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ÚVOD
A vetkému sa priblíil
koniec. (1Pt 4,7)

tohto výroku. A je to tak aj prirodzené. No
Boh nám pripomína: Kadé telo je ako
tráva... a vetkému sa priblíil koniec, aby sme nezabudli na svoju pominute¾nos a smrte¾nos.
Milí èitatelia, blíi sa záver roku 2009.
Preèo nám to pripomína? Kazí nám
Budeme opä o jeden rok starí a bliie
rados zo ivota pripomínaním jeho
ku koncu svojho ivota. Viem, e nikto rád
konca? Nie! Ale Boh vie, akí sme ¾ahosnemyslí na svoju smr. No výrok Písma je
tajní voèi smrti, akí krátkozrakí v nevere
nepríjemne pravdivý: A vetkému sa
a oslepení hriechom! Pozná orientáciu
priblíil koniec (1Pt 4,7). Boh nás utvo¾udského ivota na hriech, telesný
ril a narodením postavil na zaèiatok
pôitok, zábavu, ctibanos a pýchu. Pre
ivota. Vymeral nám presný poèet dní,
tieto veci èlovek rád obetuje i vlastnú
ktorý strávime na tomto svete a urèil aj
duu. Premrhá svoj ivot. Nemyslí na
posledný deò, koniec ivota. Èas nás
svojho Stvorite¾a. Nedbá na svoje
k nemu nezadrate¾ne pribliuje. Deò za
hriechy. Neverí, e ho Boh
dòom, rok po roku.
Lebo kadé telo je
bude súdi za kadú zlú
Keï je èlovek mladý,
ako tráva. A kadá
mylienku, zlý úmysel, zlé
nevníma tok èasu, ktorý ho
sláva èloveka ako kvet
slovo a zlý skutok. Èlovek
unáa ku koncu. Nevníma, e
trávy. Tráva uschla a
nemá miesto vo svojom ivote
sa pribliuje koniec ivota, e
jej kvet opadol, ale
ako to ktosi vyjadril: ivot je slovo Pánovo zostáva pre Boha svojho Spasite¾a
postupné odumieranie. Inak na veky. (1Pt 1,24-25) a nevedomky ide na Boí súd.
Lebo tak je napísané: Èloveje to v strednom veku a inak
ku je uloené raz zomrie a potom
vo vyom veku. Vtedy je u koniec zresúd (d 9,27). Preto Boh pripomína
te¾ný. Telo ho signalizuje svojou slabosèloveku jeho pominute¾nos, aby nepreou, ochabnutosou a vráskami. Vtedy u
mrhal svoj ivot v radovánkach, zostarel,
dáva èlovek za pravdu Bohu, ktorý prirovzomrel a bol odsúdený.
nal ¾udské telo ku vädnúcej tráve: Lebo
Keï 31.12.2008 o polnoci nastal rakadé telo je ako tráva. A kadá sláva
dostný oia¾, vo svetle týchto ványch
èloveka ako kvet trávy. Tráva uschla
Boích slov sa mi javil taký nenáleitý,
a jej kvet opadol, ale slovo Pánovo
ako rados odsúdeného na smr z toho,
zostáva na veky (1Pt 1,24-25). No èloe sa zas o jeden deò priblíil
vek veobecne nemyslí pri
tomto výroku na seba. Myslí na Èloveku je uloené ku smrti. Milí èitatelia, pomyslite
tých starích pred sebou. Dáva raz zomrie a potom na tieto Boie výroky 31. 12. 2009
súd. (d 9,27)
o polnoci: Kadé telo je ako
síce za pravdu Písmu, ale iratráva... Vetkému sa priblíil
cionálne svoje telo z nej vyníkoniec ...je uloené raz zomrie a poma. Ete sa ho to netýka. Priznávam sa,
tom súd. A myslite na to, e ste zas
e aj ja. Keï som mal 20, 25, 30, 40, 45
o jeden rok bliie k ich naplneniu.
rokov, vedel som, e kadé telo je ako
Preèo nám to Boh hovorí? Pretoe
tráva pod¾a starích ¾udí okolo mòa.
nechce, aby èlovek zomrel vo svojich
A keïe moje telo ete nenieslo znaky
hriechoch a potom poèul zavrhujúci výrok
vädnúcej trávy a mòa sa tento fakt osobPána Jeia: Odíï odo mòa, páchate¾
ne nedotýkal, akosi som ani neèakal, e
neprávosti! (Mt 7,23). Je napísané: Èi
aj ja raz budem ivý dôkaz pravdivosti
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mám azda zá¾ubu v smrti bezboného,
hovorí Pán Hospodin, èi azda nie
v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest
a il? (Ezechiel 18,23) A v Novom Zákone je napísané: ...ktorý chce, aby vetci ¾udia boli spasení a prili k poznaniu pravdy (1Tm 2,4). A Boh to nielen
chce, ale aj dal svojho Syna za nae
hriechy. Kristus zomrel za bezboných!
Tak Boh dokazuje svoju lásku naproti nám, e keï sme ete boli hrienikmi, Kristus zomrel za nás. (R 5,8)
Zomrel, aby sa Boh spravodlivo zmiloval
nad kajúcimi hrienikmi, ktorí veria, e
smr Pána Jeia bola kvôli nim, e krv
Pána Jeia ich oèisuje od hriechov
a robí ich pred Bohom spravodlivými.

Milí èitatelia, len si uváte, e aj
vae telo vädne ako tráva, aj vás unáa
èas ku koncu ivota a potom príde
smr. A ak neuveríte v Pána Jeia,
svojho Spasite¾a, potom bude súd a
vae hriechy vás odnesú preè od Boha
do veèného zahynutia. Vlote dôveru
vo veène trvajúce Boie slovo, pretoe:
Kadé telo je ako tráva... ale slovo
Pánovo zostáva na veky. A to je to
slovo, ktoré sa vám zvestovalo.
(1Pt 21,24-25)
Za redakciu èasopisu Kresan Vám elám, aby
sa Nový rok 2010 stal rokom Váho spasenia.
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.

Josef Kurz

Nechceme tu hovori o diele stvorenia.
Máme na mysli iné Boie dielo, ktorého
sláva a krása ïaleko prevyuje slávu stvoBOIE DIELO TRVÁ NA VEKY renia. Je to dielo môjho a tvojho spasenia.
Toto dielo zveril Boh svojmu milému
Synovi, Pánovi Jeiovi, aby ho vykonal.
Je málo ¾udí, ktorí po sebe zanechajú
nejaké dielo. Dielo toti je ove¾a viac ne
Poslal Ho sem preto, aby dal svoj ivot
práca. Kadý normálny èlovek pracuje
ako výkupnú cenu za nás: ...ako ani
Syn èloveka nepriiel, aby
a rád pracuje, ale len ve¾ký
Boh tak dokazuje
èlovek je schopný vytvori
mu slúili, ale aby slúil
svoju lásku naproti
a dal svoj ivot ako výkupné
dielo.
nám, e keï sme my
Dielo ije i po smrti tvorcu.
za mnohých. (Mt 20,28)
ete boli hrienikmi,
Spomeòme si na Aleove
Boia láska k nám poslala
Kristus zomrel
Pána
Jeia na krí, ako nám
kresby, Smetanovu hudbu,
za nás. (R 5,8)
Myslbekove sochy, Bøezinove
potvrdzuje Písmo: Boh tak
dokazuje svoju lásku naproti nám, e
básne. Vetky tieto diela stále a stále
hovoria k námu srdcu, sú nám útechou
keï sme my ete boli hrienikmi,
v akých dobách a radosou a chválou
Kristus zomrel za nás. (R 5,8) Lebo
Kristus, keï sme ete boli slabí, ete
v kadom èase.
Ale predsa o iadnom z nich sa nedá
za èasu zomrel za bezboných. (R 5,6)
Obe Pána Jeia je dielo Boej lásky
poveda, e by trvalo naveky. To môeme
prehlási iba o jedinom diele  o diele
k nám. Je to dielo vykúpenia. Má trvalú,
Boom.
veènú platnos. Na základe tohto diela a
Príloha èasopisu Ze slov pravdy a lásky
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¾udí spravodlivý trest, platil za ich dlhy. On
vyhovel poiadavkám ako Boej spravodlivosti, tak i ¾udskej potrebe pokoja.
H¾a, na Pánovi Jeiovi Boh zaloil dokonalý veèný pokoj!
No Kristus nielen urobil pokoj, ale On
ho aj zvestoval a dodnes zvestuje ¾uïom:
A priiel a zvestoval pokoj vám ïalekým a pokoj blízkym. (Ef 2,17) Èo by
nám to bolo platné, keby Kristus ten pokoj
urobil a my by sme o òom nevedeli? Pán
Jei o tom vedel, preto keï ho urobil,
priiel a zvestoval: Pokoj vám! A keï
to povedal, ukázal im svoje ruky aj
svoj bok. A tak zaradovali sa uèeníci,
keï videli Pána. (J 20,19-20) Táto Jeho
zves je evanjelium pokoja. Je to posolstvo o vykonaní pokoja. Kto ho poèuje
a uverí Bohu, ten vyznáva: OspravedlÈasopis Veèný ivot,
není súc z viery, máme pokoj blíi sa
roèník V., marec  apríl 1972, èíslo 2.
k Bohu skrze svojho Pána Jeia Krista. (R 5,1) Toto je pokoj z Boha, Boí
POKOJ
pokoj vytvorený skrze obe Pána Jeia
Krista za nae hriechy. Preto je Pán Jei
Aké sladké slovo pre èloveka, keïe ije
Písmom nazvaný menom Kniea pokoja
v prostredí svárov, nepokojov a vojen!
a Mnoite¾ pokoja: Lebo diea
Mono o nièom inom ¾udia
nehovoria viac za posledné Skrze neho zmieril sa nám narodilo, syn nám je
roky tak ako o pokoji. Èlovek vetko, cie¾om neho daný a knieatstvo bude na
túi po pokoji! Písmo svedèí urobiac pokoj skrze jeho pleci a nazvú jeho meno:
krv jeho kría.
Predivný, Radca, Silný Boh,
pravdivo o ¾udstve veobecne:
(K 1,20)
Udatný Hrdina, Otec VeènosNemajú pokoja, hovorí môj
ti, Kniea pokoja. Mnoite¾ovi
Boh, bezboní. (Iz 57,21)
toho knieatstva a pokoju nebude konPretoe ¾udia nemajú pokoj s Bohom,
ca. Sedie bude na tróne Dávidovom
nemôu ho ma ani navzájom. Príèinou
a bude panova nad jeho
nepokoja medzi jednotlivcami
a národami je bezbonos. Boh Ospravedlnení súc krá¾ovstvom, aby ho pevne
z viery, máme pokoj
postavil a zaloil na pevný
to vedel a preto, aby èloveku
blíi sa k Bohu
umonil prístup k Svojmu poko- skrze svojho Pána základ súdom a spravodlivosou odteraz a na veky.
ju, najprv odstránil hriech. Preto
Jeia Krista.
Horlivos Hospodina Zástuposlal a obetoval svojho Syna.
(R 5,1)
pov to uèiní. (Iz 9,6-7)
A výsledok z Jeho obetovania je
Svet, ktorý Pána neprijme, nemôe
pokoj: Skrze neho zmieril vetko, ciema tento pokoj. Èi treba dokazova, aký
¾om neho urobiac pokoj skrze krv jeho
biedny je svet zmietaný nepokojom? Èo
kría. (K 1,20) Sám Boh vytvoril pokoj!
je platné ¾uïom, e majú mnohé veci, keï
Dielom smrti Pána Jeia je pokoj!
nemajú Boí pokoj? No kto dosiahol tento
Na toto dielo sa hodil len Pán Jei. On
pokoj s Bohom, ten je astný aj upropoloil dobrovo¾ne svoj ivot, prelial svoju
stred súenia na svete. Ako je to s tebou?
krv a tak vytvoril pokoj. On podstúpil za
chce Boh prija a spasi. A preto v mene
Pána Jeia, ktorý zvolal na kríi: Je
dokonané! (J 19,30), dáva a podnes
hlása posolstvo vykúpenia, odpustenia
hriechov, ktoré môe aj ty dosta vierou
v Krista.
Apotoli a prví kresania spojovali
odpustenie hriechov, svoje spasenie
a ospravedlnenie s týmto Kristovým dielom. Ako si ho len cenili a hlásali ho! Aká
krása tohto diela sa nám vyjavuje z ich
spisov! O tom sa doèíta v Biblii, vo svätom Písme. Obrá sa po svetlo do tejto
knihy a spoj i svoje spasenie s týmto
naveky platným Boím dielom, vykonaným prostredníctvom Pána Jeia
Krista za nás.
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ohòom sa rozplynú a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. Boh oèistí zem
ohòom, spa¾ujúcim ohòom.
NÁ BOH
Posledný raz vidíme tento prejav
Boieho charakteru v Zjavení 20,10:
JE SPA¼UJÚCI OHEÒ
A diabol, ktorý ich zvádzal, bol
H¾aïte, aby ste neodbili toho, ktorý
uvrhnutý do jazera ohòa a síry, kde je
hovorí! Lebo ak tamtí neuli odbijúc
elma i faloný prorok a budú muèení
toho, ktorý hovoril na zemi slová
dòom i nocou na veky vekov. Tým
boského zjavenia, tým menej my,
bude ukonèený Boí súd nad úhlavným
ktorí sa odvraciame od toho z nebies,
nepriate¾om Boím i ¾udským.
... lebo ná Boh aj je ohòom spa¾ujúÈasto poèu otázku: Preèo Boh
cim. (d 12,25.29)
neznièí diabla, keï je vemohúci a nechá
ho kona zlo? Odpoveï znie, e Boh
Toto je ve¾mi dôleitý poh¾ad na Boí
urèil èas súdu, aj èas vykonania rozsudku
charakter. U v Starom Zákone je opísasúdu. Boh má svoj èas. Napokon neznièí
ný a Ján Krstite¾ povedal: Ktorý má
existenciu diabla, ale ho uvrhne do veèsvoju vejaèku vo svojej ruke a preèistí
ného ohòa, aby bol trápený dòom i nocou
svoje humno a zhromadí svoju pena veèné veky.
nicu do sypárne, ale plevy bude páli
Vimnime si slová: ...diabol, ktorý
neuhasite¾ným ohòom. (Mt 3,12)
ich zvádzal. On je vinný za záhubu
Poèuli sme, e Boh je
nespoèetného mnostva bysvetlo, Boh je láska, Boh je Lebo h¾a, prichádza deò, tostí z Boieho stvorenia.
ktorý horí ako pec, v ktoduch a teraz Ho Písmo
Boh to vie a spravodlivo mu
rom budú vetci spurní
pripodobòuje k spa¾ujúceza to odplatí veèným tresa vetci, ktorí páchajú
mu ohòu. Slovo spa¾ujúci
tom. Nech sa naa obmebezbonos slamou a spáli
nás vedie k dôsledkom toh- ich deò, ktorý príde, hovorí dzená myse¾ nepokúa posuto ohòa, ktorý hubí, strávi Hospodin Zástupov, take dzova správnos Boieho
a nièí, lebo len Boh môe im neponechá ani koreòa, rozsudku. Boh nemá zá¾uznièi.
bu v odsúdení, no na úkor
ani haluzi. (Mal 4,1)
Oheò znièí aj pri súdnej
lásky neukráti spravodlivos.
stolici Kristovej vetok neuitoèný mate*Vo vetkých vlastnostiach je dokonalý
riál pouitý na stavbe. Aké je slávne vidie
a absolútny. Dokonalý v láske a dokonalý
znièené hàby dreva, sena, slamy v ohni
v súde. Keï predstupujeme pred takétak, e po nich nezostane ani pamiatka,
hoto Boha a myslíme na oheò, ktorý èaká
ktorá by ruila veènú blaenos!
na kadú bezbonos a neprávos a e
Máme tie straný oheò Boieho
veriacim u nieto nijaké odsúdenie, peklo
súdu, ktorý sa prejaví v deò Pánov:
a veèné trápenie, padneme pred Ním
Lebo h¾a, prichádza deò, ktorý horí
a ïakujeme v pokore za Pána Jeia,
ako pec, v ktorom budú vetci spurní
ktorý podstúpil oheò Boieho súdu za
a vetci, ktorí páchajú bezbonos
nae hriechy, keï bol pre ne ukriovaný.
slamou a spáli ich deò, ktorý príde,
Preto môeme v pokore vyzna: Niet odhovorí Hospodin Zástupov, take im
súdenie pre mòa. Moje oèi nikdy neuzrú
neponechá ani koreòa, ani haluzi.
trápenie a oheò.
(Mal 4,1) Tie v 2. liste Petrovom 3,10 sa
píe o tom dni: Ale príde deò Pánov
* redakèná úprava pôvodného textu kvôli
ako zlodej v noci, v ktorý pominú nezrozumite¾nosti
besia s rachotom a ivly rozpálené
Èasopis Veèný ivot,
roèník V., máj  jún 1972, èíslo 3.
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Áno, ná Boh je Svetlo, ktoré nám
zjavuje ná stratený stav. Ná Boh je
láska, ktorou dal Svojho Syna, aby zomrel za nás. Ná Boh je Duch, ktorému
sa máme klaòa, ale je hrozný Boh pre
nevercov, posmievaèov, ¾ahostajných
a váhavých.
Èitate¾! Aký je tvoj stav? Ak ete nie
si spasený, neodkladaj dosiahnu
pokoj s Bohom. Ak si u spasený,
h¾aï, aby si upevòoval svoje
povolanie a vyvolenie.

