obálka 14.qxd

12.12.2010

19:17

Page 1

KRESAN

ÈASOPIS PRE PESTOVANIE DUCHOVNÉHO IVOTA
ROÈNÍK 8

DECEMBER 2010

ÈÍSLO 14

Lebo ste milosou spasení skrze vieru a to nie zo seba,
je to dar Boí, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.
(Ef 2,8-9)
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ÚVOD
Boí Dar
Milí èitatelia, teíme sa z darov od blízkych milovaných ¾udí. Prijímame v nich
prejav úcty a lásky. Tak to preívame poèas Vianoc, narodenín a ïalích slávnostných dní svojho ivota. Sú to krásne
chvíle naplnené dobroprajnosou, atmosférou ièlivosti, v ktorej je vetkým akosi
dobre. eláme iným vetko najlepie,
vyslovujú sa slová lásky, praje sa zdravie
a astie a Boie poehnanie.
Preèo o tomto hovorím? Pretoe Boh
je dobrý a elá nám astnú budúcnos.
On sám to vyjadril nasledovne: Lebo ja
znám mylienky, ktoré myslím o vás,
hovorí Hospodin, mylienky pokoja
a nie zlého, aby som vám dal astnú
budúcnos a vae oèakávanie...
(Jeremiá 29,11)
Vstupujeme do Nového roku 2011.
O polnoci 31. decembra si obyèajne
vinujeme na celý nastávajúci rok vetko
najlepie, najèastejie lásku, zdravie,
úspech, proste to, èo robí druhého astným. Ale èi stojíme o to, vypoèu si aj
slovo od samotného Boha? Väèina si
toto odbije raz za rok pri Polnoènej
omi. Na viac nemá sluch pre Boie
slovo. Ko¾ko èasu venuje èlovek poèúvaniu hudby, poèúvaniu ¾udí, ale na Boha
svojho Stvorite¾a a udriavate¾a ivota
niet èasu. Na Boha sa zabúda. Ako je
napísané v Biblii: ...zabúda na Hospodina, ktorý a uèinil, ktorý roztiahol
nebesia a zaloil zem... (Izaiá 51,13).
A pritom Boh má pre ¾udstvo a kadého èloveka slovo, v ktorom podáva
kadému hrienikovi prepotrebný a cenný
dar  svojho Syna, Pána Jeia Krista
a v Òom veèný ivot.
Smr raz ukonèí pozemský ivot
kadého z nás. A potom? Písmo vie, èo
bude potom: Dní naich rokov je v tom

sedemdesiat rokov, a keï je niekto silnejieho prirodzenia, trvá osemdesiat
rokov, a to ich najlepie, na èo býva
èlovek hrdý, je únavná práca a márnos; lebo sa rýchle pominie, a my ta
zaletíme. (alm 90,10) Kam? Na súd.
Raduj sa tedy, mládenèe, vo svojej
detskej mladi, a nech a obvese¾uje
tvoje srdce vo dòoch tvojej mladosti,
a choï po cestách svojho srdca a pod¾a videnia svojich oèí, ale vedz, e a
Boh pre to pre vetko privedie na súd
(Kaz 11,9). Pretoe Boh privedie
kadý skutok na súd i kadú vec skrytú, u èi je dobrá èi zlá. (Kaz 11,9). Je
to dobrá správa? Áno. Boh ju hovorí
preto, e Jeho vô¾a je da nám ivot a to
ten, ktorý je v Jeho Synovi. Boh nechce,
aby niekto veène zahynul. Chce, aby
vetci ¾udia boli spasení.
A ako tomu máme veri, keï nám
hneï pripomína nae hriechy, fyzickú
smr a potom súd? Pod¾a èoho máme
pozna, e nás Boh miluje? Pod¾a toho
skutku milosti, e svojho Syna poslal na
svet preto, aby zomrel za nae hriechy.
Milí èitatelia, Boh tak dokázal svoju lásku
oproti nám, e za hrienikov a pre nae
hriechy poslal zomrie svojho Syna.
Pretoe tak miloval Boh svet, e svojho jednorodeného Syna dal, aby
kadý, kto verí v neho nezahynul, ale
mal veèný ivot. (J 3,16)

Boh nám ponecháva otvorenú
monos odpustenia hriechov
aj pre rok 2011. Hovorí
k námu srdcu a nahovára nás
láskou k viere v Pána Jeia
Krista, pretoe nechce,
aby niekto zahynul.
Nepremárnime ju.
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Milí èitatelia, uverte Bohu.
Dosta dar odpustenia hriechov od Boha a veèný ivot
je to najviac, èo máme získa poèas svojho ivota.
Prijmite Pána Jeia Krista a v Òom odpustenie hriechov,
Boiu spravodlivos a astnú budúcnos
vo veènej prítomnosti Spasite¾a Boha.
Redakcia èasopisu Kresan Vám elá prei v novom roku 2011 mnoho astných a pokojných
dní. Preime ho v láske, zdraví a pre dobro iných.
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.

Dobrá sejba, kalendár 22. január

im povedal, e prijímajú chválu jedni
od druhých (J 5,44), keï sa pomenoval
chlebom ivota (J 6,35), take dokonca aj tí, ktorí Ho dovtedy nasledovali, sa
na Òom pohorili? Pozdejie sa nenávis
DVA NÁZORY A DVE CESTY
vystupòovala do tvrdenia, e má démona (J 7,20) a e vyháòa démonov moA bolo o òom mnoho vravy v zástucou knieaa nad démonmi (Mt 9,34).
poch a jedni hovorili, e je dobrý a druTaké nepriate¾stvo, roznecované diabhí hovorili: Nie, ale zvádza zástup.
(J 7,12)
lom, Boím protivníkom, znáal Boí Syn.
Prorok hovorí o tom, ako to musel preíTak to bolo vtedy, keï bol Boí Syn na
va: Za moju lásku útoèia na mòa...
zemi a kázal v izraelskom národe, dokaskladajú na mòa zlé za dobré a odplázujúc svoj boský pôvod a poslanie znacajú mi nenávisou za moju lásku
meniami a zázrakmi.
( 109,4-5).
Uver v Pána Jeia
Boli o Òom dve mienky:
Dnes by sme si mali zapaJe dobrý, tak hovorili jedni. a bude spasený! mäta: Dôsledkom dvoch ná(Sk 16,31)
Èi nepoèuli, ako premenil v Kázorov o Jeiovi sú dve cesty.
ne Galilejskej vodu na víno,
Tieto vedú ku dvom cie¾om 
ako uzdravil syna krá¾ovského úradníka
do veènej slávy v blaenom obecenstve
a chromého pri rybníku Bethezda? Alebo
s Bohom, alebo do veèného trápenia, do
èi dokonca nezaili, ako nasýtil zástupy
miesta múk (Lk 16,28)  do veèného
chlebom? Nevieme.
ohòa, ktorý je pripravený diablovi a jeZvádza zástup, tak hovorili tí druhí.
ho anjelom (Mt 25,41). Tak hovorí Boie
Jeho slová im boli nepohodlné, slová,
slovo. Preto nemôeme mlèa. Uver v Pána Jeia a bude spasený! (Sk 16,31)
ktoré obsahovali so¾ Boej pravdy  keï
Gute Botschaft Verlag, Dillenburg  Germany
Uverejnené so súhlasom vydavate¾a
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Dobrá sejba, kalendár 7. február

Gute Botschaft Verlag, Dillenburg  Germany
Uverejnené so súhlasom vydavate¾a

DVOJAKÉ NARODENIE
Ameò, ameò vám hovorím, e ak sa
niekto nenarodí z vody a z Ducha,
nemôe vojs do krá¾ovstva Boieho.
Èo sa narodilo z tela, je telo, a èo sa
narodilo z Ducha, je Duch. (J 3,5-6)
Mono sa vám ná biblický ver zdá by
zvlátny, ale je to pravdivé slovo, výrok
Pána Jeia Krista. Je teda dvojaké narodenie, dva rozdielne spôsoby, ako sa
narodi.
Najskôr je tu to, e sme vetci vstúpili
na tento svet rovnakým spôsobom 
prirodzeným narodením z lona matky.
Aj Pán Jei, Syn Boí, sa dobrovo¾ne
podriadil tomuto narodeniu. Stal sa èlovekom, aby nás mohol spasi, súc narodený
z Márie, panny, bol poèatý, povolaný do
ivota Duchom Svätým.
Ale okrem tohto prirodzeného narodenia Pán hovorí o novom narodení,
o narodení z Ducha. Týmto narodením
èlovek dostane veèný ivot, ivot z Boha
a ním vstúpi do Boej rodiny. Èo je teda
potrebné uèini, aby sme získali tento
ivot? Musíme ho prija ako dar, ktorý
Boh dáva kadému, kto uèiní pokánie
a uverí v Spasite¾a Jeia Krista, ktorý
za neho zomrel na kríi a niesol tam jeho
hriechy.

Kto verí v Syna,
má veèný ivot. (J 3,36)
Keï sme sa narodili na tento svet, nikto
z nás nemal nijakú vo¾bu. Ale potom
záleí len na nás, èi znovuzrodením
vojdeme do Boieho krá¾ovstva. Záleí
na tom, èi prijmeme Boiu ponuku Musíte sa narodi znova, hovorí Pán (J 3,7).

Ján Siracký
Cestou ivotem 31. 7. 1965

MÀTVY V HRIECHOCH
... ktorí ste boli màtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch...
(Ef 2,1)
Kadý neobrátený èlovek je màtvy vo svojich hriechoch. Základnou vlastnosou
jeho bytosti je duchovná smr. Taký ivot
je opísaný v liste Rimanom. Èlovek je
màtvy voèi Bohu, lebo sa narodil v hriechu. Preto potrebuje Spasite¾a a spasenie. Preto Pán povedal nábonému
Nikodémovi: Musíte sa narodi znova.
Podobne na inom mieste povedal:
Ameò, ameò vám hovorím, kto èuje
moje slová a verí tomu, ktorý ma poslal, má veèný ivot a nepríde na súd,
ale preiel zo smrti do ivota (J 5,24).
Pod¾a týchto slov, kto neverí v Boieho
Syna, je duchovne màtvy. Len viera v Boieho Syna zmení tento stav. Z ïalieho
vera vidíme, e Pán Jei má moc
vzkriesi aj telesne màtvych ¾udí, ako to
dokázal na Lazarovi a iných. Aj ¾udia
poriadni a morálni, ak sa neobrátia, sú
duchovne màtvi. Dokazujú to svojím nezáujmom o Boha a Jeho veci. Tu sa plní
to, e tí, ktorí sú v tele, telesní, nemôu
sa ¾úbi Bohu. Len o veriacich je napísané: Ale vy nie ste v tele, ale v Duchu.
Je na nás, aby sme Duchom aj chodili.

Ján Siracký
Cestou ivotem 2. 8. 1965

PRIRODZENÝ
SPÔSOB IVOTA
... ktorí ste boli màtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili pod¾a veku
tohto sveta, pod¾a knieaa mocnosti
povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí
v synoch neposlunosti. (Ef 2,1-2)
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Toto je smutná pravda o chodení prirodzeného èloveka. Je to chodenie pod¾a
behu tohto sveta, pod¾a ducha, ktorý
pôsobí v deoch neposlunosti. V takom
mieste a stave zostáva èlovek dokia¾ je
màtvy v hriechoch. Nad jeho ivotom
vládne iados tela, iados oèí a pýcha
ivota. Prièinením tejto hroznej trojice sú
¾udia Boími nepriate¾mi pre ich zlé
skutky. No za vetkým je kniea tmy, ktorý koná svoje dielo v synoch neposlunosti. Takými boli aj tí, ktorým Pán musel
poveda: Vy ste z otca diabla a chcete
robi skutky svojho otca (J 8,44). To,
èo nám Boh zjavuje o naom neobrátenom ivote, je ve¾mi smutná skutoènos. Hriech èloveka poníil a potupil.
Popieraním tejto skutoènosti si èlovek
veru nepomôe. Nezmení tým svoj stav
a svoje postavenie. Také popieranie ho
nechá v hriechoch a previneniach. Núti
ho i naïalej chodi pod¾a obyèaje sveta
a slúi hriechu. Zostáva pravdou: Tedy,
keï vás Syn vyslobodí, budete skutoène slobodní (J 8,36). Takto oslobodení sú vetci veriaci, preto teraz môu
kona skutky milé Bohu, aj ¾uïom.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 14. 8. 1965

SPASENIE
JEDINE MILOSOU
Lebo ste milosou spasení skrze
vieru... (Ef 2,8)
Z náho dneného textu je jasné, ako
èlovek môe by spasený. Prvé, èo musí
pozna je, e sa nemôe spasi svojím
rozumom alebo úsilím. Len potom, keï to
pozná a prizná, vykoná pri òom Boia
milos to, èo nemôe vykona sám. Táto
spasite¾ná milos Boia sa zjavila v Kristu
a èlovek ju dosiahne vierou. Pod¾a Písma
vetci ¾udia zhreili, stali sa neposluní,
blúdiaci a otroèiaci rôznym iadostiam.
Ale keï sa zjavila dobrota a ¾udomilnos

náho Spasite¾a Boha, spasil nás pod¾a
svojho milosrdenstva. No nielen spasil,
ale aj znovuzrodil obnovením Svätého
Ducha. Jeho milos nás najprv spasila,
teraz nás uèí, aby sme sa odriekli kadej
bezbonosti a svetských iadostí a aby
sme ili triezvo a pobone na tomto svete. Ïalej nás uèí èaka na príchod ve¾kého Boha a Spasite¾a, Pána Jeia Krista.
On nás vykúpil a oèistil od hriechov, aby
sme mu boli ¾udom horlivo nasledujúcim
dobré skutky.

