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ÚVOD
Boh jestvuje a usilovných h¾adaèov
Boha odmieòa
Kto prichádza k Bohu, musí veri e,
je, a e tým, ktorí ho snane h¾adajú, je
odplatite¾om. (d 11,6)
Milí èitatelia, urèite sa zhodneme v tom,
e na Zemi niet èloveka, ktorý by sa
poèas ivota nestretol so slovom Boh.
Existencia vesmíru, Zeme, ¾udí, zvierat,
rastlín, prírodných zákonov a zákonitostí naliehavo pýta zmysluplnú odpoveï na ich pôvod.
Preèo som a preèo musím
zomrie, ako to, e vetci
¾udia majú ten istý cit pre
spravodlivos? Odkia¾ je v muovi a ene ich vzájomná túba
a v matke ochota vzda sa ivota
pre vlastné deti? Preèo jestvuje v èloveku nefyzický hlad po Bohu a poznaní
pravdy, schopnos veri, ma nádej? Kde
sa vzala logika, rozum a schopnos premý¾a, rozhodova sa? Preèo máme
vetci rovnaké kritérium pre to, èo je
dobré a zlé? Odkia¾ pochádza svedomie v kadom èloveku? Je to¾ko otázok
(a Písmo to vie), na ktoré bude èlovek
poèas ivota naráa, cez ktoré sa bude
vyrovnáva so zmyslom svojho bytia
a otázkou jestvovania Boha, e na ich
zodpovedanie a nájdenie Boha bude
potrebná usilovnos ducha a viera.
Podmienkou prístupu k Bohu je viera.
Prekákou nevera. Preto Boh tak vysoko
cení vieru v seba, lebo je spojená s prácou a námahou due v pokueniach neveri v Boha, neveri v Pána Jeia.
Diabol odrádza duu od poznania Boha.
Vie, e je to veèný ivot. A on je vrah.
¼ahostajnosou, lenivosou a ponechávaním prístupu k Bohu na nekompetent-

ných prostredníkoch, ktorí nikdy nemôu
oèisti od hriechu a da Boiu spravodlivos, drí due v duchovnej nevedomosti a veènom zahynutí.
Milí èitatelia, ako je to s Vami? Ete
ste nezaèali h¾ada Boha? U ste zaèali
a vzdali ste to? Hneváte sa na Boha, e
urèil vieru za cestu k sebe? Alebo kvôli
pohodlnosti a lenivosti si nechávate nahovára: Niet Boha! Písmo o takých hovorí, e sú blázni, lebo ide o veèný ivot.
Èím odpláca Boh ¾uïom, ktorí veria
v Neho, a usilovne Ho h¾adajú? Je napísané: odplatí ...tým, ktorí v trpezlivosti dobrého skutku h¾adajú slávu a èes a neporuite¾nos veèným ivotom
ale svárlivým a tým, ktorí
neposlúchajú pravdu bude
prchlivos a hnev. (R 2,7-8)
Preto povedal Pán Jei:
A odo dní Jána Krstite¾a trpí
nebeské krá¾ovstvo násilie a ti, ktorí
èinia násilie, uchvacujú ho. A: Proste a bude vám dané; h¾adajte a nájdete; klopte a otvorí sa vám: lebo
kadý, kto prosí, berie; kto h¾adá,
nachádza a tomu, kto klope sa otvorí.
(Mt 11,12; Mt 7,7-8)
Èím zaèa h¾adanie Boha? Pán Jei
dal jasnú odpoveï na tú otázku: Èiòte pokánie a verte v evanjelium. (Mr 1,15)
Pretoe pýcha nepotrebuje Boha, nepotrebuje nikoho. Pokora srdca, poníený duch, to sú otvorené dvere srdca,
v ktorých zastane Boh a vnesie dovnútra
v pravde svojho evanjelia poznanie seba.
Èo je poznanie Boha? A to je ten
veèný ivot, aby poznali teba, jediného
pravého Boha a toho, ktorého si
poslal, Jeia Krista. (J 17,3) Poznanie
Boha a Pána Jeia, ktorého Boh poslal,
je veèný ivot. A toto je jeho prikázanie, aby sme verili menu jeho Syna,
Jeia Krista... (1J 3,23)
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Pod¾a èoho poznáme, e sme poznali
Boha? Aj na to nám dal Boh odpoveï:
A pod¾a toho poznáme, e sme ho
poznali, keï zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: Znám ho a jeho
prikázaní nezachováva, je luhár,
a v tom niet pravdy. (1J 2,3-4)
Poznanie Boha nie je snenie, ani
záitok, ktoré vyprchajú. Kto pozná Boha,
verí v Jeho Syna a poslúcha Boieho
Syna. Kto pozná Boha v toho vnútri prebýva Pravda.

Milí èitatelia, poníte sa
pred Bohom a prijmite Pána Jeia.
Spoznajte v Kristovi jediného
pravého Boha. Nadobudnite veèný
ivot. Nedajte sa odradi a príïte
k Bohu cez Pána Jeia.
Ete dnes. To Vám elám v mene
celej redakcie èasopisu Kresan.
Miroslav Vyhnánek

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

Ján Siracký

Kresan, roèník II., október 1949, èíslo 10.

DVOJAKÉ ÚSILIE
Písmo nám hovorí, e Boh dáva ¾uïom
svoje dary bez zásluh, zadarmo, z milosti
a ako ich ¾udia dosahujú. Skúsenos nás
uèí, e nie vetci ¾udia majú Boie dary.
V èom je príèina, e len tak málo ¾udí
ich dosahujú? V tom, e väèina ¾udí nestojí o ne a nevíma si Boích príkladov,
ako ich mono dosiahnu. Výsledok ich
nezáujmu je, e idú ivotom bez Boej
milosti a mnohí aj zomierajú bez nej.
Pozrime sa teraz na tento predmet vo
svetle Písma.
Pán Jei hovorí: A odo dní Jána
Krstite¾a a doteraz trpí nebeské
krá¾ovstvo násilie, a tí, ktorí èinia
násilie, uchvacujú ho. (Mt 11,22)
Nebeské krá¾ovstvo prilo na svet. Dvere
doòho sú otvorené, no len tí, ktorí sa
usilujú dosta doòho, dosahujú ho. Taký
èlovek musí vynaloi vetko úsilie, aby
prekonal prekáky, ktoré sa mu stavajú
do cesty. Kto nie je rozhodnutý dosiahnu
ho za kadú cenu, ¾ahko sa z¾akne

akostí a vzdá sa vetkého. Len kto je
odhodlaný v tomto svojom úsilí vytrva,
dosahuje Boie krá¾ovstvo.
Pavol písal Timoteovi: Uchop (dosiahni) veèný ivot... (1Tm 6,12) Ako
vieme, veèný ivot je dar Boej milosti,
ktorý bol ¾uïom poslaný v osobe Boieho
Syna. Preto len kto má Syna, má ivot.
I tu satan stavia do cesty mnoho prekáok. Spolu so svetom a telom sa
postará, aby zatarasil cestu k veènému
ivotu. Preto i keï je tento ivot Boím
darom, nikto ho nedosahuje ¾ahko. Kto ho
chce dosiahnu, musí sa prebi cez
prekáky a uchopi ho. Bez tohto mimoriadneho úsilia ho nikto nedosahuje.
Veï èo iné znamenajú slová bojuj
a uchop? Kadý, kto ho u má, môe
dosvedèi, e musel vynaloi ve¾ké
úsilie, aby ho dosiahol.
Podobne písal Pavol Korinanom:
Stíhajte lásku a snate sa horlivo
a duchovné dary. (1K 14,1) V predolej
kapitole èítame o vzneenom význame
lásky. Bez nej nemá cenu ani horlivos,
ani obetavos, ba ani sám kresan nie je
nièím. Ona patrí medzi duchovné dary.
Ak chceme slúi Pánovi a jeho Cirkvi,

blok 10.qxd

16.1.2009

19:42

Page 5

KRESAN
usilujme sa dosiahnu tieto duchovné
dary. Nikto ich nedosahuje samovo¾ne.
Preto nie vetci veriaci ich majú. Len kto
horlivo usiluje o ne, dosahuje ich. Len ten
si ich vie aj oceni a správne ich pouíva.
Ïalej èítame: Ja som priiel nato,
aby mali ivot a aby mali hojnos.
(J 10,10) Vetci veriaci majú ivot, no nie
vetci majú hojnos. Tú majú len tí, ktorí
o òu usilujú. Ve¾ká väèina kresanov sa
uspokojí s tým, e majú ivot a o hojnos
sa nestarajú. To sa potom prejavuje v ich
ovocí. Kde je málo ivota, tam je málo
ovocia. Preto Pán Jei hovorí: Kto
zostáva vo mne, a ja v òom, ten nesie
mnoho ovocia. (J 15,5) Len kto vynaloí úsilie, aby zostával v Pánovi, ponesie
mnohé ovocie. Len v takom zostávaní
v Pánovi, je záruka hojného ivota. Toto
nie je fanatizmus, ale cie¾avedomé úsilie
o dosiahnutie toho, èo nám je zas¾úbené.
Toto úsilie by sme mohli nazva úsilím
o dosiahnutie Bohom urèenej duchovnej
úrovne. Uspokoji sa s nieèím mením,
s nejakou ¾udskou úrovòou, je priamo
hriene. Nikto nemôe Bohu urèova
ivotnú úroveò pre seba. Nemôe Mu
urèova mnostvo ovocia, ktoré môe
alebo chce prináa. Ani Mu nemôe
poveda: Mne staèí to¾ko a to¾ko duchovných darov a o viac nestojím. Také právo
Pán nikomu nedáva. Pán má svoju mieru,
svoju váhu, svoje mylienky a cesty.
Preto majú ¾udia opusti svoje mylienky
a svoje cesty a usilova sa dosiahnu
Jeho Boskú úroveò.
Druhé je úsilie o zachovanie dosiahnutej úrovne. To je vyjadrené v Pánových
slovách: Dr to, èo má, aby nikto
nevzal tvojej koruny. (Zj 3,11) Ako sme
zistili, nie je ¾ahké dosiahnu Bohom
urèenú úroveò. No ete aie je udra
sa na nej. ako je získa si dobrých
priate¾ov, ale ete aie je udra si ich
priate¾stvo. ako je získa si verných
spolupracovníkov, ale ete aie je udra si ich. Videli sme u ako sa niektorí
kresania dostali na krásnu duchovnú
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úroveò, po nejakom èase ju vak opustili
a teraz sa trvale zdrujú na celkom nízkej
úrovni. Mnohí mono aj zabudli, e boli
niekedy na vyej úrovni. Èoho sa dopustili títo kresania? Toho, e sa nedrali
toho, èo mali. Nevynaloili vetko úsilie,
aby sa zachovali na úrovni, ktorú dosiahli.
Znázorníme si to dvoma citátmi z Písma: Aby ste zápasili za vieru raz danú
svätým. (Júda 3) To je úsilie o dosiahnutie úrovne ivota viery, akú ili svätí
Boí ¾udia. Druhý je: Ale vy, milovaní,
budujúc sa na svojej presvätej viere.
(Júda 20) Tu je reè o úsilí o zachovanie si
úrovne viery a svätého ivota. Mnohí
dosiahli túto vieru a cez òu taký ivot, ale
si ju nezachovali natrvalo. O toto nám ide
v tejto úvahe. Na to upozoròujeme bratov
a sestry. Chceme, aby sme vetci vynakladali to najväèie úsilie na dosiahnutie
takej úrovne ivota a potom na zachovanie si jej za kadú cenu. Kde tohto úsilia niet, tam ¾udia nedosahujú tejto úrovne
a tí, ktorí ju dosiahli, ju zas opustia.
Niektorí mui Starého zákona pochybili práve v tomto. Zaèali krásne h¾ada
Pána a kona Jeho vô¾u. Boh sa k nim
priznal a poehnal ich. Po nejakom èase ale opustili túto úroveò horlivosti
a ochladli alebo padli do hriechu. Predstavme si alamúna. Akú úroveò dosiahol tento Boí mu! No èi aj zotrval na nej
a do konca? Nie! Nedral sa toho, èo
mal  Pána. Takto bolo aj s niektorými
inými krá¾mi a napísané je to pre nae
pouèenie.
Èasom je to tak aj s celými zbormi.
Pozrime na zbory v Galácii. Prilo na nich
pokuenie a padli zo svojej duchovnej
úrovne do ivota sluby zákonu. Keï to
Pavol videl, mal nad nimi takú boles, ako
keby ich po druhý raz rodil. On vedel, èo
za pád to bol. Z Boej úrovne na úroveò
zákonníctva. I dnes sa to mnohým zborom prihodí.
Teraz sa zamyslime nad svojím ivotom a zváme ho vo svetle Písma. Tak zistíme, akú duchovnú úroveò sme u dosiahli.
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Pavol káral niektorých veriacich, e ete
nedosiahli Boej úrovne vzrastu a poznania duchovného. Preto zanechajte
poèiatky uèenia o Kristu, nesme sa
k dokonalosti. (d 6,1) Alebo: A ja
som vám, bratia, nemohol vravie ako
duchovným ale ako telesným, ako
nedospelým v Kristu. (1K 3,1-6) Títo
veriaci nedosiahli Pánom urèenej duchovnej úrovne. Ak zistíme, e sme ju
dosiahli, chráòme si ju, aby nám ju satan
nevzal. Pamätajme, e ako sme ju dosiahli len s najväèím úsilím, tak ju aj
udríme len s takým úsilím. To je to, èo
potrebujeme a to je to, èo pre nás urèil
a pripravil Pán.

Miroslav Vyhnánek

RUHAÈ ALEBO PÁN A BOH?
...ete to sa musí naplni na mne, èo
je napísané: A poèítaný bol s bezbonými. Lebo to, èo je napísané o mne,
má koniec. (Lk 22,37)
Tento výrok odha¾uje, èím bol zaujatý
ná Pán a to, preèo priiel z neba na zem
 ...idem, v záhlaví knihy je napísané
o mne, aby som èinil, ó, Boe, tvoju
vô¾u. (d 10,7) Jeho ivot bola reaz
splnených proroctiev. Dovtedy sa nenarodil Jemu podobný èlovek. Aj toto je
dôkaz Jeho Boskej prirodzenosti. Od
narodenia po ukriovanie, pochovanie,
vstanie z màtvych a posadenie sa po
Boej pravici, sa na Òom plnili Písma. Od
Betlehema po krí na vrchu Golgota il
medzi ¾uïmi Slovo, ktorým povstal svet.
Nie nií boh, nie stvorenie, ale Stvorite¾,
poèiatok vetkého, veèný, vemohúci
Boí Syn, ktorý nemá ani poèiatok, ani
koniec. On povedal a stalo sa, rozkázal
a vzniklo. Bol u Boha, stal sa telom. Otec
mu ustrojil ¾udské telo, úmerné Svätému
Synovi  telo bez hriechu. Boia vô¾a bola
spasi svet smrou Jeho Syna a oèisti od
hriechov Jeho preliatou krvou. Boh o tomto vopred hovoril cez svojich prorokov