sveta a pôvod èloveka. On povoláva k bytiu, aj odvoláva zo sveta.

Pán Jei je jediný Spasite¾
l

l

l

Miroslav Vyhnánek

SVEDECTVO BOHA
O PÁNOVI JEIOVI KRISTOVI

l

Pán Jei je Boh Stvorite¾
l
l

l

l

l

l

l

Na poèiatku bolo Slovo a to Slovo
bolo u Boha a to Slovo bol Boh. Ten,
to Slovo bolo na poèiatku u Boha.
Vetko povstalo skrze Neho...
Boh stvoril vetko skrze Jeia
Krista.
On povedal a stalo sa, rozkázal
a postavilo sa.
...ktorý nesie vetko slovom svojej
moci...
Vierou rozumieme, e sú veky ustrojené slovom Boím, áno, i tomu, e
nie z vidite¾ných vecí povstalo to, èo
sa vidí.
Ty si, Pane, v poèiatkoch zaloil zem
a dielom tvojich rúk sú nebesia. Ony
zahynú, ale ty vdy trvá, vetky zostarnú ako rúcho a zvinie ich ako
plá a budú zmenené. Ale ty si ten
istý a tvojim rokom nebude konca.
(BIBLIA)

Pán Jei je veèný Boh Stvorite¾ a Udriavate¾ vesmíru i vetkých bytostí na
nebi a na zemi. Nie ¾udské teórie, ale
boská moc Pána Jeia vysvet¾uje vznik

l

Na svete bol a svet povstal skrze
neho a svet ho nepoznal! Priiel do
svojho vlastného a jeho vlastní ho
neprijali, Ale vetkým, ktorí ho prijali,
dal právo a moc sta sa demi Boími, tým, ktorí veria v jeho meno.
a porodí syna a nazve jeho meno
Jei, lebo On zachráni svoj ¾ud
od ich hriechov.
A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom,
ktoré by bolo bývalo dané niekomu
medzi ¾uïmi, v ktorom by sme mali
by spasení.
...Syn èloveka má právo a moc
na zemi odpúa hriechy.
...ktorý bol vydaný pre nae hriechy
a vstal z màtvych pre nae ospravedlnenie. Ospravedlnení teda z viery,
máme pokoj blíi sa k Bohu skrze
svojho Pána Jeia Krista.
Keï vyznávame svoje hriechy,
verný je a spravodlivý, aby nám
odpustil hriechy a oèistil nás od
kadej neprávosti. (BIBLIA)

Jediný Pán Jei môe odpusti hriechy
kajúcemu hrienikovi a darova Boiu
spravodlivos. Jeho krv oèisuje svedomie a Jeho smr odòala hriech sveta.
Nejestvuje ani ïalí spasite¾ ani ïalia
monos oèistenia.

Pán Jei je jediný Pán
l
l

Toho istého Jeia vzkriesil Boh...
Ale o Synovi hovorí: Tvoj trón,
ó, Boe, na vek veku a berla tvojho
krá¾ovstva berlou priamosti. Miloval
si spravodlivos a nenávidel si
neprávosti. Preto a pomazal,
ó, Boe, tvoj Boh olejom plesania
nad tvojich úèastníkov.
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Seï po mojej pravici, dokia¾ nepodloím tvojich nepriate¾ov za podno
tvojim nohám.
Vetko poddal pod jeho nohy.
...aby vyznal kadý, e Jei Kristus
je Pán na slávu Boha Otca.
A Tomá odpovedal a riekol mu:
Môj Pán a môj Boh!
Tento Jei, ktorý bol vzatý od vás
hore do neba, príde tak, ako ste ho
videli ís do neba.
Boh prehliadol èasy nevedomosti,
ale teraz zvestuje ¾uïom, vetkým,
vade, aby èinili pokánie, pretoe
ustanovil deò, v ktorom bude súdi
celý svet v spravodlivosti, v osobe
mua, ktorého urèil na to a podáva
vetkým ¾uïom vieru, vzkriesiac ho
z màtvych. (BIBLIA)

Boh vzkriesil a posadil ved¾a seba ako
Pána a Boha iba Pána Jeia Krista.
Chce, aby sme Ho prijali a poslúchali.
Boh opä pole svojho Syna na svet.
Zruí vetky vlády a zaloí Boie
krá¾ovstvo spravodlivosti a pokoja. Tam
budú vetci, ktorí uverili Bohu, e Pán
Jei Kristus je veèný Boh Stvorite¾, ich
Spasite¾ a Pán.

Amedeo Cencini

HOROLEZEC
Jeden náruivý horolezec chcel zdola
vrchol vysokej hory v rekordnom èase.
Zaèal zavèas rána, ale napriek vetkému
odhodlaniu nepodarilo sa mu dosiahnu
vrchol do veèera. Zotmelo sa a on ete
stále visel na stene a nevzdával sa.
Napriek tme sa nezastavil a pokraèoval
vo výstupe do temných výav. Naraz sa
v previse nesprávne uchytil a zaèal pada
do håbky. V momente videl celý svoj ivot,
videl i smr a objal ho jej studený dych.
V jej zovretí stratili vetky snahy a ambície význam. Náhle vak pocítil trhnutie
a ostal visie na lane, na jednom konci

istenom v stene, na druhom konci upevnenom na jeho páse. V mrazivom vzduchu visel doslova medzi nebom a zemou.
Vedel, e v tejto chvíli mu nikto z ¾udí
nemôe pomôc. Z celého hrdla zaèal
vola do hlbokej tmy a samoty: Boe,
pomô mi! Situácia bola beznádejná,
z ticha neprichádzala iadna odpoveï,
ale on tým väèmi krièal:
Boe, zmiluj sa nado mnou! Vtedy
z nepreniknute¾ného tmavého neba zaèul
hlas:
Èo chce, aby som ti uèinil?
Zachráò ma, Boe!
Èi verí, e to môem uèini?
Áno Pane!
Nech sa ti stane pod¾a tvojej viery. Ak
teda naozaj verí, odre sa z lana na ktorom visí a poï ku mne!
Rozhostilo sa hlboké ticho. Horolezec
sa ete mocnejie privinul k svojmu lanu.
A vetko zmåklo v èiernej tme. Nali ho po
nieko¾kých dòoch v tej istej polohe, zmrznutého, v rukách pevne zvieral lano...
necelé dva metre nad zemou.

Slepý Bartimeus
Potom prili do Jericha. Pri ceste sedel
slepý Bartimeus a obral. A keï poèul, e
je to Jei Nazarejský, zaèal krièa a hovori: Jeiu, Synu Dávidov, zmiluj sa
nado mnou! Mnohí mu dohovárali, aby
mlèal, ale on tým väèmi krièal: Synu
Dávidov zmiluj sa nado mnou! Vtedy
postál Jei a kázal ho zavola....A on
odhodiac svoj plá vyskoèil a iiel k Jeiovi. A Jei odpovedal a riekol mu: Èo
chce, aby som ti uèinil? A slepý mu
povedal: Rabúni, eby som videl. Vtedy mu povedal Jei: Iï, tvoja viera a
uzdravila! A hneï prezrel a iiel tou
cestou za Jeiom.

Dvaja slepí
A keï iiel odtia¾ Jei, ili za ním dvaja
slepí, ktorí krièali a hovorili: Zmiluj sa
nad nami, Synu Dávidov! A keï voiel do
domu pristúpili k nemu. A Jei im povedal:
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Èi veríte, e to môem uèini? A oni mu
povedali: Áno Pane! Vtedy sa dotkol ich
oèí a povedal: Nech sa vám stane pod¾a
vaej viery! A hneï sa im otvorili oèi.
(Mt 9,27-31)

A Jei povedal: Ja som
priiel na súd na tento svet,
aby tí, ktorí nevidia, videli,
a tí, ktorí vidia, boli slepí.
J 9,39

Citáty Písma:
l

l

l

l

Správne rozde¾uj slovo pravdy

Èasopis Ze slov pravdy a lásky,
roèník XIX., jún 1935, èíslo 6.

l

PÄTORO SÚDOV
l

Názov posledný súd, ktorý sa hojne
vyskytuje v náboenských spisoch, sa
v Písme nenachádza vôbec.
Dr. Pentecost hovorí správne: Je
oklivým zvykom, ktorý zaviedol tzv.
kresanský svet, hovori o súde ako o jedinej udalosti, ktorá sa má sta na konci
sveta, kedy sa postavia vetky ¾udské
bytosti bez rozdielu, svätí a hrienici,
idia i pohania, iví i màtvi pred ve¾kým
bielym trónom, aby boli súdení. Táto
mylienka je uèeniu Písma úplne cudzia.
Písmo uèí o piatich súdoch,
ktoré môeme rozliova:





pod¾a
pod¾a
pod¾a
pod¾a

predmetu súdu,
miesta súdu,
èasu súdu,
výsledku súdu.

1. Súd, ktorý sa týka veriacich
Predmet súdu: Ich hriechy boli súdené.
ÈAS:
MIESTO:
VÝSLEDOK:

rok 30 n.l.
Golgota, krí.
Kristova smr je ospravedlnením veriacich.

l

l

A nesúc svoj krí vyiel von na
miesto zvané Lebka, ktoré sa volá
hebrejsky Golgota, kde ho ukriovali... (J 19,17-18)
Ktorý sám vyniesol nae hriechy
na svojom tele na drevo... (1Pt 2,24)
Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel
za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu.
(1Pt 3,18)
Lebo (Boh) toho, ktorý nepoznal
hriechu uèinil hriechom za nás, aby
sme my boli spravodlivosou v òom
(2K 5,21)
...ale teraz pri skonaní vekov zjavil
sa raz navdy na odstránenie hriechu
svojou obeou. (d 9,26)
...uèiniac si skrze samého seba oèistenie od naich hriechov... (d 1,3)
A tak teraz u nieto nijakého
odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu
Jeiovi... (R 8,1)
Ameò, ameò vám hovorím, e ten,
kto èuje moje slovo a verí tomu, ktorý
ma poslal, má veèný ivot a nepríde
na súd, ale preiel zo smrti do ivota.
(J 5,24)

Slovo súd v tomto veri je to isté slovo,
ako v evanjeliu Matúa 10,15; d 9,27;
2Pt 2,4.
Iné slovo je pouité v 2K 5,10, kde ide
o súd skutkov veriacich (súdna stolica
Kristova).

2. Súd nad veriacimi
Predmet súdu: Ich hriechy boli súdené.
ÈAS:
MIESTO:
VÝSLEDOK:

kedyko¾vek
(poèas ivota)
kdeko¾vek
(poèas ivota)
Prostredníctvom
výchovy, èie trestania
sú veriaci naprávaní.
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Lebo keby sme sami seba rozsudzovali, neboli by sme súdení. Ale
súdení súc od Pána káznení sme,
aby sme neboli odsúdení so svetom.
(1K 11,31-32)
Ak znáate kázeò, Boh sa vám
podáva ako synom. Lebo kdee je
nejaký syn, ktorého by nekáznil
otec? (d 12,7)
Lebo je èas, aby sa zaèal súd od domu Boieho; ale ak najprv od nás, èo
bude koniec tých tých, ktorí neposlúchajú evanjelia Boieho? (1Pt 4,17)
...vyda takého satanovi na záhubu
tela, aby bol duch spasený v deò
Jeia Krista. (1K 5,5)
Ja mu budem otcom a on mi bude
synom, ktorého, keby sa dopustil
nejakej neprávosti, budem tresta
¾udským prútom a údermi synov
èloveka. Ale moja milos neuhne
od neho, ako som urobil, aby uhla
od Saula, ktorého som odstránil
spred svojej tvári. (2S 7,14-15)
Vtedy povedal Dávid Nátanovi:
Zhreil som Hospodinovi. A Nátan
riekol Dávidovi: Aj Hospodin preniesol tvoj hriech, nezomrie. Ale preto,
e si dal tou vecou nepriate¾om
Hospodinovým príèinu, aby sa rúhali, preto i syn, ktorý sa ti narodil,
istotne zomrie. (2S 12,13-14)
...z ktorých je Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby
sa nauèili nerúha sa (1Tm 1,20)

3. Konanie, práce a skutky
veriacich budú súdené
Predmet súdu: Ich hriechy budú súdené.
ÈAS:
MIESTO:
VÝSLEDOK:

v príchode Kristovom
súdna stolica Kristova
odmena alebo koda,
ale sám bude spasený.

