieru v Neho a zachráni duu hrienika.

Frantiek Jan Køesina

Kresan, roèník III., jún 1950, è. 6

CHOÏTE
DO CELÉHO SVETA
A Jei pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je kadá moc na nebi aj

na zemi. A tak iïte, èiòte mi uèeníkmi
vetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha uèiac ich zachováva vetko, èo som vám prikázal. A h¾a, ja som s vami po vetky dni
a do skonania sveta. (Mt 28,18-20)
Boh dával zvestova Svoje evanjelium
a mal Svojich svedkov a misionárov vo
vetkých èastiach sveta skôr, ne sa vytvorili nejaké misijné spoloènosti. Boh ich
nepotreboval. Zavanul Svojím Duchom
a na Jeho pokyn odchádzali jednotlivci do
vzdialených krajín s Jeho posolstvom
o vykúpení v Kristu Jeiovi.
Augsburská evanjelická cirkev v 16.
storoèí nechcela vysla baróna von Velze
ako misionára do holandskej Guinei. Tento Boí èlovek vak vedel, e ho tam posiela Boh. Roziiel sa s vedením tejto
cirkvi a iiel na Guineu na vlastné náklady. Riadil sa Pánovým príkazom: ...iïte,
èiòte mi uèeníkmi vetky národy....
V roku 1706 priiel do Indie Bartolomej Zulenburg a pracoval tam v evanjeliu a do svojej smrti roku 1719. C. F. S.
Schwarz priiel za ním a pracoval tam pre
Pána 43 rokov. V roku 1721 opustil Jan
Egede Dánsko a plavil sa do Grónska,
kde po celej 15 roènej práci a snahe v evanjeliu z nich nevidel ani najmení výsledok.
Opustil Grónsko so slzami, povzdychom
a slovami: Nadarmo som sa namáhal,
daromne a márne som trávil svoju silu.
No, istee je môj súd u Hospodina
a moja práca u môjho Boha (Iz 49,4).
V roku 1727 zavanul Boh Svojím Duchom medzi veriacimi Jednoty bratskej
v Dráïanoch zhromadených na konferencii ku téme: Hotový k obojemu, k obetovaniu seba, èi k práci, znázornenej volom stojacim medzi oltárom a pluhom.
Vtedy sa tak rýchlo necestovalo ako dnes
a zásoby potrebné pre misionárov sa nedopravovali tak rýchlo ako dnes, ani misijné fondy neboli, z ktorých by sa mohli
telegraficky poukazova potrebné èiastky
ako dnes. Napriek tomu niè nemohlo odradi týchto vzácnych pionierov od cesty
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do vzdialených zemí, kam mali nies
evanjelium pod¾a Pánovho príkazu. Boí
Duch tak roznietil ich túbu po spasení
duí, e ich Boh viedol èasto na tie najtvrdie polia.
Jan Back odcestoval k poehnanému
dielu do Grónska v roku 1738. Dober
a Nitschman boli ochotní preda sa za
otrokov, len aby sa dostali k ¾uïom na
ostrov Sv. Tomáa. V roku 1754 nachádzame niektorých z týchto vzácnych
priekopníkov na Jamajke. Schmidt iiel
ku Hotentótom do Junej Afriky. Pagell
a jeho manelka pracovali spoloène pri
obliehaní Tibetu, pri úsilí dosta sa do
tejto neprístupnej krajiny. Tam i zomreli.
Iní pracovali a zomreli ako neznámi na
nieko¾kých ostrovov v Indickom oceáne.
Nie je poslunos týchto nasledovníkov Pánových ostrou výèitkou pre nás?
Nezmocòuje sa nás v práci pre Pána
èasto nevera? Privádzame blínych ku
kríu náho Pána Jeia Krista? Nehovoríme ako za èias proroka Haggea, e teraz nie je èas stava dom pre Hospodina (Hg 1,2)? Dokáeme stá pevne proti
vetkým Sanbalatom, Tobiáom a i Noadiáam, ktorí by nás chceli odvráti od Pánovho diela (Neh 6)?
V roku 1945 písal jeden starí a milý
brat: Zo vetkého, èo sa koná pre Pána
sa radujem, a aby On poehnal kadé
dielo a oslávil sám seba v òom. Ale kde
sú pionieri, ktorých je potrebné k rozirovaniu evanjelia vade tam, i v naej zemi,
kde doposia¾ nebol zvestovaný Kristus?
A nemáme ani jedného brata vyslaného
po tejto vojne, mladého, osvedèeného,
zdravého a s dobrou povesou, ktorý by bol
hotový slúi a stráda! Kde sú pionieri?
To bol dopis z roku 1945. Aj keï sa
dnes jeho mylienka, s ktorou sa stotoòujú aj iní bratia a sestry, nedá dos dobre
a bez akostí uskutoèni, napriek tomu
mono prosi Pána, aby vystrojil mnohých bratov, ktorí by Mu, ako pionieri,
i popri svojom zamestnaní, mohli slúi
evanjelizaène a pastiersky. Je mnoho

roztrúsených bratov a sestier v mesteèkách a dedinách, ktorí postrádajú zhromadenie. Kto sa dá vystroji ku zakladajúcej práci  k zaèiatkom? Kde sú horlivé
a pevné due, nádoby Svätého Ducha,
vystrojené pre tvrdé zaèiatky kadého
malého zhromadenia kdeko¾vek?
Nemali by sme popri zamestnaní klás
svoje telá na oltár v ivú obe svätú
a ¾úbu Bohu, rozumnú to nau svätoslubu? (R 12,1). Nemáme sa denne modli: Pane, tu som, vystroj a poli aj mòa?"
Nebojme sa neporozumenia a bolestí
v slube pre Pána! Len nech On prostredníctvom náho svedectva vytrhne due
zo zahynutia a vytvorí z nich zborèeky
pod¾a Svojho srdca! V onen deò u Pána
uvidíme, e naa práca nebola daromná.

Miroslav Vyhnánek

PÁN JEI JE BOH
ROVNÝ BOHU
Úvodné slová evanjelia Jána
nás vracajú k poèiatku sveta:
Prvé, èo nás uèí Ján je, kto je Slovo.
Na poèiatku bolo Slovo... (J 1,1).
Ale toto Slovo nie je ani hovoreným, ani
písaným slovom. Ján opisuje Boha, ktorý
sa volá Slovo. Toto poznanie Boha nemono uchopi ani rozumom, ani predstavivosou, iba vierou napísanému Boiemu Slovu v Biblii. Ján píe o Bohu pod¾a
Písma. Biblia je jediný hodnoverný písomný zdroj poznania Boha, ktorý bol prv
ako svet. Pre toto poznanie Boha nás
Ján úvodnými slovami vedie na poèiatok
sveta. Boh bol prv ne svet. Biblia zaèína
takto: Na poèiatku stvoril Boh nebesia
a zem (1M 1,1). Zamyslime sa a uvaujme o Bohu pod¾a tohto výroku Písma. Èo
nám týmto slovom hovorí o Bohu? Najprv
to, e Boh je veèný. Boh nemá poèiatok
a koniec ako svet.
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Druhé, èo nás Ján uèí je, kde bol
Boh Slovo prv ne bol svet.

...a to Slovo bol u Boha a to Slovo
bol Boh. Ten bol na poèiatku u Boha
(J 1,1-2).
Toto poznanie  kto bol a kde bol Boh
Slovo  je nesmierne dôleité, pretoe Ján
píe svoje evanjelium nato, ako to v závere píe, aby sme VERILI ...,e Jei je
Kristus, Syn Boí, a aby ste veriac mali
ivot v jeho mene (J 20,31).
Pretoe Ten je to Slovo,
ktorý bol u Boha a ktorý je Boh.
A to Slovo sa stal telom a stánil medzi
nami a h¾adeli sme na jeho slávu ako
jednorodeného od Otca, plný milosti
a pravdy (J 1,14).
Pre nau vieru v Neho je dôleité poznanie kým bol a kde bol prv, ne sa stal
Èlovekom. Len ten, kto verí v Neho ako
Boha, ktorý bol prv ne svet, môe uveri
v Neho, ako Boha svojho Spasite¾a od
hriechov. Ako Bohu Slovu, Stvorite¾ovi
sveta mu patrí veèná boská èes, vïaka
a sláva od vetkých stvorených bytostí
kvôli Jeho veènej moci a bostvu. Ako
jednorodenému Synovi Mu patrí veèná
sláva a vïaka od vetkých hrienikov ako
Bohu Spasite¾ovi sveta za prejavenú
milos a spásonosnú pravdu v evanjeliu,
ktoré oznámil nám hrienikom vo svojej
smrti za nae hriechy a vo vstaní z màtvych pre ospravedlnenie nespravodlivých
pred Bohom.
Preto zaèína Ján evanjelium poh¾adom na Pána Jeia prv ako bol svet, aby
sme verili Bohu, e Pán Jei, ten ukriovaný, je Syn Boí, Ten Boh Slovo, ktorý
bol prv ako svet a ktorého Boh poslal na
svet, ako Spasite¾a sveta.
A preto tak zdôrazòuje, bostvo Pána
Jeia ako Slovo, ktorým povstal svet:
Vetko povstalo skrze neho, a bez
neho nepovstalo ani jedno z toho, èo
povstalo (J 1,3).

V slovese povsta, vzh¾adom na stvorený svet, vnímame dve boské charakteristiky v Boom diele:

1. Veènú moc.
2. Tvorivú múdros.
Pavol apotol píe priamo, e Boh stvoril
vetko skrze Pána Jeia (Ef 3,10).
almista vidí Pána Jeia rovnako.
Stároèia predtým, ne zostúpil na svet,
zvelebuje Pána Jeia ako Boha Stvorite¾a: A ty si, Pane, v poèiatkoch zaloil zem, a dielom tvojich rúk sú nebesia. Ony zahynú. Ale ty vdy trvá,
a vetky zostarnú ako rúcho, a zvinie
ich ako plá, ako rúcho, a budú zmenené. Ale ty si ten istý, a tvojím rokom
nebude konca ( 102,26-28).
Apotol Pavol zvelebuje veèného Boha v Pánovi Jeiovi, keï napísal o Òom:
Jei Kristus ten istý vèera i dnes
i na veky! (d 13,7).
Alebo: Lebo nae obèianstvo je v nebesiach, odkia¾ i Spasite¾a oèakávame, Pána Jeia Krista, ktorý premení
telo náho poníenia, aby bolo súpodobným telu jeho slávy pod¾a pôsobenia, ktorým si aj môe podriadi vetky
veci (F 3,20-21). ...ktorých sú otcovia
a tí, z ktorých poiel Kristus (Syn Boí,
Pomazaný), pod¾a tela, ktorý je nado
vetkým, Boh, poehnaný na veky.
Ameò. (R 9,5).
A apotol Ján podobne zvelebuje Pána Jeia ako pravdivého, poehnaného
Boha: A vieme, e Syn Boí priiel a dal
nám myse¾, aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom, v Jeho
Synovi, Jeiu Kristovi. To jen pravdivý Boh a veèný ivot (1J 5,20).
To v sebe obnáa sloveso povsta.
Vznik diela v Bohu realizovaného mocou
a múdrosou Boha Slova. lebo v òom je
stvorené vetko, vetko, èo je v nebesiach i èo je na zemi, vidite¾né i nevidite¾né, buï tróny, buï panstvá, buï
knieatstvá, buï vrchnosti, to vetko
je stvorené skrze neho a cie¾om neho
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a on je predo vetkým, a vetko v òom
povstalo a stojí... (Kol 1,16-17).
A za to je hodný boskej cti a slávy
a vïaky od svojho stvorenia.

Ján Siracký

Kresan, roèník II., júl 1949 è. 7

CHLIEB Z NEBA
(2M 16. kapitola)