Boia milos v Kristu je
dokonalá. Preto nás èiní Bohu
hodných nebeského krá¾ovstva. Je na nás, aby sme ju
nebrali nadarmo.
C. H. Spurgeon

Èlánok z publikácie: Je napísané
Uverejnené so súhlasom vydavate¾a MSJEK

JEDINE PÁN JEI
Nikdy nestaèí dos a jasne zdôrazòova,
e jediná nádej na záchranu hrienika
spoèíva v Kristovi Jeiovi. Pán Jei
staèí na záchranu z viny a moci hriechu.
Jeho meno je Jei, len On zachráni svoj
¾ud od ich hriechov. Syn èloveka má
právo a moc odpúa hriechy na zemi.
On je vyvýený, aby dal pokánie a odpustenie hriechov. Bohu sa za¾úbilo
pripravi taký plán spasenia, ktorý sa má
splni výluène v Jeho jednorodenom Synovi. Pán Jei sa pre nae spasenie stal
èlovekom, stal sa posluným a po smr,
a to po smr kría. Keby bol býval moný
iný spôsob oslobodenia, nebol by musel
jediný Boí Syn zomrie, aby nás zachránil. Nekoneèná milos pripravila ve¾kú
obe; nekoneèná láska sa za nás podrobila smrti. Ako si môeme myslie, e
by bola iná cesta ako tá, ktorú pripravil
Boh za takú cenu, a ktorú nám vo Svätom
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písme predstavil tak prosto a naliehavo?
A nieto v nikom inom spasenia, lebo ani
nieto iného mena pod nebom, ktoré by
bolo bývalo dané niekomu medzi ¾uïmi,
v ktorom by sme mali by spasení,  to je
celkom urèite pravda.
Musíme odmietnu názor, e by Pán
Jei zachránil ¾udí len neúplne a e
z naej strany by bola potrebná nejaká
práca alebo pocity, aby bolo Jeho dielo
dokonalé. Èo by sme mohli prida ku Jeho krvi a k Jeho spravodlivosti? Vetky
nae spravodlivosti sú ako ohyzdné
rúcho. Aj keby sme mali nejakú spravodlivos, na ktorú by sme mohli by
pyní, nech by boli nae figovníkové listy
èo najlepie a najirie, aj tak by bolo
múdrejie odloi ich a prija onú spravodlivos, ktorá musí by Bohu ove¾a príjemnejia ako naa. Ja, ktorý píem tieto
riadky, musím otvorene vyzna, e na
mne niet dobrého ani vláska! Nechcel by
som z toho nikdy urobi ani len handru,
ani len zdrap handry. Som úplne obnaený. Ale keby som aj mal najkrají odev
z dobrých skutkov, ktorý si len viem s pýchou predstavi, roztrhal by som ho a neobliekol si niè iné ako odev spasenia,
len to, èo mi dal Pán Jei na základe
vlastných zásluh zadarmo.
Náho Pána Jeia oslávime najviac
tým, e vetko dobré oèakávame od
Neho. Tým Ho ctíme tak ako si poctu
zasluhuje.  Veï keï On je Boh a okrem
Neho niet nikoho, nemôeme robi niè
iné, len h¾adie na Neho, aby sme boli
spasení. On oèakáva, e prídeme k Nemu, lebo On pozýva k sebe vetkých,
ktorí sú unavení a obaení, aby im
mohol da odpoèinok.
Diea, ktoré je ohrozené ohòom, sa
drí kàèovite poiarnika, ktorý ho vynáa
v náruèí, a dôveruje len jemu. Nepýta sa
na jeho telesnú silu alebo na úprimnos
úmyslu zachráni ho, ale privinie sa k nemu. Pá¾ava ohòa je straná, dym zadúajúci, ale záchranca ho nesie rýchlo do
bezpeèia. Chop sa Pána Jeia s tou
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istou detinskou dôverou, len On a môe
a chce vynies z plameòov hriechu!
Osoba náho Pána Jeia by v nás
mala vyvola èo najplniu dôveru. Keïe
je Boh, má moc zachráni; keïe je
èlovek, je plný bohatstva vetkého poehnania; keïe je Boh a èlovek v jednej
majestátnej osobe, spája sa v Òom prirodzenos èloveka a svätos Boia. Rebrík
je dos dlhý, aby dosiahol od Jakoba,
leiaceho na zemi, k Bohu, vládnucemu
v nebesiach. Poui iný rebrík by znamenalo predpoklada, e On nemôe prekona túto vzdialenos. Myslite na to, e On,
a len On je touto cestou k Bohu! Kto by
bol taký trúfalý, aby si myslel, e môe
ete nieèo nejakým spôsobom prida
k tejto Boej ceste?! Práve tak by potom
mohol tvrdi, e k Nemu samotnému treba nieèo prida. Táto predstava je u svojou podstatou najhorou urákou Pánovej
lásky!
Prís s vlastnými zásluhami k Pánovi
Jeiovi by bolo neznesite¾nou pýchou, aj
keby sme takéto skutky mohli preukáza.
Èo On potrebuje od nás?! Èo môeme
prinies, èo by On nemal a potreboval?!
Predal by predrahé poehnanie svojho
vykúpenia? To, èo dokonal svojou krvou
vymení s nami za nae slzy a s¾uby,
alebo za nae dodriavanie tradícií, za
nae pocity èi skutky? On to nepotrebuje
predáva, On to chce darova, ako to aj
zodpovedá Jeho krá¾ovskej láske. A ten,
èo Mu ponúka nejakú cenu, nevie s kým
má doèinenia. Hrienici s prázdnymi
rukami môu ma èo len chcú. Vetko, èo
potrebujú, je v Pánovi Jeiovi, a On dáva, len keï Ho o to prosíme. Ale musíme
veri, e On je vetko vo vetkom a nesmieme si trúfalo dovo¾ova chcie
zdokonali alebo zaslúi si to, èo On
dokonal a èo nám dáva ako nehodným
hrienikom.
Dôvodom, preèo smieme ma nádej
v odpustenie hriechov a veèný ivot skrze
vieru v Pána Jeia je to, e to Boh tak
zariadil. On sa v evanjeliu zaruèil zachráni

blok 14.qxd

12.12.2010

19:12

Page 8

8
vetkých, ktorí dôverujú v Pána Jeia;
a On nikdy neodvolá svoje zas¾úbenie.
Má takú zá¾ubu vo svojom jednorodenom Synovi, e má zá¾ubu aj vo vetkých
tých, ktorí sa na Neho ako na jedinú
nádej spoliehajú. Sám ve¾ký Boh sa ujal
tých, ktorí sa chopili Jeho Syna; On
pôsobí spasenie pre vetkých, èo oèakávajú toto spasenie od Vykupite¾a u raz
usmrteného. A pre èes svojho Syna
nedopustí, aby bol zahanbený ten kto Mu
dôveruje. Kto verí v syna, má veèný
ivot, lebo veèný Boh si ho pritiahol
k sebe a dal mu podiel na svojom veènom
ivote. Ak je jedine Pán Jei tvojou
nádejou, nemusí sa bá, e nie si
zachránený. Si zachránený teraz ako aj
v deò Jeho zjavenia sa.
Keï èlovek dôveruje Kristovi, je medzi
ním a Bohom spojenie a toto spojenie
zaruèuje poehnanie. Viera nás zachraòuje, lebo nás viae na Jeia Krista,
ktorý je jedno s Bohom a takto nás
uvádza do spojenia s Bohom.
Pred rokmi sa prevrátil nad Niagarskými vodopádmi èln a dvoch muov
strhol prúd rieky. ¼udia na brehu im
hádzali lano, ktorého sa obaja nakoniec
chopili. Jeden z nich sa dral pevne
a astne ho vytiahli na breh. Druhý
uvidel ved¾a seba pláva ve¾ký kus dreva,
pustil lano a chytil sa dosky, lebo bola
väèia a s¾ubovala mu väèiu istotu
záchrany. Doska s muom sa nato zrútila
do priepasti, lebo medzi doskou a brehom
nebolo nijaké spojenie. Ve¾kos dosky
bola naniè tomu, kto sa jej chytil; na
záchranu bolo potrebné spojenie s brehom. Tak nebude zachránený ani èlovek,
ktorý sa spolieha na svoje skutky, svoje
modlitby, svoje milodary, na sviatosti
a èoko¾vek podobné, lebo medzi ním
a Bohom chýba spojenie cez Pána Jeia
Krista. Viera síce môe vyzera ako tenké
lano, ale je v ruke silného Boha na veènom brehu. Jeho nekoneèná moc tiahne
lano spojenia a zachraòuje èloveka od
záhuby.

KRESAN
Ján Siracký

Cestou ivotem, 6. 8. 1965

BOÍ MOST
Ale Boh súc bohatý v milosrdenstve
pre svoju mnohú lásku, ktorou nás
zamiloval... (Ef 2,4)
Tento vzácny Boí most vyvádza èloveka
zo tmy, hrôzy a beznádejnosti. Ako krásne
znejú prvé slová tohto vera: Ale BOH!"
S podobnými slovami sa èasto stretávame
v Biblii. Urobíme dobre, keï sa s nimi lepie oboznámime. Stretáme sa s nimi vtedy, keï vetko vyzerá tmavé a beznádejné. Vtedy k nám zaznievajú slová Ale
Boh! Na tieto slová môeme smelo upiera svoju vieru, keï sme v akostiach,
skúkach a utrpeniach; keï stojíme pred
zdanlivo neprekonate¾nými prekákami.
V tomto odseku Písma máme doèinenie
s èlovekom, ktorý je bez nádeje a bez sily.
Veï èo môe robi èlovek, ktorý je màtvy
vo svojich hriechoch? Èo môe oèakáva
taký èlovek, ktorý si zasluhuje iba Boí
hnev? Pod¾a svojich zásluh niè dobrého.
Ale Boh, ten Boh, ktorý je bohatý na
milosrdenstvo, prichádza do popredia.
Toto Boie milosrdenstvo sa zjavuje, lebo
Jeho spravodlivosti bolo zados uèinené.
To sa stalo v Kristovi na kríi,
kde Ho Boh uèinil hriechom,
aby sme my boli uèinení Boou
spravodlivosou v Òom.

Dobrá sejba, kalendár 25. január

Gute Botschaft Verlag, Dillenburg  Germany
Uverejnené so súhlasom vydavate¾a

DVOJAKÉ ZOMRETIE
Preto som vám povedal, e zomriete
vo svojich hriechoch; lebo ak neuveríte, e Ja Som, zomriete vo svojich
hriechoch. (J 8,24)
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A poèul som hlas z neba, ktorý mi
hovoril: Pí! Blahoslavení sú màtvi,
ktorí odteraz zomierajú v Pánovi. Áno,
tak hovorí Duch, aby si odpoèinuli
od svojich prác, a ich skutky nasledujú s nimi. (Zj 14,13)
tatistiky zaznamenávajú mnohé príèiny
smrti; no nech èlovek zomrie doma, v nemocnici, alebo na ceste  u Boha sú len
dve monosti: buï èlovek zomrie bez
viery v Spasite¾a Jeia Krista, vo svojich hriechoch, alebo zomrie v Pánovi.
To prvé je údelom vetkých ¾udí, keï
ijú ïalej tak, ako sa narodili; keï sa
nezaujímajú o otázky uverenia, alebo si
o tom vytvoria svoju mienku a neprijmú
spasenie, ktoré Boh ponúka skrze Svojho
Syna, Jeia Krista. Kto takto zomrie ako
neveriaci, o tom hovorí Pán Jei Kristus
váne slovo: Ak neuveríte, e Ja Som,
zomriete vo svojich hriechoch. No
a to znamená ukáza sa pred Svätým
Bohom  Sudcom ako previnilý. Potom u
ostáva len odsúdenie. Aj hriechy, na ktoré
sme zabudli, alebo ktoré sme videli ako
malicherné, nás potom obvinia a na naej
strane nebude stá iadny obhajca.

Ale Boia milos pripravila
pre kadého cestu, aby ako
veriaci zomrel celkom iným
spôsobom. Zomrie
v Pánovi, znamená
by obleèený v Kristovu
spravodlivos, ktorá jediná
nás zabezpeèí pred súdom.
Nebudú zatratení len tí, ktorí majú
najväèiu vinu, ale vetci, ktorí nechceli
niè vedie o Spasite¾ovi Nie sú to teda
najváenejí ¾udia, ktorí budú ma miesto
v nebi, ale vetci tí, ktorí zomreli vo viere
v Jeia Krista svojho Spasite¾a a Pána 
v Pánovi.