Toto je vána mylienka, e i keï Kristus
sám vyniesol nae hriechy na svojom tele
na drevo a Boh zas¾úbil, e na nae

hriechy viac nespomenie (d 10,17),
predsa musí prís na súd kadý skutok.
ivot a skutky veriaceho èloveka musia
by postavené Pánom do pravého svetla.
l

l

A preto sa aj vemone snaíme,
aby sme, buï e dlejeme doma v tele, buï e sme von z domova, jemu
sa ¾úbili. Lebo my vetci sa musíme
ukáza pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden kadý odniesol to,
èo naèo vykonal skrze telo, u èi
bolo dobré, èi zlé. (2K 5,9-10)
A ty èo súdi svojho brata? Alebo
aj ty, preèo pohàda svojím bratom?
Lebo sa vetci postavíme pred súdnou stolicou Kristovou. (R 13,10)

Na druhom mieste slová brat a (my)
vetci sa opä vzahujú jedine na veriacich. Svätý Duch nikdy nezamieòa spasených a zahynutých. Vdy hovorí jasne
a jednoznaène. Ak by aj niektorý krvou
obmytý svätý neveril, e by vôbec mohol
prís na nejaký súd, odvoláva sa Pavol
na Izaiáa, aby ukázal, e to hovorí Pán,
e mne sa skloní kadé koleno a kadý jazyk bude oslavova Boha. Tak tedy jeden kadý z nás dá sám za seba
Bohu poèet. (R 14,11-12)
Nasledujúce miesto Písma odôvodòuje súd nad skutkami a dielom, ktoré
veriaci konali v Pánovi:
l

Lebo iný základ nemôe nikto poloi mimo toho, ktorý je poloený, ktorým je Jei Kristus. A jestli niekto
stavia na ten základ zlato, striebro,
drahé kamene, drevo seno slamu 
jedného kadého dielo vyjde najavo,
pretoe to ten deò ukáe, lebo sa
zjaví v ohni. A jedného kadého dielo, aké ktoré je, sám ten oheò skúsi.
Ak zostanie nieèie dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu; ak zhorí
nieèie dielo, bude ma kodu, a on
sám bude zachránený, ale tak ako
skrze oheò. (1K 3,11-15)
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4. Súd nad národmi

A nasledovné miesta Písma stanovujú
èas tohto súdu:
l

l

l

l

Lebo Syn èloveka príde v sláve
svojho Otca so svojimi anjelmi
a vtedy odplatí kadému pod¾a
jeho skutkov. (Mt 16,27)
...a bude blahoslavený, pretoe
ti nemajú èím odplati, lebo ti bude
odplatené pri vzkriesení spravodlivých. (L 14,14)
Lebo ako v Adamovi vetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi vetci budú
oivení. Ale jeden kadý vo svojom
vlastnom poriadku: prvotina Kristus,
potom tí, ktorí sú Kristovi, za jeho
príchodu... (1K 15,22-23)
A tak nesúïte nièoho pred èasom,
dokia¾ nepríde Pán, ktorý aj osvieti
skryté veci tmy a zjaví úmysly sàdc,
a vtedy bude ma jeden kadý
chválu od Boha. (1K 4,5)

Ak pohliadneme na svoje chudobné a kusé dielo, poznávame, ako milostivo a zhovievavo nás viedol a pôsobil nami a pôsobí, e vo vetkej naej práci predsa len
nájde nieèo, za èo nás pochváli. On vak
je pôvodca tejto chvály a On ju pôsobí.
A to nás istotne ve¾mi poteuje.
l

l

A h¾a, prídem skoro a moja odplata
so mnou, aby som odplatil jednému
kadému pod¾a toho, aký bude jeho
skutok. (Zj 22,12)
Za týmto u mi je odloená koruna
spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deò, on, ten spravodlivý
sudca, a nie len mne, ale aj vetkým,
ktorí milujú jeho príchod, (2Tm 4,8)

O mieste tohto súdu hovorí
Písmo v 1Te 4,17:
l

...potom my iví ponechaní budeme
razom s nimi vychvátení v oblakoch
v ústrety Pánovi do povetria. A takto
budeme vdycky s Pánom.

ÈAS: Pri slávnom Kristovom zjavení.
l A keï príde Syn èloveka vo svojej
sláve a vetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy
a zhromadené budú pred neho
vetky národy a oddelí ich jedných
od druhých, ako pastier odde¾uje
ovce od kozlov. (Mt 25,31-32)
l A tedy ako sa zberá kúko¾ a páli
ohòom, tak bude aj pri skonaní tohto sveta: Syn èloveka pole svojich
anjelov a vyberú z jeho krá¾ovstva
vetky pohorenia i tých, ktorí páchajú neprávos. (Mt 13,40-41)
MIESTO: Údolie Jozafat.
l Lebo h¾a, v tých dòoch a v tom
èase, keï navrátim zajatých Júdu
a Jeruzalema, zhromadím aj vetky
národy a zavediem ich dolu do údolia
Jozafatovho a tam sa budem s nimi
súdi pre svoj ¾ud a pre svoje dedièstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili
medzi pohanov a moju zem si rozdelili... Neche sa zobudia národy
a povstanúc idú hore do údolia
Jozafatovho, lebo tam sa posadím,
aby som súdil vetky národy naokolo. Prilote srp, lebo dozrela atva!
Poïte, zídite, lebo pre je plný, pretekajú kade, pretoe ich zlos je ve¾ká. Hromady, hromady zhromadi
v údolí rozhodnutia! Lebo je blízko
deò Hospodinov v údolí rozhodnutia.
(Joel 3,1-2;12-14)
VÝSLEDOK: Niektorí budú spasení,
niektorí pôjdu do zahynutia.
l

A títo pôjdu do veèného trápenia,
ale spravodliví do veèného ivota.
(Mt 25,46)

Národy budú súdené pod¾a toho, ako
nakladali s tými, ktorých tam Kristus
nazýva svojimi bratmi
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A Krá¾ odpovedajúc riekne im: Ameò
vám hovorím, e nako¾ko ste to uèinili
jednému z týchto mojich najmeních
bratov, mne ste uèinili. (Mt 25,41)
A o môj ¾ud vrhali los a dávali chlapèa za smilnicu a dievèa predávali za
víno a pili... A synov Júdu a synov
Jeruzalema ste popredali synom
Javáncov, aby ste ich ïaleko odstránili od ich územia. H¾a, ja ich vzbudím z miesta, na ktoré ste ich predali,
a obrátim vau odplatu na vau
hlavu. (Joel 3,3;6-7)

Týmito bratmi, ako sa domnievame, sú
ostatky idov, ktorí sa obrátia k Pánovi
Jeiovi, svojmu Mesiáovi a síce v dobe
Ve¾kého súenia, ktoré nastane po vzatí
cirkvi k Pánovi a skonèí slávnym zjavením sa náho Pána:
l

l

Lebo vtedy bude ve¾ké súenie,
akého nebolo od poèiatku sveta a
doteraz, ani u nikdy viac nebude.
A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo; ale
pre vyvolených budú skrátené tie
dni. (Mt 24,21-22)
A ja som mu povedal: Pane, ty vie.
A riekol mi: Toto sú tí, ktorí prili z to-

l

ho ve¾kého súenia a oprali svoje
rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej.
(Zj 7,14)
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 to, èo zdruje, viete,
aby bol zjavený vo svojom èase.
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 príchode, toho bezboníka,
ktorého príchod je pod¾a mocného
pôsobenia satanovho so vetkou
mocou a so znameniami a s livými
zázrakmi a s kadým zvodom
neprávosti medzi tými, ktorí hynú,
pretoe neprijali lásky pravdy, aby
boli spasení... (2Te 2,3-10)

Dôkazov pre to je ove¾a viac,
ako by sme tu mohli uvies.

Pretoe tento súd nad ijúcimi národmi sa èasto zamieòa so súdom
pred ve¾kým bielym trónom opísaným v Zjavení 20, 11-15,
preto je dobré ukáza rozdiely medzi nimi:
Súd nad ijúcimi národmi

Ve¾ký biely trón















iadne vzkriesenie.
ijúce národy súdené.
iadne knihy.
Na zemi.
Tri skupiny: ovce, kozly, bratia.
V èase, keï sa zjaví Kristus.

Vzkriesenie.
Màtvi súdení.
Knihy sú otvorené.
Nebo a zem utiekli.
Jedna skupina: màtvi.
Po tisícroènom krá¾ovstve.
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Svätí s Kristom sa zúèastnia tohto
súdu a preto nemôu by predmetom
súdu:
l

l

l

Alebo èi neviete, e svätí budú súdi
svet? A ak vy máte súdi svet, èi ste
nehodní rozsúdi veci, ktoré sú najmenie? (1K 6,2)
...a priiel Starodávny dòov a daný
bol súd svätým Najvyích a priiel èas
a krá¾ovstvo prevzali svätí. (Da 7,22)
A prorokoval aj o nich siedmy
od Adama Enoch, keï povedal:
H¾a, priiel Pán so svojimi svätými
myriadami uèini súd proti vetkým
ich bezboníkom pre vetky skutky
ich bezbonosti, ktorými páchali
bezbonos, a pre vetky tvrdé reèi
spupné, ktoré hovorili proti nemu,
hrienici, bezboní. (Júda 14-15)

Oba súdy, toti súd pred ve¾kým bielym
trónom a súd nad ijúcimi národmi, majú
spoloènú len jednu vec  Sudcu!

5. Súd bezboných màtvych
ÈAS:
Istý, Bohom urèený deò po tisícroènom
krá¾ovstve
l Boh tedy prehliadol èasy nevedomosti, ale teraz zvestuje ¾uïom, vetkým, vade, aby èinili pokánie, pretoe ustanovil deò, v ktorý bude súdi
celý svet v spravodlivosti v osobe
mua, ktorého urèil nato, a podáva
vetkým ¾uïom vieru vzkriesiac ho
z màtvych. (Sk 17,31-31)
l Ale ostatní màtvi neoili a sa dokoná tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie.
A keï sa dokoná tých tisíc rokov,
rozviazaný bude satan a prepustený
zo svojho alára. (Zj 20,5.7)
MIESTO:
Pred ve¾kým bielym trónom.
l A videl som ve¾ký trón biely i sediaceho na òom, pred ktorého tvárou
utiekla zem i nebo, a miesto im nebolo nájdené (Zj 20,11)

13
VÝSLEDOK:
Uvrhnutie do ohnivého jazera.
l A ak niekto nebol nájdený zapísaný
v knihe ivota, bol uvrhnutý do
ohnivého jazera.
Poznámky:
 Písmo hovorí o súde nad anjelmi.
(1K 6,3; Júda 6; 2Pt 2,4)
 Lk 22,30 sa pravdepodobne vzahuje
na sudcov v dobe Boej vlády èie
teokracie, ktorí budú spravova izraelský ¾ud. Ide tu viac o správu ne
o súd. (Pozri Iz 1,26)

Mnohí èitatelia snáï boli uvedení
v zmätok slovom deò v Sk 17,31
a R 2,16; nech si preèítajú teda
nasledovné miesta, kde deò
znamená dlhie obdobie
(2Pt 3,8; 2K 6,2; J 8,56).
Hodina u Jána 5,25 trvá
u skoro 1900 rokov!
Karel Koøínek

Cestou ivotem 1970

BLAHOSLAVENÝ ÈLOVEK,
KTORÝ SA ROZUMNE CHOVÁ OPROTI CHUDOBNÉMU
Blahoslavený èlovek, ktorý sa rozumne chová oproti chudobnému. V zlý
deò ho vyslobodí Hospodin. Hospodin
ho bude strái a zachová ho pri ivote, bude blaený na zemi a nevydá ho,
Pane, do vôle jeho nepriate¾ov. Hospodin ho posilní, keï bude neduivie na
posteli. Premení, Boe, celé jeho
leite v jeho nemoci. (alm 41,2-4)

Vyslobodenie v zlý deò
Zdravý nechápe chorého, bohatý chudobného, silný slabého. Iba ten, kto sám
preiel nemocou, zail chudobu, kto pocítil,
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èo je slabos, ten pochopí a zdrí sa
unáhleného súdu. Tento záver je úplne
prirodzený, ale v ivotnej praxi to býva,
ia¾, práve naopak. Mu, ktorý svojmu
pánovi dlhoval desa tisíc hrivien a zakúsil odpustenie svojho ve¾kého dlhu,
ve¾mi skoro na to zabudol a nemal z¾utovanie so svojím malým dlníkom, ktorého
bezcitne vydal aláru (Mt 18,25-30)! Je to
a nepochopite¾né, ako èasto práve tí,
ktorým bolo to¾ko odpustené, tak tvrdo
a nemilosrdne vymáhajú v záujme svätosti a spravodlivosti Boej ten alár.
Avak nie pre seba, ale pre druhých.
Ako odline koná ná Pán! On, ktorý
nikdy neostal niè dlný svojmu Bohu, po
ktorom nikdy nesiahla iadna nemoc, ani
chudoba èi slabos, On prvý prejavuje
to¾ko pochopenia pre ná hrozný údel, e
Ho niè nemôe na nebi udra, aby za
nami nepriiel a nevzal na seba vetky
nae nemoci, biedu a chudobu, nae
¾udské mdloby, aby nám pomohol,
odpustil a zaplatil vetky nae obrovské
dlhy. Nesúdil, nedolomil trstinu a neuhasil
tlejúci knôt... a predsa práve On nebol
vo svojom zlom dni Boieho súdu na
Golgote Hospodinom vyslobodený, ale
opustený!

Hospodinova strá
Aké pochopenie mal Jakob pre útle deti,
pre brezé ovce a kravy a pre potreby svojho stáda! Ako obozretne a oh¾aduplne
volil pre nich cestu a urèoval poiadavky
na ich výkon! Bol pravým skúseným, trpezlivým a starostlivým pastierom, ktorý
dokázal dobre opatrova svoje od Boha
mu zverené stádo. Nenechal sa znepokoji Ezavom, ani ovplyvni jeho ponukou.
Nedal priechod svojej netrpezlivosti, ale
prispôsobil sa potrebám najslabích. Je
zvlátne, ako ivot pri stáde zmenil pôvodne sebeckého Jakoba  ktorý z tohto
dôvodu musí opusti domov  v nového,
nesebeckého, oh¾aduplného èloveka,
schopného návratu a akého obohatené-

ho! Zakúsil vo svojom ivote onú moc
Boej opatery pred Lábanovou ¾sou
a hnevom vlastného brata. Opatera nie je
iba obyèajná ochrana slabého a bezbranného pred nebezpeèenstvom. Je to láskyplná výchovná starostlivos, ktorá pôsobí
pokoj a istotu v ivote opatrovaného, e
sa mu niè zlé nemôe sta.
Kto si zaslúil väèiu pozornos
a strá Hospodinovej opatery ako Ten,
v ktorom sa Bohu tak dobre za¾úbilo,
ktorý mal to¾ko porozumenia a lásky pre
padlého èloveka? A predsa Ho Boh vydal
a opustil pre ná hriech! Keï nás tak
ve¾mi miluje, môeme aj naïalej osta
sebeckí a bezoh¾adní voèi slabým?