V predolej kapitole èítame: Vtedy spieval Moji i synovia Izraelovi, Hospodinovi túto pieseò (2M 15,1). Bol to ve¾mi
krásny a priliehavý zaèiatok. koda, e to
netrvalo dlho, lebo hneï v nasledujúcej
kapitole èítame: A reptali celá obec synov Izraelových proti Mojiovi a proti
Áronovi na púti (2M 16,2). Musíme si
prizna, e èasom aj my konáme to isté.
To, èo sa im prihodilo, slúi nám na výstrahu, aby sme neboli iadostiví zlého,
ako oni. Istý brat povedal: Boh potreboval pú, i èlovek potreboval pú. Èlovek aby sa prejavilo èo je v òom, jeho
hrienos, povrchnos a nevera. Boh, aby
zjavil svoju lásku, milos, trpezlivos a zhovievavos.
Izrael reptal, e nemal chlieb. Neskôr
reptali, e nemali vodu. To sú dve hlavné
veci, o ktoré sa starajú ¾udia, Èo budeme jes a èo budeme pi? (Mt 6,3132). Po prechode cez Èervené more,
Izrael plesal nad Boím vyslobodením
a radostne pochodoval ...do zeme
úrodných polí, aby jedli jej ovocie a jej
dobré veci (Jr 2,7). No cesta viedla cez
hroznú pú, o ktorej Boh povedal:
...ktorý vás viedol po púti, po zemi
pustej a plnej jám, po zemi vypráhlosti
a tône smrti, po zemi, cez ktorú nikto
nechodí a v ktorej nebýva èlovek
(Jr 2,6). Z ¾udského poh¾adu, ís takou
cestou znamenalo istú smr. Oni ale ili
vo viere. koda, e len krátky èas. Boh
ich ale napriek tomu znáal, ako znáa
i nás a po dnes. V Egypte ich zachoval
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od smrti skrze baránka, na púti skrze
mannu, chlieb z neba. To bolo pre nich
nieèo nové. Nieèo, o èom prv ani len nepoèuli. Preto sa tomu ve¾mi èudovali. Také sú Boie divy. ¼udský rozum ich nemôe pochopi alebo vysvetli.
Táto manna bola predobrazom Pána
Jeia, ako to On sám povedal: Ja som
ten ivý chlieb ktorý zostúpil z neba
(J 6,48-58). Ako iné obrazy, tak aj tento,
nemôe cele vyjadri Pána Jeia. Manna len udrovala ivot Izraelitov, ona im
ho nedala. Pán Jei je ale chlebom z neba, ktorý dáva ivot a potom ho udruje.
Tí, ktorí toto nepoznali, pohàdali Pánom,
ako synom Jozefa (Lk 4,22). Zato úprimne veriaci vdy vyznávali, e je on Kristus, ten Boí Syn (J 1,49).
Ïalej èítame, e manna padala s rosou. Rosa je symbolom Svätého Ducha,
skrze ktorého konal Pán vetky svoje
skutky (Mt 1,18-20), a v moci ktorého konal vetky svoje skutky (Mt 12,28). Koneène skrze toho istého Ducha aj obetoval samého seba Bohu bez pokvrny
(d 9,14). Celý Jeho ivot bol vedený
Svätým Duchom.
Táto manna leala na povrchu púte,
aby bola prístupná kadému. Nikto nemusel podnika za òou ïalekú a namáhavú cestu. I najslabiemu dieau bola
na dosah. Pán Jei býval medzi ¾uïmi.
Videli Ho a mohli prija za svojho Spasite¾a. ena sýrofenièanka so svojou
dcérou, naimská ena so svojím synom,
gadarský mu, posadnutý démonmi,
Jairova dcéra a mnohí iní, mali k nemu
vo¾ný prístup.
Významný je i tvar manny, ktorá bola
gu¾atá. Boh ju zoslal v takej forme a ve¾kosti, aby òou mohol kadý správne
naklada. To nám hovorí o poníenosti
Pána Jeia, ktorý sa stal malým a poníeným, ako to i sám povedal: Lebo som
tichý a pokorný srdcom (Mt 11,29).
¼udia h¾adia na to, èo je pred oèami, ale
Boh sa díva do srdca. Preto bol Pán Jei
pokorný srdcom.
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Ïalou vlastnosou manny bola jej
chu. Bola ako medový koláè  sladká.
O Pánovi èítame, e sa nám stal vzácny
(1Pt 2,7). Keï kadé meno stratí svoju
sladkos, meno Pána Jeia nám zostane vdy sladkým a iadostivým. Veï u tu
na svete, kde Ho poznáme len èiastoène,
nám je vzácnejí nad desatisíce iných.
Ako to bude raz v sláve, kde Ho uvidíme
tvárou v tvár, tak aký je?
Farba manny bola biela. V tom bola
symbolom èistoty Pána Jeia, ktorý i keï
prebýval medzi hrienikmi, zostal dokonale èistý a do konca svojej pozemskej
púte. On bol ako lúèe slnka, ktoré zjavujú
neèistotu, ale samy zostávajú nepokvrnené. On bol svetlom, ktoré sa zjavilo sediacim vo tme, v tôni smrti (L 1,79). On
bol milý Syn Boí (Mt 3,17). O Òom aj bezboný sudca, ktorý Ho súdil, musel vyzna: Ja na òom nenachádzam nijakej
viny (L 23,4.14). Ba ete aj démon vyznal: Svätý Boí! (L 4,34). Nebesia, zem
i peklo svedèili o Jeho dokonalej èistote.
Koneène túto mannu si ¾udia museli
zbiera kadý deò. Aj veriaci sa musia
sýti Kristom kadý deò. Na zemi aj na
nebi, Kristus je a bude jediným dostatoèným pokrmom svojho vyvoleného
¾udu. Halelujah!

Ján imko

Cestou ivotem, február 1976

ÚRODNÁ JABLOÒ
MEDZI STROMAMI LESA
Ako jabloò medzi lesnými stromami,
tak môj milý medzi synmi (P 2,3).
Èasto si spomínam na záitok, ktorý som
mal poèas cesty z jedného zhromadenia
na vidieku. Bola neskorá jeseò a pozlátené lístie stromov aj po slabích závanoch
vetra elestiac padalo na zem. Chodníèek
sa vinul popri neve¾kej rokline, husto porastenej lesnými stromami. Naraz vidím strom

zvlátneho tvaru odliného od ostatných
stromov, mal zvlátne aj lístie; ale èo to je
ete okrem lístia? Jablká! Krásne, èervenobiele jablká. Nemýlim sa? Je to moné? Tu medzi lesnými stromami jabloò?
Odtrhol som jedno jabåèko, ochutnal a ako
som sa mu poteil. Jeho kráse zodpovedala aj chu. Neodiiel som iba s jedným.
Preèo tá spomienka? Nu pre to ovocie, pre tú úrodnú jabloò, ktorá v tej chvíli
znamenala pre mòa viac, ako desiatky
tam rastúcich lesných stromov. Kohoe to
tak hodnotí, porovnáva, tá obrazná rua
Sárona, ¾alia z údolia, nazvaná priate¾kou? Svojho milého, svojho enícha! A èo
má viac nad iných? Aj to povedala v kapitole 5,9-16: Celý je preiadúci. Kto?
Komu? Pán Jei zachránenej dui. Èi aj
Tebe? Alebo sa kochá v krásnych vysoko sa pnúcich stromoch lesných, avak
bez ovocia?

Arthur Tappan PEARSON
Kresan, roèník I., máj 1948 è. 5

ÚROVEÒ
BOIEHO SLOVA
Pracovníka pozna z jeho diela. Èím je
dokonalejie, tým úplnejie zjavuje svojho tvorcu. Biblia je Boie slovo, ktoré hovorí o Òom tak, ako nebesia rozprávajú
slávu silného Boha a dielo jeho rúk oznamuje obloha ( 19,2). Lebo moje mylienky nie sú vaimi mylienkami, ani
vae cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo o ko¾ko sú vyie
nebesia od zeme, o to¾ko sú vyie
moje cesty ne vae cesty a moje mylienky ne vae mylienky (Iz 55,8-9).
Táto zásada platí o celom Písme. Jeho
mylienky zahàòajú v sebe celú sústavu
Písma. Mnohé a ve¾ké sú tvoje divy,
ktoré si ty uèinil, Hospodine, môj Boe, a tvoje mylienky, vzahujúce sa na
nás! Nikto sa nemôe tebe prirovna!
Povedal som: Budem to oznamova
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a hovori o tom. Ale je toho taká sila,
e sa to nedá vyrozpráva ( 40,6).
V prehlásení Písma v alme 94,11:
Hospodin zná mylienky ¾udí, e sú
márnos, je zdôraznený rozdiel medzi
Boími a ¾udskými mylienkami. ¼udské
mylienky sú ako pavuèina, z ktorej si nikto nezhotoví rúcho: Z ich vlákien nebude rúcho, ani sa neodejú svojou prácou. Ich skutky sú skutkami neprávosti a v ich rukách je dielo ukrutnosti (Iz 59,6).

Boh a Jeho mylienky
Boie mylienky prevyujú ¾udské, ako sú
nebesia nad zemou. To je taká nesmierna
vzdialenos, e ju nemono zmera.
¼udské náh¾ady sa nikdy nevyrovnajú
Boím. Izrael myslel, e ich Mesiá bude
zemským panovníkom. Nemal ani tuenie, e Boh chcel utvori jedného nového
èloveka z Izraelitov i pohanov: ...zruiac
vo svojom tele nepriate¾stvo, zákon
prikázaní, záleajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, idov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového
èloveka èiniac pokoj... (Ef 2,15).
Boh pripravil jednu cestu spasenia
pre vetky národy, pre celý svet. On chcel
i pusté pohanské kraje obráti v úrodnú
záhradu pre Boha. Tomu nemohol porozumie ani sám Peter: A kým bol Peter
sám v sebe v rozpakoch a rozmý¾al,
èo má znamena videnie, ktoré videl,
tu h¾a, mui, poslaní od Kornélia,
dopýtajúc sa na dom imona, zastali
pri bráne. A zavolali a pýtali sa, èi tam
pohostíni imon, s prímenom Peter?
A keï rozmý¾al Peter o videní, povedal mu Duch: H¾a, traja mui a h¾adajú. Ale vstaò, zíï a iï s nimi a niè nepochybuj, pretoe som ich ja poslal
(Sk 10,17-20).

Boh je veèný
Pri pozornom tudovaní Biblie nachádzame mnoho dôkazov o tom, e tu máme doèinenia s nekoneènou bytosou.

Preto sa musíme uspokoji, keï pochopíme aspoò nieèo z toho, èo je nepochopite¾né. Boh musí zaèa s podstatou svojej nekoneènej bytosti. On je veèný, preto
nie je viazaný na èas. Perania ho definovali Zermane Akerene, to znamená
Èas bez hraníc. On je veèné Ja som!
Bohu prítomnos a budúcnos sú jednako
dnes. On je bez poèiatku a bez konca.

Boh je ten istý
On sa nemení a nestarne. Nevyvíja sa.
Nerastie v známosti alebo v inteligencii.

Boh je vevedúci
Vetko o vetkom vediaci, ktorý vie vetko absolútne a dokonale. Niè nie je pred
Ním skryté.

Boh je vadeprítomný
Preto ovláda vetky priestory a veky. Keï
hovoríme, e je na niektorom mieste viacej ako inde, tým sa len prispôsobujeme
námu pojmu.

Boh je nezmenite¾ný, stály
Preto sa ani nepolepuje ani nepohoruje. Slovom, Boh je dokonalý a preto sa
nemôe zdokona¾ova.

Boh je jedineèná bytos
v myslení i konaní
Taká jedineèná bytos musí ma svoje
vlastné spôsoby myslenia a konania. On
má svoj vlastný slovník.
Má svoju vlastnú aritmetiku, ktorá nie
je viazaná k ¾udským násobilkám.
Má svoj vlastný kalendár a èas. On pouíva èas svojím vlastným spôsobom.
Boh vetko rozde¾uje na èasy, veky, obdobia, aby to slúilo Jeho veènému plánu.
Boh má svoj vlastný letopoèet a históriu,
ktorú píe svojím spôsobom. Niekedy
necháva ve¾ké pomlèky, keï vynecháva
nieèo, èo nepovauje za dôleité.
Má svoju gramatiku, ktorú pouíva pod¾a svojho náh¾adu.
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Boh má svoje pravidlá
Vetko, èo sa týka Boha a Jeho spôsobov
ukazuje, e On ije a pracuje pod¾a iného
pravidla ako my ¾udia, preto Jeho nemono posudzova pod¾a ¾udského pravidla.
Pri èítaní Písma sa stále stretávame
s týmito pravidlami. Preto dovo¾me, aby
ony zaujali nau pozornos. V nich sú vyjadrené Boské mylienky a ideály. Èasto
konkrétne vzory objasòujú abstraktné
pravdy. Len takto ich dobre pochopíme
a dosiahneme ich trvanlivý úèinok.

Príklady a podobenstvá
Stretneme sa tam aj s mnohými príkladmi a podobenstvami, ktoré nám vysvet¾ujú niektoré hlboké pravdy. Spomenieme
z nich tri. Stánok zmluvy s chrámom.
Obrady spojené s Jeho domom, ktoré On
predpísal a upravoval. A kalendár rôznych slávností a osláv, ktoré Boh nariadil.
Boh si prial, aby Jeho ¾ud stále premý¾al o Jeho nariadeniach. Z nich mal
poznáva Boie udalosti, uèenie a históriu.
Kadé z týchto podobenstiev má aspoò
sedem vecí, ktoré tvoria jeho úplnos.
V Stánku zmluvy boli: Medený a zlatý
oltár, svietnik, stôl predloených chlebov,
umývadlo, truhla zmluvy a z¾utovnica.
V obradoch boli: Pä obetí, prvotiny
a desiatky.
V kalendári boli: Posvätný siedmy deò,
týdeò, mesiac, rok, sedem ráz siedmy
rok a sedemdesiat ráz siedmy rok, ktorý
bol obrazom tisícroèného krá¾ovstva.

Ïalej máme tri vzory
ako mieru:
Boia moc, Boia múdros a Boia láska.
Výraz pod¾a, ktorý bol tak èasto pouívaný, mal slúi Jeho ¾udu ako vzor pre
poznávanie Jeho moci a vôle, ktorou vykonával pre nich ve¾ké veci. V Starom Zákone Boh èasto spomína divy z Izraelského vyslobodenia.
Ja som Hospodin, ktorý som vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluby.

Tým rozpty¾oval ich neveru a posilòoval
vieru. Povzbudzoval ich v boji proti nepriate¾om. Pod¾a istých príznakov, druhý
návrat rozohnaného Izraela budú predchádza také divy, aké ete neboli v ¾udskej histórii.