C. H. Spurgeon

Èlánok z publikácie: Je napísané
Uverejnené so súhlasom vydavate¾a MSJEK

BEZ VIERY NIETO SPASENIA
Mnohým sa zdá kruté, e sa im oznamuje zahynutie, keï nechcú veri v Jeia
Krista; ale keby chceli minútu o tom premý¾a, uvideli by, e je to spravodlivé
a rozumné.
Predpokladám, e nieto iného prostriedku pre èloveka na udranie sily ako
jedenie. Keby si povedal: U nebudem
jes, pohàdam takým materializmom, tak
by si mohol ís na Madeiru alebo precestova vetky krajiny (za predpokladu, e
by si dlho il), ale celkom urèite by si zistil, e nijaké podnebie, ani nijaký pohyb
na èerstvom vzduchu by a neudral pri
ivote, ak by si odmietal potravu. Saoval by si sa: Je to kruté, e musím zomrie len preto, e neverím v jedenie!
Nie je to nespravodlivé, e musí zomrie,
keï si taký nerozumný, e neje. Práve
tak je to s vierou. Ver a bude spasený! Keï nechce veri, nie je to kruté, e
ide do zahynutia.
Predstavme si smädného èloveka pri
prameni.Nie, hovorí, nedotknem sa ani
kvapky vody, kým budem i. Èo si nemôem uhasi smäd iným spôsobom?
My hovoríme: Nie, musí pi alebo zomrie. On odpovedá: Nikdy nebudem pi.
Je to vak kruté, e musím zomrie. Je to
tvrdé hovori mi to takto otvorene. Nemá
pravdu. Jeho smr je nevyhnutný následok toho, e pohàda prírodným zákonom.
Ty vak musí veri alebo zomrie. Preèo sa teda zdráha poslúchnu príkaz?
Pi, èloveèe, pi! Prijmi Pána Jeia a i! Tu
je cesta spasenia; ak chce òou ís, musí sa zveri Pánovi Jeiovi. Niè krutého
nie je na skutoènosti, e musí zahynú,
keï sa nechce zveri Záchrancovi.
Predstav si èloveka, ktorý sa nachádza vo svojej loïke na mori. Má námornú
mapu a námorná mapa ho spolu s kom-
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pasom dovedie do cie¾a jeho cesty.
Polárka svieti pomedzi oblaky, aj ona mu
pomôe. Nie, hovorí, nechcem ma niè
do èinenia s hviezdami; neverím na severný pól. Nedám niè na tú ihlièku v skrinke; jedna ihla je práve taká dobrá ako
druhá. Neverím vaej mape a nechcem
ma s òou niè spoloèné. Navigaèné umenie je holý nezmysel, ktorý si vymysleli
¾udia, aby zarábali peniaze; nie, nedám
sa tým balamuti. Keï nie a nie sa dosta
do prístavu, hovorí: Je to kruté, ve¾mi
kruté! Ja som vak iného názoru.
Niektorí z vás hovoria: Nechcem èíta
Písmo, nechcem poèúva tie vae reèi
o Kristovi Jeiovi; neverím takým veciam. Nato hovorí Jei: Kto neverí, u
je odsúdený. To je ve¾mi kruté, hovorí. Ale nie je to tak. Nie je to krutejie ako
skutoènos, e nedôjde do prístavu, keï
zavrhne Polárku a kompas. Tu u niet
pomoci, tak to musí by.
Mono, e býva na druhom brehu
rieky a keï sa chce dosta domov, musí prejs cez most. No si taký pochabý,
e neverí ani v potrebu èlna, ani v prítomnos vody. Hovorí: Nepôjdem ani po
jednom z tých vaich mostov, nevstúpim
ani do jedného z vaich èlnov. Neverím,
e je tu rieka. Vydá sa na cestu domov
a èoskoro príde k mostu; ale nechce po
òom prejs. Tamto je èln, ale ty si sa rozhodol, e doò nevstúpi. Tu je rieka, ale ty

si si predsavzal, e nijakým z ponúkaných
spôsobov na druhú stranu neprejde.
Napriek tomu si myslí, e je to kruté, keï
nemôe prís domov. Nieèo muselo zruinova tvoje rozumové schopnosti, ináè
by si to nepovaoval za nespravodlivé,
keby si bol pri zdravom rozume. Keï sa
èlovek zdráha urobi to, èo je potrebné
pre dosiahnutie cie¾a, ako potom môe
oèakáva, e tento cie¾ dosiahne?
Vzal si jed a lekár ti prináa protijed
a hovorí: Rýchlo to prehltni, ináè zomrie. Keï to vezme hneï, ruèím ti, e
to jed znekodní. Ale ty hovorí: Nie pán
doktor, neverím na protijedy. Vetko musí
ma svoj priebeh, s liekmi nechcem ma
niè spoloèné. Okrem toho neverím, e
existuje nejaký liek proti jedu, ktorý som
uil. Áno, v podstate mi je jedno, èi nejaký
je alebo nie je. Nu, èloveèe, umrie;
a keï sa bude kona obhliadka màtvoly,
povedia: Tak mu treba!
Práve tak je to s tebou, keï po tom, èo
si poèul evanjelium o Pánovi Jeiovi, hovorí: Som vzdelaný èlovek, aby som sa
zapodieval s touto staromódnou ideou
o zástupnej obeti Krista. Nedám na reèi
kazate¾a o obeti a vyliatí krvi. Keï teraz
zahynie, vynesie tvoje vlastné svedomie
posledný úsudok: Samovrada  sám si
uvrhol svoju duu do záhuby. Tak hovorí
aj Biblia: Ó, Izraelu, sám sa vrhá
do neastia.

LEN TRI MINÚTY

Z angl. originálu Sunday Schol Times
preloila Bohumila Hejzlarová
Kedysi ma poiadali, aby som navtívil mladého èloveka, ktorý leal na smrte¾nej posteli.
Videl som, e jeho èas sa naplnil a preto som preiel priamo k tomu najdôleitejiemu.
Priate¾u, vidím, e ste ve¾mi nemocný. Ste pripravený na to, èo vás èaká?
elám si, aby som bol, odpovedal a zúfalo sa na mòa zah¾adel.
Verím, e ak by mi boli ete dané len dva, èi tri týdne, mohol by som by pripravený.
Lekár vak tvrdí, e mi zostáva iba nieko¾ko hodín.
Tri týdne? Preèo potrebujete práve tri týdne? pýtal som sa.
A rozprával mi, ako si predstavuje prípravu k obráteniu a dodal: To vetko trvá nieko¾ko
týdòov.
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Èoe?, zvolal som. Tri týdne potrebujete na to, aby ste sa obrátil a uveril v Boha?
Dovo¾te, aby som povedal, e môete by zachránený v troch minútach.
Otvoril som Boie slovo a èítal: Ale vetkým , ktorí Ho prijali, dal právo a moc sta sa
demi Boími, tým, ktorí veria v Jeho meno. Keby som Vám ponúkol tieto zlaté hodinky, ako
dlho by Vám trvalo, ne by ste ich prijal? Mohol by ste si ich vzia hneï? pýtal som sa. Dal
mi za pravdu. Veèný ivot je dar od Boha. Ak chcete dar vlastni, musíte si ho vzia a ak máte
ma Boieho Syna, musíte Ho prija.
Ale ako si Ho môem privlastni? Poraïte mi, ako to mám urobi, prosil.
Nalistoval som text z Rimanom 10. kapitoly a hovoril som: Tu máte presne opísaný spôsob. Èítal som mu tú kapitolu a potom som ho vyzval, aby so mnou nahlas ïakoval za prijaté spasenie. Urobil tak. Potom som odiiel za svojimi povinnosami. O nieko¾ko hodín som
sa vrátil a pani, u ktorej býval mi povedala, e u zomrel a e pred smrou ïakoval Bohu zato,
e ho spasil v troch minútach.

Pavol Urban

Èasopis Kresan,
roèník I. september 1948, èíslo 9

HRIECH NA SVETE
Do najmenieho svetadielu  Austrálie
priniesol niekto vrabcov, ktoré sa tam prv
nevyskytovali. Dnes sú tam tak rozmnoené, e spôsobujú ohromné kody.
Zbytoèné by bolo nadáva na toho èloveka, ktorý ich tam priniesol. Tým by sa niè
nenapravilo. Treba h¾ada spôsob ako sa
zbavi týchto nemilých kodcov. Tak je to
i s príchodom hriechu na svet.
Z Písma vieme, e sa medzi istou
èiastkou anjelov objavil straný hriech.
Zastierajúci cherubín na svätom vrchu
Boom sa stal spolu so svojím vojskom
Boím nepriate¾om (Ez 28,14-15). Za túto
vzburu neboli uetrení trestu, ale ich Boh
uvrhol v reaziach mrákoty do podsvetného alára, kde sú stráení pre súd
(2Pt 2,4). Slovo neuetril znie ve¾mi dojemne v naich uiach. Toto zjavenie nám
dáva Boh, ktorý vie, ko¾ko môeme pozna o tejto smutnej udalosti. I tu platí:
Skryté veci patria Hospodinovi
námu Bohu a zjavené nám a naim
deom. (5M 29,29)
Preèo Boh nepripravil spasenie pre
týchto anjelov? Jeho súdy sú spravodlivé.
Komu je viac dané, od toho sa bude

viacej poadova. Keï Pán vyriekol svoje
Beda ti Korazim, Betsaida a Kafarnaum,
uèinil tak preto, lebo tieto mestá poèuli
Jeho uèenie a videli skutky, ktorými sa
legitimoval ako Boí Syn, ale neèinili
pokánie. O ko¾ko väèie beda zaznelo
spomenutým anjelským bytostiam! Ich
známos o Bohu bola taká ve¾ká, e ich
postihlo a ete postihne to, èo si plne
zaslúili. Diabol bude uvrhnutý do jazera
ohòa a síry (Zj 20,10) spolu so svojimi
anjelmi (Mt 25,41). Budú na mieste, ktoré
je im urèené.
Vieme akú kodu pôsobí hriech prinesený do sveta. Len Boh môe zmera jeho ve¾kos a mnostvo (1M 15,16). Najprv zhreila ena, potom sa k nej pripojil
jej mu a hneï na to èítame o bratovrade. Hriech je ako morová nákaza,
proti ktorej je èlovek bezmocný. Èlovek
pije neprávos ako vodu, lebo bol poèatý
v hriechu a v neprávosti splodený ( 51,7).
Egyptské aby naplnili rovnako dom
faraónov, ako aj domy najchudobnejích
¾udí. Podobne i hriech plní domy ve¾kých
tohto sveta i tých malých, biednych na
svete. Ako neprospelo Egypanom, keï
zabili jednu-dve aby, tak neprospeje èlovekovi, keï sa zbaví jednej-dvoch zlých
vlastností. Vetkých sa musí zbavi a to
nedokáe, to môe uèini pri èlovekovi iba
Boh. Ako posadnutého démonmi v krajine Gadarénov oslobodil Pán Jei, tak aj
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teraz potrebuje èlovek Pána Jeia Krista
a bude celkom iný  nové stvorenie v Òom.
Nemyslime si, e Boh pripravil èlovekovi vyslobodenie kvôli jeho nedostatoènému poznaniu Boha. To nie. O Bohu
èítame: Ktorý má zá¾ubu v milosrdenstve. On sa nezmenil vo svojej svätosti,
ale pre svoju lásku k nám ¾uïom a naim
hriechom neuetril Pána Jeia (R 8,32).
Kto vidí vierou Boieho Syna ako nebol
uetrený bolestí a smrti pre nae hriechy,
má veèný ivot (J 6,40). Ak niekto pre
rozkoe sveta nechce prís k Pánu
Jeiovi, aby Ho videl oèami viery, ten
pozná ku svojej veènej kode, e príde
èas, keï ho Pán neuetrí súdu a veèného
zahynutia. Dostane sa do ohnivého jazera, kde budú i neposluní anjeli a satan
(Zj 20,10-15).
My veriaci ¾udia, ktorí sme sa narodili
z Boha, nenáviïme hriech. Kadý z nás
máme boskú prirodzenos (1J 3,9). Èo je
odporné Bohu, musí by i nám odporné, èo
je Jemu milé, má by aj nám milé. Ak sa
hriech dostane do náho srdca alebo medzi stany vykúpených, rozhorlime sa ako
Pinchas a odstráòme ho a budeme poíva sladké ovocie víazstva (4M 25,6-12).
Zakroème rázne a prísne proti hriechu,
i keï ide o naich blízkych a milých
(5M 21,18-21).

Dobrá sejba, kalendár 4. marec

Gute Botschaft Verlag, Dillenburg  Germany
Uverejnené so súhlasom vydavate¾a

VYIE ÚÈTOVNÍCTVO
Tomu, kto nerobí skutky, ale verí na
toho, ktorý ospravedlòuje bezboného, poèíta sa jeho viera za spravodlivos. (R 4,5)
Takmer ani jeden z nás nemôe i bez
bankového konta. Potom musíme tie
vedie èíta výpis z konta. Ak dostaneme
príkaz na úhradu, tzn. má da, väèinou
nás to ve¾mi nepoteí, pretoe nae

konto sa zmení. Ak dostaneme výpis
s informáciou, e na nae konto pribudli
nejaké peniaze, oznamuje nám to, e
výka konta vzrástla. Neoèakávané obnosy, na ktoré mono ani nemáme právo,
privítame vdy ve¾mi radi.
Biblia hovorí v liste Rimanom o takom
konte, ktoré je pravdae vedené u Boha.
Nesprávne èiny, prestúpenia, alebo aj
hriechy z nedbalosti skutoène zaaujú
nae konto a tým aj nás. No a ak teraz
chýba vyrovnanie, ostane negatívne saldo, ktoré musí by vysporiadané koneènou bilanciou. To je u v prirodzenom
ivote krajne problematické, ako to kadý
z nás vie. O èo aie to bude pri koneènej bilancii náho ivota. Tam pôjde o poehnanie alebo zloreèenie, a to na celú
veènos.
Èo mnohí nechcú veri je, e èlovek
sám sa nemôe postara o vyrovnanie
svojho ivotného konta, inými slovami:
v tejto veci niè neosoia dobré skutky.
Biblia to hovorí úplne jasne. Preto ná
ver píe aj o takom, kto nerobí skutky.
Ako bude teda môc vyjs úèet? Je tu
vôbec nejaké východisko?
Práve tu je dobrá Boia správa 
evanjelium! Kadému bezbonému èlovekovi, ktorý uverí v Pána Jeia Krista,
Boh pripoèíta  ako hovorí Biblia  túto
vieru za spravodlivos. Vetko, èo nás
pred Ním doteraz zaaovalo, je teda
vymazané  a môeme k tomu doda:
Skrze krv Jeia Krista.
Ja toto nazývam vyie úètovníctvo!