Zachovanie pri ivote
Zrada, sprenevera nièí najdôleitejí
predpoklad spolunaívania  dôveru
a lásku. Tam u nie je moné obnovi to
pôvodné, tam u nastáva trvalé rozdelenie: jeden pre druhého zomrel. Preto sa
zrada trestala smrou. Ebiatár je jediným
zradcom, ktorý mal úèas na Adoniáovom spiknutí a samozvanom vladárstve,
ktorého Hospodin zachoval pri ivote.
Boh nezabudol na jeho vzah k Dávidovi
v zlej dobe, ani na jeho spoluúèas na
Dávidových utrpeniach. Kòazom vak
osta nemohol (1Kr 2,26-27). Ko¾kokrát
sme váne naruili svoj vzah k námu
Pánovi svojou neverou? Ko¾kokrát sme
Ho u vo svojom ivote zmý¾aním, slovami a skutkami zapreli, potupili, sklamali
a zradili! Ko¾kokrát sme si u zaslúili
zvrhnutie zo svojho kòazského postavenia, hodní zavrhnutia a smrti? Boh nás
vak nielene zachoval pri ivote, ale nás
aj v naom kòazstve obnovuje a utvrdzuje!
A to vetko pre Toho, ktorý tak dokonale súcitil so slabými, pre Toho, ktorý
nebol uetrený bolesti smrti, hanby a potupy, aby bol ivot tých slabých obnovený, zachovaný a rozhojnený, aby boli
tí slabí dosadení do postavenia krá¾ovského kòazstva ku cti a sláve Boej,
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k prináaniu obetí Jemu príjemných a ¾úbych. Je i v nás toto Boie porozumenie
so slabými? Porozumenie, ktoré vyplýva
z nového ivota a nový ivot aj pôsobí?

Blaený na zemi
alamún vidí hlavnú úlohu krá¾a a jeho
ve¾kú zodpovednos pred Bohom predovetkým v spravodlivom rozsudzovaní
a v ochrane slabých. Boh tak urobil krá¾a
alamúna najastnejím zemským krá¾om, jeho vládu najastnejím obdobím
izraelských dejín a jeho poddaných
najastnejími ¾uïmi, ijúcimi v mieri
a v pokoji. A dokedy? Dokia¾ chodil po
cestách Hospodinových, dokia¾ si zachoval rozumné a múdre srdce, ktoré malo
porozumenie pre slabého a jeho údel.
Od chvíle, keï jeho srdce zhrublo pod
cudzím vplyvom pohanských ien, keï
v òom prevládlo bezoh¾adné sebectvo,
zaèína stupòova zaaenos slabých
daòovým bremenom. Vtedy smutne konèí
jeho astie, pôvodne slávna kapitola dejín Boieho ¾udu a upadá jeho bohatstvo.
Bolo niekedy rozumnejie a múdrejie
srdce ne to, ktoré bilo v hrudi náho
Spasite¾a? Mohlo sa Bohu za¾úbi v niekom tak, ako v Òom? Mal niekedy niekto
väèí súcit a ¾útos nad zástupmi ako
On? Zaplakal snáï niekto nad èlovekom
a nad celým Jeruzalemom ako On? A bol
On naozaj tým "blaeným na zemi," keï
Ho jeho vlastný národ vyvrhol a zavrhol,
uèeníci zradili, zapreli, opustili a Boh Ho
opustil, trestal a strápil? Vie, ako draho
je vykúpené tvoje astie? Pre teba, ktorý
prejavuje tak málo porozumenia voèi
slabému?

Ochrana pred nepriate¾om
Bezboný Achab ostal napriek svojej
vojenskej udatnosti slabochom, otrokom
svojich vlastných iadostí. ¼ahkomyse¾ne
sa pustil do vojenského konfliktu so
Sýriou o Rámot Gileád a do svojho

bezboného dobrodrustva zatiahol aj
bohabojného krá¾a Jozafata. Aj tento,
napriek vetkej svojej duchovnej udatnosti, ostal slabochom, nedôsledným
muom, náchylným kvôli falonému
pokoju a ¾udským oh¾adom ku kompromisom. Iiel dokonca tak ïaleko, e takmer
zahynul v bitke pre Achaba, ktorý chcel
¾sou uniknú chamtivosti svojich nepriate¾ov. Ale Boie Slovo je mocné. Vrah
slabého Nábota musí zahynú, aj keï je
bezmocný zvestovate¾ Micheá livými
prorokmi verejne potupený a uvrhnutý do
alára. Jozafat, mu so srdcom citlivým
pre slabosti svojho ¾udu, je pred chamtivosou nepriate¾a zachovaný, keï volá
k Bohu, ale Achaba nachádza napriek
vetkej jeho ¾stivosti a taktike smrtiaci íp
(1Kr 22).
Akým udatným hrdinom je ná drahý
Pán! Ako sa On ujíma slabých proti ukrutnému a silnému lovcovi! Ako odmietol
kadé pochybné spojenectvo, kadú
lákavú ponuku, kadý kompromis a riadil
sa Boím Slovom! A predsa je práve On
vydaný chtivosti svojich nepriate¾ov
úplne bezbranný, ako nikto z ¾udí, aby
nebol vyslobodený z ich ruky  pre teba
a pre mòa!

Posilnenie na posteli
Preèo musí ma Ezechiá, ktorému sa
nevyrovnal iadny iný judský krá¾, také
protivenstvo od Senacheriba Asýrskeho,
keï ho nakoniec Hospodin uvrhol do
takej hroznej nemoci? Musí tu by nejaká
skrytá príèina, ktorá musí vyjs najavo
ako ten jeho vred, aby bola figami
uzdravená! Jeho útoèiom, záchranou
a ivotom je jeho osobný poklad  schrany klenotov, striebro i zlato i vonné veci...
a nie samotný Hospodin. Bolo potrebné,
aby pri svojom bohatstve olúpal zlato
z dvier Hospodinovho chrámu, aby nasýtil
Senacheribovu chamtivos? Preèo etril
svoje poklady na úkor Hospodinovho
domu? Táto príèina vyla najavo, keï ho
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nakoniec Boh posilnil, keï neduivel na
posteli svojím slovom a znamením, keï
skutoène premenil celé jeho leite tým,
e mu ivot predåil o pätnás rokov. Aké
pochybné poklady to ukazoval babylónskym vyslancom namiesto tých nebeských! A predsa verný Boh neodoprel
úvodné zas¾úbenie krá¾ovi, ktorý dokázal
plaka a ma porozumenie pre slabých
(2Kr 18-20).
Ako odline vedel vzda chválu Bohu
ná drahý Pán vo vetkých svojich súeniach! Aký poklad nám zjavil vo svojom
srdci bez toho, aby Ho niekto posilnil,
keï neduivel na tvrdom golgotskom lôku  pre teba a mòa, pre nás zomdlených!
Èasopis Cestou ivotem, 3.11.1959

KADÉHO DRUHU ZLÉHO
SA CHRÁÒTE. (1Te 5,22)
Aj keï máme mnoho príkladných a vzorných postáv muov v Boom Slove, predsa len Boh v Pánovi Jeiovi nám zostane tým najlepím príkladom. V druhej knihe Mojiovej 3,14 hovorí Boh o sebe:
Som, ktorý som. Znamená to: Som
Ten od vekov a na veky Boh a znamená to
tie: Som ten, za koho sa vydávam. A my,
ako Jeho deti, máme ma tú istú vlastnos. Vierou v Pána Jeia sme sa stali
Boími demi a máme dokazova toto vysoké postavenie svojím ivotom a stavom.
Stáva sa, e niektorý kresan sa vemone snaí javi známky kresanského
ivota iba v nede¾u vo sviatoèných atách. Ale po zhromadení, vo vedných
dòoch týdòa, by sme v òom ako poznali kresana. Je to iba pretvárka, druh zla,
pred ktorým nás varuje úvodný ver. Preto brat, sestra, skúaj sa pred Boou tvárou; ako je to so mnou? Som pravým kresanom alebo sa za neho len vydávam?
Ná Pán a Tvorca mohol poveda:
Som, ktorý som. Kie by sme aj my
mohli poveda to isté o sebe: Som, za
koho sa vydávam!

Èasopis Veèný ivot,
roèník V., január  február 1972, èíslo 2.

NASLEDOVA IHLU
Pane, Ty si ihla a ja som ni. Tak sa modlil
istý veriaci v Zambii. Pre nás trochu
nepochopite¾ná modlitba, ktorá vyla zo
srdca afrického chlapca. Navtívil kolu na
misijnej stanici a pozoroval, kým dievèatá
ili, ako ni vdy nasleduje ihlu.
Poïte za mnou, povedal Pán svojim
uèeníkom. On by nás chcel ma stále tak
blízko Seba a tak úplne oddaných Jemu,
aby sme Ho nasledovali tak priamo a s takou závislosou, ako ni nasleduje ihlu.
Èasopis Ze slov pravdy a lásky,
roèník XVIII., august 1934, èíslo 8.

NENOSTE BREMENÁ
Takto hovorí Hospodin: Vystríhajte sa
pre svoje due a nenoste bremena
v sobotný deò ani nevynáajte bránami Jeruzalema! (Jr 17,21)
Veriaci ¾udia sú úèastníkmi veènej radosti
a veèného odpoèinutia. Veèná rados
a veèné odpoèinutie nám zaèali u tu na
zemi. V ich plnosti ich budeme zakúa
a u Pána, v nebeskom Jeruzaleme, kam
putujeme.
Sme na ceste k nebesiam. Máme sobotu, to jest odpoèinutie, deò èo deò. Máme pokoj, ktorý nám spôsobila Kristova
krv; máme odpoèinutie, ktoré nám dal
Pán Jei, keï sme uverili v Neho. Tie
sme nali odpoèinutie svojim duiam,
hneï ako sme vzali Jeho jarmo na seba,
ktoré je uitoèné. (Mt 11,28-30). Vetky
ostatné jarmá a bremená sú aké. Boh si
nepraje, aby sme ich nosili.
Tak ako judský ¾ud nemal nosi bremená v sobotu, aby ju neznesvätil, tak
nemáme ani my nosi bremená v odpoèinutí, ktoré nám dal Pán a ktoré sme
nali v spojení s Ním. Inak by sme toto
odpoèinutie v sebe nièili.
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Aké bremená nemáme nosi? Bremená previnení, starostí, obáv. Tieto bremená nièia pokoj, odpoèinutie, ktoré má
zakúa srdce kadého Boieho dieaa.
Nenosme tie bremená a u vôbec nie
cez jeruzalemské brány. Choïme do
kadého zhromadenia bez bremien.
Zlome ich ihneï k Pánovým nohám
a bude nám dobre na ceste k nebesiam.

Upravil Ján Siracký

Èasopis Ze slov pravdy a lásky,
roèník XVIII., jún 1934, èíslo 6.

BEZÚHONNÁ CESTA
Cesta silného Boha je bezúhonná.
( 18,31) Silný Boh je to, kto ma opasuje silou a dáva, aby moja cesta bola
bezúhonná. ( 18,33)
Poznanie, e Boia cesta je bezúhonná,
je jednou z najpoehnanejích vecí pre
veriacu duu. Ono bolo vo vetkých
dobách silnou oporou viery. V òom
nachádzajú Boie deti i dnes nevyèerpate¾né poteenie v tomto údolí tieòu
smrti, kde je to¾ko dôvodov k zármutku.
Cesta, po ktorej nás vedie Boh, má svoj
pôvod v Jeho nekoneènej láske. Koniec
tejto cesty je vdy poehnanie. Po nej
nás Boh vedie ku svätosti a k sláve.
Pripodobòuje nás Kristovi. Ak prechádzame cez skúky, vedzme, e nás majú
vies len bliie k Pánovi a k poznaniu
Jeho lásky. Vtedy sa uèíme pozna Pána
a Jeho lásku do takej miery, v akej sme
Jeho a ju nikdy predtým nepoznali.
V kadom súení má Pán pre nás aj
poteenie. No On s ním niekedy neprichádza ihneï po naom volaní. Necháva
nás nejaký èas v skúkach, ktoré na nás
dopustil. Robí to len pre nae dobro, kvôli
námu posväteniu a oèisteniu!
Len keï nás Jeho výchova vedie
bliie k Nemu, máme z nej úitok. Ak
sme neboli pritiahnutí k Nemu bliie
a nestali sme sa Kristovi podobnejí, mi-
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nuli sme sa cie¾a. To je vlastný úèel
vetkých skúok, ktorými prechádzame.
V nich máme stráca svoje telesné
zmý¾anie a nadobúda nebeské. Máme
sa meni a Kristus rás. Ak sa to deje,
pozná sa to i v naom chodení. Naa
cesta sa stáva dokonalejou.
Krásny príklad Jeho nevyspytate¾nej
a predsa bezúhonnej cesty je nám
podaný v evanjeliu Jána 11. kapitole. Tam
èítame, e keï Pán Jei poèul o ochorení Lazara, zostal tam, kde sa to dopoèul, ete dva dni. Bola v tomto Jeho
konaní láska? Preèo sa neponáh¾al
ku chorému priate¾ovi, aby ho uzdravil
a poteil jeho zarmútené sestry? Èi
nevedel, s akou bolesou na Neho èakali? Ony verili, e ho Pán mohol zachova,
keby chcel. On ale i pri ich viere a elaní
konal tak, ako sa to zhodovalo s Jeho
bezúhonnou cestou. I s nami tak koná.
Spoliehame sa na Boiu lásku, ale pod¾a
vlastných mylienok a výpoètov. Divíme
sa, e nám nezosiela pomoc. Preto i keï
Pán dopustí na nás nieèo, èoho sa
bojíme a èomu nerozumieme, vedzme,
e Jeho cesta je bezúhonná.
Bolo to v súhlase s Jeho dokonalou
láskou, e Pán Jei zostal na onom
mieste dva dni. Týmto zdraním bola
zjavená vo väèej miere Boia sláva
a väèie poehnanie ako pre Lazara, tak
pre Máriu a Martu. Poznali, e Pán znamená pre nich ove¾a viac, ne si predtým
predstavovali. Mali príleitos k hlbiemu
poznaniu Kristovej ve¾kej lásky. Poznali
Ho ako vzkriesenie a ivot. V blízkosti
smrti a hrobu poznali Pána viac, ne za
akýchko¾vek iných okolností. Získali
nesmierne mnoho a Pán bol tie oslávený. Tu tie vidíme, ako Boh èiní cestu
svojich svätých bezúhonnou, dokonalou.
Marta, keï poèula, e prichádza Pán,
beala Mu oproti, ale Mária zostala doma.
Tak ako bola dokonalá Pánova cesta, keï
zostal na onom mieste dva dni, bola dokonalá i cesta Márie, keï zostala doma.
Nepohla sa z miesta bez Jeho slova, ako
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ani Pán Jei neurobil krok bez Otcovho
pokynu. Tomuto konaniu sa nauèila v Jeho spoloènosti, keï sedávala u Jeho nôh
(Lk 10,39). Dokázala sa stíi v dôvere,
i keï sa jej prirodzené elanie nesplnilo.
I my potrebujeme stíenie pred Jeho
tvárou, aby bola i naa cesta bezúhonná.
Naa sila sa nemá prejavi len v èinnosti,
ale aj v pokojnom oèakávaní. Nepatrièná
èinnos je èasto iba ú¾ava nepokojného
ducha. Len stíené a Boou milosou
upevnené srdce môe trpezlivo èaka na
Boí rozkaz.
V nasledovnej 12. kapitole evanjelia
Jána èítame o slube, ktorú vykonala
Mária Pánovi. Ona, ktorá vedela sedie
u Pánových nôh, dokázala i slúi, keï to
bolo potrebné. Ona vykonala Pánovi takú
slubu, ako nikto druhý a to preto, lebo ju
vykonala v pravý èas! Bola opásaná Boou mocou, v ktorej mohla chodi bezúhonne ako v zármutku, tak aj v slube
Pánovi. Pamätajme, e kadá ve¾ká
a Bohu milá sluba pochádza zo stíeného srdca. Stíme sa pred Ním a to
i vtedy, keï nerozumieme Jeho cestám.
Vedzme, e aj vtedy sú Jeho cesty s nami
bezúhonné a dokonalé. Ak sa uspokojíme na Jeho cestách tak, ako sa musí
uspokoji a utíi i diea odstavené od
svojej matky ( 131), a ak budeme aj
v súeniach oèakáva na Jeho poteenia
a poehnanie, vtedy uèiní On i nau cestu
bezúhonnú, dokonalú.