v starozákonných svätých písmach. Nato
sa narodil Boí Syn, aby vykonal v Písme
ohlásené spasenie. A On to ¾uïom aj
povedal: Spytujete písma, lebo vy sa
domnievate, e v nich máte veèný ivot, a ony sú to, ktoré svedèia o mne.
(J 5,39)
Len èítajte, milí èitatelia, evanjeliá
v Novom zákone. Sú napísané nato,
...aby sme verili, e Jei je Kristus,
Syn Boí, a aby sme veriac mali ivot
v jeho mene (J 20,31). Cie¾ Jeho ivota
bol naplni na sebe Boiu vô¾u, spasenie
duí, oznámenú v Biblii. Od poèiatku
evanjelií a do ich konca sa opakuje veta:
A to vetko sa stalo nato, aby sa
naplnilo to, èo bolo povedané od Pána
skrze proroka....(Mt 1,20) ...lebo tak je
napísané skrze proroka...(Mt 2,5) ...aby
sa naplnilo, èo bolo povedané od Pána
skrze proroka...(Mt 2,15) ...vtedy sa
naplnilo, èo bolo povedané od proroka...(Mt 2,17) ...aby sa naplnilo, èo bolo
povedané od Pána skrze proroka...
(Mt 2,23) ...ale toto vetko sa stalo, aby
sa naplnili písma prorokov...(Mt 26,56)
...vtedy sa naplnilo to, èo bolo povedané skrze proroka...(Mt 27,9) Vetky
podrobnosti od Jeho narodenia, cez
pôsobenie na verejnosti a po Jeho
zavrhnutie, ukriovanie a vstanie z màtvych zapísané v Starom zákone sa plnili
postupne na Òom.
A priblíil sa záver. No nebola to
cie¾ová rovinka. Na konci Ho neèakala
slávobrána ani roztlieskané davy, ale
hora Golgota a potupná smr ukriovaním. A On vykroèil k plneniu vetkého,
èo bolo napísané v Mojiovi, almoch
a prorokoch o Jeho utrpeniach a smrti.
Sám povedal svojim uèeníkom: H¾a,
ideme hore do Jeruzalema a naplní sa
Synovi èloveka vetko, èo je napísané
skrze prorokov; lebo ho vydajú pohanom, naposmievajú sa mu, zhanobia,
op¾ujú a zbièujúc zabijú ho, ale tretieho dòa vstane z màtvych. (Lk 18,31-33)
Toto bol ten kalich, ktorý Mu dal Otec
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v Getsemanskej záhrade. A Pán ho vzal,
aby svojou poslunosou a po smr,
uskutoènil vetko, èo bolo napísané
o Òom a dokonal ve¾ké Boie spasenie.
A ja som sa nato narodil a nato som
priiel na svet, aby som vydal pravde
svedectvo (J 18,37) povedal Pán a opä:
Mojím pokrmom je to, aby èinil vô¾u
toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho
dielo. (J 4,34)
Èo bolo na dne kalicha? Èím konèilo
dielo spasenia? Koniec bola smr za
bezboných. Pán Jei vyiel z Getsemanskej záhrady v ústrety poníeniu.
A spolu s ním ukriovali dvoch lotrov,
jedného po pravej a druhého po ¾avej
strane. Vtedy sa naplnilo Písmo, ktoré
hovorí: A je poèítaný s bezbonými.
(Mr 15,27-28) Svätý Boí Syn bol poèítaný s bezboníkmi vtedy, keï bol pribitý
na krí a povesený medzi lotrov. Postojme pri tomto slove, pretoe obsahuje
milos a pravdu. Tu a len tu mono spozna tvár jediného pravého Boha a toho,
ktorého poslal, Krista Jeia, keï bol Pán
poèítaný s bezbonými. Èo to znamenalo
pre Neho a èo pre bezboníkov? Pre
Neho utrpenie a smr. Pre nás rados
a ivot. Vimli ste si? Pán nestojí v hneve
proti bezboným, ale je s nimi v Boskom
z¾utovaní! Kto má takéhoto Boha?! Kto
videl niekedy niekde nieèo podobné, kto
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uèil niekedy o Bohu nieèo také neslýchané, e tak miluje svet, e je s bezbonými v ich odsúdení, e berie na seba
ich previnenia a smr za ich hriechy? Na
kríi nie je Sudcom bezboných ale ich
Spasite¾om! Tam odobral zo sveta hriech!
Tam na kríi obnail Boh spravodlivú
lásku. Milí èitatelia, pristúpte dobre a pozrite na tento krí, kde je Pán poèítaný
s bezbonými. Pozrite sa a poznajte srdcom, poznajte vierou Spasite¾a Boha. My
vetci sme zhreili a sme bezboní. A On
nás neodvrhol pod¾a práva, ale zahrnul
milosrdenstvom a prijíma v preve¾kom
z¾utovaním vetkých kajúcich hrienikov
ako toho lotra, ktorý povedal Jeiovi:
Rozpomeò sa na mòa, Pane, keï
príde vo svojom krá¾ovstve. A Jei
mu povedal: Ameò ti hovorím, dnes
bude so mnou v raji. (Lk 22,42-43)
Aký kontrast. Pán bol poèítaný s bezbonými a vstúpil do ich odsúdenia, do
ich zavrhnutia Bohom, aby ich oèistil od
ich hriechov svojou krvou a mohol vzia
so sebou do Boieho raja kadého, kto
verí v Neho. To je spasenie cez Pána Jeia Krista. Toto je spasenie bez zásluh,
milosou. Ona je jediný dôvod, preèo bol
Pán poèítaný s bezbonými.
A potom vediac Jei, e je u
vetko dokonané... povedal: DOKONANÉ JE! A skloniac hlavu vydal
ducha. (J 19,28.30) Stalo sa. Vetko, èo
bolo o Òom napísané. Spasenie je hotové. Odpustenie hriechov pripravené pre
kadého kajúceho hrienika veriaceho
v Pána Jeia Krista. Prosím vás, milí
èitatelia, prijmite Pána Jeia!
Vráme sa ete nakrátko pred ukriovanie Pána Jeia k situácii, keï bol súdený, na ktorej nás Písmo uèí, e oproti
ukriovanému Jeiovi mono zauja len
dvojaký postoj. Alebo postoj viery, alebo
postoj nevery. Mono alebo uveri, e je
Tým, èo hovorí o Òom Písmo a Boh Jeho
Otec  Boím Synom, alebo Ho zavrhnú
ako ruhaèa, ktorý sa robil, ale nebol
Boím Synom a bol zato ukriovaný.
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Keï prilo na to, aby naiel súd na
Òom vinu na základe svedectva svedkov,
nenala sa. A tak najvyí kòaz vyzval
Jeia nech povie, èi je Kristom, èi je Syn
ivého Boha. A Pán odpovedal: Ty si
povedal. Ale hovorím vám, e odteraz
uvidíte Syna èloveka sedie po pravici
Moci a prichádza na nebeských oblakoch. (Mt 26,64) Pán Jei podal dva
dôkazy svojho synovstva a bostva. Prvý:
Ja zasadnem u Boha. Druhý: Prídem ako
Pán vetkého. Citoval dve miesta Starého zákona, dobre známe Jeho sudcom,
ktoré sa bezo sporu vzahovali na Krista.
Prvé zo almu 110,1: Riekol Pán
môjmu Pánovi: Seï po mojej pravici,
dokia¾ nepoloím tvojich nepriate¾ov
za podno tvojim nohách. Toto miesto
zachytáva slovo Boha Otca ku svojmu
Synovi potom, èo Ho vzkriesil a posadil
po svojej pravici. Tu nazýva Dávid Pána
Jeia svojim Pánom, Bohom. A Pán
Jei sa identifikoval týmto slovom súdnej
rade  ja som ten Boí Syn. Druhé slovo
Písma, ktorým potvrdil, e je Kristom,
Boím Synom, bolo z proroctva Daniela
o Synovi èloveka, ktorý príde od Boha
ako Pán, aby zavládol svetu napriek
tomu, e Ho svet neuznal a zavrhol:
Videl som v noèných videniach a h¾a,
s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi
na poh¾ad ako Syn èloveka a priiel
a ku Starodávnemu dòov, a dali mu
priblíi sa pred neho. A bolo jemu
dané panstvo i sláva i krá¾ovstvo
a slúili mu vetky národy a ¾udia
a jazyky; jeho panstvo je veèným
panstvom, ktoré nepominie a jeho
krá¾ovstvo je také, ktoré nebude
znièené. (Da 7,13-14) ...uvidíte Syna
èloveka prichádzajúceho na nebeských oblakoch (Mt 26,64). Tým vlastne
povedal: Ja som Kristus, Boí Syn, ten
Krá¾ Izraela, prídem a zavládnem.
Takéto otvorené priznanie sa k Boskému
pôvodu vyvolalo vo ve¾kòazovi neovládate¾né emócie, pretoe jemu sa nezdalo, e tento bezmocný Jei by mohol by
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jeho Boh a Pán. Èítame: Vtedy roztrhol
najvyí kòaz svoje rúcho a povedal:
Rúhal sa. Èo ete potrebujeme svedkov? H¾a, teraz ste poèuli jeho rúhanie. Èo sa vám zdá? A oni odpovedali
a riekli: Vinný je smrti. (Mt 26,65-66)
Milí èitatelia, pozorne sa zamyslime.
Veriacim svedectvu Písma a Boha je
Jei Kristom, Boím Synom a Pánom,
hodný boskej úcty a slávy. Neveriacim,
ruhaè, ktorý je hodný smrti. Záleí len na
Vás! Èo sa zdá Vám? Prijmete Ho, èi
zavrhnete? Tamtým sa zdalo, e je ruhaè,
hodný smrti a bol to ich Boh a Pán. Krá¾
Izraela. Priiel do svojho vlastného ale
jeho vlastní Ho neprijali. Ale vetkým,
ktorí Ho prijali, dal právo a moc sta sa
Boími demi. (J 1,12) Milí moji, ete
raz vás prosím, prijmite Pána Jeia!
Neodvrhnite Ho! Pokorne Mu vyznajte:
Pane Jeiu, nie som a hodný. Ty si
svätý Boh a ja neèistý èlovek. Verím, e si
Kristus, ten Boí Syn a nie ruhaè. Ty si
zomrel za moje hriechy a ja sa Ti preto
oddávam. Ameò.

Ján Siracký

Ze slov pravdy a lásky,
roèník XIX., apríl 1935, èíslo 4.

BLÁZNI

(alm 14,2; Lk 12,16-20; Mt 25,3;
Job 2,10; G 3,1-13)
Istotne vetci poznáme blázna, èloveka
bez zdravého rozumu. U sme videli tých
úbohých ¾udí? Pod¾a èoho sa poznajú?
Pod¾a toho, e vetko robia opaène.
Neboja sa toho, èoho by sa mali bá
a boja sa toho, èoho by sa nemali bá.
Radujú sa z toho, z èoho by mali by
zarmútení a rmútia sa nad tým, z èoho by
sa mali tei. Vetci takých ¾utujeme.
Sväté Písmo nám vak hovorí o inom
druhu bláznov. Sú to ¾udia s normálnym rozumom, niekedy dokonca nadaní a vzdelaní, ktorí vyuèujú iných ¾udí múdrosti tohto
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sveta. Sami sa pokladajú za múdrych
a iní ich majú tie za takých.
Vybrali sme nieko¾ko príkladov z Písma
pre tento èlánok nato, aby sme ukázali,
ktorých ¾udí povauje Pán za bláznov, za
¾udí bez rozumu.
Prvým z nich je èlovek, ktorý hovorí
vo svojom srdci: Niet Boha (alm
14,2). Takých ¾udí je dnes viac ne dos.
Stretávame sa s nimi v kadej spoloèenskej vrstve. Ako prili títo ¾udia k takému názoru? Oni tvrdia, e na základe
svojho túdia a premý¾ania. To by znamenalo, e ich k nemu priviedol ich
rozum. Teraz sa pozrime, èo o tom hovorí
Písmo? ...to, èo sa môe vedie o Bohu, je im zjavné, pretoe im to Boh
zjavil. Lebo jeho, len zmyslom due
pochopite¾né nevidite¾nosti vidie
od stvorenia sveta po uèinených veciach, toti jeho veènú moc a bostvo,
aby boli bez výhovorky. Pretoe
poznajúc Boha neoslavovali ho ako
Boha, ani mu neïakovali, ale zmárniveli vo svojich mylienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, hovoriac
o sebe, e sú múdri, stali sa bláznami.
(R 1,19-22)
Odvolávajú sa na vlastný um a pritom
nechápu veci rozumom pochopite¾né.
Tvrdia nieèo opaèné a preto ich Pán volá
bláznami.
Druhý príklad nám predstavuje mua, ktorý, i keï sa o Bohu nevyjadril,
predsa il tak, ako by Boha nebolo.
...Ktoréhosi bohatého èloveka zem
hojne zarodila. A rozmý¾al v sebe
a povedal: Èo urobím? Lebo nemám,
kde by som zhromadil svoju úrodu.
A povedal: Toto spravím: Zborím svoje
stodoly a nastaviam väèích a zhromadím tam vetky svoje plodiny
a svoj majetok a poviem svojej dui:
Dua, má mnoho majetku zloeného
na mnoho rokov; odpoèívaj, jedz, pi
a vese¾ sa. A Boh mu povedal: Blázne,
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tejto noci poiadajú tvoju duu od teba
a to, èo si nahotovil, èie bude?
Preèo nazval Boh tohto èloveka
bláznom? Pretoe Boie dary vyuíval
bez oh¾adu na blínych a veènos.
Neïakoval Bohu za to, èo mal. Bola to
jeho úroda, jeho stodoly jeho dua. Ani
zmienka o Bohu, blínych a veènosti.
Myslel iba na telo a o ducha sa nestaral.
Starostil sa o doèasné a menej závané
a zabudol na to veèné a cennejie. Neije
dnes okolo nás mnostvo takých ¾udí?
Svet povauje ¾udí, ktorí si nahonobili
majetok, za múdrych a príèinlivých. Ale
Boh hovorí, e sú blázni, lebo zabudli na
to najdôleitejie, na Boha a na veènos.
Tretí príklad hovorí o bláznivých
pannách. Oèakávali enícha spolu s inými a nestarali sa o svoje
lampy. Keï priiel eních,
a vtedy zistili, e v lampách nemajú olej. Vtedy
povedali tým, ktoré olej
mali, aby im dali z ich oleja,
no tie odmietli. Keï si
napokon odili kúpi olej,
priiel eních a pripravené
panny vzal na svadbu, vrátili
sa aj tie nerozumné, u
s olejom, ale nenali u ani
opatrné panny, ani enícha,
len zatvorené dvere.
Preèo sú nazvané bláznivými?
Pretoe nemysleli na to najdôleitejie 
na olej. Èakali enícha, mali lampy, ale
bez oleja (Mt 25,1-13). Ete dnes mnohí
jednajú podobne. Majú nejakú formu
pobonosti, ale bez moci. Sú horliví
nasledovníci tradícií namiesto Písma.
Majú nejaké vyznanie, zachovávajú
náboenské sviatky a obrady, èím chcú
ukáza, e sú kresanmi, ale sa nenarodili
z Boha, nepoznali Boie spasenie a preto
ani nemajú Svätého Ducha, chýba im
olej. Aké bude ich sklamanie, a raz
uvidia pred sebou zatvorené dvere neba
a poèujú Pánov hlas: Ameò, hovorím
vám, nepoznám vás.
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tvrtý príklad nám ukazuje, e aj
veriaci môe niekedy kona bláznivo.
Jobovi, keï bol v najväèom utrpení, radila jeho manelka: Zloreè Bohu a zomri. On je vak odpovedal: Hovorí ako
jedna z bláznivých. Èi len dobré budeme bra od Boha a zlé nie? (Job 2,10)
Nerozmý¾a a nejedná mnoho veriacich ako Jobova ena? Nejednal tak aj
Izrael? Keï im Boh ehnal v dobrých
veciach, chválili Boha a radovali sa. Keï
dopustil skúky, reptali proti Bohu a pokúali Ho.
A èo my? Máme ma iba slneèné dni
a iadne mraky? Iba rue bez tàòov? Len
od kadého úsmev a nijaké zneuctenie
a protivenstvo? Aké èasté sú povzdychy:
Preèo na mòa dopustil Pán to a tamto?
Niektorí idú a tak ïaleko, e o tom
dobrom, ktoré prijali, u ani nehovoria.
Keï ale príde skúka, tak to kadý musí
vedie. Nebuïme podobní v jednaní
bláznivým.
Posledný príklad jedná o veriacich
v Galácii. Pavol im musel napísa:
Ó, nerozumní Galaania, kto vás
tak omámil...Èi ste tak nerozumní?
Zapoènúc Duchom teraz telom dokonávate? (G 3,1-11)
Títo veriaci sa nechali omámi, oklama. Zaèali dobre, ale zle pokraèovali.
Zaèali vierou a dokonèievali zákonom;
zaèali Duchom a zavrovali telom.
Nebolo to nemúdre, bláznivé jednanie?

A èo dnes?

Èi mnohí nezaènú Duchom
a nedokonávajú telom? Po obrátení
milovali duchovné veci, teraz telesné.
Skôr dbali o horné, potom o zemské
veci. Chodia pod¾a tela
a nevnímajú to. Po krásnom
zaèiatku nasleduje smutné pokraèovanie. Taká je história
niektorých veriacich. Nech by nás
Pán nemusel zaradi medzi
bláznivých a nemúdrych ¾udí.

Adolf Saphir

Ze slov pravdy a lásky,
roèník XXIV., december 1940, èíslo 11.12.

KRISTOVA KRV
...Kristus...svojou vlastnou krvou
voiel raz navdy do svätyne vynajdúc
veèné vykúpenie. (d 9,12)
Nie bez svätej bázne a trasenia,
a predsa s hlbokou a opravdivou radosou má kresan hovori o drahej Kristovej
krvi. Ona je srdcom, najvnútornejou svätyòou naej viery. Nedivte sa bratia, e
toto uèenie bolo vdy, i múdrym Grékom
i samospravodlivým idom, kameòom
uráky a skalou pohorenia. Ale kde
nemôe vidie ¾udský rozum nijakú
múdros, o èom neobnovená myse¾
pochybuje, nad èím sa usmieva, tam sa
svätí Boí skláòajú pred Bohom a budú
skláòa naveky. To uèenie je stredobodom vetkých boských zjavení. Toto
tajomstvo iarivo svieti celým Písmom.
Èi ho nevidíme v lepej obeti Ábelovej? Nepozorujeme ho na verajách
izraelských domov v tú pamätnú noc
Hospodinovho Pesachu? Èi sa s tým
tajomstvom nestretávame na kadej
stránke v knihe Leviticus? Nepoèujeme
ho v tom slávnostnom a dôraznom prehlásení: Bez krvi sa nedeje odpustenie hriechov? Nie je spojené so vetkým zariadením stánku? Môeme si ho
nevimnú v Izaiáových slovách o Mesiáovi, e vylial na smr svoju duu?
a v Zachariáovom slove: ...a obrátia
svoj zrete¾ ku mne, ku tomu, ktorého
prebodli?
Pán Jei prehlásil: Ak nebudete
jes tela Syna èloveka a pi jeho krv,
nemáte v sebe ivot. A v posledný
veèer povedal: Toto je tá moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva na
odpustenie hriechov.
Podobne pripisujú zvlátnu dôleitos
ako Pánovej smrti, tak i Jeho drahej krvi
vetky apotolské listy. A v knihe, ktorou
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konèí Písmo, v Zjavení, sa to uèenie
vyslovuje opä so zvlátnou vánosou.
Milovaný uèeník Ján vzdáva hneï na jej
poèiatku poctu a slávu tomu, ktorý si nás
zamiloval a umyl nás od naich hriechov
svojou krvou a uèinil nás krá¾ovstvom,
pozostávajúcim z kòazov Bohu a svojmu
Otcovi; a vetky nebeské chválospevy,
hlasy anjelov i svätých zdôvodòujú vykúpenie Kristovou smrou; tejto krvi pripisujú ako ospravedlnenie svätých, tak i svoje
víazstvo nad hriechom a nad tým zlostníkom.

O iadnom inom predmete neuèia apotolovia tak dôrazne, jasne a èasto, ako o
Kristovej krvi. Táto pravda naplòovala ich
srdcia a bola ich ústrednou mylienkou.
Cez Kristovu krv sme sa my, kedysi
ïalekí, stali blízki Bohu; Kristovou krvou
sme ospravedlnení; Kristus trpel, aby nás
posvätil vlastnou krvou; máme,
a to
naveky, vykúpenie cez Jeho krv; Jeho krv
nás oèisuje od kadého hriechu a Cirkev
bola kúpená za túto ve¾kú cenu.
(Ef 2,13; R 5,9; d 13,12; Ef 1,7; 1J 1,7;
Sk 20,28; Zj 1,5; 5,9 a iné)

Reuben Archer Torrey (1856-1928)

PREÈO NA KRÍI VYVÝENÝ KRISTUS
PRIAHUJE VETKÝCH KU SEBE
A ja, keï budem povýený od zeme, vetkých potiahnem
k sebe. (J 12,32)