Dobrá sejba, kalendár 22. február

Gute Botschaft Verlag, Dillenburg  Germany
Uverejnené so súhlasom vydavate¾a

DVOJAKÉ VZKRIESENIE
Príde hodina, v ktorú vetci, ktorí sú
v hroboch, poèujú Jeho hlas, a vyjdú
tí, ktorí dobre èinili, na vzkriesenie ivota, ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu. (J 5,28-28)
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Aj keï vzkriesenie màtvych odporuje
¾udskému rozumu, je to skutoènos dokázaná vzkriesením Pána Jeia Krista, a je
základnou pravdou Boieho slova (preèítaj si z Nového Zákona 15. kapitolu prvého listu apotola Pavla Korinanom). Èo
je vak ete menej chápané a uznávané,
je skutoènos, e bude nielen jedno, ale
dve vzkriesenia.
Vzkriesenie ivota je zas¾úbené tým,
ktorí dostali skrze milos veèný ivot a sú
umytí od svojich hriechov. Skoro, keï zaznie velite¾ský povel (1Te 4,16) Pána
Jeia Krista, Mu potom bude musie smr
vyda vetkých, ktorí Mu patria. Nech sú
kdeko¾vek, vstanú z màtvych, dostanú
oslávené telo a budú vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria,
aby takto boli vdycky s Pánom
(1Te 4,17)
Druhé vzkriesenie sa uskutoèní ove¾a
neskorie. Je pomenované vzkriesením
k súdu, pretoe vetci, ktorí na òom budú
ma úèas, sa musia postavi pred trón
najvyieho Sudcu, aby sa tam zodpovedali za svoje hriechy a prijali rozsudok.
Neblúï! Raz stíchne Boí hlas.
Neblúï! Pominie spásy èas.
Neblúï! Èo Sudcu potom Krista zrie.
Ó, neblúï, vrá sa, pokia¾ smie!

Ján Siracký

Cestou ivotem, 4. 8. 1965

DETI HNEVU
...a boli sme prírodou demi hnevu
ako aj ostatní. (Ef 2,3)
Ako sme u videli, v tejto kapitole je opísaný ivot Efeanov, ktorí boli prv pohanmi. V ïalej vete: Medzi ktorými sme
kedysi aj my obcovali... A boli sme synovia hnevu ako aj ostatní, sú v tom zahrnutí aj idia. Tu je jasne poukázané, e
tak pohania, ako aj idia sú prirodzenosou demi hnevu.

13

Kto verí v Syna má veèný ivot; ale
kto nie je vo viere posluný Synovi,
neuzrie ivota, ale hnev Boí
zostáva na òom. (J 3,36)

O tejto skutoènosti mnohí mudrujú a usilujú sa ju anulova alebo aspoò pozmeni.
Pravdou je vak, e dokia¾ je èlovek neobrátený, je bez Krista a preto je dieaom
hnevu. Aká to milos, e nám Boh nielen
zjavuje tento stav, ale nám ukazuje aj
východisko z neho skrze Krista. Kto preil
pravé obrátenie, ten v prvých troch
veroch tejto kapitoly vidí svoju fotografiu
a prizná sa k nej. H¾a, z takého materiálu
buduje Boh Svoju Cirkev, Svoje majstrovské dielo. Vetko je z Boej milosti. Preto
sme my, veriaci, ve¾kí dlníci. Ná dlh voèi
Bohu môe by vyjadrený slovami: e si
mi aj sám seba dlen (Filem 19). Nu
splácajme Bohu tento dlh.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 18. 8. 1965

V KRISTOVEJ KRVI BLÍZKI
Ale teraz v Kristu Jeiu vy, ktorí ste
boli kedysi ïalekí, stali ste sa blízkymi
v krvi Kristovej. (Ef 2,13)
Èo za poehnanie plynie pre veriacich
¾udí z týchto krátkych slov: Ale teraz!
Stretáme sa tu s nimi u druhý raz. Najprv
Písmo opisuje presmutný stav idov aj
pohanov, ktorý konèí týmto slávnym
prehlásením: Ale Boh, súc bohatý na
milosrdenstvo pre mnohú svoju lásku,
ktorou nás zamiloval. Druhé ale
nasleduje za opisom pohanov, ktorí ili
bez Boha, bez Krista a bez nádeje na
tomto svete. Boh vo svojej milosti aj ich
uèinil blízkymi v sebe v Kristu Jeiovi, to
je to miesto, kde Boh chce a môe
poehna èloveka. Skrze Krista uskutoèní
vetky svoje uloenia o veènosti. Nie pre
nieèo, èo by sme my konali, ale preto, e
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sme v Kristu, nás Boh môe ehna. Len
v spojení s týmto poehnaným menom
dochádzame velijakej milosti: Pavel,
apotol Jeia Krista, svätým a verným v Kristu Jeiovi: Milos vám
a pokoj od Pána Jeia Krista. V Kristovi sme poehnaní kadým duchovným
poehnaním; v Kristu sme vyvolení, predurèení k synovstvu; v Òom máme vykúpenie a dedièstvo. Takto by sme mohli
spomenú ete iné poehnania, ktoré sú
vetky v Kristu.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 13. 7. 1965

BOH NÁS VYVOLIL
 ÈINNOS BOEJ
SUVERENITY
Ako si nás v Òom vyvolil pred zaloením sveta. (Ef 1,4)
Toto slávne prehlásenie sa vzahuje na
vetkých veriacich. Vetci spolu tvoria
Kristovu Cirkev. V tejto epitole máme
najúplnejie zjavenie o Cirkvi, ktoré nebolo známe v predolých vekoch (Ef 3,5).
Tu sa dozvedáme, e Cirkev bola v Boej
mysli u pred zaloením sveta. Prv, ako
èo Boí poehnaný Syn priiel na svet,
aby tu trpel, zomrel a vstal z màtvych; prv
ako èo zoslal Svätého Ducha, aby tu
zaloil a tvoril Jeho Cirkev. Boh u vtedy
poznal kadý úd, ktorý mal tvori toto
Telo, Kristovu Cirkev. U vtedy si ich
vyvolil, aby boli svätí a bezvadní pred
Ním v láske. V tomto prehlásení sú také
håbky, ktoré ¾udský duch nikdy nezmeria.
Preto ani my nechcime vysvetli èinnos
Boej suverenity. Neposudzujme ju pod¾a
svojich mylienok. Radej sa pred òou
skláòajme a oslavujme za to, e si nás
v Kristu vyvolil pred zaloením sveta.
O svojej Cirkvi Pán hovoril tak, ako zdávna o Izraelovi: Len vás som poznal
zo vetkých èeladí zeme... (Ám 3,1-2).
Boh mal s Izraelom ve¾ké plány, hoci oni

boli iba malým národom. Tak je to aj
s údmi Kristovho Tela  Cirkvi.

Pred zaloením sveta
 Boia vevedúcnos
Len Boh vie a môe oznámi ¾uïom, èo
bolo PRED zaloením sveta. ¼udský
duch nikdy nezistí, kedy Boh stvoril svet
a vesmír. Toto Boie zjavenie nás uvádza
do toho, èo bolo pred zaloením sveta.
V týchto slovách nám Svätý Duch zjavuje, e Boh u v dávnej veènosti mal
v úmysle vybudova si Cirkev, v ktorej by
ukázal bohatstvo svojej milosti. To malo
by uskutoènené skrze Krista, skrze
ktorého a pre ktorého vetky veci trvajú,
vidite¾né i nevidite¾né. Pamätajme, e
Boha niè neprekvapí. On vie na zaèiatku,
aký bude koniec. Známe sú Bohu od
veku vetky jeho diela. (Sk 15,18) Jemu nebola skrytá ani smutná skutoènos,
e èlovek zhreí a stane sa Boím nepriate¾om. Boh vedel, èo sa stane s jednotlivcom a s celým ¾udským pokolením.
Dobre to povedal Dávid: Je to predivná
znalos, nad môj rozum, tak vysoká, e
nemôem po òu. ( 139,6) H¾a, takto
Boh pripravil pre ¾udí Spasite¾a, aby mohli
v Neho uveri a sta sa Jeho vykúpeným
¾udom. Na jedno nikdy nezabúdajme, e
sme si to nezaslúili, e vetko máme
z púhej Boej milosti.

Frederick Butcher

Ze slov pravdy a lásky,
roèník I., január 1912, èíslo 1

HOSTINEC
(Útulok pre cestujúcich, pre pútnikov)

...zaviedol ho do hostinca a postaral
sa o neho. A druhého dòa, keï odchádzal, vyòal dva denáre, dal hostinskému a povedal mu: Maj o neho staros, a èo by si nad to viacej vynaloil,
ja ti, keï pôjdem tadeto, zaplatím.
(Lk 10,34-35)
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Kòaz a Levita, zástupcovia zákona, ili
okolo toho polomàtveho èloveka. Nemohli
mu pomôc  ale to, èo bolo nemoné
zákonu... to vykonal Boh... (R 8,3) a síce v tom, e poslal jednorodeného Syna v podobnosti tela hriechu a On,
vedený predivnou láskou, priiel k tým,
ktorí boli smrte¾ne zranení hriechom, ujal
sa ich, obviazal ich rany a nalial na ne olej
a víno.
Ak by ten Samaritán urobil len to¾koto,
istotne by to bolo ve¾a, ale on chcel
zaèatú prácu lásky aj dokonèi. Preto
vysadil od istej smrti zachráneného èloveka na svoje vlastné zviera a viedol ho do
útulku. No ete aj tu zostáva tento mu
predmetom Samaritánovej starostlivosti.
Na druhý deò, keï odchádzal, zavolal si
hospodára a s dôverou mu ho zveruje do
opatery.
Ako jasne rozpoznávame z kadej
malièkosti jednanie náho drahého Pána.
Èi sme sa i my nestali predmetom Jeho
starostlivosti? Nezakúsili sme tie, ako
nám Jeho prebodnuté ruky láskyplne
obviazali hriechom spôsobené rany?
Ó, my vieme zo skúsenosti, e len nepreiel okolo nás, ale sa nás slávne zaujal; áno slávne  veï Jeho milovanie
je veèným milovaním a nae spasenie
v Òom je veèné a dokonalé.
Ten Samaritán dobre poznal útulok,
do ktorého uviedol toho zachráneného
èloveka; áno, on vedel: tu bude dobre
zaopatrený. Ná drahý Pán pozná tie
útulky ve¾mi dobre; veï On sám ...sa
prechádza prostred tých zlatých svietnikov... (Zj 2,1) Kadý zbor alebo zhromadenie Boích detí má by takým
útulkom, kam by mohol Pán Jei privies
smrte¾ne zranených, ktorých nájde na
cestách tohto sveta; a nemôeme poveda, e On týchto zachránených uvádza
najradej práve do tých útulkov, kde
èakajú vetci na Jeho pokyn? Ako je to
s naim zborom alebo zhromadením?
Mohol by nám Pán s plnou dôverou zveri
tých, ktorých naiel? Vie, e sa ich tam

zaujmú láskyplné ruky pokorných bratov
a sestier? Alebo vidí medzi nami sebectvo, nadutos a ctibanos, èi dokonca
hádky a rôznice? Ako by potom mohol
s plnou dôverou zveri znovuzrodené
due takému zboru, v ktorom hrá hlavnú
úlohu vlastné Ja? Tam Pán nemôe
prinies slabé jahniatka. Ale tam, kde je
On sám vetko vo vetkom, kde je na
Neho upreté kadé oko, kde mono cíti
ivot z Neho, kde sa uplatòuje a zachováva Jeho Slovo (Zj 3,8), kde viae Jeho
láska vetky údy  áno, tam je pravý útulok, tá predsieò veènej radosti, cirkev
pod¾a Pánovho srdca. V takom zbore 
útulku  sú tí novo obrátení nesení s trpezlivosou na modlitbách a vyuèovaní pod¾a
Boieho Slova a nie pod¾a ¾udských
zásad, názorov a nariadení.
No napriek tomu je ten útulok,
doslovne miestna cirkev, miestny zbor,
predsa len doèasné zariadenie. Ten
dobrý Samaritán povedal: keï pôjdem
tadeto spä... (Lk 10,35) Ná Pán príde
èoskoro, aby uviedol svojich sluobníkov,
ktorí Mu v cirkvi slúili a Ho oèakávali
(1Te 1,9-10), na veky na tie miesta, ktoré
im pripravil, a aby boli s Ním tam, kde je
On vetci, ktorí sú Jeho (J 14,3).

B. K.

Ze slov pravdy a lásky,
roèník I., január 1912, èíslo 2

ROZPTÝLENÍ BOÍ SYNOVIA
...ale aby aj rozptýlené deti Boie
zhromadil v jedno. (J 11,52)
Hlavný úèel smrti Pána Jeia bol ten,
aby bolo vetko zmierené s Bohom
(Ko 1,20) a aby bolo zhromadené vetko k jednej Hlave (Ef 1,10). Hriechom
nastalo rozdelenie Boha a èloveka.
Èlovek sa stal Boí nepriate¾. Rozdelenie a nepriate¾stvo vstúpili aj medzi èloveka a èloveka i medzi èloveka a vidite¾né
stvorenie, ktoré mu bolo podmanené.
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Rozdelenie nesie so sebou boles,
nesúlad a smr. Do tejto roztrky vstúpil
Pán Jei ako druhý Adam a Hlava
nového èloveèenstva. Svojou smrou na
dreve kría urobil koniec rozdeleniu
medzi Bohom a èlovekom.
l

l

l

Spravodlivý zaujal miesto nespravodlivých, aby tí zaujali miesto Spravodlivého. To je naa spravodlivos.
Ïalej, On urobil koniec rozdeleniu
medzi èlovekom a èlovekom. Pod Jeho kríom je miesto pre idov i pohanov, vysokých aj nízkych, bohatých aj
chudobných, muov i eny. Tu zanikol
akýko¾vek rozdiel, povyovanie, nepriate¾stvo a nespokojnos (Ef 2,13-22).
V pravde vykúpení ¾udia, ktorí odumreli svetu i sebe samým, tí tie odloili (po prípade odloia) so svojím starým èlovekom vetko, èo by poslúilo
rozdeleniu medzi bratmi, alebo èo by
bolo na úkor jednoty.
Vetci sa dria Krista, ktorý je ich
Hlavou. To je nae posvätenie. Jeden za vetkých, vetci za Jedného.
Nakoniec, keï príde k vykúpeniu náho tela, ktoré oèakávame vierou a ako
posledný nepriate¾ bude zahladená
smr, vtedy tie zmizne akýko¾vek
nesúlad medzi vykúpeným ¾udstvom
a stvorením (1K 15,51-57; R 8,18-23).
To je nae vykúpenie.