J. Holiday

Èasopis Ze slov pravdy a lásky,
roèník XIX., február 1935, èíslo 2.

CIRKVI (ALEBO ZBORY)
SVÄTÝCH
(Vo¾ne upravené)

...a na tej skale zbudujem svoju cirkev... (Mt 16,18)
Toto slovo Písma nám hovorí, e
Kristus sám je stavite¾. Keï ale Pavol
píe: ...ako múdry stavite¾ poloil som

základ a iný stavia naò. Ale kadý nech
h¾adí, ako naò stavia (1K 3,10), hovorí,
e tu sú stavitelia ¾udia a u nich sú na
rozdiel od Krista moné bludy a chyby,
ktoré pripomínajú ich zodpovednos.
V nasledujúcich veroch preto apotol
ukazuje monos, e na tento základ
mono stava drevo, seno, slamu. Také
dielo by nevydralo skúku ohòom v deò
súdu a kto by takto staval, vzal by kodu.
Vzh¾adom k tejto ve¾kej zodpovednosti a arche previnenia, ak sa nestavia
pod¾a Boieho poriadku, pýta sa ich: Èi
neviete, e ste chrámom Boím a e
Duch Boí prebýva vo vás? (1K 3,16)
Apotol opä vynecháva urèitý èlen, aby
ukázal, e cirkev v Korinte nie je celý Boí
chrám, i keï nesie jeho charakter. Boli
iste spolu s ostatnými vybudovaní v príbytok Boí v Duchu (Ef 2,22). Tu celkom
urèite nesmieme myslie na telo jednotlivého veriaceho, ktoré je tie chrám
Svätého Ducha. To je pravda, o ktorej sa
píe v 1K 6,17-20, ale nie v Ef 2,22.
Videli sme teda, e pri stavbe cirkvi
jestvuje monos poblúdenia a zlyhania
v súvislosti s ¾udskou zodpovednosou
a ïalej, e celá cirkev v Korinte mala ako
Boí chrám túto zodpovednos.
Vzh¾adom na Cirkev ako celok hovoril Pán, e On sám je stavite¾ a pripojil
ku tomu: a brány pekla ju nepremôu
(Mt 16,18). Preèo nemôu premôc Cirkev brány pekla? Pretoe to, èo Pán stavia, je dokonalé. Ani jeden màtvy kameò
sa v nej nenájde. Pán stavia svoj dom len
zo ivých kameòov (1Pt 2,5). ivý kameò,
ktorý pripojil Pán ku svojej stavbe, sa
z nej u nikdy nemôe vybra. Podobne aj
úd Jeho Tela, ktorému je On Hlava, sa
nedá oddeli od Tela a ani jedna ovca
Jeho Stáda, ktorú On uviedol do vlastnej
Cirkvi, sa nikdy nemôe strati.
Keï ale prejdeme od Cirkvi k cirkvám
(miestnym zborom), nachádzame ve¾ký
rozdiel. Stavba, ktorú stavajú ¾udia, nie je
dokonalá. Èo oni vloia do stavby, musí
sa niekedy zase odobra a tí, ktorí tvorili
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súèas miestneho zboru, môu poblúdi
a strati v òom svoje miesto.
Vidíme, aké dôleité sú tieto rozdiely
a ako nám pripomínajú to, èo bolo vyie
povedané. Boh sám pripája kadý úd ku
svojej Cirkvi, ktorá je Telo Kristovo a to
tak, e k tomu nie je potrebný ani súhlas
toho èloveka, ani súhlas akéhoko¾vek
iného èloveka. Ba ani sám nemusí vedie,
èo s ním vykonal Boh. Ale v cirkvi svätých je to naopak. Ak èítame v Sk 2,42,
e tí, ktorí ochotne prijali slovo a dali sa
pokrsti, pripojili sa k miestnemu zboru
veriacich a zostávali v uèení apotolov
a v spoloènom bratskom obcovaní a pri
lámaní chleba a na modlitbách. Toto sa
nedialo bez ich prièinenia. Ilo o spoloènos, v ktorej mono zostáva i nezostáva. No nikdy nemono poveda ani o jednom veriacom èlovekovi, e chce alebo
nechce zosta údom Kristovho Tela. A ani
on sám nemôe poveda, e chce alebo
nechce ním zosta! Èi to vie alebo nie, je
údom Kristovho Tela! Niè ho nemôe odlúèi od Kristovho Tela. A o nejakom ustaviènom zotrvávaní z jeho strany sa nemôe hovori práve tak, ako nemôeme
nieèo podobné tvrdi o údoch vlastného
tela. No je to nieèo úplne iné, keï uvaujeme o spojení a obecenstve s miestnou
cirkvou. Aby mohla zauja znovuzrodená
dua svoje miesto v niektorom zbore Pánovej Cirkvi, musí sa pre to rozhodnú, je
potrebné jeho rozhodnutie a to preto, aby
s ním mohla miestna cirkev poèíta. Ak je
niekto vnútri, zostane tam, ak bude verný. Ak nezostane verný, môe by z nej
vylúèený. Áno, môe sa sta, aj keï je to
smutné, e sa miestna cirkev musí riadi
rozkazom: Vyvrhnite toho zlého spomedzi seba! (1K 5,13). A tu je nutné
hovori o tej dôleitej slube dozorcov
(biskupov) èi starích v cirkviach.

Dozor v cirkviach
Aby sme sa mohli týmto predmetom
zaobera, uvaujme o apotolových

19
slovách na zaèiatku jeho listu veriacim vo
Filipách: Pavol a Timoteus, sluhovia Jeia Krista, vetkým svätým v Kristu
Jeiovi, ktorí sú vo Filipách, s dozorcami a diakonmi (sluobníkmi)... (F 1,1).
V naom preklade je slovo episkopos 
dozorca  preloené slovom biskup.
Toto slovo je odvodené od slovesa, ktoré
znamená dozera, no slovo diakon pochádza zo slovesa slúi. Teda list je
písaný vetkým svätým, ktorí sú vo Filipách s dozorcami a sluobníkmi.
Niekto by sa mohol domnieva, keïe
apotol neposiela list cirkvi, ale vetkým
svätým vo Filipách, e týmto svätým
chýbal charakter cirkvi. Ale skutoènos,
e sú oslovení veriaci vo Filipách zároveò
s dozorcami a sluobníkmi staèí na to,
aby túto domnienku vyvrátil. A okrem toho apotol oslovuje v tomto liste veriacich
vo Filipách cirkev: A viete aj vy, Filipänia, e na poèiatku evanjelia, keï som
odiiel z Macedonie, niktorý zbor (cirkev) sa nezúèastnil na mojich potrebách, aby bol dal a prijal, len vy sami.
Lebo aj keï som bol v Tesalonike, i raz,
i dva razy ste mi poslali to, èo som potreboval (F 4,15-16). Práve to, e mali
podiel na apotolovom nedostatku, ukazuje na ich spojenie a spoloèné konanie.
Mnohí sa tie domnievali, pretoe list
je písaný vetkým svätým vo Filipách,
e preto vetci svätí na nejakom mieste
sú miestna cirkev (tvoria jeden zbor)
bez oh¾adu na to, èi sa spolu schádzajú
a èi sú spolu v chváloreèení, slube
a vzájomnej starostlivosti alebo nie. K takému názoru nenájdeme v Boom Slove
oporu. Za èias apotolov bolo vzácnou
skutoènosou, e cirkev na nejakom
mieste tvorili vetci svätí z toho miesta,
aj keï sa kvôli podmienkam zhromaïovali v rôznych miestnostiach. Ale veriaci ¾udia na jednom mieste by netvorili
iadne cirkvi, keby sa nezhromaïovali
v mene Pána Jeia a neboli tak budovaní v príbytok Boí v Duchu. A práve
tieto slová  s biskupmi a sluobníkmi 
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svedèia o tom. Boský doh¾ad a pokorná
pastierska starostlivos najlepie vyznaèujú zvlátny ráz cirkvi.
Písmo hovorí o Pánu Jeiovi samom
ako o Biskupovi (Dozorcovi): ale teraz
ste obrátení k pastierovi a biskupovi
svojich duí (1Pt 2,25). Tak ako je ovciam svojho stáda Pán Pastierom a Biskupom, tak i sluba starích sa týka stáda a záleí v pasení a v doh¾ade a starostlivosti o due. V naom jazyku nie je
taká zrejmá súvislos medzi slovami
pastier a stádo ako v gréètine Nového
Zákona, kde obe slová u svojou rovnozvuènosou ukazujú svoju príbuznos.
Grécke slovo pre pojem pastiera je
Poimen: niekto, kto pasie a slovo pre
pojem stáda je Poimne: to, èo býva pasené a stráené. Pán nám to tak krásne
hovorí v evanjeliu Jána 10. Vetky ovce,
èi sú zo idovského ovèinca alebo z národov, poèuli Jeho hlas a ili k Nemu. On
potom je s nimi. Stará sa o nich a chráni
ich. Oni sú Jeho stádo a On je ich Pastier. Aj miestna cirkev má tie isté charakteristické rysy onej ve¾kej spoloènosti,
ktorej Pastierom a Biskupom je Kristus:
Vetci svätí v Kristu Jeiovi...s dozorcami a sluobníkmi podávajú verný obraz
toho, èím má by Boia cirkev.

Vzájomná zodpovednos
Èinnos starích sa javí zvlátnym spôsobom v bdení nad duami v cirkvi,
napríklad pri prijímaní do cirkvi alebo
vylúèení z nej tých, o ktorých Pán prikazuje, aby boli vyvrhnutí. Ale zodpovednos nespoèíva jednostranne na ich
bedrách, ale celá cirkev má spolu s nimi
zodpovednos za ich doh¾adu. A nielen
to, je to tie vzájomná zodpovednos.
Keï Peter na jednej strane napomína
starích, aby pásli stádo Boie a dozerali
naò dobrovo¾ne, na druhej strane napomína mladích, aby boli poddaní starím
(1Pt 5,2.5). Ak sa tí, èo majú väèiu skúsenos v slove pravdy snaia vies

svätých, prièom napomínajú tých, èo vystupujú z rady, poteujú malomyse¾ných,
ujímajú sa slabých a sú zhovievaví ku
vetkým, potom zas sú svätí veobecne
napomenutí, aby poznali tých, ktorí pracujú medzi nimi a sú ich predstavení
v Pánovi a aby ich preve¾mi milovali pre
ich dielo (1Te 5,12-14).
Iste, starí majú ve¾kú zodpovednos,
no ich zvlátna zodpovednos ete
nezbavuje cirkvi ich zodpovednosti.
Cirkev má zodpovednos, na ktorej sa
zúèastòuje kadý jednotlivec vlastnou
mierou. Niektorí bratia si sotva uvedomujú, e sú zodpovední za blaho cirkvi. Takí
bratia môu, keï sa zíde cirkev k lámaniu
chleba, k modlitbe atï., bez výèitiek svedomia zosta doma. Oni o tom vôbec
nepremý¾ajú, e svojou neprítomnosou
nièia blaho cirkvi. Na tejto vzájomnej zodpovednosti závisí celé blaho cirkvi.
Je to ako v rodine. Písmo rozkazuje
najprv enám, aby boli poddané svojim
muom, potom nariaïuje muom, aby milovali svoje eny; potom deom, aby ctili
rodièov a otcom, aby nepopudzovali svoje deti k hnevu; potom sluobníkom, aby
poslúchali svojich telesných pánov a pánom, aby zanechávali hrozbu a vetkých
spoloène napomína apotol aby boli
poddaní jedni druhým v bázni Boej
(Ef 5,21). Ako by bolo moné toto vetko
vykona, keby sa èlenovia jednej domácnosti navzájom nepoznali a neuznávali
vzájomnos, ktorá je medzi nimi? Presne
tak je to aj s cirkvou a jej jednotlivými
údmi. Kadý má uznáva a aj prija zodpovednos i povinnos, ktorá sa zhoduje
s jeho postavením v cirkvi. Iste, miera poznania týchto vecí môe by ve¾mi rôzna,
ale to nesmie spôsobi iadne akosti
vzh¾adom k prijatiu a uvedeniu detí
Boích do cirkvi, ak sú ochotné da sa
vies tam, kde Boh chce vidie svoje deti.
To najpotrebnejie, predovetkým
pre uèeníkov, je poddanos. I keï majú
jednotlivci malú známos, ak sú ochotní
uèi sa a ochotní podda sa, môu sa sta

blok 12.qxd

14.12.2009

18:34

Page 21

21

KRESAN
astnými údmi cirkvi Boieho ¾udu. Z toho, o èom sme doteraz uvaovali, mono
jasne vidie, e najdôleitejia pastierska
a biskupská sluba môe by vykonávaná
pod¾a Písma len vtedy, ak sa schádzajú
veriaci ako cirkev pod¾a vzoru Písma.
Táto vec je ve¾mi dôleitá a má základný
význam pre pravé poznanie toho, èo je
cirkev svätých, take by iste bolo potrebné o tom ïalej uvaova.
Ø A z Milétu poslal do Efezu
a povolal k sebe starích zboru.
(Sk 20,17)
Ø A tak tedy majte na seba pozor
i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby
ste pásli cirkev Boiu, ktorú si
dobyl vlastnou krvou. (Sk 20,28)
Ø Nato som a zanechal na Kréte,
aby si to, èo ete chýba, uviedol
do poriadku a po mestách ustanovil starích, ako som ti nariadil.
(Tt 1,5)
Ø Tedy starích medzi vami
prosím...paste stádo Boie, ktoré je
medzi vami, dozerajúc dobrovo¾ne,
radi, ani nie pre mrzký zisk, ale
ochotne... (1Pt 5,1-2)
Pod¾a týchto slov Písma boli na rozlièných miestach starí, ktorým Svätý
Duch dal do srdca starostlivos o veriacich a ktorí ich opatrovali a dozerali, aby
sa v Boej cirkvi dialo vetko Boím spôsobom. Veriaci v tých miestach poznali
týchto starích medzi sebou a starí zas
poznali kadú jednotlivú duu, ktorá bola
zverená do ich starostlivosti.

Milét

Frantiek Jan Køesina

Èasopis Ze slov pravdy a lásky,
roèník XVIII., január 1934, èíslo 1-2.