Preèo na kríi vyvýený a ukriovaný Kristus priahuje
vetkých ku sebe? Existujú na to dva dôvody.
Po prvé,
prvé ukriovaný Kristus priahuje vetkých k sebe, lebo ukriovaný Kristus
naplòuje prvotnú, najhlbiu, najväèiu a najzákladnejiu potrebu èloveka. Èo je prvotná, najhlbia, najväèia a najzákladnejia potreba èloveka? Potreba Záchrancu?
Záchrancu z èoho? Tým najdôleitejím, èo potrebujeme a èo urèuje vetko ostatné, je
Záchranca z viny hriechu. Kadý èlovek kadej rasy zhreil. Tak ako to Pavol píe v liste
Rimanom 3,22-23: Lebo niet rozdielu: Vetci zhreili a postrádajú slávy Boej.
V tomto nie je iadny rozdiel medzi Anglièanom a Nemcom, Amerièanom a Japoncom,
alebo Európanom a Ázijcom, medzi Amerièanom a Afrièanom. Niet rozdielu, lebo
vetci zhreili a postrádajú slávy Boej.
Kadý èlovek z kadého národa je hrienik, niet rozdielu, èo sa tohto týka. A kadý
èlovek musí ma odpoveï za svoj hriech voèi svätému Bohu, ktorý vládne vesmíru.
Preto vetci potrebujeme Spasite¾a, ktorý by bol schopný svojou zastupujúcou smrou
odpyka za nae hriechy, tým ich prikry a zmieri nás so svätým Bohom, oslobodi nás
z Jeho hrozného hnevu a prenies nás do slávneho svetla jeho priazne. Povýený Jei
je tým jediným zastupujúcim Spasite¾om vo vesmíre. Ten, ktorý bol súèasne Bohom aj
èlovekom. On jediný môe uzmieri hriechy ¾udí. A On to urobil dokonale. Boh to prijal,
èo dosvedèil tým, e ho vzkriesil z màtvych. Pán Jei skutoène napåòa nau potrebu.
On naozaj uspokojuje prvotnú, najväèiu, najhlbiu a najzákladnejiu potrebu kadého
èloveka, On jediný.
V celom vesmíre nie je iné náboenstvo len kresanstvo, ktoré ponúka zmierujúceho Spasite¾a. Islam ponúka Mohameda, proroka, uèite¾a, ale nie Spasite¾a. Budhizmus zase Budhu, ktorý sa povauje prinajmenom za úasného uèite¾a, Svetlo
Ázie, ale nemá Spasite¾a. Konfucionizmus má Konfucia, obdivuhodného uèite¾a ïaleko
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predchádzajúceho svoju dobu, ale nie zmierujúceho Spasite¾a. iadne iné náboenstvo neponúka zmierujúceho Spasite¾a, alebo nejaké reálne zmierenie, len kresanstvo. Toto je základný bod, v ktorom sa kresanstvo odliuje od vetkých náboenstiev
na svete, avak niektorí blázniví kazatelia sa snaia eliminova z kresanstva práve to,
v èom sa tak podstatne odliuje od vetkých ostatných náboenstiev. Ale tak oslabené
kresanstvo nebude schopné odpoveda na potreby ¾udí a nebude ich ani priahova.
Nikdy to tak nebolo a nikdy ani nebude.
Biblia a história sú v tejto otázke za jedno. Pán Jei Kristus sám seba povýil na
kríi, aby nás vykúpil spod kliatby zákona tým, e sám sa stal kliatbou, zloreèenstvom za nás. Kristus nás vykúpil spod zloreèenstva zákona tým, e sám sa
stal zloreèenstvom za nás. Lebo je napísané: zloreèený kadý, kto visí na
dreve,... (G 3,13). ¼udia vedia o svojej potrebe. Môu sa pokúa zabudnú na òu,
môu ju popiera, pokúa sa utlmi to, e ju vôbec vnímajú, èi u opilstvom, rozpustilým ivotom, bezhlavým h¾adaním poteenia, naháòaním peòazí, alebo poèúvaním faloných kazate¾ov káucich z akoe pravoverných kazate¾ní. Ako napr. jeden
v tomto meste, ktorý nedávno prehlásil, e staré chápanie hriechu rýchlo vyprcháva
a pridal: to je zmena k dobrému a nie ku zlému. Taktie hovoril o fiktívnych a umelých
hriechoch ako napr. hriech nevery. Potom pokraèoval a povedal: v tomto s Kristom
súhlasíme, zjavne nevediac o Biblii ani to¾ko, e práve sám Pán povedal v Jánovi
16,8-9: A keï príde (Svätý Duch), bude usviedèa svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; o hriechu, e neveria vo mòa;... Ale napriek vetkým naim
pokusom èi u utlmi, otupi, alebo umlèa nae vnímane hriechu, vetci máme toto
vedomie viny pred svätým Bohom, a tak ako Banquov duch (Banquo's Ghost ) ani ono
nezmizne. Niè nedá trvalý pokoj neèistému svedomiu, len zmierujúca krv Pána Jeia
Krista. A preto vyvýený Kristus priahuje vetkých k sebe, a dokonca aj bezboní
sluobníci Satanovi, ako bol ten kazate¾, ktorého som práve spomenul, obèas
prichádzajú k rozumu a utiekajú sa ku skutoènému Kristovi, Kristovi ukriovanému.
Snáï to urobí raz aj tento èlovek. Áno, Kristus, jedine Kristus, Kristus vyvýený na kríi,
Kristus ukriovaný za nae hriechy, plne pykajúci za nae viny, On a jedine On je
schopný naplni najhlbiu potrebu vetkých nás, a preto Jeho krí priahuje k nemu
vetkých. astný èlovek, ktorý sa podrobuje tomu pôsobeniu, a beda ene i muovi,
ktorí mu odporujú, lebo koneèná sk¾úèenos, skleslos, a zúfalstvo je ich údelom.
Ach, ko¾ko muov a ien prilo ku mne; muov a ien, ktorým sa otvorili oèi a uvideli
realitu, ich stranú vinu, ktorí sa následne ocitli v zúfalstve a ja som im Slovom Boím
poukázal na Jeia visiaceho na kríi, ako boli vetky ich hriechy poloené na Òom. Tak
nali upokojenie. Prili k Nemu a uverili v Boie svedectvo o Òom, e On niesol ich
hriechy na Svojom vlastnom tele a na krí a oni nali dokonalý pokoj a neobmedzenú
rados. A to je jediný spôsob, ako je moné tieto dve veci nájs.
U si naiel tento pokoj? Zaène h¾ada Boí pokoj? Ak nie, straná sk¾úèenos
a zúfalstvo si a raz vyèkajú buï v tomto svete, alebo v tom budúcom.
Pri mojom prvom pastorálnom prípade som sa pokúal privies jedného mua
k vyvýenému Kristovi, aby dostal odpustenie, ktoré tak potreboval. Bolo to síce u
pred mnohými rokmi, ale aj on sa dral teológie, ktorá je dnes kázaná ako nová.
Usiloval sa utíi hlas svojho svedomia a otupi svoje vedomie hriechu popieraním svojej viny a potreby zmierujúceho Spasite¾a. Nechcel ma poèúvnu, dokonca ani vidie.
Ale priiel deò, keï sa priblíila smr. Rakovina sa mu írila cez pokoku hlavy a lebku
a k mozgu. Vtedy volal k tým, èo boli pri jeho smrte¾nej posteli: Polite po pána
Torreyho! Ponáh¾al som sa k nemu. Bol zúfalý. Ach, povedal, doktor Tidhall mi
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hovorí, e mi ostáva len ve¾mi málo èasu. Umriem, len èo sa mi rakovina rozíri o kúsok
ïalej, keï sa preerie tenkým poahom lebky a dotkne sa mozgu. Povedzte mi ako
prija spasenie! Pokúal som sa mu jednoducho vysvetli evanjelium povýeného
Krista na kríi, tak jednoducho ako som len vedel. Myslím, e viem, ako to poda
jednoducho, ale on èakal a príli dlho. Nedokázal to celé pochopi a prija. Ostal som
s ním a kým sa nepriblíila noc. Vtedy som povedal jeho rodine: Vy ste s ním strávili
ve¾a nocí. Dnes tu zostanem ja. Dali mi vetky potrebné intrukcie ako a èo robi.
V priebehu noci bolo potrebné ís nieko¾kokrát do inej miestnosti po výivu. Ako som
prichádzal, zakadým sa ozvalo jeho volanie: Ach, elal by som si, aby som bol
kresanom. Ach, elal by som si, aby som bol kresanom. Ach, elal by som si, aby som
bol kresanom. A tak zomrel.
Po druhé,
druhé Kristus povýený na kríi, Kristus ukriovaný, priahuje vetkých k sebe,
lebo svojim povýením, umierajúc za nás, zjavuje svoju nádhernú lásku a podivuhodnú lásku svojho Otca k nám. Pod¾a toho sme poznali lásku Boiu, e On poloil za
nás svoju duu (1J 3,16), a Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, e Kristus
umrel za nás, keï sme boli ete hrieni. (R 5,6.8). Neexistuje niè, èo by priahovalo ¾udí tak ako láska. Láska priahuje vetkých, vo vetkých zemepisných írkach. Ale
iadna iná láska nepriahuje tak, ako láska Boia. Ján 3,16: Lebo tak Boh miloval
svet, e svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho nezahynul, ale
mal ivot veèný. Toto zlomilo u tisícky tvrdých sàdc.
Jeden veèer, keï som kázal v naom meste v táte Minneapolis, celý spevokol ostal
na stretnutí po zhromadení. Hlavná sólistka bola inteligentná mladá ena, ale viedla
svetský ivot. Aj ona ostala s ostatnými. Poèas tohto stretnutia sa vzadu v modlitebni
objavila jej mama a povedala: Chcela by som, aby ste sa pomodlili za obrátenie mojej
dcéry. Neobzrel som sa, ale intinktívne som vedel, e sa jej zaèervenali líca a v oèiach
jej iskril hnev. Hneï ako sa stretnutie skonèilo, ponáh¾al som sa za òou ete pred tým,
ako opustí modlitebòu. Vystrel som svoju ruku, ako ku mne pristúpila. Pevne sa postavila a so vzdorom v oèiach zaplakala: Pán Torrey, moja mama o tom len hovorí, ale ne
robí tak. Ona vie, e mi to vôbec nepomôe, ale naopak. Povedal som: Posaï sa
Cora. Ona sa posadila a bez akýchko¾vek okolkov som otvoril Bibliu v Izaiáovi 53,5
a zaèal som èíta: A on bol smrte¾ne ranený pre nae prestúpenia, zdrtený pre
nae neprávosti; kázeò náho pokoja bola vzloená na neho a jeho sinavicou
sme uzdravení. Vyronili sa jej slzy a ïalí veèer prijala Pána Jeia Krista. Potom
som musel odís na pár dní do Duluth, a keï som sa vrátil zistil som, e je váne chorá.
Jedno ráno pribehol ku mne domov jej brat a povedal, e zjavne umiera, e je v bezvedomí a zblednutá kvôli strate krvi. Poponáh¾al som sa. Keï som vstúpil do izby, leala
tam so zavretými oèami a s najbelou tvárou akú som kedy na dýchajúcom èloveku
videl. Zjavne bola v bezvedomí a ako dýchala. K¾akol som si ved¾a nej, aby som sa
pomodlil; asi skôr kvôli mame, ktorá stála pri posteli, ako kvôli nej, lebo som predpokladal, e jej u niet pomoci a ani nepoèuje. Ale ete pred tým, ako som sa domodlil,
ozval sa èistý, silný a melodický hlas. Ona sa zaèala modli. Pribline také boli jej slová:
Nebeský Otèe, ak je to tvoja vô¾a, pozdvihni ma, tak aby som mohla pouíva môj hlas
pre tvoju slávu, tak ako som ho pouívala pre seba a len pre svoje poteenie. Ale ak
pod¾a tvojej múdrosti je najlepie pre mòa, aby som neila, tak pôjdem rada ku Kristovi,
a odila ku Kristovi. Ach, videl som tisícky ¾udí, ktorí boli dotknutí, keï som im opakoval a ukazoval obraz Krista na kríi, tak ako o tom hovorí Izaiá 53: A on bol smrte¾ne
ranený pre nae prestúpenia, zdrtený pre nae neprávosti; kázeò náho pokoja
bola vzloená na neho a jeho sinavicou sme uzdravení.
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Pred pár dòami som dostal misionársky èasopis, v ktorom bolo svedectvo èloveka,
ktorý iiel do Egypta v spolupráci s Egypt General Mission (Egyptská veobecná
misia, pozn. prekl.). Tento mladý misionár povedal: Keï som mal dvanás rokov, to
bolo v roku 1904, odovzdal som svoje srdce Jeiovi Kristovi poèas evanjelizaèného
aenia Torreyho a Alexandra. Dr. Torrey rozprával na text Izaiá 53,5 a poiadal nás,
aby sme opakovali slová textu s ním, s tým, e sme mali zameni zámeno ná, nae
za môj, moje. Ako som opakoval tento text, zrazu som si uvedomil, ako keby po prvý
krát, e Jei si naozaj vytrpel to vetko kvôli mne a hneï na tom mieste som Mu vydal
svoj ivot.
Ó, ¾udia! Teraz sa pozrite! Pozrite sa na Jeia Krista povýeného na kríi, viïte Ho,
ako visí na tom hroznom kríi, viïte ako je zranený pre vae prestúpenia, zjazvený pre
vau neprávos, a trestaný za ná pokoj. Vy, ktorí ijete v hriechu, mui a eny, ktorí odmietate Krista kvôli svetu, ktorí sa
obraciate na klamstvá Kresanskej vedy, unitarizmu a iných systémov, ktoré popierajú Jeho zmierujúcu krv, poèúvajte! Ale On
bol prebodnutý pre nae priestupky, zmuèený pre nae
neprávosti. On znáal trest za ná pokoj, Jeho jazvami sa
nám dostalo uzdravenia.
Nepoddáte sa tej láske? Nevzdáte sa svojho hriechu, svojho svetského poteenia,
svojich svojvo¾ných chýb, a neprijmete Spasite¾a, ktorý vás miluje a zomrel za vás,
ktorý bol smrte¾ne ranený pre nae prestúpenia, zdrtený pre nae neprávosti
a ktorý niesol trest za vá pokoj? Prijmite Ho práve teraz.

Reuben Archer Torrey (1856-1928)

VE¼KÁ ATRAKCIA: VYVÝENÝ KRISTUS

A ja, keï budem povýený od zeme, vetkých potiahnem k sebe. (J 12,32)
Londýn: Royal Albert Hall
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Nedávno bolo v jednej upútavke na nede¾né veèerné bohosluby v jednom z amerických miest písané, e v programe budú tri atrakcie: prvotriedna filmová ou, populárny gospelový pianista so svojou enou a ve¾mi známa speváèka. Je zaráajúce, keï
neobyèajne obdarovaný a populárny kazate¾ alebo jeho propagaèná komisia má za to,
e evanjelium Boieho Syna nato¾ko stratilo svoju moc získa pozornos, e musí by
doplnené výberom z ve¾mi pochybnej opery, nasledovanej profesionálnou opernou
speváèkou, ako prídavnou atrakciou, ktorá pomôe námu ukriovanému a oslávenému Pánovi a Spasite¾ovi.
Táto reklama ma priviedla k zamysleniu, èo si vlastne získavalo pozornos ¾udí
v minulosti i dnes? Naraz vstúpil na moju myse¾ vyie citovaný ver Písma, ktorý
obsahuje Boiu odpoveï: A ja, keï budem povýený od zeme, vetkých potiahnem k sebe. Niè iné nepriahuje tak, ako vyvýený Kristus. Filmy môu nachví¾u
zhromadi dav mladých ¾udí prázdnej mysle a srdca, a mono i niektorých ¾udí stredného veku bez rozumu a morálky, ale niè si tak nezíska a neudrí pozornos ako
vyvýený Jei Kristus. Devätnás storoèí kresanskej histórie dokazuje priahujúcu
moc Jeia, ak je ¾uïom správne prezentovaný. Nieko¾kokrát som videl tvrdenie tohto
textu o priahujúcej moci vyvýeného Krista krásne overené.
V Londýne som videl ve¾kú sálu Royal Albert Hall naplnenú, ba dokonca
natrieskanú, dva po sebe idúce mesiace, es poobedí a veèerov kadý týdeò,
a niekedy sa museli to¾kí otoèi a ís preè, pretoe sa nedostali dnu, napriek tomu,
e v sále sa dá usadi 10 000 ¾udí a ïalích 2000 môe stá v kupole. V prvý veèer
týchto stretnutí, krátko pred zaèiatkom, priiel ku mne jeden z najznámejích reportérov
v Londýne a pýta sa:
Vy ste si objednal túto budovu na celé dva mesiace? Áno.
A oèakávate, e sa kadý deò naplní? Áno.
Preèo, povedal, nikto sa nikdy nepokúsil organizova tu stretnutia nejakého druhu
ani po dva po sebe idúce týdne?! Ani sám Gladstone nedokázal naplni túto sálu po
dva týdne. A vy váne èakáte, e bude naplnená dva mesiace?
Odpovedal som: Príïte, a uvidíte. A on priiel a presvedèil sa.
Posledný veèer, keï bola hala naplnená do prasknutia a mnohí ïalí krièali vonku,
aby boli vpustení, znovu ku mne priiel a ja som mu povedal:
Bola sála naplnená?
Usmial sa a odpovedal: Bola.
Ale èo ju naplnilo? iadna ou na zemi by ju nedokázala naplni viac dní po sebe.
Kazate¾ nebol výnimoèný reèník. Nebol vtipný, ani sa o to nepokúal. Tlaè stále poukazovala na to, e nie je reèníkom, ale zástupy prichádzali a prichádzali a prichádzali. Èi
pralo, èi bolo krásne, valili sa do sály alebo stáli vonku, èasto v lejaku s márnou nádejou, e sa dostanú dovnútra.
ÈO ICH PRIAHOVALO? Povýený Kristus, kázaný a spievaný v moci Svätého
Ducha, ako odpoveï na modlitby 40.000 ¾udí roztrúsených po celej Zemi.
V Liverpoole, v sále Tournament Hall, do ktorej by sa malo pomesti 20 000 ¾udí, ale
v skutoènosti si v nej pohodlne mohlo sadnú len 12 500 ¾udí, ktorá stála v ako dostupnej èasti mesta nieko¾ko blokov od najbliieho cestovného ahu a asi pol míle od
vetkých bených cestovných ahov, bývala naplnená veèer, èo veèer po 3 mesiace.
Posledný veèer o 19,00 volo do budovy 15 000 ¾udí a potom ju vyprázdnili a volo
ïalích 15 000, ktorí trpezlivo vyèkávali vonku. 30 000 ¾udí bolo pritiahnutých jediný
veèer! Èím? Kým? Nie kazate¾om, nie spevákom, ale Tým, ktorý povedal pred devätnástimi storoèiami: A ja, keï budem vyvýený, vetkých potiahnem k sebe.
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VETKO V KRISTOVI (2)
...odpustenie hriechov dostane skrze
Jeho meno kadý, kto verí v Neho.
(Sk 10,43)
V týchto slovách a ïalích uistení
z Boieho slova, e jedine skrze vieru
v Pána Jeia Krista môe by èlovek
spasený, je istota! Je to jediná cesta.
Skrze vieru sme sa stali úèastníkmi toho
ve¾kého a veèného spasenia. Kadá iná
cesta je vylúèená, kadá iná námaha
vynaloená na h¾adanie inej cesty k Bohu, je úplne bez úitku. Vetko, èo potrebuje vinami obaený, odsúdeniahodný
a zahynutý hrienik, nachádza skrze
vieru v ukriovanom a zmàtvychvstalom
Jeiovi Kristovi. Pán Jei Kristus je takému výkupnou cenou, zástupcom u Boha, zmierením, pokojom, ivotom, spravodlivosou, vetko vo vetkom. ...pre
ktorého vetko a skrze, ktorého vetko, ktorý doviedol mnoho synov do
slávy, ve¾vodcu ich spasenia... (d
2,10). V tejto Boskej plnosti sa On ponúka hrienikovi, pozýva ho, aby prijal
V Òom vetko zdarma, hoci sú alebo boli
jeho viny mnohé a ve¾ké. Vierou v obe
a krv Pána Jeia Krista sú mu odpustené. V jednej piesni spievame: Som
spasený a dobre o tom viem, spasený
krvou v nebe putujem, som spasený, e
Boh je verný znám, som spasený bez
zásluh, milosou, Kristu slúi chcem za
to s radosou.
rados, ach ako sme sa radovali po
svojom obrátení, znovu narodení, radovali z istoty odpustenia svojich hriechov,
ale mnohí sme zabudli na nau starú
prirodzenos, ktorej skutky sú príèinou
nepokoja a problémov. Mysleli sme si, e
u je odstránená a aj vetko zlo, èo z nej
vychádza sme podcenili a mysleli, e
máme dos sily, to vetko premôc. Mnohí
pisatelia takzvaných kresanských èasopisov, kníh, rozirujú náuku, e kado-

denným polepovaním sa dosiahneme
premenu starého èloveka. To je sebaklam
a nevedomos! Snaha zvíazi polepovaním sa vdy skonèí neúspechom.
Márna námaha. Stará prirodzenos ostáva tým èím je. Telo nikdy nezaprie svoju
prevahu a stále bude klás odpor kadému pokusu o polepenie. Hoci na zaèiatku, po obrátení, umåkli iadosti tela
a váne, neskôr Boí a ¾udský nepriate¾
satan vyuije kadú príleitos, aby ich
zobudil, odvrátil poh¾ad od Spasite¾a na
hriech v tele a kodil. Preto sa stráca prvá
láska, vytráca rados zo Spasite¾a. K slovu sa opä prihlási stará prirodzenos.
Ako ve¾mi je taká dua sklamaná, prekvapená, keï vidí v tom svetle, ktoré vetko
zjavuje!, e telo stále nosí v sebe staré
váne a iadosti. A pretoe ich vidí oèami
Toho, ktorý vidí do srdca, rozpoznáva
v sebe aj hanebnosti ukryté v najtajnejích pohnútkach. Boie Slovo hovorí:
Ale to vetko kárané od svetla, vychádza najavo. Lebo vetko, èo vychádza
najavo, je svetlo. (Ef 5,13). Aký býva
dôsledok takého poznania? Uniká pokoj,
rados utíchne, úzkos a nepokoj sa vracia do srdca. Dua bojuje, zápasí, plaèe,
prosí, v srdci sa rodia nové predsavzatia,
Pánovi sa prednáajú nové s¾uby, ale niè
to neprospieva, nevidie ovocie. Snaha
polepi sa akoby len prebúdzala zlo, èo
je v starej prirodzenosti. Mono, e poèu
aj výkrik, tak ako apotol Pavol zvolal:
Lebo viem, e neprebýva vo mne, to
jest v mojom tele dobré. Lebo chcenie
leí pri mne, ale robenia dobrého nenachádzam... Biedny ja èlovek! Kto ma
vytrhne z tela tejto smrti?! (R 7,18.24)
Ale ko¾kí zostanú k zisteniu ¾ahostajní
a ¾ahkováne ho ospravedlòujú: Veï aj
apotol Pavol povedal o sebe tieto slová,
biedny ja èlovek, kto ma vytrhne z te¾a
tejto smrti? Nechápu, e toto opísal ako
bolestnú skúsenos v spojitosti so zákonom, ktorá ho doviedla ku Kristovi a pod
milos a k dobroreèeniu: Ïakujem Bohu
skrze Jeia Krista, náho Pána! A tak
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teda, ja ten istý, slúim mys¾ou zákonu
Boiemu a telom zákonu hriechu. A tak
teraz u nieto nijakého odsúdenia tým,
ktorí sú v Kristu Jeiovi, ktorí nechodia pod¾a tela, ale pod¾a Ducha.
(R 7,25; R 8,1) Veï aké by bolo nae
spasenie nedokonalé a výsledok diela
Pána Jeia Krista neúplný, keby doviedlo vieru len k ustraenému beznádejnému
zvolaniu: Biedny ja èlovek, kto ma vyslobodí, vytrhne z tela tejto smrti?!
Pavol neostal pri tom zúfalom zvolaní,
ale v radostnom výkriku viery: A teraz
u nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí
sú v Kristu Jeiovi, ktorí nechodia
pod¾a tela, ale pod¾a Ducha. Lebo
zákon Ducha ivota v Kristu Jeiovi
ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Lebo to, èo nebolo moné zákonu
nako¾ko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh polúc svojho syna v podobnosti tela hriechu a odsúdil hriech
v tele, aby bolo naplnené právo zákona
v nás, ktorí nechodíme pod¾a tela, ale
pod¾a Ducha! (R 8:1-4).

odpovedá: Vy veríte v evolúciu. A pretoe pod¾a Vás sa èlovek vyvíja, Vá vnuk
je ïalej ako Vy. Preto mu musíte slúi.
My naopak veríme, e ¾udstvo upadá
a predchádzajúce generácie boli lepie,
ako my. Preto môj vnuk vie, e sa musí
uèi odo mòa
Tento príbeh objasòuje, e v otázke, èi
svet stvoril Boh, alebo sa milióny rokov
prostredníctvom mnostva náhod vyvíjal,
ide o viac, ako o vedeckú potýèku. Kto
vychádza z toho, e svet stvoril Boh a má
zmysel a urèenie, bude sa v tomto svete
správa celkom inak, ako ten, ktorý pokladá vetko okolo seba iba za náhodu
bez akéhoko¾vek významu. Morálne
správanie stráca na opodstatnení, keï je
èlovek a vetko èo ho obklopuje výsledkom náhodného vývoja, v ktorom sa presadil silnejí. Názor, e svet stvoril Boh,
prijíma skutoènos, e presadenie vlastnej vôle nie je koneèným cie¾om èloveka.
V starom rabínskom príbehu je praktický dopad jedného, alebo druhého svetonázoru ve¾mi jasný.