Vzkriesenie a oslávenie
náho Pána
Vzkriesenie a oslávenia Pána Jeia
Krista vak prevyuje vetky ¾udské predstavy o Boej moci, ktorou potupil smr
a diabla. To je samé o sebe div vetkých
divov. Pozoruhodné je, e vetky tri vzory
Boej moci majú za predmet vyvedenie.
Prvé z Egypta, ako domu sluby. Druhé
zo zajatia spomedzi vetkých národov.
Tretie, vyvedenie Pána z ríe hrobu a smrti. O tejto udalosti hovoril Pán na vrchu
premenenia s Mojiom a Eliáom.
Mnohé menie udalosti sú spomenuté
medzi východom Izraela z Egypta a vstúpením Pána Jeia do neba. Tak napr.
v spojení s vyvedením z Egypta vynikajú
tieto tyri veci: Záchrana krvou baránka.
Prechod cez Èervené more. Zánik prenasledujúceho nepriate¾a a vedenie ohnivým ståpom a oblakom. I v Pánovom vyslobodení sú tieto tyri veci: Prechod cez
krvou skropené prahy. Vyvedenie Jeho
a Jeho veriaceho ¾udu z miesta smrti a súdu. Zvrhnutie satanovej moci vzkriesením
a vstúpením do neba a zoslanie Svätého
Ducha, duchovného ståpu a oblaku.
Keï Boh posudzuje veci pod¾a svojich
mier, váh a vzorov, tak niektoré veci sú
Jemu malé a ¾uïom ve¾ké, iné sú ¾uïom
dlhé a Jemu krátke. Keby sme merali
Boie veci ¾udskými pravidlami, dokazovali by sme, e nepoznáme Boha. Preto
si musíme osvoji Jeho vzory a nako¾ko
je to moné, prispôsobi sa im. Za kadých okolností ich musíme povaova za
také, ktoré nekoneène prevyujú nae
¾udské. Tak je to napríklad s èasom, ktorý
musíme posudzova v jeho pomere k Boím plánom. Jeden deò u Pána je ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deò.
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Pre veèného Boha neplatia ¾udské èasomiery. Na výroèný deò voiel najvyí
kòaz do svätyne svätých a po malej chvíli
vyiel, aby sa ukázal ¾udu a poehnal ho.
Tá krátka chví¾a, èo uplynula, medzi Jeho
vstupom do svätyne a návratom k ¾udu,
predstavuje celé medziobdobie od Pánovho vstúpenia do neba po Jeho druhý
príchod. Toto trvá u skoro 2000 naich
rokov. Boie málièko znamená èasto
dlhú chví¾u pre ¾udí, najmä keï ide o prorocké veci. Preto sa nikdy neuráajme
nad Boím mekaním. Dlhý alebo krátky sú len relatívne výrazy. Vetko závisí
od miery.
Kto premý¾a nad proroctvami, musí
pozna Boiu iriu mapu veèných Boích plánov, v ktorých i celý èas je len ako
jeden okamih. Mekanie je èasto len pre
nae utvrdenie sa vo viere a v trpezlivosti.
Tajomstvá Písma sú nedelite¾ne spojené
s jeho Boími mylienkami, ktoré prevyujú ¾udské. Veèné nemôe by vysvetlené èasným a nebeské zemským zmý¾aním. Aspoò nie dokonale. Keby vetko
Boské mohlo by pochopené ¾udským,
tak by Boské prestalo by Boským.
Dokonalé poznanie vyaduje rovnos
v inteligencii a intelekte. Ako malý kalítek kvetu nemôe obsiahnu oceán, tak
¾udská myse¾ nemôe dokonale pochopi
nekoneèné Bostvo.
Len v piatich knihách Mojiových nachádzame asi 680 krát výraz Takto hovorí Hospodin. Nebolo by to divné,
keby ¾udia nerozumeli ani jednému?
A predsa nerozumejú. Hriech sa zrodil
z namyslenej inteligencie. Miltonov satan
je nakreslený Rozum bez Boha. Prvé
pokuenie bolo ¾udská vzbura proti tajomstvu Boieho rozkazu. Bol to pokus
vniknú do ríe neznáma. Racionalizmus
zboòuje ¾udský rozum. Preto popiera
Boie pravdy, ktoré èlovek nemôe
pochopi. Neuznáva tajomstvá, do ktorých èlovek nemôe vniknú. Toto je stavanie èloveka na Boiu úroveò, popieranie Boha.
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Keï Boiemu slovu náleí nad¾udská
úroveò, èlovek nikdy nedosiahne hranicu
poznávania. Kadé ïalie premý¾anie
prináa nové odhalenie. Istý autor povedal o Boom slove: Jeho písmená sú
stále tie isté, ale ich význam je progresívny.

H. E. Marsom

Kresan, roèník II., júl 1949 è. 7

BOIE VLASTNÍCTVO
Lebo ty si svätý ¾ud Hospodinovi,
svojmu Bohu. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si mu bol ¾udom
zvlátneho vlastníctva nad vetky národy, ktoré sú na tvári zeme. (5M 7,6).
V Novom Zákone je meno Pán citované
viac ako 600 ráz. Jeho význam je: Uèite¾,
Pán a majite¾. Pán vinice bol majite¾om
vinice (Mt 20,8). Pán neba a zeme je majite¾om nebies a zeme (1M 14,22). V spojení s Pánom je aj sluha, ktorý je tie Pánovým vlastníctvom. Títo vetci vyznávajú s radosou: Sme Pánovi (R 14,8).
Stojí za povimnutie, ako èasto je po
zmàtvychvstaní spomínaný Kristus ako
Pán. Ná Pán Jei Kristus alebo Jei Kristus, ná Pán. Slovo ná nám
pripomína, e sme Jeho, e Mu patríme.
Táto pravda bola krásne znázornená u
v Starom Zákone, keï Boh povedal: Neboj sa, lebo som a vykúpil; povolal som
a tvojím menom, môj si ty (Iz 43,1).
Vykupite¾ prehlasuje, e Jeho vykúpení
sú Jeho vlastníctvom. Preto aj o Izraelovi
povedal: Oddelí vetko to, èo otvára
materinský ivot Hospodinovi, a kadý
ivot... bude Hospodinovi (2M 13,2).
Lebo moje je vetko prvorodené medzi synmi Izraelovými... posvätil som
ich sebe (4M 8,7).
Máme aj príklady takého vlastníctva:
Vy ste videli, èo som uèinil Egypanom a niesol som vás ako na krídlach
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orlov a doniesol som vás k sebe. Tak
teraz jestli naozaj budete poslúcha
môj hlas a budete ostríha moju zmluvu, budete mi zvlátnym vlastníctvom
nad vetky národy, lebo veï moja je
celá zem (2M 19,4-5). Lebo ty si svätý ¾ud Hospodinovi, svojmu Bohu. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si
mu bol ¾udom zvlátneho vlastníctva
nad vetky národy, ktoré sú na tvári
zeme. (5M 7,6)
Z toho vetkého vidíme jasne, e:
Dielom Hospodinovým je jeho ¾ud
(5M 32,9).
Tú istú pravdu zdôrazòuje aj Nový Zákon,
kde èítame, e ná ve¾ký Boh a Spasite¾
Jei Kristus ...dal sám seba za nás,
aby nás vykúpil od kadej neprávosti
a oèistil sebe ¾ud zvlátny, horlivý
dobrých skutkov (Tt 2,14). To je to nadobudnuté vlastníctvo (Ef 1,14). Preto, e ste Kristovi (Mk 9,41). Medzi
ktorými ste ak vy povolaní Jeia Krista (R 1,6). Toto je vzácny poklad Boieho ¾udu. Znamená to, e sú povolaní, aby
boli vlastníctvom Jeia Krista. Vy ste
Kristovi (1K 3,23). A tí, ktorí sú Kristovi (G 5,24).
I Pán zdôrazòuje túto pravdu, keï hovorí: A svoje vlastné ovce (J 10,3-4).
Áno, On miloval svojich, a do konca ich
miloval.
Aká to slas, môc poveda: Ja som
Jeho!. Pán zná tých, ktorí sú jeho. Môj
milý je môj a ja som jeho (P 2,16).
Rovnako blaené je poèu Pána poveda: Znám moje a moji znajú mòa
(J 10,14). Alebo: Tak si bola mojou
(Ez 16,3).
Keï je On naím Pánom, tak my sme
Jeho sluobníkmi. Tak vyznával Pavol:
Anjel Boha, ktorého som a ktorému
slúim (Sk 27,23). O vetkých takých
platí Pánovo prehlásenie: Nie ste sami
svoji. Lebo ste kúpení za ve¾kú cenu,

noe teda oslavujte Boha svojím telom
a svojím duchom, èo je oboje Boie
(1K 6,20).

Daniel Moji

SÚD SA ZAÈÍNA
OD BOIEHO DOMU
Apotol Peter, vedený Svätým Duchom,
napísal: Lebo je èas, aby sa zaèal súd
od domu Boieho... (1P 1,7). Pozrieme
sa na túto biblickú pravdu cez starozákonný príbeh kòaza Éliho a jeho synov,
ktorých úlohou ako kòazov bolo svätoslúi Hospodinovi. Tento príbeh je zaznamenaný v 1. Samuelovej 2. kapitole. Ich
úlohou bolo obetova na oltári, kadi kadidlo a nosi efod pred Hospodinom (v. 28).
Najprv si pre nae povzbudenie pripomeòme pravdy spojené s nosením efodu,
ktorý mal nosi najvyí kòaz pred Hospodinom. Efod mal dva náplecníky, kde
na dvoch kameòoch boli vyryté mená synov Izraelových. To, e ich nosil najvyí
kòaz na pleciach, nám hovorí o tom, e
ich sila bola v ivom Bohu, ktorý bojoval
za nich, ktorý ich chránil. Efod bol úzko
spojený aj s náprsníkom, na ktorom sa
nachádzalo 12 kameòov s menami synov
Izraelových. Tie nosil najvyí kòaz na
svojom srdci, èo hovorí o Boej láske, e
národ a vetky pokolenia jednotlivo boli
Bohom milovaní.
V nadväznosti na plece a srdce milá
v Piesni alamúnovej vyjadruje svoju túbu po svojom milom nasledovne: Polo
ma ako peèa na svoje srdce, ako peèatný prsteò na svoje rameno, lebo
láska je silná ako smr, tvrdá ako peklo iarlivos, jej blkot je blkotom ohòa,
plameòom Hospodinovým (P 8,6).
V milom vidí Cirkev Pána Jeia, ktorý
sa ako Ve¾kòaz ukázal tvári Boej za
nás a Pán Boh nám vidí v Jeho krvi oèistených, sme na Jeho pleci i na Jeho srdci. Je naou silou a v Òom sme milovaní.
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Svätý Boh sa teraz na nás pozerá cez
Pána Jeia podobne, ako v Starom zákone cez najvyieho kòaza na Jeho ¾ud.
Nosenie efodu malo aj inú pecifickú
úlohu. Cez urím a thumím sa kòazi pýtali
na Boiu vô¾u: A dá do náprsníka
súdu urím a thumím a budú na srdci
Áronovom, keï bude vchádza pred
Hospodina a Áron bude nosi súd synov Izraelových na svojm srdci pred
Hospodinom ustaviène (2M 28,30).
O tejto praxi si èítame napríklad pri urèení
Jozuu ako nástupcu Mojia: A postaví
sa pred Eleazárom, kòazom, ktorý sa
bude za neho dopytova tak, ako je
obyèaj pri úrim, pred Hospodinom
(4M 27,21a). V 1S 28,6 si èítame o Saulovi, e sa dopytoval Hospodina, ale Hospodin mu neodpovedal ani skrze sny, ani
skrze urím, ani skrze prorokov. V 1S 23,
9-13 je uvedená jedna situácia z Dávidovho ivota, keï poprosil kòaza Ebiatára,
aby doniesol efod. V spojení s ním mu
Boh odpovedal na otázku, èi má osta
v Keile. Zistil, e ak by ostal v Keile, jej
obyvatelia by ho vydali Saulovi. Poznanie
tejto Boej vôle mu v tej chvíli ve¾mi pomohlo na úteku pred Saulom, ktorý ho
chcel zabi.
Éliho synovia ale liapali po bitnej i obilnej obeti. Smilnili a tuèili sa prvotinami
vetkých obilných obetí od Izraela,
Boieho ¾udu (v. 29). Kòaz Éli viacej ctil
svojich synov ako Hospodina. To, èo malo
by svätoslubou, slubou na Boiu èes,
takým prestalo by. Pán Boh dal najvyiemu kòazovi ancu, aby napomenul
svojich synov. Im dal príleitos, aby poslúchli na hlas ich otca. A potom prilo
slovo o Boom súde, o ktorom budeme
teraz uvaova. Vidíme tu Boiu zhovievavos, trpezlivos, ktorá je aj dnes, keï
sa do domu Boieho dostane nieèo, èo
znesväcuje Pána zhromadení. Pán najprv pole slovo napomenutia, spravidla
a potom súdi hriech, keï sa nestane
náprava èi nie je toho, kto by sa chopil
zodpovednosti, pomenoval a súdil ho.

Boí súd mal dve fázy.
Prvá sa týkala blízkej budúcnosti:
A toto ti bude znamením, èo príde
na tvojich dvoch synov, na Chofniho
a Pinchasa: obidvaja zomrú jedného
a toho istého dòa (v. 34). Tento Boí
súd sa ve¾mi rýchlo naplnil: A zvestovate¾ odpovedal a riekol: Izrael uteká
pred Filitíncami, aj ve¾ká poráka stala sa v ¾ude, aj obaja tvoji synovia zomreli, Chofni a Pinchas a truhla Boia
je vzatá (1S 4,17). Následne zomrel aj
Éli i jeho nevesta pri pôrode svojho syna,
ktorého nazvala Ichabod, èo znamená
niet slávy Hospodinovej, odsahovala sa
sláva Hospodinova.
Druhá fáza Boieho súdu sa týkala
vzdialenejej budúcnosti, potomkov
Éliho. Boie slovo hovorí o tomto súde
vo veri 31: H¾a, idú dni, e odtnem
tvoje rameno i rameno tvojho otca, aby
nebolo starca v tvojom dome. Tieto
Boie slová sa tie neskôr vyplnili: A tak
zahnal alamún Ebiatára, aby nebol
kòazom Hospodinovi, aby naplnil slovo Hospodinovo, ktoré hovoril o dome
Éliho v Síle (1Kr 2,27), A Cádoka, kòaza, dal krá¾ miesto Ebiatára (1Kr 2,35).
V týchto veroch vidíme koniec Ebiatára
a jeho kòazskej rodovej línie. Polome si
otázku, kto vlastne tento Ebiatár bol.
Odpoveï na otázku, kým Ebiatár bol,
nájdeme v známom príbehu o Dávidovi
utekajúcom pred Saulom. Kòaz Achimelech mu pomohol tým, e mu dal chleby
predloenia a Goliáov meè. Keï sa to
Saul dozvedel, dal zabi vetkých kòazov
i Nób, mesto kòazov. A zachránil sa útekom iba jediný syn Achimelecha ,
ktorému bolo meno Ebiatár a utiekol
za Dávidom (1S 22,20). Tento Ebiatár,
Éliho potomok, bol kòazom za vlády Dávida. Neskôr sa ale stal súèasou Adoniáovej zrady, ktorý chcel by krá¾om
miesto Bohom vyvoleného alamúna.
Preto alamún nad ním vyriekol súd
a kòazom sa stal Cádok, ktorý bol jedným
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z kòazov u za vlády Dávidovej: Cádok,
syn Achitúbov a Achimelech, syn
Ebiatárov, boli kòazmi (2S 8,17b).
O tom, e kòazstvo prelo na potomkov Cádoka a tak tomu bolo aj v èase,
keï sa Judejci dostali do zajatia do Babylona, si okrem u citovaného miesta
z (1Kr 2,35) A Cádoka, kòaza, dal krá¾
miesto Ebiatára èítame v (6. kapitole
1. Paralipomenom v. 1-15). Táto skutoènos sa nezmenila ani po príchode zo
zajatia, kde sa spomína potomok Jocadáka/Jehocádaka (Ezd 3,2), ktorý odiiel do
Babylona a bol potomkom Cádoka pod¾a
(1Pa 6,1-15. 44. kapitola) proroka Ezechiela hovorí o tom, e Pán Boh s ich
kòazstvom poèítal aj do ïalekej budúcnosti v súvislosti s novým chrámom a kòazskou slubou v òom. Súd nad kòazskou
líniou Éliho sa teda naplnil.
V irom zmysle sa splnilo aj slovo
Hospodinovo dané Pinchasovi, synovi
Eleazára, ktorý bol synom Árona o jeho
veènom kòazstve, keï v Boej horlivosti
zachránil Izraela pred madianskym smilstvom a modlárstvom a následne aj pred
Boím súdom (4M 25,11-13 a 1Pa 6,315). Kòazstvo prelo nielen z línie Éliho,
ale i z línie Itamára na Eleazára (pod¾a
1Pa 24,3 Cádok bol potomkom Áronovho syna Eleazára, kým Achimelech, a teda aj jeho syn Ebiatár bol potomkom
Áronovho syna Itamára) a aj v tomto
zmysle sa Boie slová z dávnej minulosti
naplnili. Vidíme tu mylienku, e nielen
zlé, ale aj dobré rozhodnutia èloveka
majú vplyv nielen na jeho okolie, ale aj do
budúcnosti. Hoci sú neraz aké, majú
pozitívne dôsledky aj do budúcnosti.
Ak je Boí sluobník neverný, Pán
Boh vie svoje dielo zachova a vzbudi
verných sluobníkov. Ak sme neposluní
a nechce sa nám ís aj v slube Bohu
cestou kría a poslunosti voèi Bohu
a Jeho Slovu a radej h¾adáme svoju
slávu, svoje pohodlie, svoju èes èi èes
svojich detí, vie si povola iných, ale na
nau kodu: A vzbudím si verného kòa-
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za, ktorý bude èini tak, ako je to
uloené v mojom srdci a v mojej dui.
A vybudujem mu stály dom a bude
chodi pred mojím pomazaným po
vetky dni (1S 2,35). Hneï o nieko¾ko
verov ïalej si èítame o Samuelovi, e
bol ...verný a stály za proroka Hospodinovi (1S 3,19). Poèas vlády pomazaného krá¾a Dávida a neskôr i alamúna si èítame o kòazovi Cádokovi vo ve¾mi
dobrom svetle. V plnosti sa ale toto proroctvo naplnilo na Pánovi Jeiovi. On je
Mesiá, teda Pomazaný nielen Prorok,
ale i Krá¾ a aj Kòaz. My ako sväté kòazstvo Mu svätoslúme, prináajme obete
chvál a ako krá¾ovské kòazstvo vyznávajme i vo svete Jeho meno tak, ako sa Mu
to páèi, teda pod¾a Jeho slova, Jeho poriadku. Výsledkom nebude spravodlivý
súd ako v prípade Éliho v Starom zákone
èi napríklad v prípade Ananiáa a Zafíry
v Novom zákone, ale Boie poehnanie,
ako to vidíme napríklad v línii Eleazár 
Pinchas  Cádok. Ak raz o nás budú hovori budúce pokolenia, nech sa o nás
nehovorí ako o Jeroboámovi a jeho hriechoch, ale ako o Dávidovi, muovi pod¾a
Boieho srdca.