AKO SA POZNÁ STARÍ?
A keï si nezvolíte starích, ako ich
poznáte? pýtala sa ma istá sestra v Kristu, keï mi hovorila o tom, ako volili kazate¾a v ich cirkvi. A aj starích tak volíme,
dodala.
Videli ste stádo oviec, ktoré by si volilo pastiera?
Nie.
A kto im ho zvolil?
Hospodár.
Tak i Pán ustanovuje starích  pastierov a veriaci ich majú proste uzna i prija."
Je napísané: A tak tedy majte na
seba pozor i na celé stádo, v ktorom
vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov,
aby ste pásli cirkev Boiu, ktorú si dobyl svojou krvou. (Sk 20,28)
Ako sa ale rozpoznajú? ¼ahko! Ve¾mi
¾ahko. Boh nám ukazuje na niektoré èrty,
ktoré majú starí alebo dozorcovia. Uveïme si niektoré miesta svätého Písma.
Ale vás iadame, bratia, aby ste
znali tých, ktorí pracujú medzi vami
a sú vaimi predstavenými v Pánovi
(alebo: ujali sa váho vedenia v Pánovi)
a napomínajú vás, a aby ste ich preve¾mi milovali pre ich dielo. Majte pokoj medzi sebou! (1Te 5,12-13) Máme
pamäta na svojich vodcov, ktorí nám
...hovorili slovo Boie a pozorova
aký bol ich východ, koniec ich obcovania, máme nasledova ich vieru.
(d 13,7) Máme poslúcha svojich
vodcov a ustupova im, lebo oni bdejú
za nae due (d 13,17). A tie tých,
ktorí dobre spravujú, máme cti.
(1Tm 5,17)
Pravého starieho poznáme pod¾a
viery a práce. Viera je i v akých dobách
jeho charakteristickou èrtou. Nezahá¾a.
Javí ve¾ký záujem o rast veriacich a spasenie neveriacich. Je èinný v Pánovej
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vinici. Tam je dostatok práce a starí ju
koná s láskou a radosou vo viere, e nie
je daromná. Nemusia ho do nej naháòa. Nepodobá sa dievèine, ktorá sa ete
nevie dovtípi, èo má robi v domácnosti.
Starí, pretoe pracuje, neprichádza do
zhromadenia neskoro a tie nevyletí
po zhromadení prvý z dverí. Nájde si
prácu pred i po zhromadení. Vie, e
niekto potrebuje slovo útechy a povzbudenia. A návtevy! Kie by Pán dal milos
i èas k návtevám  a to nielen starím
bratom, ale aj sestrám.
Starí napomína tých, ktorí sa odchy¾ujú od pravdy a od Pánových priamych
ciest, opúajú Pánove ¾apaje a zanedbávajú zhromadenie. Napomína pod¾a
pokynov Písma, take mnohokrát o tom
druhí ani mnoho nevedia. Napráva bez
hluku, s láskou.
Hovorí Boie Slovo jednotlivcom,
alebo ak má dar, tak i v zhromadení.
Vetci starí nemôu pracova v Slove
a v uèení v zhromadení (1Tm 5,17), ale
môu vyuèova jednotlivo a oboznamova
s Boou vô¾ou.
Má pozor na seba a celé stádo. Ak by
nestráil seba, nedbal na uèenie Písma,
nemohol by pás Boiu cirkev a nemohol
by ju dobre spravova. Sú starí, ktorí
dávali na seba ve¾ký pozor, boli usilovní
a tak dobre spravovali. Po rokoch vak
ochabli a nedobre spravovali cirkev.
Vetko to pod ich rukami krípalo ako
v pokazenom automobile, ktorý nebol
udriavaný v dobrom stave. Slubou
starích musí by cirkvi dodávaný olej 
Svätý Duch a rozmnoovaná láska.
Starí bdie nad duami Boích detí.
Veriaci sú mu zverení do opatery. On za
nich bude raz sklada úèet. Bdie nad nimi
 ako? Na kolenách.
Kto toto koná, ten je Svätým Duchom
ustanovený starí. Pod¾a týchto známok
sa ¾ahko spozná a úprimnými veriacimi
uzná. Je nimi ctený a milovaný pre prácu,
ktorú koná. Za takých starích sa s radosou i ïakuje.

KRESAN
R. Müller

TOPIC 1/09

SÚ NAE ZBORY BIBLICKÉ?
Naou úlohou nie je rozliova súèasné
duchovné prúdy. Nemáme na to právo!
Sám Jei hovorí: Nesúïte, aby ste
neboli súdení. Hovori je striebro, mlèa
zlato! Namiesto kritizovania, pracujme
radej na spoloènom diele! Kadá kritika
dokazuje kritického ducha. Burina musí
dorás a do atvy, aby spolu s òou nebola vytrhaná i penica! ia¾ takéto výroky
dnes nie sú zriedkavé a namiesto presadenia jasného biblického posolstva sa
radej pestuje atmosféra v duchu milujme sa a buïme jednotní.
Keï zaènú na budove vlhnú steny,
postaráme sa o vysuenie múrov, poprípade opravíme i strechu, aby sme zabránili ïalím kodám. V duchovnej oblasti
sme vak ove¾a bezstarostnejí. Neskúmame, èo hovorí Boie Slovo a sme prístupní vetkému. Preto nie sme vodotesní a do naich zborov velièo preniká
a naruuje spoluprácu. Aj keï Pán Jei
pris¾úbil, e jeho cirkev nepremôu brány
pekla, nie je to pre nás dôvod pre lenivos
a bezstarostnos.
Èasto mám dojem, e návtevníci naich zhromadení oèakávajú skôr zábavné slovo, ako vánu kázeò. Zdá sa nám,
e pravé evanjelium o Pánovi Jeiovi
poznáme a prive¾mi dobre a nudí nás.
Preto ho musíme vyperkova ¾ahkými
anekdotami, svinou hudbou èi pohybmi
pri piesòach. Slovo Boie samotné u
nestaèí, preto prichádza nápad za nápadom, ako zabezpeèi poèetný rast návvtevníkov. Hlavné pri tom je nepohori
ich a u vôbec nie kríom. Veríme vôbec
ete, e Slovo Boie samotné má moc
zmeni èloveka? Musíme ho riedi, ochucova a zabáva ním ¾udí? Prihovárame
sa ¾uïom tak, ako je im ¾úbe, namiesto
toho, aby sme im povedali, e bez Spasite¾a zahynú vo svojich hriechoch? A keï
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aj povieme, tak je to èasto prive¾mi jemné
 na úrovni detskej besiedky. Vános posolstva je prakticky zamlèaná, úzku cestu
a tesnú bránu takmer nespomíname.
John McArtur píe: Pozvanie evanjelia sa nesmie chápa ako prosíkanie
Záchrancu o láskavé dovolenie vstúpi
do ivota hynúceho hrienika. Je to jasná
výzva a príkaz èini pokánie a nasledova
ho. Najväèí div spasenia nespoèíva v tom,
e my prijímame Pána Jeia, ale naopak, e on prijíma nás. Naa záchrana to
nie je v prvom rade rozhodnutie sa èloveka pre Krista. Je to Boie suverénne dielo.
Obsahuje ete slovo, ktoré zvestujeme spásonosné znepokojenie, alebo
zvestujeme nekodného Boha, ktorý je
závislý od naej blahosklonnosti dovoli
mu, aby nás miloval? Kde zostala pravda,
e èlovek je pred Bohom naveky stratený
hrienik? Nemusí èlovek najprv vytriezvie zo svojej falonej istoty? Nemusí najprv spozna svoju beznádejnú situáciu,
aby zatúil po záchrane? Bez pokánia,
bez priznania si pravdy o naej pozícii,
naej vine, neexistuje nádej na záchranu.
Kde sa dá dnes ete nájs Boia bázeò? Kde sa ete poukazuje na dôsledky
nevery a neposlunosti voèi Bohu? Kde
sa ete uplatòuje káznenie v zhromadení? Veï v súèasnosti sa u nenaprávajú hrienici, ale tí, ktorí hriech pomenujú
jeho pravým menom. Nemali by sme namiesto nových metód a moderných foriem zhromadení nanovo vytýèi tú starú
poslunos z viery? (R 1,5; 16,26)
Ako cirkev Pána Jeia mali by sme
opä nadobudnú odvahu ku konfrontácii
a nemali by sme sa hanbi vyznaèi jasnú
odde¾ujúcu hranicu voèi duchu tejto doby,
duchu sveta. Poloil Pán Jei svoj ivot
na kríi za nás, aby sme ho roztopane
oslavovali? Bola reformácia omyl? Zomierali martýri viery zbytoène? Mýlili sa?
Oni istotne nie. Omyl môe by len na
naej strane.
Mám strach z toho, e nám viac záleí
na mienke sveta, ako na tom, èo hovorí

Boh. Mnohé zbory sa dostávajú do problémov práve kvôli tomu, e sa prispôsobujú duchu doby a zaujímajú nejasný
postoj k Písmu Svätému. Tam, kde mizne
dôvera v Bibliu, prestávajú by veriaci
svetlom a so¾ou. Sú vlaní, vhodní jedine
na to, aby ich Pán vyp¾ul zo svojich úst.
Len návrat k Slovu Boiemu nám
môe pomôc. K Biblii sa nesmie niè prida, niè ubra. Je bez omylov a chýb. Ale
kto zastáva tento názor, musí sa pripravi
na to, e sa stane outsiderom. Pritiahne
na seba nielen hnev sveta, ale i nevô¾u
èasti veriacich, veï ako len môe by
niekto taký netolerantný? Ale v otázke
pravdy tolerancia nemá miesto. A nejde
tu ani o nadradenos, ani o nelásku.
Som realista a viem, e iadny zbor
nie je perfektný, ale základ musí pevne
stá. A to je pozna pod¾a postoja k Biblii,
pod¾a toho, akú pozíciu a dôleitos má
kázanie Boieho Slova, pod¾a zdravého
uèenia a praktického ivota. Je vzdávaná
Bohu pravá sláva? Ako to vyzerá s dôsledným nasledovaním Pána Jeia? Je
misia dôleitou súèasou zborovej práce?
Je láska k Bohu a medzi veriacimi navzájom poznávacím znakom? Vládne
jednota?
iadny zbor nenaplní dokonale vetky
tieto znaky a prejavy. Na zemi toti neexisstuje dokonalý zbor. A keby aj existoval,
v tej chvíli, v ktorej by som sa k nemu pripojil ja, stal by sa nedokonalým. Toto vak
nie je dôvod, aby sme zniovali biblický
tandard. Naopak, je to výzva, aby sme
mnohé otázky, ktoré sa dnes u sotva kladú, spravili stredobodom náho záujmu.
Èasopis Ze slov pravdy a lásky,
roèník XVIII., september 1934, èíslo 9.

LAVICE
Istý farár kázal prázdnym laviciam. Najprv
ich vetky chválil, e sú vdy na svojom
mieste, pozorne naèúvajú, nevrtia sa a neobzerajú. Potom im vak povedal, èo má
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proti nim. Nikdy na nich nevidel nejaký
duchovný pokrok, ani úèinok Boieho
Slova, ani záujem. Boli voèi nemu ¾ahostajní a sú màtve.

Iný farár roztriedil lavice
do piatich kategórií.
1. Lavice kritikov, ktorým sa Boie
Slovo málokedy páèi,
2. Lavice nepravidelných návtevníkov, v ktorých je èasto poloprázdno.
3. Lavice neporiadnych poslucháèov, kam sa prichádza neskoro
a o Boie Slovo nejavia záujem,
4. lavice srdeèných poslucháèov,
hotoví prijíma Boie Slovo
do svojho srdca,
5. lavice modlitebníkov, ktorým tak
záleí na kázanom slove, e sa
modlia za kazate¾a aj poslucháèov.
Aj v zhromadeniach Boieho ¾udu  nie
iba v kostole  sú také lavice. Na ktorej
sedáva, brat, sestra?
Èasopis Veèný ivot,
roèník V., marec-apríl 1972, èíslo 2.

ALLÚMOVE DCÉRY
Ved¾a neho opravoval allúm, syn
Hallocheov, kniea polovice okresu
Jeruzalema, on i jeho dcéry (Neh 3,12)
Èítame Písmo a èasto narazíme na prekvapujúce slovo. Od poèiatku tretej kapitoly Nehemiáovej knihy sa menujú samí
mui, èo je prirodzené, lebo ide aj o fyzicky akú prácu  stavbu mestského múru okolo Jeruzalema s batami (veami)
a stavbu mestských brán. Kamenárska,
demolaèná, nosièská, renovaèná, opravárska, tesárska, kováèska a zámoènícka
práca vyadovala najmä fyzickú silu.