Factum 7/2008

G. v. Viebahn

RABÍN A VNUK
Kritika evolúcie je vána vec, ale dá sa to
aj s humorom. Rabín idovského zboru
Dortmund, Avichai Apel, znázornil starým
rabínskym príbehom následky materialisticko - evoluèného svetonázoru.
Starí rabín cestuje vo vlaku so svojim
vnukom. V tom istom kupé sedí profesor,
ktorý je na ceste tie so svojim vnukom
a vemone mu posluhuje. Pritom dôsledne dbá na to, aby chlapca svojim slovom a napomínaním nijako neruil v jeho
kúskoch. Rabínov vnuk naopak pozorne
naèúva rozprávaniu svojho deduka
a snaí sa spríjemni mu cestu ako sa len
dá. V cieli sa vyèerpaný profesor pýta
rabína: Preèo ja musím svojho vnuka
stále obskakova, zatia¾ èo ten vá
ochotne pre vás vetko urobí? Rabín mu

Ze slov pravdy a lásky,
roèník XXIV., december 1940, èíslo 11.12.

UNÁHLENÉ ZÁSNUBY
Nie je potrebné pripomína, e milostné
vzahy v zmysle nemorálneho styku sú
pre veriacich kresanov vylúèené. Aj èisto
mravné priate¾stvá a známosti medzi
mladými mumi a dievèatami nie sú dovolené Boím deom. Takí mladí ¾udia si
obyèajne dopisujú, tu i tam sa uvidia,
vyjdú si spoloène, nie sú zasnúbení, ale
milujú sa. Volajú to priate¾stvo, no je to
flirtovanie. Po dlhom alebo kratom èase
príde k dôvernostiam, pravdae za chrbtom rodièov. Také vzahy a známosti sú
pre veriacich, ktorí chodia s Bohom, nemyslite¾né. Zmyselne zaloených ¾udí
vedú k nemravnému nebezpeèenstvu
a naivných k unáhleným zásnubám.
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Boie diea, ktoré sa dá zvábi na takú
cestu, pozná ve¾mi skoro, e to pokodzuje jeho vnútorný duchovný ivot.
Svedomie mu od prvého kroku hovorí, e
zneuctieva Pána a svojmu vyznaniu viery
v Pána Jeia robí od prvého kroku hanbu.
Stav pred svadbou, by eníchom alebo nevestou, je ve¾ké a vzácne astie.
Pre neobráteného, avak mravne zmý¾ajúceho èloveka, je tento stav najèistejím ideálom. Pre Boie diea je vzácnym
darom z Otcovej ruky. Práve preto potrebuje veriaci ochranu a milos k tomu, aby
nebral z vlastného rozhodnutia z ruky
nepriate¾a to, èo nie je Boím darom.
Satan sa stále usiluje o to, aby Boie
deti hnal k rozhodnutiam a do zväzkov,
ktoré nie sú pod¾a Boej vôle. Istý skúsený kresan èasto hovorieval v kruhu
svojej rodiny: Èo je v náhlení, to je pod¾a
diabla. A je to pravda. Písmo poúèa veriacich: ...kto verí v neho, nebude
náhli. (Iz 28,16)
Kto odovzdal ivot Bohu, nenechá sa
ovplyvòova ¾udskou váòou k unáhleným ponukám k sobáu. Najprv predloí vetko v mnohých modlitbách Pánovi. Tie uvauje pred Bohom, èi je toto
spojenie z Jeho vôle alebo pod¾a ¾udskej
svojvôle. Ak má skúseného kresana
za otca alebo matku v Kristu, poradí sa
s nimi ústne alebo písomne. Veï má len
jeden ivot a ten patrí Pánovi  aká nevernos a aké z nej plynie neastie, ak
by spojil svoj ivot s èlovekom, ktorého
mu neurèil Boh! Slovo sa vysloví rýchlo,
list sa rýchlo napíe, bozk rýchlo vymení
 ale aké strané pre Boie diea je nieèo
také urobi bez istoty viery, e ide
Pánovou cestou!
Keï Izrael obsadil zas¾úbenú zem,
Gibeonci vyslali do izraelského tábora
poslov, aby uzatvorili s nimi zmluvu.
Poslovia predstierali, e sú zïaleka, e
sú verní a hovoria pravdu. Jozue s knieatami uverili ich ¾stivým reèiam, prijali
od nich pokrm, ale úst Hospodinových sa
neopýtali. A Jozue uzavrel s nimi zmluvu,

a to s prísahou, e ich nechá i. èítaj
Jozue 9,1-27
O tri dni nato zistili, e boli oklamaní.
Ale zmluva a prísaha platili. Izrael bol
navdy zviazaný s Gibeoncami. A preèo?
Lebo sa neopýtali Hospodina. Jednali
pod¾a ¾udskej dobrosrdeènosti a nie
pod¾a Boej vôle. Tak èasto sa toto deje
aj pri unáhlených zásnubách veriacich.
Keï sa raz vysloví áno, u nemono
cúvnu. S¾ub zaväzuje.
Pod¾a Boích mylienok majú by zásnuby veriaceho èloveka zdrojom najèistejej radosti a nie ¾utovania. Aký rozdiel:
uzavrie sa unáhlený zväzok mono pri
náruivom objatí a vrúcnych bozkoch, ale
nie v Boom pokoji. Mono sa taký snúbenec i modlí za Boie poehnanie, bez
ktorého by nechcel by, ale v srdci cíti, e
nejednal pod¾a svätej kázne a v tichom
ubezpeèení viery.
Inak je to pri pokorných a posluných
Boích deoch! Za súhlasu a poehnania
rodièov sa deje ich prvá schôdzka medzi
tyrmi oèami. Sklonia kolená pred prítomným Pánom, ïakujú Mu jeden za druhého
a obdivujú ako ich spojil. Nadobúdajú
vedomie, e si patria pod¾a Jeho svätej
vôle. Celú budúcnos poddávajú pod jeho
Slovo a poehnanie. Pritom berú nené
poteenie zo zásnub ako ve¾ký a obastòujúci dar z Jeho ruky. Tu niet èoho
¾utova, tu je vetko pred Bohom a ¾uïmi
v Boom poriadku, tu je prameò radosti
a pokoja.

TOPIC 9/2008

SLUBA IEN
VO SVETLE BIBLIE
Ordinácia ien na vedúce a uèite¾ské
miesta je v cirkevných dejinách prejavom,
ktorý má iba krátku históriu. V Armáde
spásy to bolo moné od roku 1865, u metodistov od roku 1956, èas evanjelických
cirkví prijala tento spôsob v roku 1958 (od
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roku 1991 vetky), u baptistov v roku 1992,
v letnièných zboroch v roku 2005. V septembri tohto roku sa majú Nezávislé
evanjelické zbory v Nemecku (FeG) rozhodnú, èi by snáï nemali uvies pastorky do práce zboru.
Do roku 1950 vládla v otázke sluby
ien vestranná zhoda: ena nepatrí na
kazate¾nicu! Ale vplyvom feminizmu sa
tento front rozpadol na vetkých stranách. Ïalím vplyvným faktorom bol príklad zboru Willow Creek, v ktorom eny
v pastoraènej slube akceptovali a podporovali a takto prispeli k prehodnoteniu
tejto otázky v mnohých ïalích zboroch.
I ekumenizácia sa podpísala na tomto
posune. Predovetkým menie cirkvi
a nezávislé zbory sa snaia napodobòova ve¾ké cirkvi a kráèa s dobou. Medzi
ïalie príèiny patrí stále menia známos
Slova Boieho a s tým spojená zníená
schopnos orientova sa v duchovnej
oblasti. Ono známe Je napísané! upadá
do zabudnutia. Ale zhromadenie Pánove, cirkev Kristova ije predsa z poslunosti jeho slovu!
Aj napriek tomu, e pastoraèná sluba
ien je stále viac akceptovaná, otázka èi
je aj biblická tým nie je vyrieená. Pretoe
v Novom Zákone nenachádzame ani
jeden odkaz na to, aby ena zastávala
pozíciu starieho, uèite¾a, alebo pastiera.
A aj v Starom Zákone to boli iba mui,
ktorí niesli zodpovednos za duchovné
vodcovstvo.
V tejto úvahe prídeme
k trom základným otázkam:
1. Platí ete aj dnes boí poriadok
stvorenia vo vzahu mua a eny
a tým aj v ich duchovných úlohách?
2. Ako sa má chápa sluba vynikajúcich ien ako boli Debora, Foiba,
Priscila, alebo dcéry Filipove?
3. Èo vlastne hovorí Biblia v 1Tm 2,12:
ene ale nedovo¾ujem uèi, ani
vládnu nad muom, ale nech je
ticho.

19
Hlavným argumentom zástancov
ordinácie ien je tvrdenie, e poriadok
vo vzahu mua a eny, ktorý Boh
stanovil po páde do hriechu, u dnes
neplatí. Smrou a vzkriesením Jeia je
zruený. Veriaci mui a eny sú si odvtedy v kadom oh¾ade rovní a preto by
mali ma rovnoprávny prístup ku vetkým
duchovným úradom. Ako podklad pre toto
tvrdenie uvádzajú G 3,28: Niet ida ani
Gréka; niet sluhu ani slobodného; niet
mua ani eny, lebo vy vetci ste jedno
v Kristu Jeiovi.
Ide skutoène v tomto liste o rovnostárstvo medzi stavmi a hierarchiami? Ako
Nový Zákon na viacerých miestach objasòuje, zostáva otrok, ktorý uveril v Pána
Jeia, naïalej podriadený svojmu pánovi  majite¾ovi. Viera v Pána Jeia nezmenila niè na jeho pozemskom postavení. A tak je to aj s poriadkom stvorenia
vo vzahu medzi muom a enou  zostáva a nie je zruený. Citovaný text z listu
Galaanom hovorí jasne o spasení v Kristovi, a v tomto spasení sú vetky národy
a stavy skrze vieru rovnocenne zahrnuté.
Apotol Pavel na viacerých miestach
Nového Zákona vysvet¾uje, e poriadok,
keï mu je hlava a ene prislúcha pozícia è.2 stále platí (napr. 1K 11,7-9). Toto
úzko súvisí so zákazom vykonáva slubu uèite¾stva enami: ene ale nedovo¾ujem uèi, ani vládnu nad muom,
ale nech je ticho. (1Tm 2,12-14). Sám
Pán Jei sa dobrovo¾ne podriadil nebeskému otcovi a konal v jeho autorite. Práve
tak, ako má kadá osoba z Boej Trojice
inú úlohu a poverenie, ktoré napåòajú
vo vzájomnom repekte, tak to má vyzera i vo vzahu medzi muom a enou.
Pretoe vzah nadriadenosti, podriadenosti a poriadku vyplýva z Boej podstaty.
Nadriadenos  by hlavou, nemá niè
spoloèného s utláèaním, násilím alebo
zotroèovaním.
A èo biblické eny? Pod¾a obhajcov
enskej pastorácie tyri dcéry Filipove
prorokovali Boie slovo v Boej autorite,
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èo by sa vlastne dalo prirovna k uèite¾skému úradu. Ale z tejto krátkej zmienky
v Sk 21,9 sa nedá odvodi zásadné pravidlo pre vedúcu úlohu ien v zbore. A podobne ani z príkladu Debory, prorokyne
a sudkyne v Izraeli. Veï bola len Boím
výcho-diskom z núdze, pretoe Barak sa
bál chopi vodcovskej úlohy.
By na druhom mieste, v tyle, neznamená menej. V liste Efeanom 5,22: eny, podriaïujte sa vlastným muom
ako Pánovi, pouíva Pavol vojenský
výraz pre slovo podriaïujte sa. Za prvou,
hlavnou líniou bojovníkov, je nevyhnutne
potrebná druhá línia, ktorá zásobuje,
zabezpeèuje sluby, spojenie, stavia
cesty. Kuchári, zdravotníci, zásobovaèi,
enisti, bez nich by sa kadá armáda
porazila sama. V prenesenom zmysle to
znamená, e v ivote zboru sú v prvej línii
vo vodcovských pozíciách mui, v druhej
línii, ktorá je mnohostrannejia, nenápadnejia, ale ivotne dôleitá sú eny neodmyslite¾nou súèasou. Biblia poskytuje
mnoho príkladov vzácnej sluby ien.
A èo dnené eny? Ve¾a z nich má dar
prihovori sa èloveku, vypoèu jeho bolesti a zvestova mu evanjelium. eny sa
stretávajú v domácich krúkoch a modlia
sa za svoje okolie, zbor, misiu. A v neposlednom rade treba spomenú enu ako

matku a duu rodiny. e by to bolo málo?
Písmo Sväté nám nedáva zákony, ktoré
by sme mali plni do bodky, ale stanovuje
pevné pravidlá a poriadok.
Kadému zástancovi pastoraènej
sluby ien by malo by jasné, e v Izraeli
boli za kòazov stanovení výluène mui,
hoci v okolitom pohanskom prostredí boli
kòaky známym zjavom. Ani jednu biblickú knihu nenapísala ena. Pán Jei
povolal 12 apotolov a nie apotoliek,
hoci práve on, v rozpore so idovskými
rabínmi bol vnímavý k enám a ich problémom. Aj pri vo¾be Judáovho nástupcu
pripadali do úvahy iba mui. Tieto súvislosti jasne podèiarkujú, e Boou vô¾ou je
vloi vodcovstvo do muských rúk.
A aj samotná analýza 1Tm 2,12-14
vyluèuje akéko¾vek pohrávanie sa s mylienkou ordinácie ien do vedúcich pozícií
v zbore. Napriek tomu sú tieto pokusy
stále tu. Ale ak sa váne a starostlivo prehodnotia samotným Boím Slovom sú
neudrate¾né. Presadia sa len tam, kde
sa svojvo¾ne presadzuje predstava èloveka, kde sa pristúpi k prekrúteniu Boieho
Slova, k vytrhávaniu verov z textu, nevímajúc si pri tom dôleité súvislosti. Èi
u sa tak deje vedome, alebo nevedome
táto snaha obchádza nadèasovo platné
nariadenia svätého Boha.

Ze slov pravdy a lásky, roèník XXII., september 1938, èíslo 9.-10.

KTO SA Z¼UTOVÁVA NAD CHUDOBNÝM,
POIÈIAVA HOSPODINOVI (Príslovie 19,17)
Vracal som sa domov z cesty. Prechádzal som lesom, keï ma zachytila silná búrka.
Nikde som sa nemohol skry. Popohnal som koòa a na okraji lesa uvidel chalúpku.
Priiel som k nej, uviazal koòa k stromu a bez klopania voiel do izbièky, v ktorej bola
chudobná mladá ena, s dieatkom v náruèí. Ospravedlòoval som sa jej a prosil, èi by
som mohol preèka búrku pod jej strechou. Uisovala ma, e ju teí, e som priiel, lebo
vdy preíva úzkos, keï musí by sama doma za búrky. A potom sme sa rozprávali.
Pýtal som sa na veriacich ¾udí, na jej manela a najbliie zhromadenie. Bolo zrejmé,
e nie je zbehlá v duchovných veciach.
Keï sa vyjasnilo, poïakoval som sa jej za to, e mi dovolila ukry sa u nej pred búrkou a vyzval som ju, aby h¾adala úkryt pre svoju duu pred Boím hnevom u Pána
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Jeia, jej Spasite¾a. Nabádal som ju, aby si èítala Boie slovo s modlitbou o duchovné
porozumenie. Keï mi povedala, e by si Bibliu rada èítala, keby ju mala, ete raz som
jej poïakoval, uberal sa von a pritom premý¾al: Keby som jej len mohol nejakú Bibliu
zaopatri! No momentálne mám len dolár, ktorý nutne potrebujem na cestu domov. Èo
urobi? Náhle mi zilo na um Boie slovo: Kto sa z¾utováva nad chudobným,
poièiava Hospodinovi a on mu odplatí jeho dobrodenie. Po chvíli váhania som sa
rozhodol: Chcem Ti dôverova, Pane! Zaiel som dovnútra, vybral posledný dolár,
podal som ho mladej ene s tým, aby si zaopatrila Bibliu a odiiel som.
Naveèer som priiel k osamelému statku a poprosil o noc¾ah. Celý veèer sme sa
rozprávali. Keï sa zvrtla reè na náboenské otázky, spomenul som svoj veèerný zvyk
preèíta si z Biblie. Keï mi domáci pán povedal, e ho môem uplatni aj u nich,
poprosil som o Bibliu. Doniesli ju a bola celá zapráená. Celá ro¾níkova rodina si sadla
okolo stolu. Preèítal som krátky text, vyloil ho a zatvoril Písmo. Keï som chcel modlitbou ukonèi, nedovolili mi to. Chceli poèu viac a tak sa pobonos pretiahla a do polnoci. Keï som sa modlil, modlili sa aj oni. Zápasili za spasenie svojich duí, a kým
nenali pokoj. Nikdy som nezaspával s podobnými pocitmi, s akými v tú noc. Ráno som
sa chystal na cestu. Ro¾ník, teraz u obrátený, mi nakàmil koòa a dal mi potravu na celý
deò. Keï som pýtal úèet, len mi ïakoval, e som sa u nich zastavil a ukázal im
Spasite¾a. So srdcom plným vïaky som veèer priiel domov.
Asi o jeden a pol roka sa kvôli obèerstveniu zastavil u mòa neznámy mu. Keï som
zistil, e býva neïaleko mojich dobrých priate¾ov, opýtal som sa, èi z nich niektorého
pozná. Prisvedèil. Potom som sa opýtal èi sú tam aj veriaci ¾udia. Odpovedal, e len
nieko¾ko, ale e o 20  30 mí¾ ïalej bolo ve¾ké duchovné prebudenie, ktoré malo
prazvlátny poèiatok. Prvá sa obrátila mladá chudobná ena, ktorá, keï hovorila o tom,
ako prijala svojho Spasite¾a, spomínala, e ju navtívil nejaký pocestný, aby sa skryl
u nej pred búrkou a keï odchádzal, nechal jej dolár, aby si kúpila Bibliu a iadal, aby ju
usilovne èítala. Urobila tak a onedlho poznala z Písma pravdu a bola zachránená.
Prela zo tmy do svetla èítaním Písma. Potom nala ïalích, ktorým èítala zo svojej
drahej Biblie a modlila sa s nimi a tak aj oni nali Spasite¾a. Postupne sa týmto spôsobom obrátilo do 40 duí. Kto ale bol ten láskavý mu, ktorý jej dal peniaze na Bibliu,
nevie nikto, ale urèite to bol Pán, ktorý ho poslal k tej chudobnej ene.
Keï som poèúval svojho hosa, nemohol som zadra vïaku v srdci: Ó, drahý
Boe, ako bohato si mi odplatil za ten jeden dolár!
(upravené, skrátené)

Veèný ivot, roèník III., marec-apríl 1970, èíslo 2.