Ladislav Paluga

Cestou ivotem, marec 1976

AKO ODPOVEDA?
Vaa reè nech je vdy ¾úbezná, spríjemnená so¾ou, aby ste vedeli, ako
máte jednému kadému odpovedal.
(Kol 4,6)
Nie je jednoduché ani ¾ahké plni túto
poiadavku Písma. Èlovek si èasto ani
dobre neuvedomí a u odpovie na to, èo
poèuje, vo väèine prípadov takým tónom, akým správu prijal, pripadne ho ete
vystupòuje. Málokedy nás napadne, e
by bolo lepie mlèa a o nadhodenej veci
v tom smere ani nehovori, ak nie je moné hovori inak, tak, aby to bolo na úitok
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¾uïom a na oslavu Boiu. Niektorí ¾udia
so zá¾ubou pouívajú iróniu vo svojej reèi,
chcúc èloveka poníi jemným spôsobom, aby si iní o nich mysleli, akí sú
dôvtipní a na výke. Iní zase majú reèi
ostré v presvedèení, e to je správne,
èo sa povie za kadú cenu a v kadej
situácii tak, ako to je, bez akýchko¾vek
oh¾adov. Autori tip¾avých reèí zakladajú si zase na ostrosti, ktorou ich slová
vedia zasiahnu na najcitlivejom mieste.
Sú vak i také charaktery, ktoré to berú
z druhej strany a snaia sa sladkými
reèami získa pozornos a priazeò poslucháèa a takto ho nakoniec nakloni pre
seba. Pán Jei nikdy nepouíval ani jeden z týchto spôsobov reèi a to je pre nás
záväzné. Naa reè má by taká, aby plne
vyjadrovala ná vzah k ¾udom  lásku.
To sa nám podarí, ak ju k nim skutoène
budeme ma.

Ján Siracký

Cestou ivotem, január 1976

BOH PONIUJE SATANA
A, Boh pokoja skoro skrúi satana
pod vae nohy. (R 16,20)
Toto ve¾ké zas¾úbenie pre dneok má pre
nás veriacich ve¾kú cenu. V òom sme pripodobnení k naej hlave  Kristu, ktorý sa
stal tým ve¾kým víazom nad satanom. Aj
pod nae nohy má by skrúený ten zlostník, satan. Veriaci v Ríme boli zarmútení
nad stavom, ktorý zavládol v cirkvi. No
Boh ako Boh pokoja im dal k¾ud do due.
Nepriate¾ zvíazil nad niektorými, ktorí
nebdeli. No nepriate¾ nesmel víazoslávi
natrvalo. Boh ho dal pod ich nohy. Toto
víazstvo neprilo iba ich úsilím, ale to bol
Boh, ktorý dal satana pod ich nohy. Pán
zvíazil nad satanom a to svoje víazstvo
dal svojmu ¾udu. Keï to vieme, bojujme
vdy smelo s naím pokuite¾om. Hoci
sme len slabí ¾udia, aj pred nami musí
padnú kniea temnosti. S naprostou

dôverou èakajme vdy víazstvo nad ním.
Áno, úplné víazstvo máme a môeme
èaka. Èoskoro u poloíme nau nohu
na starého hada naposledy. Aká to rados, môc u teraz krúi toho úhlavného
nepriate¾a Boieho ¾udu. A toto sa stáva
skrze toho ve¾kého víaza, Krista.

Josef Kurz

Kresan, roèník II., december 1949 è. 11

MOJI  MU VIERY
To, èo tu podávame, nie je Mojiov ivotopis. Je to len nieko¾ko obrázkov z jeho
ivota, ktoré sú zvolené tak, aby i nám
osvetlili nae vlastné akosti, krízy, boje
a skúsenosti viery.
I napriek rozdielnosti doby, úloh,
prostredia i charakterov, preívame toti
vo svojom vnútornom ivote v podstate to
isté, èo preíval Moji. Vetci sme v rozhodných chví¾ach ivota postavení pred
vo¾bu, ktorá rozhoduje o celom ïalom
ivote, vetci sa musíme ako on stále uèi
pokore a závislosti na Bohu, vetci tie
musíme chodi a víazi vo viere v Nevidite¾ného. Preto nás urèite bude zaujíma, ako v tej alebo onej ivotnej situácii
zmý¾al a jednal Moji a aké vlastnosti
prejavil v skúkach, ktoré mu uloil Boh.

Dôleitá vo¾ba
Sú rozhodnutia, ktoré majú význam pre
celý ïalí ivot. Sú to kritické chvíle,
v ktorých sa za bolestného sústredenia
celej bytosti rodí nové poznanie Boha
i vlastného srdca. Sú to chvíle úzkostlivého boja, v ktorých ide o nae mravné
bytie i nebytie. Sú to kriovatky veènosti,
na ktorých sa rozchádzajú priatelia, na
ktorých sa trhajú staré ivotné zväzky tela
a krvi a zakladajú sa bratstvá a spoloèenstvá Ducha a viery, ktorých trvanie je
veèné a nehynúce. Na takej kriovatke
stál Moji, keï dospel v mua. Písmo
nám o jeho vo¾be rozpráva takto: Vierou
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Moji, keï u bol ve¾ký, odoprel vola
sa synom dcéry faraonovej a radej si
vyvolil trpie a stráda s ¾udom Boím,
ako ma doèasný pôitok hrieny,.
A za väèie bohatstvo ako poklady
Egypta povaoval pohanenie Kristovo,
lebo h¾adel preè od toho na odplatu
(d 11,24-26).
Èo viedlo Mojia k tomu, aby opustil
svoje privilegované postavenie, ktoré mal
ako jediný slobodný mu svojho ¾udu a pripojil sa k pohàdanému národu otrokov?
Nebol to u¾achtilý cit vlasteneckej lásky.
Bol to hrdinský èin viery v Boie zas¾úbenie. Moji vzhliadal k odplate. Vierou
h¾adel do ïalekej budúcnosti a videl deò
Kristov. Vedel, e z tohto ¾udu, ktorý bol
za jeho dní v Egypte trápený a utláèaný,
vyjde Kristus, zas¾úbený Mesiá. A preto
i pohanenie, ktoré na seba touto vo¾bou
uvalil, povaoval za pohanenie Kristovo.
Moji volil medzi príjemnosami nièomného a márneho sveta a protivenstvom
pútnického ivota Boieho ¾udu. Volil medzi prítomnosou a budúcnosou. Vyvolil
dobre.
K tejto vo¾be, ako vôbec ku kadej vo¾be, bola potrebná sloboda a to nielen sloboda vonkajia, ktorú pravdae Moji
ako krá¾ovský princ mal, ale predovetkým a nado vetko sloboda vnútorná.
Sloboda ducha a srdca, sloboda od hrienych iadostí. Aj tú Moji mal. Ako dosiahol túto poehnanú vnútornú slobodu?
Nie rodom, nie dobrou výchovou, nie cvikom, ani askézou, ale skrze vieru. iadosti, ktoré bojujú v tele proti dui sú silnejie, ne vetka sila ¾udskej vôle.
Zákerná smr zmyslov vyvráti z koreòov
kadé dobré predsavzatie, kadý dobrý
úmysel, kadý odpor tvojej vôle. Zhubná
povodeò vání ¾ahko prelomí najpevnejie brehy vyregulované výchovou alebo
spoloèenskými zábranami. Je to krvavý
víchor, ktorý so sebou strháva vetko do
svojho nièivého stredu. Ako bojova s týmito rozpútanými ivlami tmy a rozvratu
v nás? Ako sa oslobodi od démonie
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zmyselnosti, lakomstva, pýchy, závisti,
zlosti a svárlivosti? Ó, to nie je moné
v sile èloveka. To je moné len skrze vieru. A veri znamená zveri Bohu v plnej
dôvere, aby svojím tvorivým zásahom
vnáal svetlo, poriadok, súlad a ivot tam,
kde táborí pustota a rozvrat hriechu
a smrti. Len skrze vieru dosiahne vládu
nad sebou a dôjde tak onej vnútornej
slobody, ktorá je bezpodmieneène potrebná k tomu, aby si mohol voli medzi
zlom a dobrom. Na túto skutoènos sa
èasto zabúda. Hrienik nemôe voli, pretoe je otrok svojich hriechov a neprávostí. A otrok nemá na výber. Musí robi
vô¾u svojho pána. Preto je tie nesprávne
hovori o slobodnej vôli hrienika. A keï
pravda Boia skrze vieru vyslobodí èloveka z moci hriechu, z diablovho osídla aj
zo strachu z èloveka, môe sa èlovek slobodne rozhodnú. Moji túto vieru mal.
Zasiali ju do jeho srdca jeho zboní rodièia. A ani výchova na faraónovom dvore
nemohla túto ich sejbu znièi.