Preto nás pri èítaní neprekvapuje, e ju
konajú mui. Od najvyích kòazov s ich
bratmi a kòazov, cez muov Jericha, po
jednotlivcov a ich synov, dokonca aj zlatníci a obchodníci, nezvyknutí na fyzicky
namáhavú prácu, vetci sa zapojili. Práca
postavila ved¾a seba knieatá ved¾a
prostého ¾udu, bez rozdielu. A zrazu:
Ved¾a neho opravoval allúm, syn
Hallocheov, kniea polovice okresu
Jeruzalema, on i jeho dcéry. Výnimka
z pravidla. Nie iba mui, ale aj eny stavite¾ky sa zúèastòovali na tej vzneenej,
no akej práci. Nepoznáme ich mená,
ale Boh dal zaznamena ich prácu. Bez
pochybnosti pre povzbudenie sestrám.
V 6. kapitole knihy Nehemiáa vo veri 14. sa spomína prorokyòa Noadia, e
sa pripojila k Tobiáovi a ostatným Hospodinovým nepriate¾om, aby kazili Boie
dielo. Dcéry allúmove ale mali srdce pri
Boom diele a ruky, ktoré Boiemu dielu
napomáhali.
My sa dnes nachádzame v podobnej
situácii aká bola za Nehemiáa. Múry
zborov sú na mnohých miestach rozvá¾ané. Nepriate¾ s úspechom borí jasné
svedectvo naich predkov. A tí, èo majú
srdce nastavené ku chodeniu po Boích
cestách si nachádzajú miesto pri obnovovaní a pestovaní svedectva a pomáhajú
znovu stava zbúrané múry a brány.
V tejto práci môu pomáha aj sestry. Aká
sila je v tom, keï je celá domácnos 
zbor jednomyse¾ný a stojí pevne za Pánovým svedectvom!
Tým, e toto hovoríme, nezabúdame,
e miesto eny pri tomto je vdy v skrytosti a nie verejné kázanie. Osobné oddelenie sestier od náboenského sveta
a bohabojnos ich stavia do jednej rady
medzi budovate¾ov svedectva. Nech
povzbudí sestry táto pravda. Prichádza
deò, v ktorom sa za stavbu múrov a brán
budú bra odmeny.
Boh dal èes allúmovým dcéram,
ktoré nevynechal zo zoznamu budovate¾ov Jeruzalema.
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ného a vzkrieseného. Toto postavenie sa
dá prija len vierou vo svedectvo v nás
prebývajúceho Svätého Ducha. Apotol
VETKO V KRISTOVI
Pavol k nám prevoláva: Lebo vetci,
ktorí sú vedení Duchom Boím, tí sú
Lebo písmo hovorí: Nikto, kto verí
synmi Boími. Sám ten Duch spolu
v Neho, nebude zahanbený. (R 10,11)
svedèí s naim duchom, e sme demi
Toto som napísal Vám veriacim
Boími... (R 8,14.16)
v meno Syna Boieho na to, aby ste
Pred naím znovuzrodením bolo nae
vedeli, e máte veèný ivot, aby ste
postavenie pred Bohom v prvom Adaverili v meno Syna Boieho. (1J 5,13)
movi, teraz v druhom, v Kristovi. Predtým
v tele, teraz v Duchu. Predtým v smrti,
Aká to prepevná istota kadého veriaceteraz v ivote. Boli sme otroci hriechu,
ho, znovuzrodeného èloveka, zaloená
teraz sme sluobníci Pána Jeia. Staré
na tej Skale, základe, na ktorom vierou
veci pominuli, h¾a vetko je nové. I keï sa
môeme spoèíva, na Pánovi Jeiovi!
podarí satanovi, aby sa ukázalo pri nás
Niè nás nemôe odlúèi od Jeho lásky,
nieèo z toho starého, nová prirodzenos
nemôe zadra mocné prúje silnejia ako stará, ako
dy Jeho milosti. Keby sme Lebo sme Jeho dielom, satan. V sile Ducha Boieho
nezabúdali, neustávali stále stvorení v Kristu Jeiovi môeme víazi. To nové bunato, aby sme konali
prináa obe chvály Jemu,
de v plnosti zjavené, keï si
dobré skutky, ktoré Boh
ktorý nás naveky vytrhol
Pán príde pre svoju Cirkev.
vopred prihotovil, aby
z veènej smrti a daroval nám
Vtedy toto nae poruite¾né
sme v nich chodili
veèný ivot. Spievame v piestelo, poníené, obleèie nepo(Ef 2,10).
ni: Z neistoty vyvedený, zo
ruite¾nos, vtedy budeme
tmy k svetlu privedený, na èes Bohu
vzkriesení alebo vychvátení v ústrety
spievam. Z Jeho slova prúd istoty, mocne
Pánovi do oblakov. A tak budeme vdycpre mòa plynie, koho Jei raz vykúpil,
ky s Pánom! Ale nesmieme zabudnú na
ten u nezahynie! Aká radostná prítomslová, ktoré Pavol napísal Títovi, ale aj
nos, ktorú môeme preíva skrze vieru
nám: ...ktorý dal sám seba za nás, aby
v spojení s naím Pánom, a ete slávnejsi nás vykúpil od kadej neprávosti
ia budúcnos nás èaká, keï si nás Pán
a oèistil sebe ¾ud zvlátny, horlivý
vezme domov. Túto rados môeme predobrých skutkov (Tt 2,14). Kadý
íva kadý deò, ale len vtedy, keï budeznovuzrodený èlovek by mal vedie, e je
me h¾adie, myslie na to, èo je hore. Keï
povolaný u tu na zemi oslavova Boha,
sa zaèneme obzera na seba a veci, ktoré
náho nebeského Otca, dôstojným spôsú okolo nás, èo nájdeme? To, z èoho
sobom, ivotom, skutkom toho nového
sme boli vyslobodení: hriech, biedu, tráèloveka. Lebo sme Jeho dielom, stvopenie, nepokoj, neistotu, zúfalstvo, strach.
rení v Kristu Jeiovi nato, aby sme
Nezamestnávajme sa tým, èo sme urobili,
konali dobré skutky, ktoré Boh vopred
robíme, ale èo urobil a robí ná Pán pre
prihotovil, aby sme v nich chodili
nás. Nerozmý¾ajme o tom, akí sme my,
(Ef 2,10). Lebo nech je také zmý¾anie
ale aký je On a my v Òom. Potom jasne
vo vás, aké bolo aj v Kristu Jeiovi...
poznáme to nesmierne bohatstvo milosti
(F 2,5). Ten kto hovorí, e zostáva
a lásky Boej v Pánovi Jeiovi nám
v òom, je povinný ako On chodil, i sám
darované. Tí, ktorí veria v Pána Jeia
tak chodi (1J 2,6). Nedá sa tak chodi,
ako svojho Spasite¾a, sú uvedení do
ba ani pomyslie na také chodenie, obconového postavenia, v Krista a ukriovavanie, robenie dobrých skutkov, bez viery.
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Ona vyluèuje akúko¾vek sebadôveru,
spo¾ahnutie sa na vlastnú silu alebo
dôveru vo vetko vidite¾né. A viera je
podstatou toho, na èo sa èlovek nadeje, presvedèením o veciach, ktoré sa
nevidia (d 11,1). Vetko z nás, alebo
okolo nás je dobré, súce jedine k tomu,
aby oslabilo nau vieru, preto nám je
treba kadého èasu bdelosti, ostraitosti
a modlitby, aby sa nepodarilo nepriate¾ovi
naich duí zakali oko naej viery a od-

vráti ho od náho Pána, od náho
nebeského Otca, od Jeho slova a tých
nebeských vecí. Zostaòme v blízkosti
svojho Pána, v tom úzkom spojení,
h¾aïme na Neho, sýme sa Jeho Slovom,
stojme v slobode ktorou nás Kristus oslobodil! Dôverujme mu za kadých okolností, nechajme sa mu vies. On nás vyslobodil, vyviedol z otroctva, hriechu, smrti
a chce nás vies púou tohto sveta
a istotne dovedie k cie¾u, do svojej slávy!

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

Frederick Butcher

Èasopis Ze slov pravdy a lásky,
roèník XVIII., máj 1934, èíslo 5.

TRI VE¼KÉ ÚLOHY
NÁHO PÁNA
Úlohy náho Pána na tejto zemi boli
rôzne. Nechceme ich obmedzi iba na tri.
Jeho úlohy boli tak mnohostranné, e ná
krátky rozum ani nemôe vetko pochopi. Predsa ale by sme sa chceli krátko
zamyslie nad tromi z týchto ve¾kých Pánových úloh:
1. Zjavi svojho Boha.
2. Zados uèini Boej spravodlivosti.
3. Ukáza Boím deom, ako sa majú
chova na zemi.
Tento svet stratil pravé poznanie Boha
zhubným a rozkladným pôsobením hriechu. U v raji naplnil nepriate¾ srdce èloveka pochybnosou o nekoneènej Boej
láske. Odvtedy má èlovek prevrátené
zmý¾anie o pravdivom charaktere Boha a nepozná Boha. Naozaj ostrý obraz
o temnom stave ¾udí nám podáva prvá kapitola listu Rimanom. Nad týmto
stavom sa nae srdce desí a zachveje.

Medzi iným je tam napísané: A ako
neuznávali za hodné a potrebné ma
Boha v pravej známosti, tak ich aj Boh
vydal v neosvedèenú myse¾ prevrátenú, aby robili to, èo sa nepatrí...
(R 1,28). Nemôeme uvaova o tomto
predmete z celého Písma, aj keï by to
bolo nanajvý pouèné, ale uvedieme ete
dve miesta Písma: Svet nepoznal skrze múdros Boha (1K 1,21). Ná Pán
hovoril idom: Neznáte ani mòa, ani
môjho Otca (J 8,19). Bola to ve¾ká úloha Boieho Syna, aby tu na tomto svete
vrátil ¾uïom stratené poznanie Boha.
A ak sa niekto pýta, ako to urobil, môeme mu poveda len, e On  ten jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom  zjavil Boha vo svojej osobe (J 1,18). On sám
bol Boh zjavený v tele (1Tm 3,16). Srdce
skutoèných Boích detí sa ve¾mi raduje
z tejto pravdy, lebo v osobe Pána Jeia
Krista môu poznáva veèného, svätého
a vemohúceho Boha. Preto rozumieme
odpovedi Pána Jeia na Filipovu prosbu,
aby im ukázal Otca: Taký dlhý èas som
s vami a nepoznal si ma, Filipe? Kto
mòa videl, videl Otca a ako ty hovorí:
Uká nám Otca? (J 14,8-9) A vo svojej
velkòazskej modlitbe Pán hovoril: A to
je ten veèný ivot, aby poznali teba,
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jediného pravého Boha a toho, ktopil. Musel nahradi to, èo neulúpil ( 69,5).
rého si poslal, Jeia Krista (J 17,3).
Hrôzy kría, nevýslovné duevné úzkosti,
Aj keï je toto poznanie Boha medzi vektorými trpel, keï bol uèinený hriechom
riacimi ve¾mi rôzne, predsa v òom môu
a vetka neèistota hriechov sveta, keï
a majú bohatnú vetky Boie deti. Pavol
ila okolo Jeho èistej due, to vetko vysa modlil, aby veriaci v Kolosách rástli
povedá o nesmiernej ve¾kosti obete nev známos Boha (Kol 1,10). A Peter vyzýpokvrneného Baránka Boieho, ktorú prival rozptýlených svätých, aby rástli v miniesol za hrienikov. Tvoja prchlivos
losti a známosti náho Pána
do¾ahla na mòa a vetky
a Spasite¾a Jeia Krista A to je ten veèný ivot, tvoje vlny sa lámu na mne.
aby poznali teba,
(2Pt 3,18).
Strápil si ma ( 88,8). Vetjediného pravého Boha
Teraz prejdime k druhej
ky vlny Boieho hnevu nad
a toho, ktorého si poslal,
úlohe Pána, toti, aby naveky
hriechom sa prevalili cez NeJeia Krista.
naplnil spravodlivé poiaho; búrka sa vyzúrila. Boí
(J 17,3)
davky svätého Boha oproti
oheò dokonale strávil zápalnú
nám, ¾udským synom. Tieto poiadavky
obe. Srdcia Boích detí sú v pohnutí,
sú takého rozsahu, e ich vôbec nemôkeï sa zamyslia nad Pánovým utrpením.
eme posúdi. Bezodná håbka naej
Ako sa vak radujú, e On nakoniec
stratenosti je ïaleko väèia, ne by mohol
zvolal: Je dokonané! (J 19,30) Potom
èlovek pochopi. V jednom podobenstve
idú a rozprávajú o Jeho spravodlivosti, e
náho Pána je táto ve¾ká vina prirovnaná
On ju vykonal: Prídu a budú zvestova
k 10 000 hrivnám (Mt 18,24). Je to vlastjeho spravodlivos... ( 22,32) Jemu
ne myriada hrivien, nesmierna cena,
nech je za to èes a chvála a dôstojnos
ktorú by nikto nikdy nemohol zaplati. Aká
na veèné veky!
prevrátená je mylienka, e by mohol
Treou úlohou náho Pána bolo ukáza
èlovek nieèo odobra z tejto viny svojimi
mnohým synom pod¾a Ducha, ako majú
pochybnými dobrými skutkami a svojimi
i na tejto zemi, lebo On je ich vodca, ich
bezcennými modlitbami, veï by nebol
príklad, ich vzor. Patrí sa teda, aby sa Mu
nikdy schopný zaplati ani jedinú hrivnu!
tí, ktorých spasil svojou smrou, podobali
Satan naepkáva ¾udským srdciam, e
v kadodennom ivote. On sa nehanbí naich vina nie je príli ve¾ká, áno i to, e
zýva ich svojimi bratmi. To sú tí, ktorí sa
èlovek vôbec nie je hrienik! Èlovek sa
Mu pripodobòujú deò za dòom, Jemu
stal hriechom povrchným a prevráteným
prvorodenému, pretoe sú predzvedení
stvorením, ktoré ako chápe duchovné
Bohom k tomu, aby boli pripodobnení
veci. Vo svojej povrchnosti má zá¾ubu
obrazu Boieho Syna, aby On bol prvorov satanových liach, ktorý vdy popiera
dený medzi mnohými bratmi (R 8,29). Je
vinu. Satan vie, aký ohyzdný je hriech
preto nutné, aby veriaci ¾udia stále h¾adeli
v Boích oèiach. Snáï sa domnieval, e
na svojho Pána t. j., aby sa s odkrytou tváBoh sám by u nikdy nemohol vyprosti
rou vzhliadali v Pánovej sláve sa v zrkad¾udstvo z hriechu, do ktorého ho priviedol
le (2K 3,18). Len tak sa budú meni od
satan! Ale ve¾mi sa zmýlil, pretoe Boh
slávy v slávu od Pánovho Ducha. On sám
zvolal: Vyprosti ho, aby nezostúpil do
nabáda tých, ktorí poslúchli Jeho pozvanie
jamy; naiel som výkupné (Jb 33,24).
a dosiahli pokoj, aby vzali jeho jarmo na
Ná Pán mal ve¾kú úlohu, toti aby
seba a uèili sa od Neho, lebo je tichý a pozados uèinil spravodlivým poiadavkám
korný srdcom (Mt 11,29-30). By podobní
majestátnosti svätého Boha. To bol ten
Jemu, to nie je v súlade so spôsobom tohkrst, ktorým musel by pokrstený, to bol
to veku, lebo zmý¾anie ¾udí tohto sveta
ten kalich, ktorý Mu podal Otec, aby ho vyje sebecké, naproti tomu bol On dokonale
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nezitný. No iba znovuzrodené due Ho
môu nasledova a to jedine skrze prebývanie Svätého Ducha v nich.
¼udia tohto sveta sú naklonení robi zo
seba viac, ne sú. Ná Pán naopak. Plne
sa poníil a stal sa sluobníkom. Zmaril
sám seba. Aké vzácne bolo toto zmý¾anie
Bohu! Preto nás Boie Slovo napomína,
aby sme mali Jeho zmý¾anie (F 2,5).
On sa nikdy nepokúal zaskvie alebo
¾úbi sa druhým; aké sa nám to zdá by
aké, pretoe to vlastné JA hrá vdy
hlavnú rolu v naom ivote. Z Jeho posto-

ja ku pokryteckej zbonosti a falonej
spravodlivosti sa máme tie uèi. Rovnako
aj z Jeho postoja k náboenským bludom
a nikdy sa s nimi nemáme zmierova
a spolèova. Kadý blud má zhubný vplyv.
Ná Pán nám ukazuje, ako sa máme
chova k politickému svetu. On sa nikdy
nemieal do politiky, nepodnecoval idov
proti cudziemu jarmu, pod ktorým vzdychali. Vo vetkom ukazuje svojím zmý¾aním a chovaním, svojimi cestami, akí majú by Jeho uèeníci. On nám zanechal príklad, aby sme nasledovali jeho ¾apaje.