Veriaci ¾udia, vy vetci vykúpení Pána
Jeia, viete, èo vás delí od neznovuzrodeného sveta a èo vás spája so
vetkými Boími demi zo vetkých
národov, pomenovaní a stavov? Je to
smr, krv a krí váho Spasite¾a! Povaujete tú Novú Zmluvu v jeho krvi za
svätú? Aký postoj zaujímate oproti
svetu a aký k Boím deom? Cirkev
Pánova je jedno Telo, jedna rodina,
jeden ivý organizmus. Ako patria
veriaci Kristovi, tak tie patria jeden
druhému. Sme údmi Krista a sme si
údmi aj navzájom.

Ako sa ale skutoène pospolu stretnú tí
rozptýlení synovia Boí? Pán Jei, tá
vyvýená Hlava svojho tela, urobil svoje.
Èo ale musia pre to robi údy Jeho Tela tu
na zemi?

Ako sa spoloène zídu
rozptýlení Boí synovia?
1. Keï, prijdúc ku kríu, zostanú pod
kríom, t.j. keï budú cíti a zmý¾a
ako Kristus,
2. keï súc Duchom iví budú i Duchom
chodi, t.j. keï v moci a sile veèného
Ducha Svätého budú i ivot
Kristov,
3. keï sa dobrovo¾ne podriadia Bohu
¾úbemu, úplnému oddeleniu od sveta, t.j. keï vyjdú za Kristom von za
stany nielen z toho bezboného, ale
i náboenského sveta, a keï skutoène ponesú pohanenie Kristovo,
4. keï zostanú ukriovaní svetu a budú
ochotní opusti pre meno Pánove
mua, enu, otca, matku, bratov,
sestry,
5. keï sa vzdajú kadej pobonosti,
ktorú si sami vytvorili, a keï odstránia
zo svojej spoloènej sluby vetko, èo
je proti Slovu a Duchu Boiemu,
6. keï porastú v Toho, ktorý je Hlava
Cirkvi, v Krista,
7. keï budú vetci ochotní vzda sa ako
vo vlastných názoroch a náukách,
tak i v zborovej (cirkevnej) praxi
vetkého, èo sa nezhoduje s Boím
Slovom,
8. keï viac nebudú dáva ¾udské pomenovania zborom a cirkvám, i keby to
boli mená trebárs slávnych Petrov
a Pavlov (viï 1K 3,3-4),
9. keï prestanú robi ibbolety z jednotlivých právd Svätého Písma,
10. keï sa Pánovi odovzdajú k úplnej
poslunosti nielen v piesòach, vyznaní a citoch, ale v skutoènosti, na
kadý deò svojho ivota, v praktickom kresanskom obcovaní.
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Prebojujme sa cez niektoré
nedorozumenia a zavádzajúce
vysvetlenia Svätého Písma.

Akéko¾vek a ktoréko¾vek spojovacie pokusy, ktoré nevznikli na tejto pôde, ktorá
v týchto bodoch spoèíva na Boej pravde,
nie sú z Boha.
l

Úryvok z kázania Dr. C. M.
Ze slov pravdy a lásky,
roèník I., január 1912, èíslo 2

CIRKEV EVANJELISTOM
A ja ti tie hovorím, e si ty Peter,
Skala, a na tej skale zbudujem svoju
cirkev, a nepremôu jej ani brány ríe
smrti. (Mt 16,18)
Hneï od zaèiatku chcem poukáza na to,
e Jei Kristus bol a je ve¾ký evanjelista.
Svoju evanjelizaènú prácu teraz uskutoèòuje a koná prostredníctvom svojho
vyvoleného nástroja  cirkev. Vetky
znovuzrodené Boie deti, vykúpené zo
sveta Jeho drahou krvou, majú tú ve¾kú
výsadu, e môu by èinné na uskutoènení spasite¾ného plánu svojho nebeského Majstra, a nies radostné posolstvo
do strateného sveta. e Kristus buduje
svoju Cirkev sám, to nám potvrdzuje vo
vyie citovanom slove: Na tej skale (ja)
zbudujem svoju cirkev... Aj povolanie
apotola Pavla na ceste do Damaku
a poslanie uèeníka Ananiáa k nemu, slovami: Iï, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred
pohanov i pred krá¾ov a pred synov
Izraelových (Sk 9,15), je skvelým dôkazom toho, e Kristus sa sám stará
o vzrast svojej Cirkvi, a e ju nikdy neprenechal svetskej moci. Toto nás privádza k tvrdeniu, e evanjelizácia nepovolanými a s Hlavou (Kristom) nespokojnými údmi, i keï sú èlenmi niektorej
cirkvi, je predsa len nezávislé, od Krista
nedovolené jednanie. Tento spôsob rozirovania Boieho krá¾ovstva nezaruèuje
trvalý výsledok a víazstvo, ani nenesie
v sebe ivot premáhajúci svet a hriech,
ale konèí prázdnym, màtvym formalizmom.

l

Kristove Telo, toti Cirkev, sú ¾udia,
navzájom spojení Svätým Duchom,
ktorý v nich prebýva. Sú si istí tým, e
ich telá sú chrám Svätého Ducha.
Èlovek sa stane údom Kristovej Cirkvi
jedine znovuzrodením  èo je výluène
Boie dielo, Kristove  priamo na òom
vykonané Svätým Duchom. Nikto sa
nestane údom Kristovej Cirkvi nejakým ¾udským úkonom, napríklad pokropením alebo ponorením (krstom),
alebo z vôle presbyterov (starích)
a zboru, ani vloením rúk, ani odriekaním niektorého bohosloveckého
uèenia, ani zápisom do cirkevnej matriky, ani birmovkou alebo konfirmáciou,  a ak jestvuje ete nejaká
¾udská cesta k domnelému nadobudnutiu èlenstva v Kristovej Cirkvi známa
¾uïom  ale jedine a len osobným
Kristovým jednaním s èlovekom, skrze
znovuzrodenie k ivej nádeji v ivot
veèný; pretoe len ten èlovek preiel
zo smrti do ivota a je povolaný vojs
do nebeskej slávy, a tie by so¾ou zeme a svetlom na svete, ktorý si je plne
vedomý svojej vnútornej premeny.

Iba ten èlovek, ktorý bol vytrhnutý z moci
temnosti a prenesený do krá¾ovstva milého Syna Boieho, je oprávnený k zvestovaniu evanjelia o Kristovej smrti a vzkriesení, o milosti a odpustení hriechov.

Rozoberme si podrobnejie
vnútorné veci Kristovej Cirkvi.
V liste Efeanom, v kapitole 4., vo veroch 4.-6. je napísané: Jedno telo, pod
týmto sa musí chápa Kristus so vetkými
údmi znovuzrodenými z neporuite¾ného
semena (Boieho Slova), tak, ako nám to
opisuje apotol Pavol v 1K 12,12-14.27:
Lebo ako je telo jedno a má mnoho
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údov, a vetky tie údy toho jedného
sebou uskutoèni tú Boiu jednoduchos.
tela, hoci ich je mnoho, sú jedným teTen istý apotol, ktorému Pán Jei prelom, tak aj Kristus. Lebo i v jednom Duhovoril slová, nad ktorými premý¾ame,
chu my vetci sme povolá vo svojom prvom liste
krstení v jedno telo, buï
(1Pt 2,9) ku vetkým, ktorí
Lebo kde sú dvaja alebo
idia buï Gréci buï traja zhromadení v mojom sa stali vlastníctvom Pána
mene, tam som i ja v ich
sluhovia buï slobodní,
Jeia, tie nad vetko postrede. (Mt 18,20)
a vetci sme napojení
vznesené slová: Ale vy
v jedného Ducha. Lebo
ste vyvolený rod, krá¾ovani telo nie je len jedným údom, ale
ské kòazstvo, svätý národ, ¾ud, urèený
pozostáva z mnoho údov. A vy ste
by Boím vlastníctvom, aby ste  vy
telom Kristovým a údami po èiastke.
vetci, bez rozdielu  zvestovali cnosti
Ïalej èítame: Jeden Duch  Boí
toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojDuch, ivot celého Tela  ako ste aj poho predivného svetla.
volaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst,
Fr. J. Køesina
jeden Boh a Otec vetkých, ktorý je
Ze slov pravdy a lásky,
nad vetkými, skrze vetkých a vo
roèník I., február 1912, èíslo 2
vetkých vás. Kde je teda pravá
Kristova Cirkev? Èujme odpoveï samotZRNKÁ
ného Pána: Lebo kde sú dvaja alebo
traja zhromadení v mojom mene, tam
Veriaci neprídu na súd (J 5,24), ale musia
som i ja v ich strede. (Mt 18,20)
sa ukáza pred súdnou stolicou KrisAk máme Krista medzi sebou, máme
tovou, kde bude zjavený ich ivot, ktorý
najvyieho kòaza, uèite¾a a majstra, svetili po svojom obrátení ako Boie deti.
lo a Boha samého. Kadé zhromadenie
(2K 5,10).
veriacich, ktoré si je toho vedomé, má
Cirkev Tesalonièanov bola príkladom
v sebe silu i vieru premôc vetky akosti
vetkým veriacim v Macedónii a Achaji,
a to ako v obcovaní, tak v ivote a v Sloa cie¾avedomé a sústavné pôsobenie
ve. Od vás sa rozhlásilo slovo PánoSvätého Ducha pre sebaovládanie.
vo. (1Te 1,8) Celá cirkev pracovala 
Nikdy som nevedel pochopi, ako
zvestujúc evanjelium, ktoré jej bolo zvevôbec mohla vzniknú otázka moci
rené. Jej posolstvo bolo sväté a ve¾ké.
k¾úèov. Jei Kristus nevloil vládu nad
Ona vydávala svedectvo o Boom Slove
svojou Cirkvou (tzv. k¾úèe svojho krá¾ovtakým spôsobom, ako ho poèula, toti:
stva) do ¾udských rúk. On ju nikdy neo...v moci a Svätom Duchu a v mnohej
dovzdal nijakej zvlátnej kòazskej moci.
istote (1Te 1,5). Boie Slovo, ktoré TeV skutoènosti dal Kristus k¾úèe  toti
salonièania prijali v mnohej úzkosti a s raotvorené dvere pre zvestovanie evandosou Svätého Ducha, ich uèinilo: najelia  svojej Cirkvi, ale je úplne nesprávsledovníkmi apotolov a Pána a príne tieto slová Písma zneuíva k prenekladom vetkým veriacim. (1Te 1,5)
seniu na pápeskú moc èi podobne na
kòazskú vládu. Z tých slov nemono
vyvodi odporúèanie k vládnutiu a panovaniu. Kristus odstránil svojim vlastným
majestátom a autoritou vetkých kòazov,
vetky oltáre, vetky chrámy a vetku
kòazskú vládu (hierarchiu). Nech pomôe
Achaj
Boh svojmu ¾udu, ktorý sa usiluje medzi
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Ó, by si vetky zbory Boích detí pripomínali, e sú iba to, èo z nich urobilo
Boie Slovo. O mnohom zbore by sa muselo poveda: Nie si ani zïaleka to, èím
má by! A tvoje svedectvo, ó, mnohý
zbor? Nie je poèu  pretoe to, èo si,
hovorí tak hlasno, e nikto nepoèuje, èo
hovorí!