Samota s Bohom
Na prvý poh¾ad by sa zdalo, e Moji
svojou vo¾bu síce získal veèné nepominute¾né veci, ale e nieèo stratil z tých
vecí pozemských. Zdá sa, e stratil slávu,
ktorú by inak v Egypte mal, e stratil svoje
miesto vo vynikajúcej egyptskej spoloènosti a mono i vyhliadku na trón. No nie
je to tak. To, èo Moji skutoène stratil
z pozemských vecí, nemá ve¾kú hodnotu.
Stratil len èasné a hriene pohodlie, len
kratuèko trvajúci pôitok hriechu. Niè
viac. Vetko ostatné aj v tých pozemských veciach mu bolo dokonale vynahradené. iadny faraón v Egypte nedosiahol nikdy takú slávu  po ¾udský povedané  akú má Moji. Jeho meno ije
ete po tisícroèiach a to nie len ako nejaká màtva historická rekvizita, ale v pravde ako ivá sila úèinne a tvorivo zasahujúca do dejín Boieho ¾udu. Ete dnes sú
nám slová, ktoré skrze neho hovoril Boh,
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pokrmom a nápojom, kompasom i meèom, svetlom i silou. Ete dnes potrebujeme jeho príklad k svojmu rastu vo viere,
v láske i v posvätení. Potrebujeme ho.
A to je pravá sláva, lebo pravá sláva vdy
záleí v potrebnosti. Nie je to nehybná
statická sláva studených muzeálnych vitrín, v ktorých sú uloené predmety z dávnoveku iba pre povrchný obdiv davu, nie
je to akademická sláva takzvaných klasických básnikov, ktorých ve¾kos síce
kadý uznáva, ale ktorých nikto neèíta,
pretoe dávno stoja mimo prúd ivota,
nie je to sláva, aká sa dosahuje na starinárskom trhu márností, nie je to vôbec
sláva ¾udskej pýchy a jeitnosti, ale je to
sláva, akú dosahujú len ¾udia tichí a pokorní, ktorí sa o ¾udskú chválu zaujímajú
tak ako o vlaòají sneh, a ktorí majú len
jeden ve¾ký ivotný záujem: ¾úbi sa Bohu a nikomu inému.
Áno, chodi ustaviène s Bohom vo
svetle Jeho prítomnosti, by na òom plne
závislý skrze vieru a naprosto nezávislý
na ¾uïoch, nebá sa ¾udského odsudzovania a reèí a neh¾ada priazeò u èloveka, vedie vdy jedna pod¾a pravidla:
Hovorte si o mne, èo chcete, ja budem
o vás hovori na kolenách  to je pravá
sláva. Je to sláva ¾udí tichých a pokorných srdcom. Je to sláva hviezd na Boej
oblohe, sláva veèná, nie kvet trávy.
Áno, Bohu sa ¾úbi a nikomu inému.
Aký krásny a vzneený postoj. Lene kto
z nás je schopný zauja ho? To nikdy
nedokáeme bez Boej milosti. A niekedy
je potrebné ve¾a sklamania a akých
otrasov, ne nás Boh dovedie na ceste
viery a sem. Ako detinsky a malicherne
h¾adáme vetci svoju vlastnú èes, pochopíme iba z milosti. A len z milosti pochopíme i to, e v ivote viery vôbec
nejde o èes èloveka, ale iba o slávu Boiu. Boh sám sa chce v tebe chváli ako
v svojom diele. Na veènosti nebude
slávený Moji, ani Eliá, ani ktoko¾vek
z prorokov alebo apotolov, ale bude len
slávená Boia milos v nich. Kadý z tých-
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to muov i kadý z nás je len nástrojom,
ktorý si pouíva Boh pri uskutoèòovaní
svojho grandiózneho diela vykúpenia.
Nástroje nebudú chválené. Bude chválený iba Boh sám v celej iari svojho diela, na ktorého jednotlivých fázach a úsekoch si pouíval jednotlivé nástroje tak,
ako to práve potreboval. Ako dlho nám to
bude trva, ne toto pochopíme a ne
v pravej pokore úplne úprimne zatúime
po tom, aby sme boli len nástroje v Jeho
diele, len hlasom Volajúceho.
Pokore sa musel uèi aj Moji a uèil
sa jej na madianskej púti. Ne sem priiel, nebol pokorný. Zaoberal sa príli svojimi prednosami a to ho viedlo koneène
k tomu, e sa predèasne a sám pasoval
do úlohy vodcu, ktorú mu nezveril ani Boh,
ani ¾udia. Zaèal vystupova ako kniea
a sudca. A pouíval násilie, keï zabil toho egyptského mua, ktorý krivdil izraelskému muovi. Tak sa vdy chová pýcha.
Lene výsledky takého poèínania bývajú
viac ako pochybné, ba niekedy priamo
alostné, pretoe pýcha vdy vzbudzuje
proti sebe ve¾ký odpor u ¾udí. A ani Boh
nie je na strane pyného, ale proti nemu.
Tento Mojiov èin preukázal, e ete
nie je zrelý pre vodcovskú úlohu v Boom
¾ude, ktorú zveruje Boh vdy najtichím
a najpokornejím. Preto vedie Mojia do
samoty. Moji sa musí ete nauèi pokore a tú sa uèíme najlepie v samote s Bohom. Len v samote s Bohom poznávame
svoju nesmiernu malos a bezvýznamnos a na druhej strane nesmiernu ve¾kos a moc Boiu. A to je pokora: poznanie ve¾kosti svojej biedy dokonale
vyváenej poznaním ve¾kosti Boej
milosti a dobroty.
Do svojej samoty si Moji odnáal
mnoho z toho, èo si cení tento svet, ba
mono poveda to najlepie, èo mu vôbec
mohla vtedajia spoloènos poskytnú.
Bol vzdelaný, uhladený, vyrástol vo vyej spoloènosti. A vyuèili Mojia vetkej múdrosti Egypanov, a bol mocný
vo svojich slovách i skutkoch (Sk 7,22).
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Bol si iste vedomý svojej prevahy nad
inými ¾uïmi a mal iste onú zvlátnu samozrejmos a smelos vo vystupovaní,
ktorou sa vyznaèujú rodení ¾achtici
ducha a srdca. Ako mnoho to znamenalo
v ¾udských oèiach a pre ivot v spoloènosti! Ale ako málo to bolo v Boích
oèiach a pre ivot v Boom krá¾ovstve.
Nie, Moji, potrebuje ete vyiu kolu
ako je egyptská múdros a uhladené spôsoby hrienych egyptských aristokratov!
Potrebuje kolu, v ktorej sa nauèí pokorne a pokojne chodi s Bohom. Potrebuje tú najvyiu kolu, ktorá existuje  samotu s Bohom, kde by si sa privinul ku
Jeho nohám a rástol v Jeho múdrosti.
A tak Boh odvádza Mojia do samoty
púte. Tam, vo vyprahnutej zemi, mimo
virvaru egyptského sveta sa Moji uèí
múdrosti nevidite¾ného Boha a Jeho krá¾ovským zákonom viery, lásky a pokory.

Traja nepriatelia
Koneène sa priblíila chví¾a Boieho
povolania. Boh prichádza v plameni ohòa
a predstavuje sa ako Boh milosti, ktorý je
vdy to, èo jeho ¾ud práve potrebuje. Jeho
suovaný trpiaci ¾ud teraz potrebuje vyslobodenie, preto aj Boh prichádza ako
vyslobodite¾. A Moji má by Jeho nástrojom. Málo záleí na tom, e Moji
nemá iadne prostriedky pre uskutoènenie tak ve¾kej úlohy ako je vyvedenie Boieho ¾udu z Egypta. Tá obyèajná pastierska palica, ktorú drí v ruke, stane sa palicou súdu, ktorá zbije Egypt mnohými
ranami a bude èini v Egypte mocné znamenia pred faraónom. Boh sa nikdy neviae na prostriedky, pretoe to vo svojej
vemohúcnosti nijako nepotrebuje. H¾adá
len jednu vec  tiché a pokorné srdce.
A to Moji má. Preto môe ís a vykona
to, èo mu Boh rozkazuje. Vak vlastne
nejde sám. Ten Vemohúci, ktorý sa mu
zjavil v plameni horiaceho kríka, pôjde
s ním a sám vetko uèiní. Moji bude len
nástrojom v jeho rukách.

Vade tam, kde pracuje Boh, pracuje
aj satan. A poíva si ako svojich spolupracovníkov svet a telo. Satan, svet a telo
 to sú tí traja odvekí nepriatelia, ktorí sa
stavajú Bohu do cesty, keï chce vyslobodi svoj ¾ud z otroctva hriechu. Tak to bolo
za èias Mojia. A pretoe si Boh elal,
aby bol Moji dobre pouèený o svojich
nepriate¾och, dal mu tie tri znamenia, ktorými sa mal Moji v Egypte legitimova
ako èlovek poslaný od Boha. Palica zmenená na hada nám predstavuje toho
nepriate¾a, ktorý dostal svoj hadí charakter tým, e vypadol z ruky Boej. Malomocná ruka, ktorá je uzdravená tým, e
bola spä vloená za òadrá hovorí nám
o tom, e nae skutky sú vdy dôsledkom
toho, èo sme vo svojom srdci, vo svojom
vnútornom ivote. Ak je srdce malomocné, je malomocná aj ruka. Ak je srdce
zdravé, je zdravá i ruka. Toto druhé znamenie hovorí o nepriate¾ovi, ktorý je
v nás. Je to nae vlastné srdce, naa
vlastná prirodzenos, nae telo. A koneène voda nabraná z rieky, vyliata na zem
a premenená na krv ukazuje na tretieho
nepriate¾a, toti na svet okolo nás. Tento
svet ide k súdu. A bude ho súdi Boie
slovo, ktoré svet neprijal. Voda nabraná
z Boieho zdroja sa mení v krvavý výkrièník súdu, lebo nekajúcemu sa svetu
nezvestuje Boie slovo niè poteujúce.
Týmito tromi znameniami bol Moji
upozornený na obtianos svojho poslania. Boh hneï od poèiatku videl akosti
a nepríjemnosti, ktoré sa postavia do cesty Jeho sluobníkovi. On pozná najlepie
Satanovu zlobu, najlepie pozná tvrdos
a skazenos ¾udského srdca, èi u je to
srdce faraóna, alebo srdce izraelského ¾udu. On pozná aj svet oddaný modloslube hmoty a neschopný prijíma Boie slovo. A predsa posiela svojho sluobníka,
pretoe je mocnejí ne vetci títo nepriatelia a napriek ich zlobe a nepriazni uskutoèní slávne vetky Svoje sväté zámery.
Aj nám sa stavajú do cesty títo traja nepriatelia. Je v podstate trojité Boie dielo
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a sú aj traja nepriatelia tohto trojitého diela. Boh poslal na svet svojho Syna, aby
h¾adal a spasil to, èo zahynulo Jeho obe
z¾utovania za nae hriechy, to je Boie
dielo za nás. A proti tomuto Boiemu dielu ¾útostivej lásky bojuje vetkou ¾sou
a silou diabol  starý had. Oslepuje svojou lou ¾udskú myse¾, aby sa jej nezasvietilo evanjelium slávy Kristovej, vyberá
Boie slová z ¾udského srdca, aby nevzilo, a aby neboli ¾udia spasení. Ako
èeli tomuto nepriate¾ovi? Nikdy nie tak,
e by sme pred ním utekali ako utekal
pred hadom Moji. Satana nepremôe
útekom, ale vierou. Opri sa o pravdu Písma, o tú pravdu, ktorá víazí nad vetkým, i nad diablom, a zvíazí. Satan bojuje ¾sou, lou, polopravdou a Boie slovo je pravda. Pravda vdy víazí nad lou.
Ak vierou prijmeme Boie dielo vykonané za nás, Boh zaène ako odpoveï na
nau vieru kona skrze Svätého Ducha
svoje dielo v nás. Zaène nás formova
a pripodobòova obrazu Svojho syna, aby
sme boli nosite¾mi Boieho obrazu, Boieho charakteru. A tu sa stavia Bohu do
cesty ná druhý nepriate¾  nae telo,
naa stará prirodzená povaha, nae
srdce. Akým zlým materiálom sme pre
nebeského Majstra! Nae srdce je ako tá
zem na poèiatku, neladné a pusté. Tma
táborí nad jeho huèiacimi priepasami. Je
to sídlo a zdroj malomocenstva hriechu.
Je to pekelná kováèska dielòa, z ktorej
stále sria iskry zlosti a nenávisti. Je to
obrovské mravenisko a semenisko hriechu. Zlé mylienky tu vrú ako nesmierny
roj vèiel v predrádenej búrkovej atmosfére. Je to sopka, z ktorej stále ¾ahajú
plamene vání a zlých iadostí. Ale pravda Pánova víazí nad tým vetkým. Vyslobodzuje nás i z toho zla, ktoré je v nás.
Oèisuje nae srdce, uzdravuje ho a spôsobuje, e ústredné sídlo malomocenstva hriechu sa stáva sídlom lásky, radosti a pokoja.
A je tu ete jedno dielo, ktoré koná
Boh. Je to Boie dielo s nami. Boli sme

vyvolení zo sveta pre Boha, vyvolení
preto, aby sme tvorili spoloène jeden ivý
organizmus, mystické telo Kristovo, ktorého nebeskou Hlavou  ústredným zdrojom ivota  je sám oslávený Kristus. A nepriate¾om tohto Boieho diela je svet
zlých a skazených ¾udí, ktorí velijako
prenasledujú Boie deti a potláèajú, alebo
èo je ete horie a nebezpeènejie, velijako zvádzajú. Ako èasto sa podarilo
svetu duchovne znièi kvitnúce zhromadenia tým, e do nich vnikol svet,
jeho zmý¾anie, filozofie a pozemský spôsob ivota, úplne odporujúci pútnickému
charakteru ivota Boích dietok. Ale Pánova pravda triumfuje i nad týmto nepriate¾om. Pretrvá vetko. Vetku slávu toho
sveta, vetku jeho kultúru, vetku filozofiu
a nad kadým vekom a nad kadou generáciou vyslovuje svoje  mené, mené,
tekel ufarsín. Odsúdi svet. To isté slovo,
ktoré sa premení na krv, keï je odmietnuté  len zvyuje hrienikovu zodpovednos pred veèným sudcom.
Boí sluobník, ktorého posiela Boh
so svojím posolstvom o vyslobodení do
Egypta, môe ís bez strachu. Veï je nosite¾ Boej pravdy, tej pravdy, ktorá vyslobodzuje z diablovej moci, z hriechu, ktorý
je v nás a zo strachu pred èlovekom. Je
nosite¾om pravdy, ktorá víazí nad vetkým a vetko pretrvá, lebo pravda Pánova trvá na veky. Je silnejia ne satan, silnejia ne telo, silnejia ne svet.

Videnie Nevidite¾ného
Tajomstvo Mojiovej nebojácnosti je
jeho pevná viera. Jeho viera bola ako
oko, ktoré jasne vidí. Videl viac ne druhí,
odtia¾ vyvierala jeho sila a nebojácnos.
Keï pri Èervenom mori iní videli len prekáky a blíiace sa faraónove vojsko,
Moji videl Hospodinove spasenie. Videl
Boiu prítomnos, preto sa nebál. Nebál
sa krá¾ovského hnevu, lebo, ako èo by
videl nevidite¾ného, zotrval (d 11,27).
Jeho viera videla ïaleko. Vierou h¾adel do
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ïalekej veènosti pred sebou a to usmeròovalo jeho vo¾bu. H¾adel k odplate. Vierou
videl v prítomnosti Nevidite¾ného stále po
svojom boku a z tohto poh¾adu vyvierala
upokojujúca moc. Nemeral ve¾kos akostí a nebezpeèenstva ¾udskou slabosou,
ale Boou vemohúcnosou. Ve¾ká bola
jeho viera. Preto i Boh mu vymeral úlohu
I bremeno pod¾a miery jeho viery.
tyridsa rokov vodil po púti zlý a spurný
národ, o ktorom prehlásil Boh: Vdycky
blúdia srdcom. A oni nepoznali mojich
ciest (d 3,10). tyridsa rokov niesol
bremeno starostlivosti o tento ¾ud na
púti, kde nebolo vody, chleba ani odevu.
tyridsa rokov bez reptania znáal ich
zlé obyèaje. Na jeho viere niekedy záviselo vetko: smr i ivot, poráka i víazstvo ako pri Èervenom mori. A za celú tú
dlhú dobu nikdy nezomdlel, ani nezakolísal. Iba raz! Pri vodách sváru. Tu sa nechal unies horkosou a hnevom. A viac!
Tu zakolísal vo viere. Jeho slová:
Noe vy burièi, poèujte! Èi vám
azda z tejto skaly vyvedieme vodu?
(4M 20,10), prezrádzajú neveru. Moji
síce nepochyboval o tom, e Vemohúci
im môe vyvies vodu zo skaly, ale zapochyboval o ve¾kosti Boej milosti a dobroty. Myslel si, e to nie je moné, aby Boh
ete dlhie znáal reptajúcich a obèerstvoval ich vodou zo skaly. Ale to práve
bola nevera, pretoe Boh výslovne prehlásil, e tak uèiní. A kde je nevera, tam je
i horkos, hnev, nedostatok pokoja a dôstojného chovania. Namiesto aby hovoril
ku skale, a aby vetko povedal Bohu v príhovornej modlitbe, oboril sa na ¾ud tvrdou
reèou. Áno, neveril Bohu, preto Ho aj neposvätil pred ¾udom. Nebol schopný Ho
¾udu predstavi a reprezentova ako Boha
dlhozhovievajúceho a ve¾kého èo do milosti a pravdy. Kto toto nedokáe, ten
stráca svoje vodcovstvo. Moji ho stratil
pri vodách sváru. Tu konèí jeho úloha
vodcu Boieho ¾udu. Tu bolo rozhodnuté,
e cez Jordán povedie ¾ud niekto iný.
Preèo Boh tak prísne jedná s Mojiom?