VÄÈIA LOPATA
Dávajte a bude vám dané, dobrú mieru natlaèenú... (Lk 6,38)
Dávajte neoèakávajúc nièoho a vaa odplata bude ve¾ká... (Lk 6,35)
Istému po¾nohospodárovi, ktorý miloval Pána Jeia a veril, e je poehnanejie
dáva ako bra, jeho neobrátený sused poloil otázku: Ako je to moné, e tak mnoho
rozdáva zo svojho majetku tým, ktorí to potrebujú a predsa má stále hojnos?
Ó, to je ve¾mi jednoduché odpovedal, Ja len vyhadzujem von z toho, èo Boh
vhadzuje dnu a On má väèiu lopatu ako ja !

Tento po¾nohospodár spoznal Boha, lebo konal pod¾a slov Pána Jeia.

blok 10.qxd

16.1.2009

19:42

Page 22

22

KRESAN

Frederick Butcher

Ze slov pravdy a lásky,
roèník III., máj 1914, è. 5.

NÁ POSTOJ
K NÁBONÉMU SVETU
Vetci, ktorí chcú by pekní v tele, tí vás
nútia obrezova sa, len aby neboli prenasledovaní pre krí Kristov. (G 6,12)
Ná drahý Pán by tak èasto nepocítil
nenávis náboenských vodcov svojej doby, keby sa podrobil ich ustanoveniam. On
ale vedel ve¾mi dobre, e farizeji a zákonníci zbavili prikázanie Boie moci pre
svoje podané ustanovenie. (Mt 15,6)
Tie sa ani v najmenom nesnail zapáèi
telom, veï na Neho sa vzahujú slová
nemal podoby ani krásy; videli sme ho,
ale nebolo na òom vidie toho, pre èo by
sme ho boli bývali iadostiví. (Iz 53,2)
Keby sa Pán Jei stotonil aspoò s niektorými ¾udskými náboenskými obyèajami
tej doby, aspoò si ruky umýval, ne zasadol
za stôl v dome farizeja, ako sa dodriavalo
medzi idmi (Lk 11,37-38), keby sa pozeral na sobotu oèami náboenských vodcov
a nerozkázal uzdravenému práve v ten deò
odnies lôko (J 5,9-11), keby v ten deò
nespravil blato a neotvoril oèi slepému
(J 9,14-16), bol by aspoò èiastoène zmiernil
nepriate¾stvo náboného sveta k sebe. Ale
On iiel Boou cestou a chcel sa ¾úbi
Bohu, nie ¾uïom. Veï priiel, aby èinil
vô¾u Toho, ktorý Ho poslal a dokonal
Jeho dielo (J 4,34) Bol to práve
náboenský svet, ktorý Ho priviedol a
na krí, napriek tomu, e Pilát, zástupca
politického sveta, Ho chcel prepusti, lebo
nenaiel na Òom nijaký dôvod na odsúdenie. Áno, svedectvo, ivot, jednanie a smr
náho Pána úplne odsúdili koreò i vòa
sfalovanej a pokryteckej spravodlivosti
náboného sveta a zmenili na smeti vetko, èím sa chválila.
Apotol Pavol mal stále a vade podobný boj s náboenským svetom, pretoe ani
on nebol ochotný prispôsobi sa mu a skla-

da mu úèty, aby pravda evanjelia zostala povdy u vás  vo veriacich. (G 2,5)
Zvlá v liste Galaanom vidíme, kam by
viedlo prispôsobenie sa náboenským
zvyklostiam  a k odlúèeniu od Krista
(G 5,4). Boj bol u dos aký, keï sa mali
odráa útoky nepriate¾ov zvonku, no keï
prili faloní bratia a zaèali pôsobi so svojim bludným uèením ako kvas, muselo sa
bojova o to usilovnejie, bojova v pravde
a s láskou, aby zostali veriaci oddelení
od nepriate¾ov Kristovho kría, od tých,
ktorých koniec je zahynutie...ktorí
myslia na zemské veci. (F 3,19) Pavol
tie rozpráva Galaanom svoju skúsenos
z Antiochie, kde bol sám Peter súdený,
lebo sa oddelil od veriacich z pohanov zo
strachu pred tými, ktorí neli priamou cestou popri evanjeliu. Pavol nazval jeho jednanie pokrytectvom. Peter síce mohol
argumentova, e to robil len preto, aby
nepodkopal svoj vplyv medzi veriacimi
z Izraela, alebo aby si ich neznepriatelil; no
Boie deti nemajú tak jedna.
Polome si otázku: Aký postoj majú zauja veriaci oproti náboenskému svetu?
Niektoré Boie deti majú za to, e je dobré
spolupracova s ním, aby sa nestratil vplyv
na kresanov pod¾a mena. Napríklad:
Niektorý brat uznáva krst detí ako nebiblický, lebo o takom sa Písmo nezmieòuje,
no predsa nechá svoje diea pokrsti, aby
neznièil svoj vplyv medzi pobonými ¾uïmi
sveta. Prispôsobí sa ich uèeniu a svoje
svedomie utíi tým, e to robí s oh¾adom na
druhých. Jedná taký brat správne? Mal
bra oh¾ad na poboných ¾udí viac, ne na
Boiu vô¾u? Príklad náho Pána a inpirované slová apotolov jasne svedèia, e
to nie je správne, pretoe to nie je priama
cesta pravdy evanjelia. Ak by sme sa chceli
v nieèom prispôsobi pobonému svetu
kvôli tomu, aby sme mohli lepie pracova
pre Pána, skôr, èi neskôr, to prinesie so
sebou zlo, lebo duchovný ivot bude oslabený a svedomie poliapané. Lebo keby
bolo tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude
tmavé. Ak tedy svetlo, ktoré je v tebe, je
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tmou, aká ve¾ká bude sama tma?
(Mt 6,23) H¾a, poslúcha je lepie, ako
obetova. (1Sa 15,22)
Aj Pavol sa nechal pri svojej poslednej
návteve Jeruzalema s oh¾adom na mnostvo veriacich zo idov prehovori, aby sa
ete raz podrobil ustanoveniu, ktoré bolo
od Boha, ale smr Pána Jeia ukonèila
jeho poslanie. Ale Pán nedopustil, aby ho
dokonèil. Ete pred uplynutím poadovanej doby siedmych dní Pavol u leal
v okovách (Sk 21, 18-27).
Keï sme teda z Písma nadobudli presvedèenie, e sa musíme oddeli od ná-

boenského sveta, ktorého bohu sme
i my predtým slúili, tak potrebujeme milos, aby sme svoje oddelenie konali v duchu pokory a tichosti a ili vo viere bez
kriku a pokojne Boou cestou, vzïa¾ujúc
sa od vetkých poboných ustanovení
a obyèají sveta, pretoe vetko, èo nie
je z viery, je hriech. (R 14,23) Chráòme
sa uskutoèòova toto oddelenie telesnosou a nerozvánou horlivosou. Tie
neodsudzujme tých, ktorí v týchto veciach
nemajú jasno, ktoré máme my, ale drme
sa pravdy v láske, aby sme im mohli
slúi a pomáha.

TRENDY V CIRKVI V POSTMODERNEJ DOBE
(dokonèenie)

Poh¾ad zo sveta
U aj liberálny èasopis New Yorker vidí problém v dnených
obecenstvomriadených kostoloch.
Kazate¾ namiesto tohto aby dával pozor na svet, sa pozerá na mienku poslucháèov, pokúajúc sa zisti, èo poslucháèi
chcú poèu. Potom sa to pokúa èo najlepie napodobni
a prináa svoj produkt na trh, kde sa ostatní snaia robi to
isté. Poslucháèi obracajúci sa na nau kultúru v snahe zisti
nieèo o svete, zisujú, e tu nie je niè, iba ich vlastné zrkadlenie. Nepreskúmaný svet je medzitým unáaný po slepiaèky
do budúcnosti.
Manaérske metódy
l Systém riadenia musí by jednoduchý a transparentný.
l Metódy, ktoré sa pouívajú na riadenie firmy môeme rozdeli na dva druhy,
a to tvrdé a mäkké faktory Je potrebné zdôrazni, e základom riadenia firmy
sú tvrdé faktory a mäkké faktory sú iba doplnkové.
l V poslednej dobe sa vak propagujú najmä mäkké faktory, kde sa do ve¾kej
miery zaèínajú vyuíva poznatky z psychológie.
Tvrdé faktory manamentu
l Celopodnikové ciele sú realizované cez procesy, ktoré sú merané
a vyhodnocované.
l Kadý proces má pridelenú zodpovednú osobu  vlastníka procesu.
l Kadý proces má stanovené merate¾né ukazovatele výkonnosti, ktoré sú
pravidelne (denne, mesaène, tvrroène a roène) vyhodnocované.
l Za plnenie týchto ukazovate¾ov je vlastník procesu odmeòovaný.
l Úlohou manaéra je kontrola plnenia stanovených cie¾ov, prijímanie nápravných
opatrení a odmeòovanie pod¾a výkonu.
l Cie¾om je definovanie pravidiel a ich dodriavanie.
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Mäkké faktory manamentu
l Cie¾om je vytvorenie tvorivej atmosféry na pracovisku s cie¾om vývoja nových
produktov a sluieb, zvyovania výkonnosti procesov a získavania návrhov
na inovácie.
l Úlohou projektov jeho riadenia je zber informácií od pracovníkov zapojených
do rôznych procesov, s cie¾om zváenia vetkých dostupných informácií, ich
vyhodnotenia a následného prijatia èo najlepieho rozhodnutia.
Manipulácia a neèisté praktiky
l Metódy samotné  bez hodnôt (naviac vo firme èasto pod tlakom na dosahovanie výsledkov) vedú èasto k ich nesprávnemu aplikovaniu a pouívaniu
neèistých praktík  klamstvo resp. manipulácia, s odôvodnením úèel svätí
prostriedok. Netreba hovori o tom, e tieto metódy môu výrazne pokodi
medzi¾udské vzahy a dôveru.
Názvy niektorých tréningov Manaérskych schopností:
l Manipulácia, nátlak a klamanie v profesionálnej praxi.
l Úspené obchodné rokovanie (aj pod tlakom).
Psychológia  veda alebo náboenstvo?
Pred dvomi storoèiami napísal William Law vetu, ktorá je dnes ete viac aktuálna:
Èlovek potrebuje by zachránený od jeho vlastnej múdrosti rovnako ako od jeho vlastnej spravodlivosti, keïe tieto produkujú jednu a rovnakú skazenos.
Vzh¾adom k masívnemu vyuívaniu poznatkov z psychológie v niektorých u skôr
spomínaných cirkevných zboroch, je vhodné si na zamyslenie pripomenú niektoré
výroky známych psychológov alebo psychiatrov.
E. Fuller Torrey (psychiater): Techniky pouívané západnými psychiatrami sú, s nieko¾kými výnimkami, na rovnakej vedeckej úrovni ako techniky pouívané amanmi.
Martin Gross: Keï vzdelaný èlovek stratil vieru vo formálne náboenstvo, vyadoval náhradnú vieru, ktorá by mala tak dobrú poves v druhej polovici 20. storoèia,
akú malo kresanstvo v prvej polovici. Túto úlohu na seba prevzala psychológia a psychiatria.
Bernie Zilbergeld: Psychológia sa stala náhradou starých systémov viery. Rôzne
koly terapie ponúkajú vízie pre dobrý ivot a návody ako ho i, a tí, ktorých predchodcovia h¾adali útechu z Boieho Slova slúili pri oltároch Jeia Krista a Jahveho,
teraz h¾adajú útechu zo sluby pri oltároch Freuda, Junga, Carla Rogersa, Alberta
Ellisa, Wernera Erharda a ve¾a iných podobných expertov. Zatia¾ èo v minulosti spoloèný referenèný bod bola Biblia a jej komentáre, dnes je referenciou jazyk terapeutov
a úspené príbehy zmeny týkajúce sa väèinou svetských ¾udí.
Thomas Szasz (psychiater  o psychológii): To nie je iba náboenstvo, ktoré sa
tvári ako veda, ale v skutoènosti je to faloné náboenstvo, ktoré sa usiluje znièi skutoèné náboenstvo.
Problémy spôsobu myslenia a správania, kedysi patriace do pôsobnosti
duchovných, boli transformované na lekárske, a z tohto dôvodu údajne na vedecké
problémy. Tieto boli potom presunuté z kostola na pohovku psychiatra.
Ako uèí klasika, Freud a skorí Freudiáni pretvorili tieto predstavy do vnútra a premenovali ich, z h¾adiska medicíny, na choroby a lieèebné postupy. Táto premena bola
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v modernom svete veobecne nadene prijatá ako epochálny vedecký objav. Bohuia¾,
v skutoènosti je to iba ikovná a cynická detrukcia duchovnosti èloveka, a jej nahradenie pozitivistickou vedou mysle
Jacob Needleman: Ve¾ký a rastúci poèet psychoterapeutov je teraz presvedèený,
e východné náboenstvá ponúkajú ove¾a kompletnejie pochopenie ¾udskej mysle ne
hocièo iné predkladané západnou vedou. V tomto èase, vodcovia nových náboenstiev
samotní  poèetní guru a duchovní uèitelia teraz na západe  reformulujú a prispôsobujú tradièné systémy v súlade s jazykom a atmosférou modernej psychológie.
Praktické dôsledky vplyvu psychológie na kresanstvo
l Sebaúcta.
l True-self  H¾adanie pravého ja, sebarealizácie.
l Felt-need  Uspokojovanie okamitých potrieb návtevníkov zborov.
l Psychoterapia  redukcia stresu, priemysel na záitky.
l Pozitivistická veda mysle  podobná filozofia s hnutím New Age.
Akú pomoc ponúkajú prezentované svetské metódy?
l Ak by sme prirovnali hrieneho èloveka k topiacemu sa v bahne (hriechu),
tak vieme, e èlovek sa z tejto situácie môe dosta iba vtedy, keï sa odovzdá
do Boích rúk.
l Pri akejko¾vek vlastnej snahe sa do bahna ponára èoraz viac.
l Nové metódy zaloené na svetských poznatkoch psychológie ponúkajú systém
ako sa v tejto situácii pohybova.
A èo na to hovorí Biblia?
Pred Bohom a pred Kristom Jeiom, ktorý bude súdi ivých a màtvych,
zaväzujem a na Jeho zjavenie a krá¾ovstvo: zvestuj slovo, buï pohotový vhodnevhod, presviedèaj, karhaj, napomínaj so vetkou trpezlivosou a pouèovaním.
Lebo príde èas, keï (¾udia) neznesú zdravé uèenie, ale pretoe chcú poèúva len
to, èo sa im páèi, budú si pod¾a svojich iadostí zháòa uèite¾ov, odvrátia sluch
od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty vak buï vo vetkom striezlivý, znáaj protivenstvá, plò povolanie evanjelistu, konaj si slubu. (2Tm 4,1-5)
skrátené, prevzaté z www.mvt.sk

PRICHÁDZAJÚCA CELOSVETOVÁ VZBURA
VOÈI BOHU  William McBride
(dokonèenie èlánku z posledného èísla)