Frederik Butcher

Ze slov pravdy a lásky,
roèník VIII., 1924

VZNIK VÝHONKOV
V DUCHOVNOM IVOTE
Lebo od vás sa rozhlásilo slovo
Pánovo... (1Te 1,8)
Nie je len zaujímavé, ale i ve¾mi dôleité
pozorne premý¾a a bez predsudkov
o práci apotolov a evanjelistov, ktorí stáli
v poèiatkoch Cirkvi pod priamym vedením
Svätého Ducha  teda bez akýchko¾vek
stanov a paragrafov. O tom Boie Slovo
významne mlèí. Aj keï sa táto práca
nekonala pod¾a ¾udských spôsobov, predsa len nachádzame urèité základné línie
(menovite v Skutkoch a listoch), ktoré sú
ale prirodzené a nenútené, e sa nás a
zmocòuje úas a rados zároveò. Nenájdeme tu niè strnulé, ale vetko sa zdravo
vyvíja v Svätom Duchu. Aj prirodzene pokraèujúci vzrast Pánovej Cirkvi podlieha
v mnohých smeroch tým istým Boím
zákonom, ako to napr. vidíme v prírode
medzi kvetmi. Sadenica jahody zasadená
do vhodnej pôdy v záhrade, prospieva,
kvitne, ale ona nechce prinies len mnoho
plodov, ale chce sa aj rozmáha. Ak je
kmeòový koreò zdravý, skoro vyháòa
nové výhonky. Najprv sú jemné a celkom
závislé na kmeòovej sadenici. Ale skoro
sa ne jej koncoch tvoria malé oèká,
púèky, ktoré sa rozvíjajú a vyháòajú malé,
pôvodnej rastline podobné lístoèky a korienky. Nová rastlinka sa vyvinula a ak je
okolitá pôda dobrá, zapúa hlbie svoje
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korienky. A doteraz brala svoju výivu
z materského kmeòa; toto pozvo¾na ustáva a aj vonkajie spojenie sa èasom
uvo¾òuje. Ak sa tejto novej rastlinke darí,
bude nielen chcie prináa ovocie, ale aj
vyháòa nové výhonky a tak sa predchádzajúci cyklus opakuje. Aj keï sú
mladé výhonky velièím ohrozované,
a mnohé aj zájdu, zostáva ich rozmnoovanie Boím urèením tejto rastliny.
Pozrime sa teraz do Skutkov apotolov, kde uvidíme podobný, ba takmer
rovnaký postup v duchovnom smere. Jeruzalem mal by pod¾a slov Pána Jeia
východiskom (Lk 24,47; Sk 1,8), teda rovnako takým prvotným kmeòom. Zdá sa
vak, e táto úloha nebola hneï dobre
chápaná, pretoe výhonky, z ktorých
mohli by nové zbory, sa spoèiatku vôbec
neukazovali. Pán musel preto dopusti
prenasledovanie a a potom vznikali
nové zbory na vetky strany. Nechcime
ale cirkev v Jeruzaleme len tak odsudzova, lebo Pán mal s òou urèite vlastné
zámery. Mono, e sa mala najprv sústredi celá sila prvotnej cirkvi v Jeruzaleme
na to, aby sa Izraelskému národu poskytol èas ku pokániu (Sk 3,19-20). Keï ale
zavrhli tefanove svedectvo a ¾ud nechcel poèu Svätého Ducha, nasledovalo
prenasledovanie, ktoré spôsobilo rýchle
vyháòanie odnoí na vetky strany.
Najprv nám Svätý Duch poukazuje na
históriu prvého takého výhonku, toti na
vznik nového zboru v Samárii (Sk 8,4-20).
Keï táto nová rastlina rozkvitala, vidíme,
e z Jeruzalema prichádzajú apotoli,
a od nich prijíma novú potravu. Ïalí
vzrast, súc poruèení do milosti Pánovej,
bol ponechaný jej samej, aby ako samostatná cirkev pracovala s bázòou a trasením na svojom spasení (F 2,12-13;
Sk 20,32). O nieèo neskorie máme rôzne správy o novej jeruzalemskej odnoi,
ktorá zakotvila a v Antiochii, kde povstal
ve¾ký kvitnúci zbor. Aj tomu bola prinesená potrava dôveryhodným, od prvotného zboru vyslaným bratom Barnabáom,
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ktorý keï videl pôsobenie Boej milosti,
ve¾mi sa zaradoval a sám priloil ruky ku
dielu. Antiochijský zbor sa stal vskutku
príkladný, lebo jeho snahou nebolo len
vyháòa nové výhonky, ale aj donáanie
plodov a tak veriaci z Antiochie posielajú
pomoc strádajúcim v Jeruzaleme. Tu
vidíme opakujúci sa jav: zdravú rastlinku
so zdravým vzrastom úèinkom sily prúdiacej z nebies. Ona nemyslí iba na seba
 nepozná centralizáciu  ale svojich
najpoehnanejích pracovníkov, Pavla
a Barnabáa ïalej vysiela. Stratila tým
nieèo? Naopak, získava tým naveky!
Niekto zrovna rozhadzuje a ete mu
pribúda a zase iný etrí viac ako je
sluné a ve na nedostatok (Pr 11,24).
Antiochijská cirkev ete nejakú dobu
zostáva v spojení s materskou cirkvou
a keï prili akosti s obriezkou, opä
vysiela Pavla a Barnabáa, aby sa poradili v tejto veci s apotolmi v Jeruzaleme.
Zo ivotaschopných výhonkov Antiochijského zboru sa v bolesti zrodila nová
rastlinka v Lystre. Táto, práve keï tam
zavítal Pavol po druhý raz, vysielala za
úplného súhlasu vetkých nový výhonok
 Timotea (Sk 16,1-3), ktorý mal prinies
mnoho ovocia. Iný výrastok smeruje
dokonca za more, do Tesaloniky, kde sa
rovnako zakrátko ukazujú vetky s¾ubné
známky Pánovej cirkvi, take tam Pavol
píe o nieèo neskorie: Lebo vy ste sa,
bratia, stali nasledovníkmi cirkví Boích, ktoré sú v Judsku... (1Te 2,14),
èo jasne ukazuje na rozmnoovanie sa
zborov týmto spôsobom. Lebo od vás
sa rozhlásilo slovo Pánovo... na kadom mieste... (1Te 1,8). Ïalej u nemôeme stopova toto organické spojenie
menovite preto, e Skutky apotolov
neukonèujú dejiny Pánovej Cirkvi, lebo
pôsobenie Svätého Ducha pokraèuje a
po nae èasy.
Postrehli a uchopili sme tento správny
biblický ideál? Nepozorujeme i za dnených dní, cez mnohé nae prevrátenosti,
rovnaké duchovné pôsobenie? My sme
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príli náchylní organizova, centralizova,
vetko utvára pod¾a ablóny  ale ivot,
duchovný ivot, ten nieèo podobné neznesie a roztrhá vetky ¾udské závory.
Jeden mladý, neskúsený brat, ktorý sa
obrátil medzi americkými kongrecionalistami a trochu tudoval na kazate¾skej
kole, nám poèas krátkej návteve hovoril, e má v pláne organizova Pánovu
prácu na Slovensku. Naastie sa k nám
u viacej nevrátil. Iná, rozhodne veriaca
ena, sa pred dlhím èasom vyjadrila, e
ak jej Pán dá zdravie, rada navtívi strednú Európu a tam opä nadviae pretrhnuté vlákna. Istý známy pracovník na
Pánovej vinici vraj povedal: Chcel by
som zachyti do svojej siete celú prácu
v rôznych krajinách a uvies ju do X  Ach,
mali by sme predsa len lepie rozumie
Boím mylienkam tak, ako sú zjavené
v Písme! Pýtajme sa preto s celou pokorou, èi rôzne misijné spoloènosti nasledujú tento biblický ideál? Ony zakladajú misijné stanice a preto máme urèite pravdu,
ak tvrdíme, e apotoli uvádzali do ivota
len zbory a nie stanice. Sú také zbory,
ktoré nikdy nevysielajú nijaké odnoe
a sú odkázané samé na seba. Ak sa zbor
stará a ije len pre seba, tak to nie je normálne. Iné zbory majú zas kazate¾a, ktorý
má rád, keï sa zbor zíde, aby obdivoval
jeho prácne zostavené kázanie. Nebolo
by mu ve¾mi vhod, keby sa také výhonky
ukázali. Tie sa radej rýchlo odreú, len
aby celá sila zostala v pôvodnom kmeni.
Sluba slovom nie je na to, aby vyrábala
lenivé údy. Dary vymenované v liste
Efeanom 4. kapitole sú na zdokona¾ovanie svätých, aby sa tie mohli zúèastni
na slube (pozri aj 2Tm 2,2).
Zbor, v ktorom má Svätý Duch vo¾nos
hovori skrze koho On chce, prejaví viac
vonkajieho ivota, aj keï sa tam stávajú
slohové, alebo gramatické chyby, ako ten,
kde vidíme len màtve formy, i keï nikdy
nechceme tieto chyby ospravedlòova.
Istý druh vy¾achtenej rue má síce nádhernú snehobielu farbu, no za to stratil
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vôòu a i schopnos rozmnoova sa;
naproti tomu planá rua je vdy bujná
a prináa hojnos semien. Mnohokrát sa
nám zdá, e by sme mohli vystihnú
kadú záhadu a nadobudnú vetky
vedomosti, no ak sa nám lásky nedostáva, nièím nie sme. Láska to tie bola,
ktorá priviedla Spasite¾a na túto zem a ak
je ona v naich srdciach, pudí nás von 
na vinicu. Boh sám dal tento zákon rozmnoovania svojmu stvoreniu, keï hovoril ...Nech vydá zem svieu trávu,
bylinu, vydávajúcu semä pod¾a svojho
druhu a velijaký strom rodiaci ovocie,
v ktorom bolo jeho semä, pod¾a svojho druhu. A Boh videl, e je to dobré
(1M 1,12).
Smieme teda zdôrazni, e kadý zbor
svätých má dvojnásobné poslanie:
1. aby niesol ovocie Ducha,
2. aby sa rozmnooval,
aby nezostal sám.
Táto druha úloha nebýva bezbolestná;
áno niekedy teèú i slzy, ale veèný zisk je
nesmierne ve¾ký. Áno, sú dokonca zbory,
ktoré vyháòajú zdravé odnoe nad svoje
sily; ale tento stav je stále lepí, ako stav
tých chúlostivých labuníkov, ktorí v dôsledku poívania nezdravých duchovných
lahôdok nie je schopný rastu smerom 
von. Pán nech ráèi milostivo poehna,
aby vetky zbory vyháòali výhonky do
vetkých strán  cez more, do ve¾komiest,
pralesov, aby boli nad celým svetom roztiahnuté siete zborov.

Napísal Filip Mauro

Ze slov pravdy a lásky,
roèník I., máj 1912, èíslo 5

NEBESKÝ ¼UD
Vetci spasení a vykúpení ¾udia z tohto
prítomného obdobia sú nebeským ¾udom.
Ich nebeské postavenie, záujmy a príbuzenstvo sú úplne popísané v Boom Slo-

ve a to preto, aby poznajúc ich, ili pod¾a
nich. Ako mnoho je písané v Písmach
o tom, èo je v nebesiach! Nae mylienky
teda majú smerova k nebesiam.
Otec, ktorého nám zjavil Syn, je ná
nebeský Otec.
A svojím otcom nenazývajte nikoho
na zemi, lebo jeden je vá Otec, ten,
ktorý je v nebesiach. (Mt 23,9)

Pán Jei Ho nazýva Svätým Otcom
(J 17,11). Zdá sa, e ¾udská bezbonos
nemohla zájs ïalej, ako keï dala tento
titul hrienemu èlovekovi.
Ná Pán je v nebesiach.  Lebo
Kristus nevoiel do svätyne, uèinenej
rukou, protiobrazu to pravej, ale do samého neba ukáza sa teraz tvári Boej
za nás (d 9,24) a my, ktorí sme boli
spolu s Ním oivení, sme spolu s Ním aj
vzkriesení a posadení v ponebeských
oblastiach v Kristu Jeiovi (Ef 2,5-6).
Tá pravda, e Boh nás stotoòuje so Synom po svojej pravici a e sme vzácni
uèinení a príjemní v tom Najmilom,
by nás mala úplne oddeli od sveta a jeho
záleitostí a nutka nás, aby sme celým
srdcom ...h¾adali veci, ktoré sú hore, kde
sedí Kristus po pravici Boej (Ko 3,1).
Ná veèný domov je tam.  V dome
môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby
nebola tak, povedal by som vám to.
Idem, aby som vám pripravil miesto...
(J 14,2-3). Môe niekto, kto je z milosti
oprávnený si tieto slová privlastni, pochybova, èi sa mu to miesto bude páèi,
alebo èi sa to hodí jeho zámerom? Pán si
neelá, aby sme zameriavali svoje predstavy na toto miesto, ale aby sme mysleli
na Neho samého a preto dodáva: A keï
odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás (nie na
vae miesta, ale) k sebe, aby ste tam,
kde som ja aj vy boli.
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Ná pravý ivot je tam.  A to u
teraz. Lebo ste zomreli a vá ivot je
skrytý s Kristom v Bohu (Ko 3,3). ivot
veriaceho èloveka je skrytým ivotom,
pretoe i Kristov ivot je teraz skrytý. Oèi
tohto sveta nemôu vidie niè z toho
ivého obecenstva, ktoré má veriaci s Otcom a Jeho Synom. Svet môe vidie len
to, èoho sa veriaci vzdáva; vidí, e
zanecháva radovánky, pozoruje, e sa
vyhýba priazni a záleitostiam tohto
sveta. Vidí jedine tie ta¾afatky, ktorými
veriaci opovrhol, ale nevidí niè z toho
bohatstva milosti a ivota, ktoré má
veriaci v Kristu. Èo je tento ivot, to sa
skôr nevyjaví, kým sa nezjaví Kristus,
pretoe Kristus sa neukáe bez svojich
vykúpených, ale s nimi. a keï sa zjaví
Kristus, ná ivot, vtedy sa aj vy s ním
zjavíte v sláve (Ko 3,4). Milovaní, teraz sme demi Boími  u teraz, aj
keï sa líime len v malièkostiach od tých,
ktorí sa nenarodili z Boha,  a ete sa neukázalo, èo budeme. Ale vieme, e keï
sa ukáe, budeme jemu podobní, lebo
ho budem vidie tak, ako je (1J 3,2).
Nae pravé vlastníctvo je tam.  Celý majetok, ktorý nazývame na tejto zemi
svojím  naím je ná iba krátku dobu.
To by mali rovnako vedie aj tí, ktorí ijú
tomuto svetu. Ale Myslia si, e ich domy budú trva na veky, ich príbytky
z pokolenia na pokolenie; nazývajú zeme po svojich menách ( 49,12). Ná
Pán nám prikazuje, aby sme si nezhromaïovali poklady na zemi, ale v nebi.
Pavol mohol napísa idom (kap.10,34):
Lebo aj v mojich putách ste spolu
súcitili i rozchvátanie svojho majetku
ste prijali s radosou, vediac, e máte
v sebe lepie imanie, a trvalé. V týchto
dòoch, plných honby za bohatstvom, by
sa to asi o mnohých nedalo poveda; jednako len to patrí k právam i prednostiam
vetkých Boích synov, ktorí sú spolu dedièi Kristovi a s ktorým budú ma podiel
na vetkom bohatstve celého vesmíru.