KRESAN
Pretoe komu bolo mnoho dané, od toho
sa aj mnoho vyaduje. Mojiova viera
bola ve¾ká. Bol to ve¾ký dar Boí, lebo viera je vdy Boím darom. Videl ïalej a jasnejie ako vetci. Právom teda bolo moné od neho oèakáva, e bude jasnejie
a lepie vidie aj milostivos, ¾útostivos,
trpezlivos, zhovievavos Boiu ako vetci ostatní. Keï sa tak nestalo, dal Boh jeho úlohu druhému, Aké váne a výstrané i pre nás!
I napriek tomuto zlyhaniu je Moji jeden z najväèích muov viery, ktorí kedy
ili. Boie slovo mu vydáva svedectvo, e
bol sluobníkom verným v celom Boom
dome. Bol to prorok, ktorého poznal Hospodin tvárou v tvár (5M 34,10). Jeho knihy sú irokou základòou celého starozákonného zjavenia. Tvoria èelo kníh
celého Písma.
A Moji je i viac ne prorok. Je aj krá¾ovským kòazom svojich bratov. Je v tomto zmysle prostredníkom starej zmluvy
a ukazovate¾om na toho, ktorý ako pravý
Prorok, Kòaz a Krá¾ je jediný od Boha
uznaný Prostredník medzi Bohom a ¾uïmi, a ktorý je mocný dovies svoj vykúpený ¾ud ïalej ne doviedol Moji ¾ud starej
zmluvy: nie len z domu sluby a z panstva satana do pútnického ivota na púti
sveta a èasu, ale aj do zas¾úbenej zeme
plnosti Boích poehnaní v nebeských
veciach v Kristovi.
Kresan, roèník I., august 1949 è. 8

SLOVO K TRPIACIM
Sochárov malý syn sa pozeral na otca pri
práci a pýtal sa ho: Ocko, preèo kazí
to¾ko kameòa? Otec sa pozrel na chlapca a odpovedal: Syn môj, èím viac mramoru ubúda spod dláta, tým viac sa vidí
postava, ktorú tvorím.
Podobne písal aj apotol Pavol: Preto neustávame, ale jestli sa aj ná vonkají èlovek ruí, vnútorný sa obnovuje deò èo deò (2K 4,16). Rozbitie Gede-
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onových dbánov iba odhalilo svetlo v nich.
Rozbitie alabastrovej nádoby naplnilo
dom vôòou. Len keï h¾adíme na svoje
utrpenie vo svetle veènej slávy, prináa
nám ono víazstvo, svetlo a rados.
Problém ¾udského utrpenia je tak starý, ako ¾udstvo samo. Vetkých 42 kapitol
Jobovej knihy hovorí o trpiacom nemocnom èlovekovi. Z prvých kapitol vidíme,
e toto utrpenie svätých je predmetom
nebeského pozorovania. Boh pochválil
svojho sluhu Joba, ale jeho priatelia ho
obviòovali, e trpí pre svoje hriechy. Len
Elíhu, ktorý hovoril za Boha, povedal, e
utrpenie nás oèisuje. Sám Job sa nauèil
v utrpení poznáva Boiu ve¾kos a blízkos. Na konci vidíme bohatú atvu Jobovho horkého utrpenia.
Svet je zlý domov pre Boie deti, lebo
je v òom mnoho súenia. Ale je dobrou
kolou, v ktorej sa nauèíme mnohým uitoèným veciam. Svet je púou, na ktorej
nás Boh vyuèuje. ivot je kola, v ktorej
sme pripravovaní pre kra¾ovanie. Toto nákladné kolenie je spojené s naim vysokým povolaním a naou vysokou slubou
ako synov ivého Boha.

Istý neurológ, ktorý je u u Pána, takto
ilustroval túto pravdu: Mal som dve
oetrovate¾ky, ktorým som zveril ve¾mi
netrpezlivú pacientku. Po uplynutí 24 hodín prili za mnou, e dávajú výpoveï,
lebo u nemôu vydra pri mojej pacientke. Opýtal som sa ich: Èím vlastne
ste? Ste oetrovate¾ky? Ak áno, tak viete,
èo máte robi. Mali by ste plati tej dáme
za vyuèovanie, ktoré sa vám pri nej dostane. Ak vydríte, stanú sa z vás najlepie oetrovate¾ky v naom meste. Budete
tak odolné, e vás u niè nerozladí." Oetrovate¾ky porozumeli a viac sa nesaovali. Z èasu na èas len poznamenali:
Dnes bola pacientka ve¾mi nervózna.
A to bolo vetko.
Podobne je to s kresanom. Len èo
pozná, e trpí pre svoje dobro, celkom
inak sa díva na svoje utrpenie.
No, nielen to, ale sa chválime aj
súeniami vediac, e súenie pôsobí
trpezlivos a trpezlivos dokázanos
a dokázanos nádej, a taká nádej nezahanbuje, lebo láska Boia je vyliata
v naich srdciach skrze Svätého Ducha (R 5,3-5).

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

H. A. Cameron

Kresan, roèník II., máj 1949 è. 3

BIELE, ¼ANOVÉ RÚCHO
A h¾a, prilo es muov od cesty
Hornej brány, ktorá je obrátená na
sever, a kadý mal svoju rozráajúcu
zbraò vo svojej ruke, a jeden mu v ich
strede bol obleèený v ¾anovom rúchu
bielom a kalamár pisára pri jeho bedrách. A vojdúc postavili sa ve¾a medeného oltára. (Ez 9,2)

¼anové plátno bolo jedným z najstarích
textilných výrobkov. U v starej literatúre
sú zmienky o òom. Vdy bolo symbolom
èistoty a vzneenosti.
V Biblii prvá zmienka o òom je, keï
obliekol faraón Jozefa do bieleho odevu:
A faraón sòal svoj peèatný prsteò zo
svojej ruky a dal ho na ruku Jozefovu,
obliekol ho do kmentového rúcha a na
jeho hrdlo dal zlatú reaz (1M 41,42).
Dnené ¾anové plátno sa nevyrovná kvalitou ani vzh¾adom tomu z doby faraónov.
Boli objavené atky z ¾anového plátna,
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ktoré i po tisíckach rokov boli krásne a neporuené.
Prejdime teraz k Pánu Jeiovi, o ktorom to biele ¾anové plátno hovorí. On vyrástol pred Hospodinom ako jemný prútik,
ktorému ¾udia odporovali za dní Jeho
ivota. No On napriek tomu premý¾al
o Zákone Hospodinovom vo dne i v noci.
V celom tom nemilosrdnom prenasledovaní sa iba ukázala Jeho dokonalá èistota charakteru. Jozef, obleèený v tom odeve, bol predobrazom Pána Jeia v Jeho
poníení i vyvýení. Najvyí kòaz vstupoval do svätyne svätých v ¾anovom rúchu. Kòazi, leviti a speváci, boli tie obleèení do bieleho kmentu. Zo Starého
Zákona vieme, e odev z ¾anového plátna
nosili menovite proroci, kòazi a králi. To
bol symbol èistoty a vzneenosti ich charakteru a sluby.
Podobne bolo ¾anové rúcho symbolom dokonalej èistoty Pána Jeia v Jeho
charaktere, osobe i ivote. Veï u pred
Jeho narodením bolo o Òom vyhlásené:
Svätý Duch príde na teba a moc Najvyieho ti zatôni, a preto aj to splodené sväté bude sa vola Syn Boí
(L 1,35). Dávid vyznával, e bol poèatý
v hriechu a splodený v neprávosti: H¾a,
v neprávosti som splodený, a v hriechu ma poèala moja matka ( 51,7).
Pán Jei bol nepokvrnený a oddelený
od hrienikov. V Òom nebolo hriechu. On
nepoznal hriech a On neuèinil hriech. To,
èo bolo povedané o Jeho narodení, bolo
pravdou a o kadej Jeho mylienke, kadom slove a skutku. Jeho prvé zaznamenané slová boli: ...musím by vo veciach svojho Otca (L 2,49). Svätý Duch
o Òom vyhlásil, e rástol v milosti a múdrosti u Boha aj u ¾udí: A Jei prospieval
múdrosou a vzrastom a milosou u Boha aj u ¾udí (L 2,52). Preto mohol poveda svojim nepriate¾om: Kto z vás ma
usvedèí o nejakom hriechu?... (J 8,46).
Nikto to nedokázal! Veï i Pilát, ktorý Ho
súdil, musel prehlási: ...ja na òom nenachádzam viny (J 19,6; L 23,4). Jeden

z lotrov, ktorí s Ním trpeli tie povedal:
...tento neurobil nièoho zlého (L 23,41).
Koneène i stotník, ktorý dral strá pri Jeho poprave povedal: ...Tento èlovek bol
skutoène spravodlivý (L 23,47).
No nadovetko bolo Otcove svedectvo
z neba: Toto je ten môj milovaný Syn,
v ktorom sa mi za¾úbilo (Mt 3,17;17,5).
To vetko svedèí o Jeho krásnom bielom
kmente, ktorý sa zaskvel na Òom, ako na
nikom inom na svete. V Òom nebolo ani
jednej roztrhnutej nitky. Jeho spravodlivos bola bez kvrny. On bol dokonalý vo
Svojej oddanosti Bohu a vo Svojej spravodlivosti k ¾uïom. Len Jeho èistota bola
dokonalá, preto len Jemu samému patrilo biele rúcho. Jeho èistota bila farizeov
a iných náboenských vodcov, preto sa
pred Ním skrývali a nenávideli Ho. On
stál medzi nimi ako spravodlivý medzi
nespravodlivými, ako svätý medzi neèistými zjavujúc im Boiu svätos a spravodlivos. Na vrchu premenenia sa Jeho
rúcho skvelo ako svetlo slnka. A iste nie
je bez významu i to, e po svojej smrti bol
zahalený do bieleho kmentu.

Biely kment
Tento biely kment je symbol i spravodlivosti Jeho svätých, ktorá je dvojaká.
Jedna, ktorá im bola darovaná a druhá,
ktorá bola v nich spôsobená.

Spravodlivos pripoèítaná,
darovaná
Kým Dávid sa modlil: Tvoji kòazi nech
obleèú spravodlivos... ( 132,9), kòazi stáli obleèení do bieleho kmentu, symbolu svätého ivota a chodenia. Keï sa
Hospodin z¾utoval nad opusteným Jeruzalemom, povedal mu: ..i tedy! Potom
ho obliekol do bieleho kmentu tak, e
jeho okrasa bola dokonalá: A tak si sa
zdobila zlatom a striebrom, a tvoje rúcho bolo samý kment... (Ez 16,6.13).
Takto mohol vyzera Jeruzalem: ...oblie-
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kol ma do rúcha spásy, odial ma pláom spravodlivosti... (Iz 61,10). Odkia¾
mali toto rúcho? Hospodin naa spravodlivos (Jr 23,6). Kristus nám bol uèinený od Boha spravodlivosou. Jeho, ktorý nepoznal hriechu, uèinil Boh za nás hriechom, aby sme my boli uèinení spravodlivosou Boou v Òom (1K 1,30; 2K 5,21).
Len keï najvyí kòaz Jozua vyzliekol
zo seba neèisté rúcho, mohol sa obliec do
èistého kmentu (Za 3). Tak to bolo i s márnotratným synom i s kadým, kto sa obrátil. Z tých pozostáva Kristova Cirkev, ktorá
je obleèená v biely kment skvejúci. Preto
Pán o nej hovorí: H¾a, èie si krásna
moja priate¾ka, h¾a, èi si len krásna
(P 4,1). Táto spravodlivos im bola pripoèítaná skrze Kristove dielo za nich.

Spravodlivos, ktorú
Svätý Duch spôsobil v nás
To je ten kment spravodlivosti svätých.
Preto, keï sme skrze milos Boiu svätý
národ, tak buïme svätí v kadom obcovaní. Keï sme zdokonalení obeou Jeho
Syna, buïme dokonalí vo svojom ivote.
Keï sme svetlo sveta, tak buïme bez
obvinenia uprostred sveta zlého a prevráteného, medzi ktorými svieme ako
svetlá na tmavom mieste. Keï sme boli
umytí, posvätení a ospravedlnení v mene
Pána Jeia Krista a skrze Ducha náho
Boha, tak sa teraz oèisujme od kadej
pokvrny tela i ducha. Konajme posvätenie v bázni Boej. Èo Boh koná, to trvá na
veky. Nemono k tomu niè prida, ani
z toho niè ubra. On nás oèistil, obliekol
a prijal vo Svojom milovanom Synovi, obdaroval nás veèným spasením. Teraz je
na nás, aby sme chodili primerane k dosiahnutej milosti. To iada a pôsobí v nás
Boia svätos, a do istej miery to od nás
èaká i tento svet.
Aká koda, e i po tak slávnych pravdách musíme s Danielom vyzna: Tebe,
ó, Pane, spravodlivos a nám zahanbenie tvári, ako sa to deje èloveku...
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(Da 9,7). Vetko, èoho sa èlovek dotkne,
nesie známku nedokonalosti. Ete i naa
sluba a vïaky nesú túto èrtu. Aby sme
vyhoveli Boím poiadavkám plne, museli by sme by dokonalí. No my vetci
musíme vyzna s Pavlom: ...ja nemyslím o sebe, e by som u bol uchvátil.
(F 3,13). Len laodièania si mysleli, e
zbohatli a nikoho nepotrebujú. Pán im ale
povedal: ...a nevie, e si ty biedny i mizerný na po¾utovanie i chudobný i slepý i nahý (Zj 3,17).
No i nás poteuje Jeho výzva: Kúp si
odo mòa... biele rúcho, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty (Zj 3,18).
Blíi sa Baránkova svadba, na ktorú si
Jeho Cirkev chystá biely kment: Radujme sa plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prila svadba Baránkova, a jeho manelka sa prihotovila. A dalo sa
jej, aby sa obliekla do èistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom
sú spravodlivosti svätých (Zj 19,7-8).
Tým kmentom sú ospravedlòovania svätých. Preto sa eòme k tej odmene horného povolania Boieho v Kristu Jeiovi (F 3,14). On dáva hojnejiu milos,
ktorá nám umoòuje kona tento beh a toto posväcovanie napriek naim slabostiam a chybám.