Na pozadí týchto skutoèností sa teraz pozrime na 2 Tesalonièanom
Tesalonièanom 2.
A vás iadame, bratia, pre príchod náho Pána Jeia Krista a pre nae zhromadenie k nemu, aby ste sa nedali hneï zvikla od umu ani sa strai ani
duchom ani slovom ani listom, akoby nami poslaným, ako èo by u bol nastal deò
Kristov. Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deò Kristov nenastane,
kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený èlovek hriechu, syn zatratenia,
ktorý sa protiví a povyuje nad vetko, èo sa zovie Boh, alebo èomu sa dáva
boská èes, take sa posadí do chrámu Boieho ako Boh a bude sa vydáva za
Boha. Èi sa nepamätáte, e ete keï som bol u vás, som vám to hovoril? A teraz
viete, èo zdruje, aby bol zjavený vo svojom èase. Lebo tajomstvo bezzákonnosti
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u pôsobí, len a by ten, kto teraz zdruje, bol odstránený zo stredu. A potom
bude zjavený ten bezzákonný bezboník, ktorého Pán Jei zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu, toho bezboníka, ktorého príchod je
pod¾a mocného pôsobenia satanovho so vetkou mocou a so znameniami
a s livými zázrakmi a so velijakým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú,
pretoe lásky pravdy neprijali, aby boli spasení, a preto im Boh pole mocné
pôsobenie bludu, aby uverili li, aby boli odsúdení vetci, ktorí neuverili pravde,
ale si za¾úbili neprávos. (2Tes 2, 1-12)
Z tohto odseku vyplýva, e veriaci v Tesalonikách boli znepokojení uèením niektorých, e deò Kristov u nastal (alebo u sa deje). Toto nie je deò Kristov ako vo
Fil 2,16 (Súdna stolica Kristova), ale skôr deò Mesiáa. Je potrebné rozliova medzi
týmito dvomi výrazmi (Fil 2,16 a 2Tes 2,2). Deò Kristov v naom veri je naplnením
dòa pomsty náho Boha z Iz 61,1-2, kde ten, ktorý bol pomazaný ako Mesiá (pretoe
ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval chudobným evanjelium) prichádza vyhlási
deò pomsty náho Boha, a to nie ako vykupite¾, ktorý sa nám priblíil narodením
v Betleheme, ale ako Mesiá pomstite¾ (Lk 18,7)  lebo to budú dni pomsty...
(Lk 21,22)
Dôleité je, e On sa ete na svojich nepriate¾och nemstí. Ete stále ijeme v príjemnom roku Pánovom. Pomsta nepriate¾om musí poèka, a kým cirkev nebude
vychvátená a kým sa Izrael znova nedostane do Pánovej pozornosti. V dnenej dobe
neexistuje iadny rozdiel medzi spaseným pohanom a spaseným idom. Tí, ktorí sú
spasení, sú jedno v Kristovi (Gal 3,28). A po vychvátení cirkvi vystúpia rozdiely medzi
spaseným idom a spaseným pohanom. To je jeden z hlavných dôvodov, preèo cirkev
nemôe prejs Ve¾kým súením. Kým je toti cirkev na zemi, neexistuje nijaký rozdiel
medzi idovskými a pohanskými veriacimi. Vetko je to otázka viery. Len si skúste predstavi, aký úèinok na vieru týchto vykúpených muselo ma uèenie, e deò Kristov u
nastal! Takéto tvrdenie by znamenalo, e práve prebieha Ve¾ké súenie a e existujú
rozdiely medzi veriacimi zo idov a z pohanov. Toto chybné uèenie o prebiehajúcom dni
Kristovom a o Pánovom sústredení pozornosti na Izrael za prítomnosti cirkvi na zemi
bolo v priamom rozpore s novozákonným uèením o tajomstvách (pod¾a Starého zákona
tajomstvo = to, èo ete nebolo odkryté) oh¾adom jednoty spasených idov a pohanov v Kristovi.
Apotol Pavol ïalej apeluje na porozumenie veriacich o vychvátení cirkvi pred
Ve¾kým súením nasledujúcimi slovami: A vás iadame bratia, pre príchod náho
Pána Jeia Krista a pre nae zhromadenie k nemu. Keby veriaci v Tesalonikách boli
upevnení v pravde o nevyhnutnosti vychvátenia cirkvi pred Ve¾kým súením, boli by
¾ahko odrazili tento útok na svoju vieru.
Deò Kristov iste nenastane, kým sa nenaplní sedem k¾úèových prorockých
udalostí. Apotol Pavol ich menuje:
Najprv musí prís odpadnutie a potom zjavenie èloveka hriechu, ktorý sa bude vydáva za Boha. Deò Kristov sa zaène a potom, ako sa èlovek hriechu otvorene vyhlási
za Boha. Tento èlovek hriechu, vydávajúci sa za Boha, je ve¾mi ¾ahko identifikovate¾ný
ako prvá elma zo Zj 13. Ako sme u zdôraznili predtým, to sa stane a v druhej polovici sedemroèného Ve¾kého súenia a pod¾a 2Tes 2,3 deò Mesiáa nenastane, kým sa
tento èlovek otvorene nevyhlási za Boha. Táto úvaha nás vedie k tomu, e deò Kristov
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je nieèo úplne iné ako deò Pánov, pretoe deò Pánov príde skôr ako sa verejne zjaví
èlovek hriecha a nasleduje hneï po vychvátení cirkvi (1Tes 5,2). Èlovek hriecha je tie
oznaèený aj ako syn zatratenia. Rovnaký titul dostal aj Judá Ikariotský v J 17,12, èo
nám pripomína zradu a sklamanie dôvery. Z Dan 9,27 vieme, e vojvoda, ktorý príde
(iné pomenovanie pre prvú elmu zo Zj 13 a pre èloveka hriechu) poskytuje národu
Izrael bezpeènostné záruky na konanie chrámovej svätosluby, èo je vyjdrené slovami
uzavrie pevnú zmluvu s mnohými. Izrael sa ¾ahkováne spo¾ahne na tohto mua,
ktorý náhle v strede sedemroèného týdòa Ve¾kého súenia zradne zmluvu poruí,
zakáe svätoslubu Bohu a nariadi vzdáva èes samému sebe. Týmto zradným
skutkom si skutoène vyslúi titul syn zatratenia.
Predtým, ako sa èlovek hriechu vyhlási za Boha, predpovedané je obdobie odpadnutia. Celkom zjavne toto odpadnutie prebieha u v prvej polovici Ve¾kého súenia,
pred vyhlásením sa èloveka hriechu za Boha. Preto musíme toto odpadnutie správne
zaradi pred obdobie zjavenia sa èloveka hriechu v protiboskom charaktere a odliova ho od jeho protiboskej èinnosti. A to napriek tomu, e odpadnutie priamo pripravilo pôdu na to, aby sa èlovek hriechu vôbec mohol takto prejavi v polovici Ve¾kého
súenia.
Odpadnutie obnáa nasledovné èrty:
l vyznávanie pôvodnej pravdy,
l odvrátenie sa od tejto pravdy a prijatie mylnej interpretácie,
l odmietnutie vráti sa k pôvodnej pravde, napriek upozorneniu na omyl.
Pouitie výrazu odpadnutie smutne vypovedá o tom, e tí, ktorí si osvojili omyl, sa
ho mohli vyvarova. Veï predtým aspoò formálne vyznávali pravdu, aj keï ich vyznanie
neobstálo v skúke. Nevieme, v èom konkrétne bude tento omyl spoèíva, ale ver 3
naznaèuje, e pôjde o lo, ktorá je spojená s tajomstvom bezzákonnosti.
A teraz viete, èo zdruje, aby bol zjavený vo svojom èase. (2Tes 2,6)
Èlovek hriecha sa nemôe zjavi kvôli tomu, èo zdruje. Zjaví sa a vtedy, keï to, èo
zdruje, bude odstránené, ale aj to nie hneï, ale vo svojom èase. Tento detail je ve¾mi
dôleitý. Odstránenie Boej zdrujúcej moci nijako neurýchli zjavenie sa èloveka
hriechu vo svojom rúhavom vydaní sa za Boha. Vo svojom rúhavom pôsobení sa objaví
vo svoj èas, èie neskôr. Ako si teda máme vysvetli slovné spojenie èo zdruje?
Pozrime sa na oporné body. Boia zdrujúca moc súvisela s nieèím, èo bolo vtedy
veriacim dobre známe: teraz viete, èo zdruje... Nesúviselo to s nieèím, èo sa malo
zjavi v budúcnosti. Navye ilo o nieèo, èo malo by odstránené zo stredu. Existuje
len jediné vysvetlenie, ktoré zodpovedá tomuto popisu: cirkev, ako ju poznáme a v nej
prebývajúceho Svätého Ducha, ktorý bude pri vytrhnutí odstránený. Zároveò nám
tento ver hovorí, e vytrhnutie neurýchli zjavenie sa èloveka hriechu ako Boha  to sa
stane neskôr vo svojom èase, èie po tri a pol rokoch predpovedaných Danielom a po
tyridsiatich dvoch mesiacoch zo Zjavenia 13.
Lebo tajomstvo bezzákonnosti u pôsobí, len a by ten, kto teraz zdruje, bol
odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezboník, ktorého
Pán Jei zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu. (2Tes
2,7-8) Písmo nateraz opúa èloveka hriechu a venuje sa tajomstvu bezzákonnosti.
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U sme si vysvetlili, e kadý pravý biblický prorok oprel svoje svedectvo o Boí
zákon. Navye vetko, èo sa vzahuje na Mesiáa, Mojiom predpovedaného Proroka, je v úplnom súlade s Boím zákonom. Bezzákonnos vráa klin medzi Boí zákon
a dôveryhodnos Mesiáa. Jedným z dôvodov vydania zákona bolo zachova identitu
zas¾úbeného semena: Tak èo tedy zákon? Bol pridaný pre prestúpenia, dokia¾ by
neprilo semä, ktorému bolo dané zas¾úbenie... (Gal 3,19) Mnohí idia v súèasnosti oèakávajú príchod Mesiáa a vyhlasujú, e ho prijmú, ak vráti ich zemi pokoj,
znovu zhromadí národ a vybuduje chrám. Tvrdia, e nie je potrebný Mesiáov rodokmeò, pretoe vetky záznamy boli znièené spolu s chrámom v roku 70 po Kr. Je neuverite¾né, e národ, ktorému bol daný zákon a ktorý ho zachovával celé stároèia, sa
v posledných dòoch odvracia od jeho hlavného urèenia a h¾adá Mesiáa bez doloeného rodokmeòa! Tým sa napåòajú Pánove slová: ..keby priiel iný vo svojom
vlastnom mene, toho prijmete. (J 5,43) Na druhej strane Pán Jei môe svoj pozemský rodokmeò doloi a k Adamovi. To je jedným z najdôleitejích dôkazov pravosti Mesiáa. Avak tajomstvo bezzákonnosti u pôsobí a zvlá je to zjavné v súèasnom judaizme, ktorý otvoril náruè akémuko¾vek Mesiáovi, ktorý by naplnil ich politické
a náboenské poiadavky bez oh¾adu na jeho morálny profil alebo genealogickú
dôveryhodnos. Na pozadí tejto bezzákonnosti Pavol hovorí, e ten, kto zdruje, bude
zdrova, kým nebude odstránený a potom sa zjaví ten bezzákonný bezboník.
Napriek tomu, e tajomstvo bezzákonnosti u pôsobí, jeho efekt je ete stále
zmieròovaný tým, kto teraz zdruje. To sa vzahuje na zdrujúcu Boiu moc vo Svätom Duchu, ktorý dnes prebýva v cirkvi. Akonáhle bude odstránený zo stredu, potom
sa zjaví bezzákonný bezboník. Je ve¾mi dôleité uvedomi si tu èasovú postupnos.
Bezzákonný bezboník sa nezjaví vo svoj èas ako èlovek hriechu. Práve naopak,
zjaví sa hneï po odstránení toho, kto zdruje. Slovíèko potom v citovanom veri
a potom bude zjavený ten bezzákonný bezboník nám svedèí o tom, e sa táto udalos stane hneï po vychvátení cirkvi. Vychvátenie cirkvi umoní bezzákonnému
èloveku, èie idovskému vodcovi, ktorý úplne ignoruje Boí zákon, vystúpi na scénu.
V tejto súvislosti stojí v protiklade s Pánom Jeiom, ktorý ako pravý Prorok konal
v súlade s Boím zákonom. Práve preto je správne stotoni tohto bezzákonného
bezboníka s faloným prorokom zo Zj 16 a 19, ako aj s druhou inou elmou zo Zj 13,
ktorá sa správa ako faloný Eliá, keï koná jemu podobné zázraky  napr. zvoláva
oheò z neba. Tieto úvahy vedú k jasnému záveru, e kým èlovek hriechu v tomto odseku Písma je bytos protiboského charakteru, ktorá v polovici Ve¾kého súenia zaène
v tomto duchu naplno kona, bezzákonný bezboník v tom istom odseku reprezentuje
postavu Antikrista, ktorý sa prejavuje v tomto charaktere ove¾a skôr ako èlovek hriechu,
èie ihneï po vychvátení cirkvi v prvej polovici Ve¾kého súenia (3 a pol roka).
Tento mu bude majstrovský podvodník. Bude propagova lo a podopiera ju
falonými zázrakmi. Èo je to tá lo? Tak ako Pán Jei hovoril pravdu a bol sám
Pravdou, tak sa tento mu bude vydáva za dôveryhodného Mesiáa. Milióny ¾udí uveria tomuto podvodníkovi, ktorý ako keby ani nevedel, e uverili li a dôverovali falonému prorokovi. Znova si vimnime, kedy tento faloný prorok vystúpi. Bude to hneï po
vychvátení cirkvi a ete pred zjavením sa èloveka hriechu.
Mohli by sme predpoklada, e väèina ¾udí na tejto zemi prekukne jeho
livé zázraky a odmietne ho uzna. ia¾, nestane sa tak.
Mnohí bez zapochybovania uveria li, aby boli odsúdení vetci.
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V jednej zo súèasných publikácií o proroctvách sa píe, e lo sa spája s druhou
polovicou Ve¾kého súenia a e tí, ktorí jej uveria, neuverili evanjeliu, ktoré sa bude
káza v prvej polovici Ve¾kého súenia. Inými slovami, tí, ktorí neboli spasení, a teda
neboli pripojení k svätým pri vychvátení, budú ma monos uveri evanjeliu v prvej
polovici súenia. Táto mylienka odporuje svedectvu Písma, pretoe lo sa spája
s bezzákonným bezboníkom a je v plnom prúde u v prvej polovici Ve¾kého súenia.
Ktorí to teda uveria li?
...a so velijakým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, preto e lásky
pravdy neprijali, aby boli spasení, a preto im Boh pole mocné pôsobenie bludu,
aby uverili li, aby boli odsúdení vetci, ktorí neuverili pravde, ale si za¾úbili
neprávos. (2Tes 2,10-12)
Tí, ktorí uveria li sú tí, ktorí hynú, pretoe
l neprijali lásky pravdy
l neverili pravde, ale si za¾úbili neprávos.
Slovné spojenie tí, ktorí hynú" je v priebehovom tvare, èie sa vzahuje na tých,
ktorí hynú kontinuálne, priebene. Môeme sa opýta, èi títo ¾udia sú nezvratne zatratení, alebo sa len momentálne nachádzajú v stave hynutia, èie majú monos uveri
pravde a by zachránení. Ak by títo jednotlivci ete mali monos zvráti svoj hynúci
stav, èie ak by mali ete monos by spasení, potom by tento ver znel nasledovne:
medzi tými, ktorí hynú, pretoe neprijímajú (prítomný èas) lásky pravdy... To vak nie
je pravda a pozorný èitate¾ si vimne, e tento hynúci stav sa odvíja od nieèoho, èo
sa u raz stalo v minulosti, teda pretoe lásky pravdy neprijali. To nás vedie k smutnému záveru, e títo ¾udia sú nezvratne zatratení. V 1Kor 1,18 sa doèítame, e slovo
kría je tým, ktorí hynú bláznovstvom... Sloveso hynú v tomto prípade úplne
zjavne znamená zvratný proces hynutia. Títo ¾udia môu by stále ete spasení skrze
slovo kría. Naproti tomu hynúci z 2Tes 2,10 hynú nezvratne. Boli u predtým vystavení pravde, za¾úbili si neprávos a raz a navdy pravdu neprijali. Hneï po vychvátení
cirkvi sa lo utrhne z reaze a keï sa rozíri do sveta, títo ¾udia ju zhltnú bez pochybovania a prijmú faloného Mesiáa (bezzákonného bezboníka alebo faloného proroka). Z týchto úvah vyplýva smutný fakt, e po vychvátení u nebude iadna druhá
anca pre tých, ktorí pravde evanjelia neuverili v èase cirkvi.
Záver naich úvah
Ale my sme podåni ïakova vdycky Bohu za vas, bratia, milovaní Pánom,
e si vás Boh vyvolil od poèiatku cie¾om spasenia v posvätení ducha a vo viere
pravdy, k èomu vás povolal naím evanjeliom nadobudnú slávy náho Pána
Jeia Krista. (2Tes 2,13-14)
Uniknú týmto straným udalostiam sa dá iba skrze vieru pravdy. Kde sa dá nájs
pravda? Je skrytá v tom, èo Pavol nazýva nae evanjelium. Je to posolstvo o spasení,
ktoré sa dá získa skrze vieru vo vzkrieseného Boieho Syna. Je to úasné posolstvo,
pretoe zaruèuje veènú bezpeènos  posvätenie ducha a s¾ubuje skvelú budúcnos
 nadobudnutie slávy náho Pána Jeia Krista. Toto slovné spojenie v sebe zahàòa celé novozákonné zjavenie náho nebeského smerovania, nieèo, èo nenájdeme v Starom
zákone. Vtedy proroci tie hlásali spasenie skrze vieru a hovorili väèinou o budúcom
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pozemskom kra¾ovaní náho Pána Jeia, ale nemali iadne priame zjavenie oh¾adom
náho nebeského cie¾a (1Pt 1,4 a Kol 1,5), ako sa o òom káe v posolstve evanjelia
v tomto èase cirkvi (nazvanom aj Pavlovým evanjeliom alebo ako v tomto odseku
Písma, naím evanjeliom) . Keï sa bude evanjelium káza poèas Ve¾kého súenia,
jeho cie¾om bude znova pozemské Krá¾ovstvo a tí, ktorí mu uveria, vstúpia do Tisícroèného krá¾ovstva náho Pána Jeia Krista (Mt 25,34).
Po vychvátení u evanjelium nebude viac obsahova nebeskú perspektívu. To znamená, e tí, ktorí poèuli evanjelium dnených dní, hlásajúce ná nebeský cie¾, nebudú
mu môc uveri spätne, keï bude cirkev vychvátená. Ponuka nebeského cie¾a zmizne
spolu s odchodom cirkvi. Niektorí môu namieta, e Boh by mohol da tým, ktorí odmietli ponuku nebeského cie¾a pred vychvátením, monos uveri pozemskému cie¾u
po vychvátení ako znak milosti, podobne ako tí, ktorí poèuli zves o pozemskom
krá¾ovstve za Jána Krstite¾a pred Letnicami, mali monos prija nebeskú perpektívu,
hlásanú po zostúpení Svätého Ducha na Letnice (1Pt 1,12). To sa vak nemôe sta,
pretoe Boh nezniuje svoju ponuku. Tí, ktorí odmietli pozemské krá¾ovstvo za Jána
Krstite¾a, mohli prija ponuku nieèoho lepieho, èie nebeského (id 11,16) po Letniciach. Avak keï u Boh dnes ponúka nieèo lepie (nebeské) v dnenom evanjeliu,
nebude tým istým ¾uïom núka nieèo menej dobré (zemské). Práve naopak: pre tých,
ktorí odmietnu úasnú ponuku spasenia a prijatia slávy náho Pána Jeia Krista
v evanjeliu dnenej doby, neexistuje v budúcnosti iná alternatíva, len uveri li.

Tých, ktorí dnes uveria evanjeliu a prijmú Pána Jeia Krista ako
Spasite¾a, èaká nádherná perspektíva! Získame rovnakú slávu ako má sám
ná Pán Jei. Tá sa naplno zjaví, keï cirkev zostúpi z nebies od Boha
majúca slávu Boiu (Zj 21,11)
Ak niekto z èitate¾ov týchto riadkov úprimne zatúil po pokoji s Bohom,
po ubezpeèení, e nebesia sú jeho domovom a po vyslobodení z budúcich
závaných udalostí, neváhajte! Musíte prija Boí výrok, e ste pred Ním
vinní a e vá hriech vás navdy odlúèi od nebeského domova, jedine e by
sa naiel spôsob, ako sa s ním vysporiada. Ten spôsob existuje! Toto je
podstatou zvesti evanjelia. Ohlasuje spôsob, akým sa dá nadobudnú
ospravedlnenie, èie Boie spravodlivé prehlásenie, e ste pred Ním pod¾a
zákona dokonale spravodliví, t.j. spasení a je vám odpustené. Ako je to
moné  pýtate sa? Odpoveï je zhrnutá v Rim 4,23-5,1 kde sa dozvedáme,
e ospravedlnenie a spasenie, po ktorom túite sa dá okamite získa
veriacim na toho, vzkriesil Jeia, náho Pána z màtvych, ktorý bol vydaný pre
nae hriechy a vstal z màtvych pre nae ospravedlnenie.
Ponáh¾ajte sa jednoduchou vierou prija Boie prehlásenie, e obe Pána
Jeia je úplne postaèujúca naplni vau potrebu, keï Ho Boh vzkriesil z
màtvych.
Ak tak urobíte, potom ospravedlnení súc tedy z viery, budete ma pokoj
s Bohom skrze náho Pána Jeia Krista.
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Zotrvávali pri lámaní chleba - osoba a dielo
Pána Jeia Krista
Úvahy zamerané na osobu a dielo Pána Jeia Krista.