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Benedikt Peters, fest+treu 4/07

MNOHO VLÁDZE
MODLITBA
SPRAVODLIVÉHO

svojim pôsobením, ak sa koná
v úprimnej viere
Text z Jakuba 5,16 obsahuje tri pravdy:
Modlitba dokáe divy. Nie je to len akási
príleitostná ozdoba v ivote kresana,

1. modlitba  je to práve modlitba, ktorá zmôe mnoho
2. spravodlivého  èloveka,
ktorého za spravodlivého pokladá Boh
3. pôsobiaca  musí by vo viere
ale centrum duchovného ivota. Len si
pripomeòme, e Pán Jei neuèil svojich
uèeníkov, ako majú káza, ale opakovane
ich uèil, ako sa majú modli. Kresanov
duchovný ivot toti nie je nikdy hlbí ako
jeho modlitebný ivot. Je to pravda?
Urèite, pretoe v modlitbe zaujímame
správny postoj pred Bohom:

 je dobré, e sa modlíme, pretoe sme
iba Jeho stvorenie,
 je dobré, e sa modlíme, pretoe sme
hrienici,
 je dobré, e sa modlíme, pretoe sme
spasení.
Keï sa modlíme, vyznávame, e sme
úplne závislí od Boha. Modlitba je dôkaz
a vyznanie, e Boh je Boh a my sme iba
jeho stvorenie, e nae ruky sú prázdne,
nemáme niè a vetko patrí Jemu. To platí
pre kadú nau potrebu v pozemskom
i veènom ivote.
Spása èloveka je Boie dielo, je z neba. Vetko, èo s òou súvisí, musí by dané z hora: Èlovek nemôe niè vzia,
keby mu to nebolo dané z neba
(J 3,27). V nás sa nenachádza niè dobré,
pretoe sme hrienici: Lebo viem, e
neprebýva vo mne, v mojom tele
dobré (R 7,18). A preto z nás niè dobré
nemôe vychádza. Vetko dobro ktoré
sa nám dostáva pochádza jedine od Boha: Kadé dobré danie a kadý dokonalý dar zostupuje z hora od Otca
svetiel... (Jk 1,17) Preto i prvé blahoslavenstvo, ktoré otvára dvere ïalím
blahoslavenstvám znie: Blahoslavení
chudobní duchom, lebo ich je nebeské
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krá¾ovstvo (Mt 5,3). Doslovný grécky
preklad znamená: obráci duchom.
obrák naozaj nemá niè, ani si sám nedokáe pomôc a preto obre. Blahoslavený
je ten, kto pozná, e v postavení pred
Bohom je úbohým obrákom, e nemá
niè a ani si nedokáe sám pomôc. Preto
si musí vetko od Boha vyprosi.
Sme spasení a patríme do Boieho
krá¾ovstva a sme povolaní i k tomu, aby
sme spolupracovali na jeho rozirovaní.
To sa deje predovetkým modlitbou.
Krá¾ovstvo, o ktorom Pán Jei hovorí
v kázni na vrchu sa uskutoèòuje modlitbami jeho svätých: Vy sa teda modlite
takto: ...Nech príde tvoje krá¾ovstvo!
(Mt 6,10) Boie krá¾ovstvo sa nebuduje
armádou a silou, prostriedkami, ktoré dríme vo svojich rukách, ale iba jeho
Duchom (Zach 4,6). Aby jeho Duch pôsobil a konal, za to sa máme modli (Mt 7,711; L 11,13; Sk1,14; 2,1; 4,31; Ef 1,17).

Modlitba na prvom mieste
Modlitbou, volaním k Bohu zaèínala
záchrana Izraela v Egypte (2M 2,23.24;
5M26,7). Modlitbou zaèína spasená dua nový ivot (R 10, 12-13). Kadé ve¾ké
duchovné prebudenie malo svoj poèiatok
èo i len v malej skupinke verných modlitebníkov. Kniha sudcov nás vyuèuje, e
na poèiatku kadej nápravy bolo volanie
k Bohu o jeho zásah. Modlitba má by
na prvom mieste pretoe:
 modlitba otvára nebo nad nami
(L 3,21),
 modlitba otvára Duchu Svätému vetky dvere aby pôsobil v nás a skrze nás
(L 3,22).
Samozrejme, e krst náho Pána a s tým
spojené udalosti sú jedineèné. Ale i tu
môeme nájs veobecný princíp, ktorý
platí pre kadého, kto Pánu Jeiovi patrí.
Modlitba otvorila nebo kadému z nás,
keï sme k nemu po prvýkrát volali ako
hrienici obvinení z hriechu. Odvtedy
máme nebo odomknuté. Ale skutoène sa
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nám nebo otvára vtedy, keï na modlitbách h¾adáme tvár toho, kto tróni na
nebesiach ( 123,1; d 4,16). Keï sme
sa znovuzrodili a Boh nás prijal ako svoje
deti, poslal do naich sàdc Ducha synovstva (G 4,7), ktorý odvtedy prebýva
v nás (2Tim 1,14). Ale pod¾a toho, v akej
miere sa pred Bohom na modlitbe pokorujeme a vydávame do jeho ruky, aby
sme konali jeho vô¾u, pod¾a toho sa
otvárajú Duchu Svätému dvere v nás, aby
v nás a skrze nás mohol úèinkova.
...bezo mòa nemôete niè robi
(J 15,5). Ak je to pravda, tak potom musíme viac ako po vetkom ostatnom túi
po Boej pomoci, prítomnosti a posile. To
neznamená niè iné ako najprv sa modli,
potom pracova. A po práci sa opä modli.
Modlitbu môeme prirovna k vyuèovaciemu procesu, v ktorom poznávame
svoju vlastnú nehodnos. Keby nám Boh
dal svoje dobré dary bez toho, aby sme
sa za ne modlili, nikdy by sme nepoznali
svoju biedu, neschopnos, nièotnos,
prázdnotu a odkázanos na neho. Uzdravujúci vplyv modlitby spoèíva v tom, e
oslavuje a vyvyuje Boha a èloveka zaraïuje tam, kam patrí  do prachu. Je to
ve¾mi potrebná lekcia pre takú pynú
bytos ako je èlovek. A tak sa stáva modlitba, odhliadnuc od toho èi je vypoèutá
alebo nie, ve¾kým poehnaním pre kresana. Tak ako je pretekár kadodenným
tréningom stále lepie pripravovaný na
zápas, podobne i my kadodennou posvätnou prácou modlitby získavame silu
do náho ivotného zápasu. Modlitba  to
sú tie pozdvihnuté Mojiove ruky, mocnejie ako Jozuov meè, ktoré spôsobili
poráku Amalechitom. Modlitba opásava
¾udskú slabos Boou silou, mení ¾udskú
hlúpos na Boiu múdros a dáva ustarostenému hrienikovi pokoj Boí. Neexistuje niè, èo by pravá modlitba nevládala. Ïakujeme Ti, ve¾ký Boe za Tvoj
trón milosti, prístupný omilostenému
hrienikovi, za ten nádherný dôkaz tvojej
(C. H. Spurgeon)
lásky a dobroty!
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Èím sme starí, stále viac poznávame, e
èlovek èloveku nevie pomôc, ani ho potei, posilni èi zachráni (118,8-9; 60,13;
69,18-21). Pravou útechou pre kadého je
Boh. S rokmi narastá poznanie naej úplnej bezmocnosti, keï ide o nápravu problematických veriacich, alebo o snahu privies hrienikov k pokániu. Stále jasnejie
poznávame, e nemáme niè a nedokáeme pomôc sebe, ani druhému. Vetko
drí Boh vo svojej ruke a my máme tú výsadu, e to, èo potrebujeme a je v súlade
s Jeho vô¾ou, si smieme od Neho vyprosi.
Kto sa nemodlí, verí, e drí okolnosti, ¾udí i budúcnos vo svojej ruke. Aký
nezmysel! Aká pýcha! Aký hriech! Ak
takto konáme i my, divíme sa, e Boh nie
je s nami?

VZÝVANIE

Miroslav Vyhnánek

Vzývaj ma v deò súenia, vytrhnem a
a bude ma oslavova. ( 50,15)
Boli ma obk¾úèili bolesti smrti a nali
ma úzkosti hrobu; bol som naiel súenie
a trápenie due. Ale som vzýval meno Hospodinovo a vravel som: Prosím, ó, Hospodine, vysloboï moju duu! Hospodin je
milostivý a spravodlivý a ná Boh sa z¾utováva. Hospodin ostríha prostých. Bol som
zbiedený a pomohol mi. Navrá sa moja
dua na svoj odpoèinok, lebo Hospodin ti
uèinil dobrodenie. Lebo si vytrhol moju
duu zo smrti, moje oko si zachránil od
slzy, moju nohu od klesnutia. ( 116,3-8)
Èo nie je vzývanie? Nie je to povznáajúce rozpoloenie vyvolané slovom básnika,
ani rozochvenie pri speve chorálu, ani oèarujúca moc tajomných obradov. Vzývanie je
volanie hynúcej due na Spasite¾a v oèakávaní Jeho záchrany. Je to volanie o pomoc
k Bohu, v ktorého silách je záchrana, a v ktorého srdci je z¾utovanie nad utrápenou a úzkosou smrti ubolenou duou. Je to krik viery
Prosím, ó, Hospodine, vysloboï moju duu! k milostivému a spravodlivému Bohu,
ktorý prejavuje súcit s nevládnym èlovekom,
poskytuje mu pomoc, útechu a odpustenie.
Sú rôzne príèiny, pre ktoré je ¾udská dua zo-

vretá strachom, neistotou a úzkosou. Straty,
nezhody, rôzne hrozby, neoèakávané udalosti,... a volá: Boe, pomô! A je strach z odplaty za vlastné viny, pre ktoré èaká duu pod¾a
Boieho práva spravodlivý súd a smr. V Biblii preil tento strach krá¾ Ezechiá a opísal
takto: Predstavoval som si a do rána, e
ako lev, tak skrúi vetky moje kosti, e za
chví¾u, ako zo dòa do noci mi uèiní
koniec. Pial som ako lastovièka, zorav,
lkal som ako holubica; moje oèi boli
zomdleli h¾adiac k výsosti. Vravel som:
Hospodine, trpím násilie, stoj za mòa!...
Ta budem chodi po vetky svoje roky
s horkosou svojej due. (Iz 39,13-14)
Stoj za mòa! Boh nie je proti nám. Boh sa
nás so súcitom zaujal. Preto poslal Pána
Jeia, aby zomrel za nae hriechy a vstal
z màtvych pre nae ospravedlnenie a tak nám
dal východisko zo smrti. Pán Jei povedal:
Ameò, ameò vám hovorím, e ten, kto
èuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma
poslal, má veèný ivot a nepríde na súd,
ale preiel zo smrti do ivota. (J 5,24)
Boh odpúa kadému, kto nechce zahynú
a preto uverí v Pána Jeia svojho Spasite¾a
a zavolá na Neho: Pane Jeiu, zmiluj sa
nado mnou! Pán Jei súcití s utrápenými
duami a volá také k sebe: Poïte ku mne
vetci, ktorí pracujete a ste obtiaení a ja
vám dám odpoèinutie. (Mt 11,28) Reaguje na ubolený a smrou prestraený krik
viery tak, ako naa dua na piskot vystraenej lastovièky, ako na lkanie holubice.
Lebo... Hospodin je blízky tým, ktorí sú
skrúeného srdca a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni. (Iz 57,15)
almista, vo vyie citovanom 116. alme, vzýval meno Hospodinovo, keï pokorne
volal: Prosím, ó, Hospodine, vysloboï moju
duu! A v oèakávaní viery nebol zahanbený.
Hovorí: Uèinil mi dobrodenie. Bol som zbiedený a pomohol mi, vytrhol moju duu zo
smrti, zotrel jej slzy a voviedol ju do pokoja.
Toto poznanie Boha má kadá dua, ktorá
vo viere volala: Boe, buï milostivý mne
hrienemu! Lebo kadý, kto bude vzýva
meno Pánovo, bude spasený. (R 10,11)

MILÝ ÈITA
ÈITATE¼, U SI VOL
VOL AL
VO VIERE NA NEHO?

SI SPASENÝ?
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Z ponuky MSEJK

H Belko  biely baranèek  Zsóka Farkaová

Toto podobenstvo by sa dalo nazva aj návodom pre radostné putovanie v stáde (zbore, rodine).
Autorka nevedným spôsobom obdarila oveèky v stáde dobrého pastiera ¾udskými vlastnosami,
výstinými menami, no a to najdôleitejie, oveèky v príbehu prehovoria, nie len béékajú. Takto sa
malý aj ve¾ký èitate¾ dozvie èo je dôleité pri putovaní v stáde. Príbeh je pouèný pre dobrých aj
zlých pastierov.

H Boí Plán pre výchovu naich detí  John MacArthur
Autor v ôsmych kapitolách zhàòa bohaté vlastné skúsenosti vo výchove detí a vnúèat. V súèasnosti satanovým terèom útokov je zvlá základná bunka spoloènosti: rodina. Nasadil vetky
prostriedky aby rozvrátil rovnováhu, poriadok stanovený Bohom. Je treba sa vráti k Boiemu
slovu a uèi sa zo skúseností generácii pred nami. Èasto vak bez skúseností odborníkov, laik
nedokáe odhali rafinovanos, úskoènos satana a jeho prostriedkov. Zvlá to platí o súèasnosti. V posledných dòoch budú nebezpeèné èasy.

H Kristus v obraze stánku  Vladimír Paserín st.
Boh mnohým spôsobom vopred svedèil o Mesiáovi, vyvolenom sluobníkovi. Najhmatate¾nejie
a najzrozumite¾nejie svedectvá nachádzame v stane zhromadenia. Len im treba rozumie.
O charaktere Kristovom svedèí kadá nitka, miera, zlato, vzácne drevo, zvonèek, granátové
jablko. Proste vetko. Len to treba vidie. Autor pomocou Slova Boieho, predmetov v Stánku
otvára nae oèi pre charakter Kristov a koneènom dôsledku aj pre to, aký má by vyznávajúci
kresan.

H kola poslunosti  Andrew Murray
Nae spasenie bolo vydobyté poslunosou. Poslunosou viery sa aj získava. Bez poslunosti
nie je moné hovori o nasledovaní Pána Jeia. Poslunos je nevyhnutnou vlastnosou pre
vyrovnané radostné vzahy v rodine, zbore a základom vzahu èloveka s Bohom. Autor na pozadí
vlastných skúseností podáva praktické rady pre putovanie na ceste viery v poslunosti.

H Moja obrázková Biblia  V. Gilbert Beers
Pomocou 170 citlivo vybraných biblických príbehov môeme u v útlom veku uvies deti do tajomstiev Boích práv a jednania s ¾udstvom. Odporúèané biblické texty, krátke prerozprávanie príbehu, jemné, plno farebné vyobrazenia príbehu, doplnené motivujúcimi otázkami pre prácu rodièov
s demi a nakoniec malé vysvetlenie pre podstatu práce s demi v rodine, to vetko je obsiahnuté
v tejto praktickej príruèke pre ranný vek dieaa.

H Túba oklamaných  Wolfganz Bühne
Kniha je zostavená z 9 krátkych, pravdivých svedectiev o Boej moci, dokazujúcej sa v znovuzrodení stroskotaných ivotov. Veríme, e bude dobrým nástrojom pre mnohých, zmietajúcich sa pod
vplyvom rôznych závislostí. Jej èítanie vak môe vhodne motivova aj veriacich ¾udí v modlitebnom zápase za závislých v ich blízkosti.

H Vernos a astie na celý ivot  G. a V. Scheunemann
Vernos je základná charakterová vlastnos Boia a má by aj veriaceho èloveka. Pokojný a radostný rodinný ivot je nepredstavite¾ný bez vernosti. Manelia Scheunemannovi predkladajú
návod pre takýto ivot od dospievania a do staroby. Zvlátnou citlivosou vyslovujú otázky
pohlavnosti, usmeròujú v èase vo¾by ivotného partnera a sprevádzajú aj období krízových rokov.
Príklady priahujú. Z knihy je cíti, e to nie je teória, ale z milosti preité a opísané skúsenosti.
Objednávky mono zasiela na www.msejk.sk alebo adresu redakcie èasopisu Kresan.
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Hospodin je blízky tým,
ktorí sú skrúeného srdca
a tých, ktorí sú zdrteného
ducha, zachráni.

(Iz 57,15)

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

ODPORÚÈAME

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

Svätá Biblia

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

C. H. Spurgeon:

Je napísané

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

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

C. H. Spurgeon:

Sila zas¾úbenia

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

120x180 mm 104 strán

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