KRESAN
V dôsledku toho sú tam i nae srdcia.  Lebo kde je vá poklad, tam je
i vae srdce (Mt 6,21). Dá sa to poveda o tebe, milé Boie diea, ktoré èíta
tieto slová? V èom má svoju zá¾ubu?
Kde má svoje poklady? O ktoré veci sa
stará, o nebeské alebo o zemské? Boie
Slovo hovorí a napomína: ...na to myslite, èo je hore, nie na to, èo je na zemi
(Ko 3,2). Dbaj o to, aby tvoje srdce premý¾alo o tých nebeských veciach, staraj
sa o to, aby sa nalo na nebesiach.
Nae povolanie je nebeské povolanie.  A preto, svätí bratia, úèastníci
nebeského povolania, h¾aïte na apotola a ve¾kòaza náho vyznania, na
Krista Jeia (d 3,1). Oslava Pána
Jeia je cie¾ sluby Svätého Ducha. On
ukazuje na Krista a na Neho obracia
myse¾ tých, ktorí sú tu nazvaní svätými
bratmi, aby boli posilnení i na tejto
zemi a obcova ako nebeský ¾ud. Touto
metódou dopåòa Svätý Duch povzbudenie,
ktoré potrebujeme na ceste plnej akostí,
nebezpeèenstva a pokuenia. Pán Jei
iiel tie touto cestou. On nám bol vo vetkom podobný, okrem hriechu, a to preto,
aby bol milosrdný a verný ve¾kòaz v tom,
èo sa malo dia u Boha na oèistenie hriechov ¾udu. Lebo tým, e sám trpel, keï
bol pokúaný, môe pomáha pokúaným (d 2,18). A preto h¾aïte na Neho.
List Efeanom nám ukazuje veriaceho
v jeho nebeskom postavení a povolaní;
my ho vidíme ako vyvoleného pred ustanovením sveta, vzkrieseného a sediaceho v nebesiach v Kristu Jeiovi. Na základe tejto ve¾kej skutoènosti je veriaci
napomínaný, aby chodil hodne povolania,
ktorým je povolaný  toti úmerne nebeskému povolaniu. Vetko, èo je na tomto
svete, je urèené nato, aby sa veriacemu
zdalo, e aj on je súèas sveta a potom,
aby sa zúèastòoval na jeho snahách a zámeroch. Nepriate¾ sa snaí, aby odvrátil
pozornos veriaceho od tej skutoènosti,
e jeho povolanie je nebeským povolaním.
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Pre tento cie¾ vynaiel mnoho zemských
povolaní, ktoré sa zdajú cenné a vzneené vo svojich zámeroch a ako také ich
odporúèa veriacej dui; ak sa ale na ne
pozrie vo svetle Písem, tak zisuje, e sú
to pasce, ktoré ju majú vláka satanovi do
sluby a zamestna ju vykonávaním jeho
zámerov. Krásne a pouèné zobrazenie
týchto podvodných zámerov satana
nachádzame v rôznych ¾stivých radách,
ktoré predkladal faraón Boiemu ¾udu,
aby ho zdral v Egypte, odkia¾ ho povolal
Boh. Egypt nám typologicky predstavuje
tento svet a faraón  kniea tohto sveta.
Prvé, z jeho ¾stivých zámerov, bolo vyhlásenie náboenskej slobody, ktoré bolo
vydané po akých súdoch, ktoré postihli
Egypt. Nemusíte odchádza z Egypta,
hovoril faraón, aby ste slúili Bohu, ale:
Iïte, obetujte svojmu Bohu tu v zemi
(2M 8,25).
Takáto ¾stivá rada je dnes tie dávaná
veriacim; èasto sme upozoròovaní na
náboenskú znáanlivos a slobodu
svedomia, ktorá prevláda ako dôkaz
toho, e svet sa stal o mnoho lepím.
Keby sa faraónovi ¾stivý zámer podaril
(a e sa tak nestalo bolo iba vïaka tomu,
e Boh dral rozhodnutie o tejto záleitosti pevne vo svojich rukách; ¾ud by si
pod¾a vetkého myslel, e toto povolenie
bolo práve to najpotrebnejie), asi by
zu¾achtil a povzniesol Egyptskú zem i jej
základy. Ale na druhú stranu by Egyptská
modlosluba pokvrnila èistú slubu
Bohu, lebo ¾udia by si istotne osvojili pri
chválení a vzývaní Boha niektorý z modlosluobných zvykov a spôsobov. Ani
jedno, ani druhé nebolo v Boom pláne.
To je výsledok tzv. kresanstva od tej
doby, keï vonkajia cirkev opustila pôsobisko svojho nebeského povolania a stala
sa vo svete mocou. Po mnoho storoèí
skúala vyznávajúca cirkev obetova
Bohu tu v zemi, a výsledok, vzdor jednej
ve¾kej reformácie a mnohých iných
meních, ako aj poèetných prebudení,
bol ten, e chváloreèenie a vzývanie
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Boha tých, ktorí tak mali robi v Duchu
a pravde, boli na vetkých stranách
pokvrnené nielen zvykmi a spôsobmi,
ale i skutoèným modlárstvom, vypoièaným od náboenstva tohto sveta.
Keï Boh trval na odchode svojho
¾udu, tak faraón sa poponáh¾al s novou
¾stivou radou; prial si, aby nechodili príli
ïaleko od Egypta. A faraón povedal: Ja
vás prepustím, aby ste obetovali Hospodinovi, svojmu Bohu, na púti, len
neodchádzajte ïaleko. Modlite sa za
mòa (2M 8,28).
Ale Hospodin poadoval od svojho
¾udu, aby sa oddelil od Egypta vzdialenosou troch dní. Pre nás, ktorí sme
nasledovníkmi Krista, ktorý leal tri dni
v hrobe, znamená to vzdialenos medzi
kríom a Jeho vzkriesením. Kresan,
ktorý je ukriovaný tomuto svetu a ktorý
povstal s Kristom, je úplne oddelený od
sveta a jeho záleitostí.
Ale je jedno územie, miesto, ku ktorému netreba odchádza ïaleko zo sveta,
a ktoré urobil kniea tohto sveta ve¾mi
príalivým, kde sa ponúkajú svetské veci
a náboenské, svetské zábavy a náboenské ustanovenia v pomere a mnostve, v akom si kto iada, pod¾a citlivosti
svojho svedomia. Ono slúi záujmom
tohto nepriate¾a, ktorý si praje, aby veriaci
¾udia zostávali v tomto území. koda, e
tak mnohí sa tam nachádzajú  neastníci, rozpoltení a neuitoèní. Môu by
spasení a aj budú, ak sú v pravde obrátení  ale ich spasenie bude podobné
Lotovmu ako skrze oheò. Utrpia ve¾kú
stratu, pretoe ich diela zhoria (1K 3,15).
Tu na zemi ale ich ivoty, obcovanie
a zamestnanie namiesto, aby viedli
iných k oddeleniu od sveta, povzbudzujú ich, aby v òom zostali. V tomto
svete nie je niè tak klamlivé, ako náboenský habit, do ktorého sa oblieka svet
za tým úèelom, aby zakryl svoj pravý
stav; a diabol nemá ochotnejích spojencov nad svetských kresanov, ktorí h¾adajú svoje uspokojenie v jeho pôsobisku.
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A. J. Holiday

Ze slov pravdy a lásky,
roèník XIX., marec 1935, èíslo 3

CIRKVI (ALEBO ZBORY)
SVÄTÝCH
(Vo¾ne upravené)

Pastierska sluba
je osobná sluba
Evanjelium sa môe káza naraz tisíckam. Evanjelisti a uèitelia môu zvestova
s poehnaním Boie slovo ve¾kému poètu poslucháèov. Reèník nemusí pritom
osobne pozna jednotlivých poslucháèov.
Pastierska sluba je ale celkom osobná.
Musí sa riadi okolnosami, v ktorých sa
jednotlivé due nachádzajú. Pán Jei hovorí: Ja som ten dobrý pastier a znám
svoje, i moje mòa znajú. (J 10,14)
Zásada, vyslovená v druhej èasti vera,
sa týka v podstate kadej skutoènej
pastierskej sluby vetkých dôb.
Pastier ale nikdy nebude hovori
o stáde ako o svojom vlastníctve. To je
vdy Boím stádom a nie jeho, nech je
akoko¾vek schopný a obdarovaný milosou pre spravovanie stáda. Ale zásada
sama zostáva. Kadý pastier, obdarovaný Boou milosou, môe poveda:
Poznám ovce, ktoré sú zverené do mojej opatery a ony poznajú mòa. Ako by
sa aj inak dalo bdie nad ich duami?
Ako inak by mohli due poslúcha jeho
slová? Sluba pastiera a starieho je
starostlivosou o jednu kadú duu osobitne. Veï ako môe starí nies bremeno takej zodpovednej pastierskej
sluby, ak ju nekoná z lásky k Tomu, ktorý
mu ju dal?
Bude dobré ukáza tu na rozdiel
medzi pastiermi a starími. Pastieri sú,
ako evanjelisti a uèitelia, darmi, ktorými
Pán obdaroval svoju Cirkev. Naopak
starí môe vykonáva pastiersku slubu
iba v miestnej cirkvi (zbore). Ku tomu
nemusí ma nejaký osobitý dar.

Je ve¾mi dôleité rozliova pastiersky
dar pastierov (pod¾a Ef 4) a pastiersku
slubu starieho. Ako pastieri (v zmysle
Ef 4), tak i starí sa zaoberajú stádom.
Pastieri pasú stádo na pastvinách, vyuívajúc pritom svoj dar. Touto slubou býva
posilòovaný vnútorný ivot s Kristom.
Starí opatrujú èi pasú stádo v zmysle
slova Sk 20,28 a 1P 5,2: A tak tedy majte na seba pozor i na celé stádo... aby
ste pásli cirkev Boiu... paste stádo
Boie... dozerajúc nie z prinútenia, ale
dobrovo¾ne... súc príkladom stádu...
Sluba pastierov spoèíva v pouívaní
pastierskeho daru ku paseniu stáda. Tým
je podporovaný vnútorný rast a spojenie
s Kristom. Pastierska sluba starích
spoèíva v opatrujúcej starostlivosti o stádo a v dohliadaní, aby bolo vetko pod¾a
mylienok Knieaa pastierov.  Sluba
starích sa vak týka iba miestneho
stáda, v ktorom ich Svätý Duch ustanovil za dohliadate¾ov (èie biskupov).

Do miestnej cirkvi (zboru)
sa nikto nenarodí
To by malo by skutoène úplne jasné.
Odkia¾ ale prichádza mnostvo pokusov
poprie dvojaký význam slova cirkev?
(Ako bolo na zaèiatku poukázané, Písmo
hovorí o Cirkvi ako celku a o cirkvách èie
zboroch). Niektorí sa domnievajú, e so
zborom je to ako s rodinou. Tam nie je potrebné, aby bol niekto èlenmi rodiny prijatý
a uvítaný. Ako sa diea narodí, stáva sa
ihneï èlenom rodinného kruhu. Odo dòa
narodenia mu patrí náklonnos, starostlivos, práva i radosti, ktoré poskytuje domácnos a èlenovia rodiny. A práve tak je
vraj aj s prijatím a uvítaním nového veriaceho v cirkvi (zbore). Ale tí, ktorí tak hovoria a píu, zabúdajú nám poveda, kedy
a ako sa môe niekto narodi do miestnej
cirkvi. Nerozliujú dobre pojmy Cirkev
(ako celok pod¾a Matúa) a cirkev (ako
miestny zbor pod¾a Matúa 18). Do Cirkvi
ako celku sa due svojim znovuzrodením
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skutoène narodia, ale do miestnej cirkvi
môe by prijatá (ako Saula v Jeruzaleme, pozri Sk 9,26-28).
Nieèo také ako narodenie do miestnej
cirkvi nejestvuje. Dajme tomu, e sa
poèutím evanjelia obráti diea veriacich
rodièov. Zhromadenie onoho zboru
navtevovalo od poèiatku spolu so svojimi rodièmi a nikdy neprilo do iného. Ale
ani tak nemôeme poveda, e sa narodilo do onej miestnej cirkvi. Tam musí by
prijaté. Pritom je potrebná tak jeho èinnos ako aj èinnos miestnej cirkvi. Keby
sa naopak niekto obrátil sám, mimo akejko¾vek miestnej cirkvi (zboru) napr. pri
nejakej evanjelizácii, narodil sa do Cirkvi
ako celku (pod¾a Mt 16) a stal sa údom
Tela Kristovho. No tým ete nebol uvedený do obecenstva s miestnou cirkvou
(zborom) a nepodrobil sa jej dozoru a poriadku. To vetko je úplne jasné. Snáï by
ani nebolo potrebné ve¾a o tom hovori.
Ale robíme tak preto, e sú v tejto veci
ve¾ké nejasnosti medzi veriacimi.