Adolf Saphir

Úvahy o epitole k idom,
(z angl. preloil A. Chráska) Brno 1908

SLÁVA BOIEHO SYNA
Pred vetkými dejinami
On je odblesk Otcovej slávy a obraz jeho
osoby. Kristus je odbleskom Boej slávy,
svetlo z Boha; bez Neho je vade tma. Pomyslite na koniec dejín a stratíte sa v úase; premý¾ajte o poèiatku sveta a zmiznete v nevedomosti; vmyslite sa pred vetky
poèiatky a nadobro sa stratíte, pretoe
nae obmedzené zmysly nie sú schopné
premý¾a o takých nezmerných výinách
a hlbinách, pokia¾ nám nebeské, Boské
svetlo neprispeje na pomoc. A kto je to
svetlo? Kristus. Veèný, nekoneèný Boh
zjavuje samého seba v Kristovi. Syn je
svetlo, ktoré zjavuje Boha, sa odblesk
Jeho slávy a obraz Jeho osoby. Slávou
Boou sa rozumie Jeho vlastné neprístupné, nekoneèné svetlo. Nesmieme si to
teda predstavova tak, akoby bol Jei
Kristus svetlo, osvecujúce nieèo, èo nie je
svetlo; lebo Boh je svetlo. Otec je svetlo,
ale nie bez prostredníctva svetla, ktorým je
Kristus; Bez Krista je On (dovo¾me si
neprístojné slovo, ktoré sa nám ale ihneï
objasní) temnos následkom prílinej jasnosti. Boh je slnko tak príli slávne, tak
príli jasné, tak príli neznesite¾né vo svojej majestátnosti, e je nutné, aby svoj lesk
vydávalo v inom slnku, ktoré vak nie je
iné, ale jedno s Ním. Toto druhé slnko,
Krista, dal Boh vo svojej prepodivnej
múdrosti a moci vetkým svetom, tak aby
v tomto slnku poznávali (badali) jasnos,
lesk a plnos Jeho slávy. Sláva Izraelského
Boha sa ukazovala medzi cherubínmi nad
truhlou zmluvy. Preto sa truhla sama nazý-

vala sláva, keïe, keï bola truhla vzatá,
¾ud Boí zvolal: Ichabod t.j.: Presahovala sa sláva! (1Sa 4,21,22). To boli obrazy
budúcich vecí. Ale keï sa Jei narodil
z Márie Panny, videli sme slávu jednorodeného, slávu Boiu v tvári Syna Jeia Krista.
(Porovnaj: Ez 1,26 a 28; 10,4; 43,2; 2M
24,16 kde sa sláva Hospodinova javí ako
osoba. Tak i mesiáske proroctvo èasto hovorí, ako u Iz 40,5 o zjavení sa slávy Hospodinovej. V 2M 24,16 sa hovorí, e sláva
Hospodinova prebývala na hore Sinaj
a hneï na to: zavolal na Mojia. Taktie si
vimni, e v 2M 33,19 sa na prosbu Mojiovu: Uká mi svoju slávu, odpovedá: Ja
spôsobím, aby ilo pred tvojou tvárou vetko moje dobré. To krásne súhlasí s biblickým uèením, e v Synovi, Spasite¾ovi, sa
spoznáva Boia sláva ako plné vyjavenie
milosti; ako hovorí Ján: A on, to Slovo sa
stalo telom a stánilo medzi nami, a h¾adeli
sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca, a bol plný milosti a pravdy.)
A tento odblesk slávy je dokonale podobný, podstatný, pravý, ivý obraz Jeho
osoby, take kto vidí Syna, vidí Otca. V Jeiovi vidíme nekoneènú moc, múdros,
dobrotu, svätos, z¾utovanie, pravdu. Vetko, èo je v Otcovi, je i v Synovi. Boská
podstata sa nám ukazuje v Synovi, ktorý je
obraz nevidite¾ného Boha. Ten veèný ivot, ktorý bol u Otca, sa zjavil nám ako Syn
a v Synovi. Ten, ktorý nám vysvetlil, kto je
Boh, ktorého nikto nikdy nevidel, to veèné
Slovo, je Boh. On je pravda i podstata;
a preto uèeník a miláèik Pána o Òom svedèí:
On je ten pravý Boh a ivot veèný.
V priebehu dejín
A ako je Pán Jei dediè, poèiatok i koniec vetkých vecí a veèné Slovo pred
vetkými vecami, tak takisto v priebehu

blok 10.qxd

16.1.2009

19:42

Page 32

32
dejín nesie alebo drí vetko slovom svojej moci. A koná tak kvôli sebe a zmiereniu. Keby to nebolo kvôli Jeiovi a kvôli
zmiereniu, keby to nebolo pre Baránka
predzvedeného pred zaloením sveta,
dejiny tohto sveta by sa boli skonèili hneï
po páde èloveka.
Príèina, preèo Boh v trpezlivosti a dlhom èakaní udruje veky, odkladá súd
a necháva milostivo pôsobi svojho Ducha k zadraniu úpadku a rozkladu sveta
je, e Pán Jei je Obnovite¾. Otcovi sa
za¾úbilo, aby skrze Neho zmieril (so sebou) vetko, uèiniac pokoj skrze krv
Jeho kría. (Kol 1,20) A nielen kvôli
Kristovi sú vetky veci zdriavané, ale
taktie skrze Neho a v Òom. On, prostredníctvom ktorého je vetko uèinené, je tie
ivotom vetkého. Môj Otec pracuje, i ja
pracujem. (J 5,17) On je vo vetkých veciach prebývajúca èinnos, pravda a krása. On je, aby som tak povedal, duch, súmernos, logika a podstata vetkého, èo
stojí. Skrze Neho kra¾ujú králi a knieatá
ustanovujú spravodlivé veci. (Pr 8,15)
V Òom má koreò kadá pravda. Skrze
Neho trvá vetko, èoko¾vek je stále, lebo
On je Slovo Boie, vyjadrením veèných
mylienok a právd Najvyieho.
Napriek tomu, e dejiny Izraela sú
v mnohom oh¾ade zvlátne, patrí sa predsa na ne pozera ako na vzor dejín celého ¾udstva. Keby sme mali pod vedením
Ducha spísané dejiny národov, videli by
sme, e Kristus je vo vetkých dejinách
stredom a pohybujúcou ako i zdrujúcou
mocou. Moji videl od poèiatku, e pohania nebudú ma také poznanie sveta
a budú pripisova sebe to, èo je zrejme
a jedine dielo Hospodinovo (5M 32,27-38).
Tak tomu skutoène bolo medzi inými
i s Assúrom, ktorý mal uzna ruku Hospodinovu vo svojom víazstve nad susednými národmi a ich bohmi, ako i nad Izraelom a Júdom, ale namiesto toho pripisoval slávu sebe a chválil sa vo svojej
pýche (Iz 10,6-15). Príklady Nabuchodonozora, Dária a Cýra ukazujú, ako mohli
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pohania stopova vedenie a riadenie
Hospodinove vo svojich dejinách. Nám je
¾ahké vidie, ako tie ve¾ké víazstvá
Grékov, ktorými premohli Východnú ríu,
pred ktorou sa celý svet triasol; ako
zaloenie Rímskej ríe a s tým súvisiace
prepojenie a stýkanie sa mnohých národov, ako vôbec vetky ve¾ké hnutia v minulosti boli prospené rozirovaniu evanjelia Kristovho a zhromaïovaniu Jeho
cirkvi. Vetkým národom musí by kázané evanjelium (Mt 24,14); a preto dvere,
ktoré sa zdali po mnohé storoèia beznádejne zatvorené, bývajú otvorené udalosami, ktoré sú nepopierate¾ne celkom
svetského pôvodu a ducha, ktoré ale
pouíva ako nástroje a prostriedky ruka
Toho, ktorý keï otvára, nikto nezaviera.
(Spomeòte si na príklad, ako boli otvorené kresanským misionárom v minulom
storoèí Japonsko, Èína a iné krajiny).
Pán Jei je Ten, kto pohybuje vetkými vecami, zadruje a ruí, riadi a ehná.
Svojou múdrosou a mocou udruje vývin
a postup vetkých vecí tak, aby bol uskutoènený Boí úmysel a aby napokon prilo Jeho krá¾ovstvo.
Kristus je Pán vetkého. Celý vesmír
sa sústreïuje v Òom. Hviezda sa ukázala
pri narodení Mesiáa. Slnko stratilo svoju
jasnos, keï Jei Kristus zomieral na kríi. A opä budú divy a znamenia na nebi,
a sa ukáe Syn èloveka v moci a sláve.
I Písmo i veda nás uèí èaka novú zem.
Pán Jei je to, èo uèiní vetko nové. Vetok vývin je podporovaný slovom jeho mocnosti. Ó ja viem, e obyèajná predstava,
akú má tento svet o Jeiovi, je e je pánom akejsi duchovnej ríe, pánom mylienok a pocitov, biskupom a hlavou kazate¾ov a duchovných, za úèelom pouèovania
duí! Svet nevie, e je to On, kto hýbe
vetkými vecami, e politika a tátnictvo,
vetky dejiny, fyzika, kadá práca a vedenie, vetko èoko¾vek má podstatu, pravdu
a krásu, áno vetky veci mimo tej rakoviny
hriechu, ktorý sa ich pridrí, majú svoje bytie a trvanie skrze Jeia, Syna Boieho.

blok 10.qxd

16.1.2009

19:42

Page 33

KRESAN
Príèina zostúpenia
slávneho Syna na svet
Potom, èo nám apotol predniesol túto
mylienku o prepodivnej sláve Pána Jeia, Syna, ktorého Boh ustanovil dedièom
vetkého, skrze ktorého i veky uèinil, ktorý
je odbleskom Jeho slávy a presný obraz
Jeho podstaty, pokraèuje tým, e nám
predvádza nieèo ete podivuhodnejie.
Preèo táto slávna bytos, v ktorej je vetko
obsiahnuté, ktorý je predovetkým Otcova
rados a Otcova sláva, preèo toto nekoneèné svetlo, táto nekoneèná moc, táto
nekoneèná dôstojnos prila na zem? Za
akým úèelom? Aby tu iarila? Aby ukazovala nádheru svojej slávy? Aby uèila
nebeské múdrosti? Aby vládla spravodlivou a svätou svojou mocou? V iadnom
prípade! Jei priiel pre oèistenie naich
hriechov. Aká výka slávy! Aká håbka
poníenia! Nekoneèná je Jeho vyvýenos, nekoneèné Jeho zníenie, nekoneèná i håbka Jeho lásky. Aký to slávny Pán!
A aká hrozná obe nevypovedate¾nej
lásky, to oèistenie naich hriechov skrze
samého seba. Hriech ho pohol, aby zostúpil z Neba. Nae poruenie Ho pritiahlo
k nám z trónu Jeho slávy.
Hriech a jeho dôsledky
Na hriech môeme h¾adie ako na prestúpenie Boieho svätého zákona, dobrého a spravodlivého, ktoré si zasluhuje
trest a privádza pod Boie zloreèenstvo.
Na hriech môeme tie pozera ako na
chorobu na smr, ktorá potrebuje uzdravenie. Hriech je tie pokvrnenie a skazenie
a tento názor zdá sa by najhlbí a najbolestnejí. Keï vidíme hriech a jeho dôsledky, vtedy vidíme najzrete¾nejie bezvýchodiskovos, áno úplnú nemonos, èo
sa týka èloveka alebo i anjela, by vyslobodený z hriechu a privedený k zdroju
ivota, lásky a blahoslavenstva.
Hriech je ve¾ké a aké bremeno. Je to
odchod z otcovského domu do ïalekej
krajiny. Je to nevïaènos, odboj a nenávis proti Bohu. Sila môe zdvihnú a od-
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stráni bremeno. ¼útostivos môe h¾ada
svojhlavú a stratenú ovcu a ís za òou cez
hory, bahná a pustatiny, a kým by ju
nala. Milos môe prehlási nepriate¾ovi
posolstvo pokoja dobrej vôle. Ale hriech je
skaza a kvrna, ktorá sa Bohu nanajvý
protiví a jeho celú bytos naplòuje najväèím odporom. Predstavme si svoje hriechy ako kvrny, predstavme si ich mnostvo a ohavnos! Kto odstráni túto stranú
a nanajvý oklivú neres, ktorá nás od
Boha, od jeho svätej a spravodlivej lásky
beznádejne a nekoneène odluèuje? Kto
sa dotkne tohto malomocenstva, kto ho
odstráni a oèistí hrienikov, tak aby sa ukázali èistí a bez pokvrny pred tvárou Boou?
Oèistenie od hriechu
Syn Boí priiel, aby vykonal oèistenie naich hriechov, a to je div nad vetky divy!
Skrze samého seba. Nie ako najvyí
kòaz v Izraeli, nejakou obeou, nie krvou
alebo ivotom iného, avak skrze seba samého. On sám sa dotkol hriechu. On bol
jediný, ktorý mohol rozumie pravej povahe, håbke a vine hriechu. Boh z Boha, Syn
Otcov, On dokonale cítil s Otcom v Jeho
oklivosti a nenávisti voèi hriechu; ale stanúc sa naím priate¾om, nemohol znies
pomyslenie, e by sme mali by stratení.
A tak túto oklivos naich neprávostí,
rovnako odpornú Jemu ako i Otcovi, vzal
na seba; tak, ako videl Jozuu, najvyieho
kòaza, obleèeného v p¾uhavom rúchu prorok Zachariá. Tak aj Jei, dokonalý vo
svojej láske k svätému a spravodlivému
Otcovi, dokonalý vo svojej láske k hrienemu ¾udu, priiel spasi s nekoneènou
nenávisou hriechu a s nekoneènou láskou k hrienikom. Vstúpil sám, bez pomoci, do onej stranej púte, kde ako ná
zástupca cítil, e Otcova tvár je odvrátená
od Neho. Ako prejav svojich smrte¾ných
zápasov, v ktorých viera a láska znáala
vetko a zvíazila, predniesol volanie:
Boe môj, Boe môj, preèo si ma opustil? Tak Jei Syn Boí skrze samého
seba vykonal oèistenie naich hriechov.
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Úèinok oèistenia
Spôsob a moc tohto oèistenia je predmetom celej tejto epitoly. Ale v tomto krátkom slove: uèinil oèistenie naich hriechov skrze samého seba, je zahrnuté
vetko. Skrze seba samého: Syn Boí,
veèné Slovo, stal sa èlovekom, ten, ktorý
sám je i kòaz, i obe i oltár a vetko, èo je
potrebné k dokonalému a skutoènému
zadosuèineniu a zmiereniu. Tu sa naplnilo vetko, èoho obrazom bol deò zmierenia v Starom Zákone, kedy sa vykonalo
zmierenie za Izraela, aby bol oèistený od
vetkých svojich hriechov pred Hospodinom (3M 16,30). Tak nám ná ve¾ký Najvyí kòaz hovorí: Èistí ste toho dòa
pred Bohom od vetkých svojich hriechov. On je naplnením a skutoènosou,
pretoe je Syn Boí. Krv Jeia Krista,
Syna Jeho, oèisuje nás od kadého
hriechu. (1J 1,7). Cirkev je kúpená krvou
Toho, ktorý je Boh. (Sk 20,28 svojou vlastnou krvou). Uvauj o dokonalosti obeti
vteleného Syna! (Porovnaj s výrazom
skrze samého seba J 10,18; Ef 5,25; Tt
2,14; 1Pt 2,24).
Hriech je odstránený. Ó aká je to podivuhodná vec! Keï raz vo viere uzriete, e
Jei Syn Boí zomrel na kríi a oèistil
vae hriechy, a e pre Jeho poslunos a
do smrti Boh Jeho vyvýil po svojej pravici, e vykonajúc skrze seba samého toto
oèistenie voiel do nebeskej slávy, tu u
nemáte iadneho svedomia z hriechu (t.j.
svedomie, súc oèistené, vám u iadne
hriechy nevyèíta). Bez potreby deò po dni
znova prijíma odpustenie svojich hriechov. Veï ste boli umytí, boli ste oèistení,
prijali ste plné rozhreenie a odpustenie.
Áno, ete viac. V nebeskej svätyni, kde je
Jei, hriech nemôe viacej povsta; a ako
ste boli ukriovaní a pochovaní s Ním, tak
ste s Ním taktie vzkriesení a spolu s Ním
posadení v ponebeských oblastiach (Ef 2,6).
Vám je potrebné vyznáva kadý deò, a to
s ve¾kou pokorou, skrúenosou a zármutkom, svoje prestúpenia a poklesky, tak
aby boli umyté vae nohy. Ten, kto je umy-
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tý, nepotrebuje iného, len aby si umyl
nohy, lebo je celý èistý; aj vy ste èistí. Svedomie z hriechu u ïalej nemáte. Lebo
èím jasnejím a drahím sa nám stáva
Kristus, tým viac vidíme svoju hrienos
a nehodnos, a potom s rozmnoeným
zármutkom vyznávame svoju neveru a nevïaènos, predsa u svedomie z hriechu
ïalej nemáme, lebo svedomie je oprostené od bremena a oèistené od pokvrny
hriechu. Vo svetle Boej lásky tým lepie
vidiac a vyznávajúc svoj hriech, ukazujeme sa pred Bohom ako tí, ktorým je odpustené, ktorí sú prijatí, u dokonale èistí
Kristovou krvou , take smú vchádza do
svätyne svätých ako kòazi a ctitelia Boí.
Najvyí kòaz, prostredník
Kristus, Syn Boí, Baránok, ktorý bol zabitý, je ná Najvyí kòaz, naa spravodlivos. Aký iný, od ¾udí vymyslený a ustanovený kòaz, by sa chcel votrie medzi
nás a Jeho? O akej inej obeti by chcel
niekto hovori? Ktorá z naich zásluh,
obetí a modlitieb by tu mohla by pripomenutá? Jei Boí Syn a Syn èloveka,
nás skrze samého seba oèistil od naich
hriechov.
Srdcia pritiahnuté k Nemu
Takto hovoril apotol o ve¾kosti Kristovej.
Preèo zjavuje Jei svoju velebnos a slávu? Nie preto, aby sme sa triasli, taktie
nie iba preto, aby sme ho ctili a velebili,
avak aby boli nae srdcia pritiahnuté
v láske k Nemu. To vidíme tie zo slov Jeia samotného u Matúa 11. Tam najprv
ukazuje, e nikto nepozná Otca, jedine
Syn a nikto nepozná Syna, jedine Otec,
a e vetky veci sú dané do Jeho rúk.
Preèo vlastne tak vyvyuje seba a zjavuje
svoju dôstojnos a svoju Boskú moc nad
vetkým stvorením? Iba preto, aby nás
mohol obja v svojom náruèí, iba preto
aby mohol hneï doda: Poïte ku mne
vetci, ktorí pracujete a ste obaení,
a ja vám dám odpoèinutie. (Mt 11,28)
Èím dôstojnejieho a slávnejieho vidíme
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Jeia, tým sladí bude ná pokoj, detinskejie naa dôvera! Tento ve¾ký, tento
nekoneèný, tento slávny Jei bol pritiahnutý práve vaím hriechom, práve vaou
vinou, práve vaou opustenosou. Práve
preto, aby vás oèistil, priiel z neba. Vedzme teda, e sme doli milosrdenstva, e
sme prijali odpustenie hriechov skrze vykúpenie krvou Kristovou. Vedzme to, tak
aby sme u viac neboli sluobníkmi hrie-

chu a nechodili u ïalej v temnosti, avak
ako vyslobodení z kadého strachu a privedení v Kristu Jeiovi k Bohu, chodili
v láske, akou nás i Spasite¾ miloval. Preukazujme v kadodennom obcovaní to, e
dôjdúc milosrdenstva sme i sami milosrdní, znáanliví, odpúajúci a uvádzajúci Krista v kadú oblas náho ivota vierou pôsobiacou cez svätú, odpúajúcu
a obnovujúcu Boiu lásku. Ameò.

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.
Ze slov pravdy a lásky
roèník XXIV., september 1940, èíslo 9.-10.