Ján Siracký

Kresan, roèník II., december 1949 è. 12

VIEDOL HO
SÁM HOSPODIN
Tak ho viedol sám Hospodin, a nebolo s ním boha cudzozemca. (5M 32,12)
V Boích oèiach ivot neobrátených ¾udí
je blúdením. Tak nám ho predstavuje
Starý aj Nový zákon. Keï prorok Izaiá
vyvyoval Boieho Baránka, o ¾uïoch povedal: My vetci sme zblúdili ako ovce, kadý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu (Iz 53,6). Prirodzený,
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neobrátený èlovek opustil Boiu cestu
a vyvolil si svoju, ¾udskú cestu. To je cesta vlastného rozumu a vôle, Kainova cesta (Jd 11). Potvrdzuje to aj Peter, keï
hovorí: Lebo ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste obrátení k pastierovi
a biskupovi svojich duí (1Pt 2,25).
Blúdiaca ovca ide sama, bez pastiera, po
svojej vlastnej ceste. Preto prvou podmienkou k dosiahnutiu milosti je, aby
èlovek opustil svoju cestu. Nech opustí
bezboný svoju cestu (Iz 55,7). Len
potom sa Hospodin z¾utuje nad ním, lebo
je hojný odpusti. Koho Boh takto presvedèil, ten potom zvolá s Dávidom: Preskúmaj ma silný Boe, a poznaj moje
srdce! Skús ma poznaj moje mylienky a vidz, èi je vo mne nejaká zlá cesta
a veï ma cestou veènosti ( 139,23-24).
Týmto opustením svojich ciest a mylienok, bolo zakonèené blúdenie. Kto sa
takto obrátil k Bohu a dosiahol uòho milos, ten sa teraz poddáva Boiemu vedeniu. To je rozdiel medzi veriacim a neveriacim èlovekom. Veriacemu sa Pán Jei
stal Spasite¾om a Vodcom. Preto teraz
h¾adí na Pána ako na Ve¾vodcu viery
a dokonávate¾a spasenia (d 12,2). Izrael
na púti nám poskytuje krásny obraz
¾udu, ktorý mal Boha za Vodcu. Ich cesta
z Egypta do zas¾úbenej zeme viedla cez
zradnú a nebezpeènú pú. Keby ich neviedol tak dokonalý vodca  Boh, boli by
iste na nej zahynuli. Preto tak krásne, ba
a slávnostne znejú slová: Tak ho viedol sám Hospodin. Boh urèoval kade
a kedy sa majú ubera. Na rozkaz Hospodinov táborili a na rozkaz Hospodinov ruali sa (4M 9,15-23). Môe by
nieèo nad to? Boh nad nimi bdel a ostríhal ich ako zrenicu svojho oka. Nikomu
ich nezveril, sám sa staral o nich. Videl
ich. Poznal ich. Rozumel im a cítil s nimi.
Preto i v najnepohostinnejích okolnostiach im pripravil pokrm a nápoj, vo dne
tieò a v noci svetlo a vetko iné, èo potrebovali. To, èo konal vtedy, koná i dnes,
lebo On je vèera i dnes ten istý a na veky
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bude. On sám o sebe hovorí: Ja Hospodin sa nemením!
Milovaní bratia a sestry v Kristu, sme
na konci ïalieho roku milosti. Je to ïalí
èasový medzník na naej ceste do nebeského domova. Zah¾aïme sa chví¾u na
Pánove cesty, po ktorých nás viedol v minulom roku. Keï tak urobíme, tak aj my
vyznáme, e nás viedol sám Hospodin!
Nech bola naa cesta akoko¾vek nebezpeèná, on nás viedol po nej bezpeène.
Nech bola plná rôznych prekáok, On nás
preniesol ponad ne vo svojej moci. Jeho
láska staèila na doplnenie vetkých naich potrieb. Jeho súcit staèil na nae poteenie v kadom iali. On je ná dokonalý Vodca. Keï to vieme, tak aj my vyznávame, e nás viedol po priamej ceste
( 27,11). Èasto sme mali dojem, e nás
viedol krivými cestami a boli to Jeho priame cesty. Niektorých z nás viedol cez
nemoci, rôzne straty alebo iné súenia.
To v nás budilo dojem, e nás viedol krivými cestami. Nebola to vak pravda, lebo Jeho cesty nie sú ako nae cesty.
Èasom mono myslíme, e si s nami
zahráva satan, ná nepriate¾, alebo krutý
osud. I to je omyl, lebo Pán vedie svoj ¾ud
pod¾a svojej rady ( 73,24). Pán svoj ¾ud
nikdy nevydá napospas ¾udskej alebo
satanskej zlosti. I keï musia ís súením,
On urèuje jeho spôsob i dåku. I v súení
ich vedie pod¾a svojej rady. Anjelovi smyrnenského zboru povedal: Niè sa neboj
toho, èo musí trpie. H¾a, diabol uvrhne niektorých z vás do alára, aby ste
boli skúsení, a budete ma súenie za
desa dní (Zj 2,10). Bol to satan, ktorý
ich uvrhol do súenia, Pán vak urèil ako
dlho majú v òom zosta. Tak tomu bolo
a bude i s nami, bratia a sestry. Pán Jei
povedal Petrovi: Satan si vás vyiadal,
aby vás preosial ako penicu, ale ja
som prosil za teba, eby nezala tvoja
viera. (L 22,31-32). Satan dopustil vietor, ktorým chcel ublíi Boím deom, ale
Boh pouil ten vietor, aby ich zbavil plevy
a iných neiadúcich smetí a prísad.
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Ïalej èítame o Pánovi: A vodil ich
v bezpeènosti, a nestrachovali sa... a vodil ich so zvlátnou opatrnosou svojich rúk ( 78,53.72). Èo za milos! Èo
na tom, e prechádzame cez nebezpeèné
èasy a kraje? Èo na tom, e sa plavíme
pomedzi zradné a skryté plytèiny? Èo na
tom, e nás vedie po vysokých vrchoch
a neznámou cudzinou? On nás vedie vdy
bezpeène a opatrne. Jeho milostivá, silná
a opatrná ruka nikdy nezlyhá. Osvedèený
sprievodca v Alpách povedal skupine,
ktorú viedol: Spo¾ahnite sa na tieto moje
ruky, tie ete nikoho nesklamali. O ko¾ko
viac to platí o naom Pánovi! Z Jeho rúk
nás niè a nikto nevytrhne. Veï sú to ruky
vemohúce, ktoré sformovali a udrujú
vesmír. Tie ruky sa neunavia, aby nám
nemohli pomôc. Sú to dokonale múdre
ruky a opatrné. My sme sa báli, keï vôkol
nás zúrilo spenené more a On pohrozil
vetru i moru a utíilo sa. On staèil vdy na
vetko. Preto pri poh¾ade na Jeho vedenie
v minulom roku môeme zvola: Tvojím
príbytkom je Boh praveku, a dole na
pomoc ramená veènosti (5M 33,27).
Nech Mu je veèná chvála za to, e nás
vodil bezpeène a opatrne.
Koneène nás vodil ako pastier svoje
stádo. Preto aj my vyznávame: Pasie ma
na zelených paitiach; vodí ma popri
tichých vodách ( 23,2). Sýtil nás dobrou duchovnou paou a napájal vodou
veèného ivota. Keï nás nasýtil a napojil,
vodil nás po cestách spravodlivosti pre
svoje meno (v. 3). To je úitok, ktorý má
z nás. Niektorých z nás mono viedol i dolinou tieòu smrti (v. 4). No i cez tú On prevedie svojich bez pohromy. Tak nás viedol, e sme mohli ís vo dne i v noci. Ná
ivot nebol iba dòom, ani samou nocou.
Pod Jeho vedením sme ili: Cez slávu
i pohanu, zlú i dobrú poves, ako bludári a predsa pravdiví, ako neznámi
a dobre známi, ako zomierajúci a h¾a,
ijeme, ako káznení, no nie usmrcovaní (2K 6,8-10). Tak sa darí tým, ktorých
Pán vedie. On im síce neèistí cestu od

prekáok, akostí a nebezpeèenstiev, ale
ich cez to vetko bezpeène a milostivo
prevedie. Jeho vedenie v minulosti je pre
nás zárukou, e nás tak isto povedie aj
v budúcnosti, dokia¾ nás nedovedie k preiadúcemu cie¾u naej cesty  do Jeho
domova. Ïakujeme Mu za Jeho vedenie
v minulosti a zdôverme sa Jeho vedeniu
v budúcnosti.

Adolf Saphir

PROROCTVÁ PÍSMA
(Upravené)

Proroctvá v Písme sú predivné nielen pre
ve¾kos a závanos tvrdení o svetodejinných udalostiach, ale aj pre svoje a do
podrobností siahajúce tvrdenia. Ak to prvé presahovalo obzor prorokov, tak to druhé práve tak presahovalo ich predstavy.
Proroctvá v Písme nie sú ¾udskými
výmyslami ale Boím zjavením. Ako by
v Abrahámovi alebo aj v Mojiovi mohla
vzkrsnú mylienka, e v semene (potomstve) Abrahámovom budú poehnané
vetky národy zeme (1M 22,18)? Také
divné zas¾úbenie je moné vyslovi len na
základe bezprostredného zjavenia.
Dôkazom, e proroctvá v Písme sú
z Boha, je ich naplnenie. V Boom proroctve sú slovo a skutok neoddelite¾né.
Celé proroctvo Písma sa vzahuje na
krá¾ovstvo Boie a na jeho stredobod 
Krista, Izraelovi zas¾úbeného Vykupite¾a
a Krá¾a.

História Pána Jeia Krista
predpovedaná v Písmach
Uvaujme len o jednom z hlavných predmetov proroctva  o histórii náho Pána
Jeia Krista. Jej hlavné rysy i podrobnosti od narodenia a po nanebovstúpenie a zoslanie Svätého Ducha Boí Duch
tak opísal slovami Mojia a prorokov, e
nám k jej opísaniu staèí citova Písmo.
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Narodenie
Pýtame sa najprv po narodení a vidíme
v 1M 3 Spasite¾a výslovne oznaèeného
ako semeno eny. Potom Izaiá udáva
urèitejie, e sa matkou Immanuela stane
panna a e nám narodené diea, nám daný Syn, sa bude vola Predivný, Radca,
Silný Boh, Udatný Hrdina, Otec veènosti,
Kniea pokoja (Iz 7,14; 9,6).
Koho synom mal by Mesiá
Písmo odkazuje na Sema, lebo Jafet mal
býva v stanoch Semových (1M 9,27), na
Abraháma, Izáka (na rozdiel od Izmaela,
1M 21,12) a na Jakoba (1M 28,14). Tento
zomierajúci patriarcha oznaèuje spomedzi svojich dvanástich synov pokolenie
Júdu, z ktorého príde ílo a jeho budú
poslúcha národy (1M 49,10).
Ale Písmo hovorí ete urèitejie: Dávid, syn Jesseho dostal zas¾úbenie o ve¾kom Krá¾ovi a Vykupite¾ovi (2S 7,16; 
72,17; Jr 33,15). A uèíme sa, e Mesiá
je nielen Boh, ale i èlovek narodený zo
eny, áno, z panny, Semita z pokolenia
Abraháma, Izáka a Jakoba, z pokolenia
Júdovho a z domu Dávidovho.
Kde sa mal narodi
Ako mudrci od východu (Mt 2), boli by
sme Ho prirodzene h¾adali v Jeruzaleme,
Svätom meste, v meste ve¾kého krá¾a
( 48,3). Ale Micheá o tom prorokoval
inak. Poukazuje na Betlehem, primalý
medzi tisícami Júdovými: ...z teba mi
vyjde ten, ktorý má by Panovníkom
v Izraelovi a jeho východiská sú od
pradávna, odo dní veku (Mi 5,2).
Kedy sa mal narodi
Jakob oznaèuje ten èas: Neuhne berla
od Júdu... dokia¾ nepríde ílo (1M 49,
10); a Daniel 9,24.25 urèuje bliie:
Sedemdesiat týdòov... odkedy vyjde
slovo navráti Izraela a vystavi Jeruzalem a po pomazaného vojvodu...
V Betleheme narodený, vedený bude do