MODLI SA V SKRYTOSTI
Ale keï sa ty modlí, vojdi do svojej
komôrky a zvrúc svoje dvere modli sa
svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti
a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. (Mt 6,6)
Pán Jei sa modlil èasto so svojimi
uèeníkmi, medzi ¾uïmi a pri rôznych
príleitostiach, keï potreboval pozdvihnú svoje srdce k Bohu. Ale najèastejie
sa modlieval sám.
Aj pred utrpením sa modlil sám v Getsemanskej záhrade. Zobral so sebou síce
aj uèeníkov, no vzdialil sa od nich a pok¾akol na kolená a modlil sa. Ne sa
vzdiali, povedal im: Modlite sa, aby ste
nevoli do pokuenia! Ale uèeníci zaspali. Keï sa k nim vrátil, opä ich nabádal
k modlitbe: Èo spíte? Vstaòte a modlite
sa, aby ste nevoli do pokuenia! Ete
dvakrát odiiel Pán od svojich uèeníkov,
aby sa modlil a keï sa k nim vrátil, vdy
spali. Pán Sa pripravil na hodinu pokuenia, ale uèeníci nie.
Kòazi, velitelia chrámu a starí s Judáom a zástupom ozbrojeným meèmi a kyjakmi vyli na Pána Jeia. Bola to
ich hodina a moc temnosti (Lk 22,53).
V tejto hodine im bola prepoièaná zvlát-

na moc temnosti. Tie boli vyzbrojení
zvlátnou smelosou, ktorú predtým
nemali. To vieme zo slov Pána Jeia:
Keï som deò po dni býval s vami
v chráme, nevztiahli ste na mòa rúk;
ale toto je tá vaa hodina a moc temnosti. (Lk 22,53). Pred touto hodinou
a jej nástrojmi varoval Pán svojich uèeníkov: Modlite sa, aby ste nevoli do
pokuenia. Sám s òou zápasil a horlivo
sa modlil, kým sa nevydal do rúk ¾udí,
nástrojov temnosti.
Pred touto hodinou a jej nástrojmi
varuje Pán i nás. Pretoe ani my nie sme
uetrení rôznych pokúaní. Moc temnosti
pôsobí stále. Ak ná Pán nebol uetrený
skúok, ani Jeho Cirkev nie je. A keï ON
sa tak modlil, o èo viac sa musíme my!
Veï vetko navôkol nabáda Jeho Cirkev
k modlitbám. Aj teba a mòa.
Vojdi do svojej komôrky a zvrúc svoje
dvere modli sa svojmu Otcovi. Istotne
vetci veriaci skláòajú kolená pred
Pánom, no mono je málo takých, èo sú
v ústraní na horlivej modlitbe, ktorí tak
volajú a krièia k Bohu, ako kedysi Joná.
(Joná 2,3) Je asi málo tých, ktorí tak
h¾adajú, aby nali, tak klopú, aby im bolo
otvorené a aby obdrali; málo takých,
ktorí sa vdy modlia a neustávajú
(Lk 18,1) a ktorí sa modlia kadou modlitbou a prosbou kadého èasu v Duchu
a bdejú s celou vytrvalosou a prosbou
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za vetkých svätých (Ef 6,18) a ako
Epafras vdy zápasia na modlitbách
(Kol 4,12). A preto, e bude takých modlitebníkov asi vdy málo, Boh nás opä
a opä volá k modlitbám.
Zatvor dvere! hovorí Pán. Buï so
svojím Bohom sám, buï tam, kde a nikto
nevidí, nepoèuje, vo svojej komôrke. Tam
Mu predlo svoje záleitosti a otvor svoje
srdce. On vie, èo a bolí, poèuje tvoje
vzdychanie, pozná tvoje bolesti, priania,
tvoju horlivos a odovzdanos.
O Jakobovi èítame, e zápasil s anjelom a premohol ho. Stalo sa to v Peniel.
Tým Anjelom, bol samotný Boí Syn, poehnaný Pán a Boh od veènosti a na
veènos. Jakob v tom boji zvíazil  premohol. Èím mono premôc Boha? Akými zbraòami? Pokáním a modlitbami.
Èítame, e Jakob plakal a pokorne ho
prosil. (Hoz 12,4) Jakob si vybojoval
poehnanie. Dostal ho s novým menom,
ktoré tam obdral.
Vetci by sme mali ma svoje Peniel,
kde by sa k nám Boh mohol skloni
a poehna nás, kde by sme Ho nepustili,
kým nás nepoehná a neuèiní nás
poehnaním.
Vojdi do svojej komôrky! Máme ju?
Vade ju môeme ma. Vade môeme
zosta s Bohom samotní. Pán Jei mal
také miesto na hore, kam odiiel, aby sa
modlil a bol tam sám. (/Mt 14,23) Ezechiá ho mal na lôku. Obrátil sa k stene,
aby sa modlil Hospodinovi. (Iz 38,2) Daniel k¾akal trikrát za deò vo svojej izbe
(Dn 6,10). Peter naiel miesto k modlitbe
na streche domu (Sk 10,9).
Kam chodí ty, milý èitate¾, aby si sa
modlil? Vedz, e nemôe zosta bez
modlitieb. A ak áno, si chorý a tvoj duchovný ivot zhasína.
Boie deti sa musia modli. Nemôu
i bez modlitieb a bez Boieho slova.
Nech sú kdeko¾vek, na pracovisku
obklopení ¾uïmi alebo strojmi, nech sú
v kolách, v dielòach, v obchode, na ulici
èi vo vlaku, vdy si nájdu chví¾u by sami
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s Bohom. Modlitba je ich najvnútornejia
potreba. Musia vola k Bohu, musia s Ním
hovori. Boh nemá nemé deti!
Je to aj tvoja skúsenos? Ako èasto sa
modlí? Dávid povedal: Veèer i ráno i
na poludnie sa budem úpenlivo modli
a pokorne a nástojèivo vola a vyslyí
môj hlas. ( 55,18) Kedy sa modlí?
Bez modlitby nie je sila putova týmto
tmavým údolím tieòa smrti. Tu musíme
bojova proti duchovným mocnostiam
zlosti v povetrí (Ef 6,12), tu sa musíme
èasto vzoprie diablovi. A bez modlitby
v tom boji nezvíazíme. Bez skrytého obecenstva s Bohom v hodine pokuenia
nezvíazíme nad hriechom, svetom a telom. Hrdinovia viery, o ktorých sa zmieòuje Písmo, èi Abrahám, èi Dávid, èi Ezdrá,
Nehemiá, Daniel, Job, alebo Ján, Peter,
Pavol a ïalí a ïalí, ktorých ivoty nám
odporúèa Svätý Duch nasledova, boli
modlitebníkmi. A akými nástrojmi boli títo
¾udia v Boích rukách! A aké ve¾ké veci
cez nich Pán vykonal! Vystavuje nám ich
za vzor. Nech nás povzbudia k vernej
modlitbe v skrytosti!
Za koho sa máme modli? Sväté
Písmo nám hovorí, aby sme sa modlili za
vetkých ¾udí, za krá¾ov a vetkých
vo vysokom postavení, aby sme ili
pokojný a tichý ivot vo vetkej pobonosti a poèestnosti (1Tm 2,2).
Ïalej nás Svätý Duch vyzýva k stálej
modlitbe za vetkých svätých a za sluobníkov Pána Jeia Krista, aby im bolo
dané slovo, keï otvoria ústa káza evanjelium, aby ho oznámili prosto a smele
(Ef 6,19) a aby Boh otvoril dvere slova
(Kol 4,3) a aby bealo slovo Pánovo
a bolo oslavované, a sluobníci Kristovi, aby boli vyslobodení z moci premrtených a zlých ¾udí (2Ts 3,2).
Nehovor, e nemá èas na modlitbu.
Veï ho má na iné veci. Má èas k rozhovorom s priate¾mi a známymi. Má èas na
uitoèné a príjemné veci. Ale tie má èas
na veci, ktoré by si mohol zanecha a opusti. Na modlitbu nemá èas? Aký slabý mu-
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sí by tvoj duchovný ivot! Ko¾ko minút
premárni, z ktorých sú hodiny, ktoré by si
mohol strávi v skrytosti so svojim Bohom!
V tomto je skrytá príèina malátnosti
a neuitoènosti niektorých Boích detí 
nemodlia sa v skrytosti, neskláòajú kolená v komôrke za zatvorenými dverami.
Nech nám dá Pán milos, aby sme si
i toto Pánovo slovo vzali k srdcu a hojne
sa modlili v skrytosti a ná Otec, ktorý
vidí v skrytosti, odplatí nám zjavne.

Frantiek Josef Køesina
Ze slov pravdy a lásky,
roèník III., apríl 1914, èíslo 4.

MÁME SA MODLI
KU SVÄTÉMU DUCHU?
Svätý Duch je s Otcom a Synom spojený
v jednom mene Boh. Ak sa modlíme
k Bohu, tak je i Svätý Duch zahrnutý
v tejto modlitbe s Otcom a Synom. V Novom Zákone nenájdeme modlitbu ku Svätému Duchu, ale modlitby vo Svätom
Duchu. (Ef 6,18; Júda 20; R 8,26-27)
Keï bolo dokonané spasenie a Pán
Jei bol vzatý hore v Sláve, bol z neba
poslaný Svätý Duch (Sk 2). On prebýva
v kadom veriacom; nae telá sú Jeho
chrám (1K 6,19). Cez Neho sú vetci veriaci pokrstení do jedného Tela (1K 12,12-27)
a On ich spája s Kristom, ich nebeskou Hlavou. V liste Efeanom je napísané: ...lebo
skrze neho (Krista) máme prístup obojí
(veriaci zo idov a pohanov) v jednom Duchu k Otcovi." (Ef 2,18) Praví kresania
ijú v Duchu a chodia Duchom (G 5,25).
Preto sa majú modli vo Svätom Duchu.
Nie preto, e by Svätý Duch nebol
hodný náho vzývania; veï je Boh! Ale
odvtedy, keï bolo dokonané vykúpenie,
za¾úbilo sa Bohu da Svätého Ducha vetkým veriacim. Z toho dôvodu apotolovia
inpirovaní Svätým Duchom, oslovujú cirkev (zbory) a prajú im milos a pokoj od
Boha a Pána Jeia Krista; a Svätý Duch,
ktorý prebýva v cirkvi, im tie pozdravy i mi-
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los a pokoj sprostredkuje. Ak sa niekto
modlí ku Svätému Duchu z nevedomosti,
dá sa to prehliadnu. Ak poznáme Pánove
mylienky, máme sa nimi riadi.

Odkia¾ veje duch tohto sveta?
Topic 8/2007

BRATSKÉ HNUTIE
S NOVÝM IDEÁLOM?
Vedúci misijnej koly Wiedenest, Dr. Goldmann, ospieval Oscara Muriu z Nairobi
ako vychádzajúcu hviezdu a mocného
vodcu celosvetového bratského hnutia.
Pastor z Kene bol hlavný reèník na 4. Medzinárodnej misijnej konferencii bratského hnutia v júni 2007 vo Wiedeneste.
Konferencie sa zúèastnilo 400 úèastníkov
z 80 krajín. Muriu vyzýval svojich poslucháèov, aby skoncovali s tradíciami vo
svojich zboroch. Èo to v praxi znamená,
objasnil na svojom zbore v Nairobi.
Keï priiel Oscar Muriu v roku 1989 do
zboru Nairobi Chapel vyzeralo to tak, e
asi zanikne. Dnes má 4500 návtevníkov
na bohoslubách a je rozdelený do piatich
zborov, o ktoré sa stará pä pastorov a pä
pastoriek. Tieto sluobníèky okrem kázania na bohoslubách kolia vedúcich mládee a zborov. Starí sú volení len z muov.
Keï bol zbor Nairobi Chapel v r. 1950
zaloený, vládol v òom duch anglických
plymoutskych bratov  jeden z prúdov
bratského hnutia. O tom vak dnes u
nemôe by ani reèi. Farár Dr. Kobia, generálny sekretár Eumenickej rady cirkví,
píe o svojej návteve v tamojom zbore:
Èlenovia sú takmer vetci mladí ¾udia,
ktorí sa otoèili chrbtom k zborom svojich
rodièov. Nenali duchovné naplnenie v u
pôsobiacich spoloèenstvách anglikánskej, metodistickej, presbyteriánskej a tie
katolíckej cirkvi. A práve katolíkov je v Nairobi Chapel nemalý poèet. Keï som sa ich
pýtal na ich cirkevnú príslunos, odpovedali, e sú jednoducho kresania a kres-
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anky, ktorí sa schádzajú, aby oslávili
svoju spolupatriènos ku Kristovi. Kobia
oznaèil tento zbor za vznikajúcu základòu
ekumé-ny, ktorá nekladie iadny dôraz na
zacho-vávanie uèenia, alebo vernosti
konfesii. Kobia: Pre mòa je tento zbor
príkladom post  denominaèného kresanstva. Èo má znamena, e èas prúdov a smerov v cirkvi sa konèí.
Hoci zbor v Nairobi nepodporuje charizmatické prejavy, znáa ich  napríklad
hovorenie v jazykoch poèas bohosluieb.
Úzka spolupráca s charizmatickými zbormi, ktoré praktizujú tanec uctievania
poukazuje na to, e sa vôbec neoddelil
od charizmatických prvkov. Aj hluèná
a extatická hudba sa u udomácnila a pouíva sa cie¾avedome pri evanjelizáciách.
Vychádzajúc z tohto obsahu (pastorky,
charizmatické vplyvy...) je Nairobi Chapel
skôr výnimkou, ako pravidlom v konzervatívnom bratskom hnutí. Doteraz!

Ale u dlhiu dobu veje aj vo Wiedeneste duch nového bratského hnutia.
S Christinou Bruderekovou ako hosujúcou docentkou zaèala vo Wiedeneste
pôsobi teologièka ev. rýnskej cirkvi so
vzdelaním pre pastoráciu, ktorá tu pracuje ako referentka pre evanjelizáciu a rast
zborov. A nie len to: ete ako pastorka
Rieckeová (jej meno z prvého manelstva) bez zábran krstila, pochovávala,
kázala a vykonávala farárske sluby.
Novým vedúcim pre tudijný predmet
Evanjelizácia je Tomas Penzel, ktorý
v minulosti spolupracoval s vyhranenými
charizmatikmi. Ïalím hosujúcim docentom vo Wiedeneste je prof. J. Reimer,
ktorý sa vo svojej knihe Prielom do
budúcna  duchovné dary v praxi zboru
prihovára za novo objavenie duchovných
darov ako uzdravovanie, èinenie divov,
hovorenie jazykmi a za ich uplatòovanie
v ivote zboru.

SPRÁVY A OZNÁMENIA

Brat Milan Hrdina je u u Pána

Dòa 23.9.2008 si Pán ivota a smrti povolal k sebe po dlhej chorobe do
nebeského domova náho milého brata v Pánovi, Milana Hrdinu. Pretoe to
bol významný sluobník Pána Jeia, chceme ho predstavi najmä mladím,
ktorí ho nepoznali, ale da príleitos i tým starím v tichosti si spolu s nami
pripomenú jeho ivot, ktorým Pán obohatil vetkých nás.
Brat Milan Hrdina sa narodil 16.7.1931 v Malackách v tradiènej pekárskej rodine. Matka bola úprimne veriaca v Pána Jeia Krista. Svoje dve deti
Máriu a Milana viedla k viere v svojho Spasite¾a od útlej mladosti. Mária
mala 8 a Milan 16 rokov, keï aj ich naiel Pán Jei ako stratené oveèky
a oni mu odovzdali svoj mladý ivot . Pán Jei sa stal ich Vodcom a nádejou pre celý ivot. Po
urèitom èase sa rodina presahovala do Bratislavy, kde sa ich ivot spojil s veriacou mládeou
v Kresanskom zbore Bratislava. Vieru v Pána Jeia zvestoval brat Milan aj svojim spoluiakom, medzi ktorých patril aj Ladislav Paluga, ktorý sa obrátil k Pánu Jeiovi a bol nielen
jeho priate¾om, ale aj bratom a spolupracovníkom na Pánovej vinici.
Vysokokolské vzdelanie brat Milan nemohol dokonèi, lebo bol pre svoju vieru v Pána
Jeia Krista zaistený, uväznený a bez dôvodu odsúdený s inými bratmi za velezradu na 10
rokov väzenia. Ani pri vyetrovaní, ani na pojednávaní, ani vo väzení nezaprel svojho Pána.
Smelo sa hlásil k Nemu, hoci ho to stálo mnoho príkoria. Cirkev Pána Jeia Krista sa vtedy
napäto modlila za uväznených bratov, volala k svojmu Bohu a Pán konal ve¾ké veci. tátna moc
zaèala nespravodlivo odsúdených bratov zbavova obaloby a postupne prepúa z väzení. Tak
bol po roku väznenia amnestovaný a prepustený aj brat Milan (ostatní bratia ale o nieèo neskôr).

blok 10.qxd

16.1.2009

19:42

Page 39

KRESAN

39

Ete vo väzení sa zasnúbil so svojou budúcou manelkou Darinou Ondrejièkovou. Po prepustení
z väzenia im na svadbe poslúili Boím slovom brat Siracký a brat arnovický, bývalí spoluväzni, tie amnestovaní. Po návrate z väzenia èakala mladých manelov skúka. Brat Milan sa
ako veriaci èlovek nemohol zamestna a keï získal zamestnanie, tak len na krátku chví¾u. Bola
to aká doba pre ¾udí , ktorí sa nehanbili za Pána Jeia. Nakoniec naiel stabilné zamestnanie
v banke (kde sa zaòho zaruèil brat Beina), odkia¾ odiiel aj do dôchodku .Vieru v Pána Jeia
Krista zvestoval svojim spolupracovníkom aj predstaveným. Vïaka Bohu a Jeho milosti boli aj
takí, ktorí svoj ivot odovzdali Pánovi.
V roku 1968 zasiahla manelov aká ivotná skúka. Pán ivota a smrti odvolal ich jediného
syna Miloka vo veku 11 rokov, ktorý tragicky zahynul. Pán, ktorý dopustil, ich vak, ako
zas¾úbil, neopustil. Brata Milana a jeho manelku Darinu zachoval aj v tejto skúke viery a bol
im v týchto akých chví¾ach sviecou horiacou a svietiacou. Takto, pre vieru preverenú v skúkach a slubu preukazovanú v Kresanskom zbore v Bratislave, sa stal jedným zo starích zboru.
(Spolu s bratmi  Siracký, arnovický, Peterský, Vyhnánek, ubrt, Paluga. Teraz sú opä vetci
spolu, ale u Pána). Z Boieho slova kázal Krista a to toho ukriovaného a Jeia ako Pána
vetkého, Melchisedecha, krá¾a spravodlivosti a pokoja, nadovetko vyvýeného a osláveného,
ktorý sedí po Boej pravici, ktorý prichádza po svoju Cirkev, Nevestu, do povetria, a ktorý
potom príde na svet ako Sudca ivých i màtvych, aby vykonal Boí súd nad svetom a zavládol
na òom na 1000 rokov ako Izraelov Krá¾ na Dávidovom tróne. Pána Jeia Krista odovzdával
Boím deom plným priehrtím. Biblia mu bola autoritou a doslovne Boím slovom. Svojou
slubou si získal dôveru aj medzi starími zborov Slovenska, ktorí ho ustanovili k slube zástupcu Kresanských zborov na Slovensku pred tátnou správou. Tak sa mu dostala príleitos
zanies meno Pána Jeia aj ¾uïom vo vysokom postavení a on ju vyuil.
Brat Milan Hrdina konal svoju slubu Pánovi verne a dlhé roky a po onemocnenie, ktorým
bola preruená. Teíme sa na stretnutie u Pána Jeia Krista, ku ktorému bol povolaný vo veku
77 rokov.
Keï sme chceli jedným slovom charakterizova ivot brata Milana, spomenuli sme si na
slovo almistu Dávida: Lebo ty si mojím oèakávaním, Pane, Hospodine, mojou nádejou od
mojej mladosti. ( 71,5)
Milan Neklapil a Miroslav Vyhnánek

Dve opravy z minulého èísla

1. Mejlom zo 14. 8. 2008 sme boli naim èitate¾om upozornení, e v júnovom èísle Kresana
sme v èlánku Trendy v cirkvi v postmodernej dobe chybne spojili meno Billa Hybelsa s evanjeliom prosperity. Z jeho mejlu vyberáme: Pri preklade citátu sa stala chyba. Health and Wealth
Gospel je anglická fráza, ktorá oznaèuje evanjelium zdravia a bohatstva, ináè známe aj ako
evanjelium prosperity. Bill Hybels ho neuèí... Prajem vám Boie vedenie a poehnanie v ivote i slube budovania Cirkvi.. koniec citátu.
Text mal znie nasledovne: Komentár k zboru Willow Creek G. A. Pritchard. (Bill Hybels)
Neuèí zdravé a bohaté evanjelium, a nehovorí, e viera je veliek. Skôr zdôrazòuje fakt, e
Boh chce pomôc ¾uïom k naplneniu ivota, èie hovorí o tom, èo typickému h¾adaèovi chýba
v svetskom ivote. To ale nie je dané tým èo sa uèí, ale skôr tým èo sa (zo slova Boieho)
vynecháva, aby v publiku ostala pozitívna predstava o Bohu. Napr. tvrdú správu o Boom hneve
za dedièný hriech ¾udstva v kázni prakticky nepoèujete. Iróniou je, e zatia¾ èo Bill Hybels evanjelizuje ¾udí zo sveta ku kresanstvu, zároveò evanjelizuje kresanov spä ku svetu. Zatia¾ èo
10% nových návtevníkov (neveriaci Harry z knihy Lee Strobela) sa posúva bliie ku kresanstvu, 90% kresanov v zbore sa posúva viac k psychológii a svetu.
2. Chybný názov cirkvi V èlánku Varovanie pred Emergy Church sa z Emerging stala
chybou prepisu a jazykovej kontroly Emergy Church.
Ïakujeme naim èitate¾om za upozornenie a za chyby sa ospravedlòujme.
Za redakciu: Miroslav Vyhnánek