Egypta, ako stojí napísané u Hozeáa
11, 1: ...z Egypta som povolal svojho
syna.
Kto mal pripravi svet na Jeho
príchod, aká ve¾ká udalos mala
Jeho príchod oznaèi
Izaiá (40,3) a Malachiá (3,1; 4,5) hovoria, e to má by mu, posol, hlas volajúceho na púti: Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradskú
námu Bohu!
Aká bude Jeho podstata
H¾a, môj sluobník, ktorého podopriem,
môj vyvolený, v ktorom má zá¾ubu moja dua! Dám svojho Ducha na neho,
vynáa bude národom súd. Nebude
krièa ani nepovýi ani nedá poèu na
ulici svoj hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt nevyhasí; súd bude
vynáa pod¾a pravdy (Iz 42,1-3).
Aké Jeho kázanie
Duch Pána Hospodina, je na mne,
pretoe ma pomazal Hospodin, aby
som zvestoval pokorným evanjelium;
poslal ma obviaza skrúených srdcom, vyhlási zajatým slobodu a väzòom otvorenie alára, vyhlási rok milosti Hospodinov a deò pomsty náho
Boha, potei vetkých zarmútených,
(Iz 61,1.2). Pán Hospodin mi dal jazyk
uèených, aby som vedel obèerstvi
ustatého slovom. Budí kadého rána,
budí mi ucho, aby som poèúval, ako
uèení. (Iz 50,4).
Ako sa dokáe
by krá¾om Jeruzalema
Zachariá (9,9) odpovedá: H¾a, tvoj
krá¾ príde k tebe, spravodlivý je a plný
spasenia, chudobný a jazdiaci na oslovi, na os¾ati, rebcovi oslíc.
Ako dokoná svoj ivot na zemi
Daniel (9,26) hovorí, e bude zabitý:
...bude vyatý pomazaný.
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Kto Ho vydá do rúk
Jeho nepriate¾ov
almista hovorí: Ba ete aj èlovek, s ktorým som il v priate¾stve a v pokoji, na
ktorého som sa nadejal, ktorý jedol
môj chlieb, pozdvihol pätu proti mne.
( 41,10) a u Za 11,12 èítame: A odváili
moju mzdu, tridsa strieborných.
Jeho uèeníci Ho opustia
v poslednom utrpení
Bi budem pastiera a rozpàchnu sa
ovce (Za 13,7).
Ako zomrie
Ako baránok, ktorého kos nebude zlámaná (2M 12,46). Moji dokazuje, e
krv musí by vyliata a e On bude
povýený ako had na púti (4M 21).
Dávid v  22,17 predpovedá: prebodli
moje ruky i moje nohy a Zachariá v 12.
kapitole k Jeho utrpeniam ete pridáva, e
Ho bodli. V týchto rozlièných oznaèeniach
vidíme jasne vyobrazené ukriovanie.
Ako sa bude chova ¾ud
pri Jeho ukriovaní
V  22 sa hovorí: Vetci, èo ma vidia,
posmievajú sa mi, otvárajú posmene
ústa, pokyvujú hlavou a hovoria: Uvalil
svoju vec na Hospodina; nech ho vyslobodí; nech ho vytrhne, lebo veï má
v òom zá¾ubu. - Som rozliaty ako voda,
rozstúpili sa vetky moje kosti. Moja
sila je vyschlá ako èrep, a môj jazyk je
prilepený na moje ïasná.  Delia si
medzi sebou moje rúcho a o môj odev
hádu los.
Ako sa zachová On sám
Muèili ho, a on poniujúc sa znáal
dobrovo¾ne a neotvoril svojich úst;
vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred
tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst... a poèítaný bol s priestupníkmi... (Iz 53).

Preèo musí trpie
A on bol smrte¾ne ranený pre nae
prestúpenia, zdrtený pre nae neprávosti; kázeò náho pokoja bola vzloená na neho, a jeho sinavicou. (Iz 53).
Boh Ho vydal utrpeniam, nie ¾udia
Izaiá (53,6.10): Hospodin uvalil na neho neprávos vetkých nás... Ale Hospodinovi sa ¾úbilo ho tak zdrti a strápi nemocou a Zachariá (13,7): Meèu,
zobuï sa na môjho druha, hovorí Hospodin Zástupov a Dávid ( 22): Môj
Boe, môj Boe, preèo si ma opustil?!
Nezostane v hrobe, Boh ho vzkriesi
Dávid hovorí v alme 16,10: ...Lebo nezanechá mojej due v ríi smrti; nedá svojmu svätému, aby videl poruenie. A v  118,22 èítame: Kameò,
ktorý stavitelia zavrhli, stal sa hlavou
uhla. I Jonáova história potvrdzuje
to isté a Hozeá 6,2 hovorí o oivení
a vzkriesení tretieho dòa.
A po Jeho zmàtvychvstaní vystúpi
na nebesia a sadne na Boí trón
V  68,19 èítame: Vystúpil si na výsos, zajal si zajatie, vzal si dary medzi
¾uïmi, áno, i medzi spurnými odbojcami, aby Hospodine, Boh býval medzi
nimi. A  110: Hospodinov riekol
môjmu Pánovi: Seï po mojej pravici,
dokia¾ nepoloím tvojich nepriate¾ov
za podnoie tvojim nohám.
Takto nám opisujú Kristov ivot Moji
a proroci. (1M 3,15; 9,26.27; 12,3; 17,
20.21; 49,8-10; z 7,14; 9,6; 11,1-10;2S 7;
Mi 5,2; Da 9; Hoz 11,1; Iz 40 a Mi 3; Iz
42,35; 61; 63; Za 11,13; 12,10; 13,7; Ez
12,26;  41,10; 68,19; 110,10; 118,22.23.)
Tento obraz Mesiáa zïaleka presahoval pochop Izraela a tie i jeho prorokov vetkých dôb. Áno, i keï sa to
vetko naplnilo, bolo to ¾udu novým 
inakím ako jeho vidiny a presahujúcim
jeho predstavy.
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Kto by teda mohol z prirodzených príèin vysvetli to divné uskutoèòovanie sa
proroctiev, ktoré sa vyplnili a do podrobností? Proroci nehovorili sami zo seba.
Boie proroctvá nemôe vystihnú ¾udský
um z hlbokej znalosti dejín a prítomnosti.
Písmo hovorí, e Boím Duchom boli nesení tí, èo hovorili Boie proroctvá o milosti Boej, ktorú im Duch zjavil v utrpeniach Kristových a slávach za tým, o budúcom oslávení. Boli nesení, píe apotol Peter, nosièmi Boieho proroctva o skutkoch Boej milosti.
Proroctvo je dôkaz
e Písmo je Boie slovo
Ale proroctvo je predovetkým dôkazom
boskosti Písma. Napodiv, jeho sila nespoèíva v hodnovernosti svedkov, ale Boha,
ktorý stojí za svojím slovom a v Ním urèenom èase ho i bezo zvyku naplní.
Proroctvá o Izraeli a ich naplnenie
Najpodstatnejím dôkazom Boského pôvodu proroctiev v Písme je idovský národ sám. Od prvého zas¾úbenia uèineného Abrahámovi uplynuli tyri tisícroèia
a ako Balaám predpovedal (4M 23,9) 
h¾a, je to ¾ud, ktorý bude býva osobitne a nebude poèítaný medzi iné národy. Starí Asýrania, Egypania, Chaldejci a Rimania  najmohutnejie národy
sveta, zmizli, avak Izrael ije napriek
vetkým pogromom a prenasledovaniam,
ktoré ho museli pod¾a Boích slov stihnú
pre ich neveru. Boli vyhnaní z vlastnej zeme, rozptýlení medzi národmi, stároèia
vylúèení z akéhoko¾vek vlastníctva zeme,
ale trvajú lebo Boh ich nezavrhol a zacho-

val i v rozptýlení. Sú záhadou oh¾adne
svojho zachovania a osamelosti, ktorú im
v milosti pris¾úbil Boh: Ale Izrael bude
spasený Hospodinom spasením vekov;
nebudete sa hanbi ani sa nebudete
rumenie od studu a na veky veku (Iz
45,17). Uprostred rozmanitých premien
v dejinách národov zostáva Izrael dejinným národom, ivým znamením a nepopierate¾ným svedectvom pravdivosti Biblie.
Sledujúc históriu divov oni sú divom
histórie a ich základom je Jei Kristus,
Syn Boí, Pán svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ¾udu Izraela (L 2,32).
I Nabuchodonozor, babylonský krá¾,
pohan, je prinútený zvola: Vskutku,
vá Boh je Boh bohov a Pán Krá¾ov,
ktorý zjavuje tajomstvá. (Da 2,47)
Tak vyhlasuje Hospodin sám svoje proroctvá za zjavenia a dôkaz svojej predivnej, vetko prevyujúcej múdrosti, ktorá
nás má posilni proti bludu. Otvorená,
prostá myse¾ spozná v proroctve dôkaz
nadprirodzenej autority a kadé jeho naplnenie, èi u sa ono nachádza v Písme
(ako napr. proroctvo o babylonskom zajatí, o krá¾ovi Cýrovi a iné) alebo v zápisoch
histórie (ako skaza Jeruzalema, rozptýlenie idov a iné), tým väèmi utvrdzujú
Slovo v naich srdciach, pod¾a skúobného kameòa naplnenia proroctva, ktorý
nám podáva u Moji (5M 18,21.22):
A keby si povedal vo svojom srdci:
Ako poznáme slovo, ktoré nehovoril
Hospodin? Keby hovoril prorok nejaké
slovo v mene Hospodinovom a nestalo
by sa to slovo, ani by neprilo, to je to
slovo, ktoré nehovoril Hospodin, v spupnosti hovoril prorok, nebude sa ho bá.

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

anonym

Ze slov pravdy a lásky,
roèník XXIV., december 1940, èíslo 11-12

ROZNECUJ DAR BOÍ

A vyjdúc iiel pod¾a svojej obyèaje na
Olivový vrch. A ili za ním aj jeho uèeníci. A keï priiel na miesto... sám sa
vzdialil od nich... a skloniac kolená
modlil sa... (L 22,39-41).
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V evanjeliu Lukáa je Pán Jei opísaný ako dokonalý a na Bohu závislý
èlovek, aj keï stále bol Boh zjavený v tele. Preto nám Ho Luká, vedený Svätým
Duchom, èasto predstavuje na modlitbách. Veï modlitba je prejav závislosti.

Pánov zvyk
Pán Jei iiel na Olivový vrch modli sa
pod¾a svojej obyèaji. Potreboval sa modli. Veï tiene ¾udskej zlosti, ktoré Ho obklopovali na vetkých Jeho dokonalých
cestách, hustli. Blíilo sa vyvrcholenie
¾udského odporu a hnevu. Mal sa vyda
do ich rúk. Hrozné bremeno hriechu, pre
ktoré mal by Bohom opustený, stálo pred
Jeho duchom. To vetko Ho viedlo na kolená v ústraní.
Keï priiel s uèeníkmi do záhrady,
oddelil sa od nich, aby zostal sám. Potom
vylial svoju duu pred Otcom v plnom vedomí toho, èo sa s Ním malo sta. Prosil
o posilnenie a zmocnenie... a bol vypoèutý v tom strachu: Ktorý... so silným krikom a so slzami obeou doniesol
prosby a úpenlivé modlitby k tomu,
ktorý ho mohol zachráni od smrti,
a bol vyslyaný pre svoju bohabojnos... (d 5,7).

Máme aj my takúto obyèaj?
Odde¾ujeme sa aj my na miesto, kde sme
s Bohom sami, kam nevniká hluk a ruch
tohto sveta a kde sa môeme upokoji
a svoju pozornos sústredi na Boiu reè?
Mnohí h¾adajú takéto miesto len v akých súeniach a ve¾kých starostiach.
A potom ho èasto neh¾adajú! Máme ho
vak ma stále a v dobách akostí, starostí a utrpení ho vyh¾ada tie pod¾a svojej obyèaji.
ijeme v uponáh¾anej dobe. Vetko
okolo nás odvádza od obecenstva s Bohom, od stíenia pred tvárovou Pánovou.
Ak sa to satanovi podarí, a nemodlíme
sa, sme proti nemu bezmocní. Ako trstiny
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klátiace sa vo vetre  nemáme silu ani
istotu, strácame rados a pokoj, ktorý prevyuje ¾udský rozum.

Danielov zvyk
Vezmime si za príklad Daniela. Keï bol
na krá¾ovskom hrade, pokorne sa modlil
k svojmu Bohu. Trikrát za deò k¾akol na
kolená a volal k svojmu Bohu. Tak si to
zvykol a tak stále aj robil. Aj keï priiel
krá¾ovský zákon, e kto by za 30 dní
iadal nejakú iados od ktoréhoko¾vek
boha alebo èloveka okrem krá¾a, aby bol
uvrhnutý do jamy medzi levov (Da 6,7),
ani vtedy sa Daniel neprestal modli, pretoe to tak robieval i predtým (Da 6,10).
Krá¾ Dárius bol zarmútený a chcel
Daniela vyslobodi, ale nemohol, lebo
zákon Médov a Peranov sa nemenil (Da
6,12). No mohol s Danielom hovori a povedal mu: Tvoj Boh, ktorému slúi
neprestajne, ten a vyslobodí (Da 6,16).
Iste, e sa Daniel modlil, keï bol vydaný do ¾udských rúk a pod¾a svojej
obyèaji opä vkroèil do Boej prítomnosti
a bol s Ním sám aj uprostred svojich
nepriate¾ov. A Boh zakroèil. Poslal svojho
anjela, ktorý zavrel ústa hladných levov,
ktorým predhodili Daniela.
Daniel k¾akal pod¾a svojej obyèaji
trikrát za deò v èasoch dobrých a Boh
zase pod¾a Svojej obyèaji bol stále s Danielom aj medzi levmi.

Majme aj my zvyk modli sa
Sú dobré i zlé zvyky.
By s Pánom, dlie s Ním
v obecenstve, modli sa ráno,
na poludnie i veèer,
to je istotne dobrý zvyk.
Zachovávajme si ho v èasoch
dobrých a potom nebudeme
zahanbení ani v dobách zlých.
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Ja, ja som Hospodin,
a niet spasite¾a okrem
mòa. (Iz 43,11)
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

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

Dr. Theol. Lothar Gassmann:

Pozor, posledné èasy!

Útok na Cirkev Pána Jeia v posledných èasoch. Ako sa napåòa? Ako mu máme èeli? 40 strán.

Nikolaj Petroviè Chrapov:

astie stratených duí,
I. Otec, II. Krst ohòom, III. Skúka

Trojzväzkové dielo N. P. Chrapova z obdobia krutovlády komunizmu v Rusku je svedectvom
o tom, ako Pán Jei Kristus pomáha veriacim a verne oddaným Jemu, nech u trpia pre nedorozumenie alebo úmýselným prenasledovaním. V 1. zväzku (177 strán) je na príbehu rodiny
Vladykinovcov vykreslený osud autorových rodièov a jeho detstvo. 2. zväzok (312 strán) vykres¾uje osudy troch mladých ¾udí, ktorí dozrievajú v muov a nájdu skutoèný ivot. V 3. zväzku
(350 strán) sa spájajú dejové nitky z minulosti do celku. N. P. Chrapov pod¾ahol 6.novembra 1982
utrpeniu saených táborových podmienok, ktorým bol vystavený a do konca. Jeho ivot je príkladom astia strateného ivota a popisuje ho zástupne za vetkých, ktorí boli umlèiavaní.
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