Svetlo a ivot
ivot nie je oddelený od svetla. Hrienik
musí prija svetlo o Bohu. Inak by nemohol uveri. Keï je povolaný z temnosti
k svetlu, preiel tie zo smrti do ivota.
Urobil zatia¾ len prvý krok viery. Ete
nepozná vetky podivuhodné a poehnané dôsledky, ktoré s tým súvisia. Jedno
je ale isté! Prv ne mohol uveri, zaskvelo
sa mu svetlo evanjelia. Ako èasto boli
nae srdcia naplnené radosou, keï sme
poèuli vola due, ktorým sme niesli
Boie slovo: Teraz rozumiem, ó, teraz
vidím! A my sme od nich zatia¾ ani viac
neoèakávali. Vierou sa uchopili svojho
Spasite¾a. A ku tomu je potrebná urèitá
miera svetla.
Práve tak je nevyhnutná urèitá miera
svetla aj pri vstupe do cirkvi. Mladý
veriaci síce môe o tom, èo tento krok
znamená, vedie len málo. Ale preto mu
nemáme právo v òom bráni. To¾ko svet-

la ale musí ma, aby vedel, èo robí. Musí
vedie, e sa má pod¾a Boej vôle pripoji ku miestnej cirkvi. Inak by sa tu ani
nemohlo hovori o viere a o poslunosti.
Toto mono viac objasni. Uvaujme
o tom v spojení s krstom. Keby sme miesto ivota urobili základom svetlo, kto by
mohol by pokrstený? Mohli by sme potom na to pomý¾a, aby sme pokrstili
niekoho, kto ete nemá plné porozumenie o tom, èo krst znamená? My nepoadujeme predovetkým svetlo a poznanie
obrazného (symbolického) významu krstu. Ale pokrstil by duchovne zmý¾ajúci
brat niekoho, kto by povedal: Rád by
som sa dal pokrsti, pretoe aj môj priate¾
bol pokrstený, alebo by povedal: Chcel
by som by pokrstený, lebo je to medzi
vami zvykom? Iste nikto by tak neurobil.
Nieèo úplne iné je, keï niekto, kto ete
nemá ve¾kú známos, povie: Nerozumiem ete, èo krst znamená. Ale viem
z Písma, e je to Pánov príkaz pre tých,
ktorí uverili. A ja chcem poslúchnu toto
prikázanie. Takéto vyznanie je úplne
dostatoèné, aby bol pokrstený. Nu, èo je
to iné ako svetlo? A predsa nie je nikto
taký zaslepený, aby povedal: My kladieme pri krste najväèí dôraz na svetlo.
Krsti a prijíma do cirkvi (zboru) mono len tých, ktorí sa narodili z Boha.
Naproti tomu ale prijímaný alebo ku krstu
sa hlásiaci sa musí ma to¾ko svetla, e
môe poveda: Som presvedèený, e to,
èo robím, prikázal Pán veriacim. A ja
chcem by posluný. Ako inak by sa dalo
hovori o poslunosti viery?!
Na konci Matúovho evanjelia dáva
Pán tri príkazy svojim apotolom:
1. uète vetky národy,
2. krstiac ich...,
3. uèiac ich zachováva vetko,
èoko¾vek som vám prikázal
(Mt 28,19-20).
To je ve¾mi dôleité. A tí, ktorí sa pripojili
ku miestnej cirkvi, majú si by vedomí, e
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robia to, èo sa v pravde zhoduje s Pánovými slovami! Inak by sa ich chovanie nemohlo nazva poslunosou oproti Bohu.

Kam prijímame?
V tejto otázke je ve¾a nejasností medzi
Boími demi. Ako sa mnohokrát zdôraznilo, jedná sa o tri otázky:
1. Kto je prijímaný?
2. Ako sa má prija?
3. Kam sa prijíma veriaci?
Pokia¾ ide o prvé dve otázky, v tých nie je
to¾ko nejasnosti. Tým viac je ich ale ku
tretej. A predsa práve odpoveï na túto je
ve¾mi dôleitá. Dve zvyné otázky nie sú
málo dôleité, keï ani tí, ktorí prijímajú,
ani tí, ktorí sú prijímaní nevedia, kam sú
prijímaní.
Kto starostlivo premý¾al o citátoch
Písma týkajúcich sa cirkvi, ten urèite nájde správnu odpoveï. V týchto citátoch je
reè o cirkvách veriacich, ktorí sa schádzajú v charaktere Cirkvi (1K 11,18) a cítia
medzi sebou zodpovednos. Starí pásli
stádo. Mládenci boli napomínaní, aby boli
podriadení starím (1Pt 5,1-5). Boli napomínaní, aby poslúchali svojich vodcov
a ustupovali im, lebo bdejú za ich due
a majú sa za nich zodpoveda (d 13,17).
Keï sa v dosahu takejto cirkvi niekto
obráti skrze zvestovanie evanjelia, bol aj
oboznámený s ïalou cestou viery a poslunosti. Tie mu bolo poukázané na to,
e sa má ako úd Tela Kristovho pripoji ku
miestnej cirkvi (Sk 9,26-28). Nikto neváhal v prvých dòoch cirkvi da sa pokrsti.
Neváhal ani pripoji sa k cirkvi. A s radosou boli títo noví veriaci tie prijímaní
cirkvou. Nikomu z nich nebolo nejasné,
kam bol prijatý. Tí, ktorí uverili, pripojili sa
ku miestnej cirkvi. A cirkev ich prijala
ako súèas svojho celku.
Tým ale, e sa títo veriaci pripojili ku
miestnej cirkvi, nepripojili sa zároveò ku
Cirkvi ako celku, ktorá je Kristove Telo. To

u predtým urobil Boh v okamihu, keï
sa obrátili. A ak niekoho prijala miestna
cirkev, nebol tým zároveò prijatý Cirkvou,
ktorá je spoloèenstvom vetkých vykúpených. Nový veriaci bol prijatý len do
miestnej cirkvi. Tým dostal vetky práva
cirkvi. Zároveò s tým prevzal celú zodpovednos oproti cirkvi.
O týchto právach a povinnostiach
mohli jednotlivci v onen èas ve¾mi málo
vedie. Pod¾a Boích mylienok má vak
by cirkev kolou, ktorá vyivuje deti, opatruje, vedie a oetruje. Zatia¾ èo mladí
veriaci zaujímajú svoje miesto ako deti
v celej poddanosti, starím bola uloená
povinnos, aby ich uviedli do vetkého, èo
Pán prikázal.
Chcel by som tu poukáza na dva ve¾ké
omyly v tejto veci. Mnohí sa domnievajú,
e keï je veriaci prijatý do miestnej cirkvi
(zboru), e tým je pripojený k ve¾kému
kruhu cirkví (zborov), ku ktorým tá miestna
cirkev patrí. Táto mienka súhlasí so zásadami mnohých cirkevných spoloèností,
napr. cirkvou rímskou, protestantskou atï.
Keï je nemluvòa pokropené kòazom,
ktorý vykonáva úrad, je tým prijaté do tejto
cirkvi ako do akéhosi celku.
Tento omyl ale nekonèí pri týchto
dvoch cirkevných systémoch, o ktorých
hovoríme. Vetky ostatné cirkevné pomenovania (denominácie) ho aplikujú. Aj zosnulý brat J. N. Darby napriek svojej podivuhodnej známosti Boieho Slova, sa
úplne neoslobodil od tejto tradície (anglikánskej cirkvi). Pod¾a jeho mylienok bol
akýsi súhrn zborov, navzájom tak spojený, e uznesenie alebo jednanie jedného zboru bolo záväzné pre vetky
ostatné zbory. Ak nebolo niektorým zborom uznané, naruila sa jednota tela!!
Toto ním vytvorené, aby sme tak povedali, spojenie jednotlivých zborov, sa
dávno roztiepilo na mnohé zlomky.
Kadý z týchto zlomkov sa vak postavil na tento klamný základ a vetko, èo sa
od neho odchy¾uje, oznaèuje a zamieta
ako nezávislos.
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Druhý ve¾ký omyl vzniká zamietaním
prvého. Mnohí videli smutné a Pána
zneucujúce ovocie prvého omylu. Upadli
teraz do úplne opaèného extrému. Domnievali sa, e veriaci ¾udia sa nemusia
nikam pripoji a e nejestvuje nijaká zodpovednos prijíma veriacich a uvádza
do celej Boej rady.
To nás neprekvapuje. Mnohí ve¾mi
trpeli pre prvý omyl. Potom, poznajúc ho,
¾ahko upadli do druhého. Videli, e
mnohé prevrátenosti a zlé veci vznikli
zriadením takého spojenia mnohých
zhromadení. Zakúsili zlé ovocie roztrky.
To ich koneène priviedlo k tomu, e poznali zlé korene týchto roztriek. Nemali
vak biblické poznanie veci. Nieèo úplne
iné je, keï odkryjeme na základe Písma
taký zlý koreò v nebiblickej zásade,
ktorého sme sa trebárs prv drali. Také
poznanie skrz známos Písma a skrze
osvietenie Svätým Duchom je o moc cennejie. Nielen e nám zjaví blud v jeho
podstate, ale zachová nás tie, aby sme
neupadli do opaèného bludu. Ku tomu
sme iste ¾ahko náchylní.
Je potrebné, aby sme pochopili pravú
podstatu cirkví a základné Boie mylienky, pod¾a ktorých sú tvorené. Len tak sa
uchránime smutných následkov neznalosti. Ako mnoho príkladov by sa tu mohlo
uvies! Mnohí veriaci videli v rozlièných denomináciách veci, ktoré odporujú Písmu.
Zbavili sa toho. Potom vak opä viac èi
menej sami budovali to, èoho sa vzdali.
Také a podobné èiny jasne odkrývajú
nedostatok známosti pravdy.

Daniel Moji

HORÚCA LÁSKA MEDZI
ENÍCHOM A NEVESTOU
Najznamenitejia pieseò z piesní alamúnových. Oj, aby ma bozkal bozkom z bozkov svojich úst! Lebo tvoja
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¾úbos je lepia ako víno. Èo do vône
sú tvoje masti výborné, tvoje meno
rozliata mas, preto a milujú devy.
Tiahni ma a pobeíme za tebou. Krá¾
ma uviedol do svojich komnát, spomína budeme tvoju ¾úbos viac ako
víno, úprimne a právom a milujú. ...
ktorého miluje moja dua... (Pieseò
1:1-4,7).
V 1. knihe Krá¾ov si èítame, e alamún napísal 1005 piesní. Je pozoruhodné, e Duch Svätý do Boieho slova zaradil práve túto pieseò  pieseò o láske. Je
to ¾úbostná poézia, ktorá hovorí o vzahu
medzi muom a enou, medzi eníchom
a nevestou. Aké uitoèné je vo vetkej
èistote inpirova sa aj v tejto oblasti
Boím slovom, ktoré neobchádza iadnu
oblas ivota, ani manelský ivot. A ako
dobre je ís aj ïalej a vidie v tejto prekrásnej biblickej knihe vzájomný vzah
Pána Jeia a Jeho Cirkvi, o ktorom budeme chví¾u uvaova na základe prvých
verov Piesne alamúnovej a ïalích
súvisiacich miest Písma svätého.
Sú knihy, o ktorých sa Boie slovo
zmieòuje, a predsa neboli zaradené do
kánonu Boieho slova. Apotol Pavol
v Skutkoch 17,28 cituje v Aténach slová
ktoréhosi básnika. V 4. knihe Mojiovej
21,14 sa spomína Kniha bojov Hospodinových, v Joz 10,13 Kniha Spravodlivého, v 1Kr 11,41 Kniha dejov alamúnových, v 1Kr 14,29 Kniha letopisov krá¾ov
Júdových, v 1Kr 15,31 Kniha letopisov
krá¾ov Izraelových, v 1P 29,29 a 3 knihy:
Dejiny vidiaceho Samuela, Dejiny proroka Nátana a Dejiny vidiaceho Gáda. Júda
vo v. 14 sa odvoláva na Enochovo proroctvo a okrem toho sa v Biblii spomínajú
ete mnohé iné knihy, letopisy èi pamäti... Preèo si Duch Svätý nevybral tieto
knihy, ale práve Pieseò alamúnovu, ktorá u v prvej kapitole uvádza termíny ako
bozky (v. 2), lásku (v. 3), komnaty, víno,
rados a plesanie v eníchovi (v. 2,4)...?
To vie iba On sám, a tak to v pokore aj prijímajme a berme z nej úitok.
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4. kapitola 1. knihy Mojiovej zaèína
slovami: A Adam POZNAL Evu, svoju
enu, a poèala a porodila.... Slovo
poznanie vyjadruje intímny vzah medzi
ním a òou, medzi Adamom a Evou. Pán
Jei sa modlí v evanjeliu Jána 17,3:
A to je veèný ivot, aby ZNALI teba,
toho jediného pravého Boha a toho,
ktorého si poslal, Jeia Krista.
Na základe citovaných verov si
pripomeòme 4 praktické biblické pravdy
spojené s poznaním Pána Jeia a s Jeho i naou láskou k Nemu:
1. Veèný ivot nie je len skontatovanie,
e verím v Boha. Veï aj démoni veria,
e je jeden Boh a trasú sa! Veèný ivot
je osobné, intímne poznanie Pána Boha a Jeho Syna, Pána Jeia Krista.
2. Výsledkom toho, e Adam poznal
Evu, svoju enu, boli deti. Výsledkom
toho, e Pavol poznal svojho Pána,
boli duchovné deti. Ak Boie diea
zostáva v Pánovi Jeiovi, nemôe sa
to zaobís bez prináania dobrého
ovocia. ia¾ boli a stále sú aj tí, ktorí
odchádzajú od svojho Stvorite¾a. O takých Boie slovo hovorí: Tehotnejete suchou trávou, rodíte strnisko. (Iz 33,11), èi: Tehotnejú trápením a rodia neprávos. (Job 15,33).
3. S pôrodom sa spája boles, utrpenie.
Aby sme sa mohli narodi znova, Pán
Jei musel za nás trpie. Bolo to fyzické i vnútorné utrpenie spojené s tým,
e sa stal za nás hriechom. On svätý
a èistý zobral na Seba nae hriechy,
aby priviedol mnoho synov do slávy.
Apotol Pavel hovorí v G 4:19: Moje
deti, ktorých zase rodím v bolestiach...! Dobrý ro¾ník musí dlho sia,
aby mohol s radosou a plesaním a.
Matka èi otec musí prejs èasto cez
mnohé slzy, odriekanie a nejedno
sklamanie, aby uvideli výsledok dlhodobej výchovy svojho dieaa. Taká je
cena nového rodu a vypodobenia
Krista v novom èloveku! Chceme vi-

die ovocie, úitok z práce, duchovné
deti...? Tak oèakávajme boles a nevyhýbajme sa jej!
4. Vo 4. veri sa viacej spomína láska
v mnonom èísle: ... pobeíme za tebou... plesa a radova sa budeme
v tebe... úprimne a právom a milujú., kým v 7. veri je to u èisto osobné vyznanie: ...ktorého miluje
MOJA DUA... Vidíme tu vzah
Cirkvi k Pánovi Jeiovi, ktorý je ale aj
osobným vzahom kadého údu. Je to
pravda aj o mne? Èo by som odpovedal na Petrovom mieste, keby sa
ma Pán Jei opýtal: ...èi ma miluje
viac ako títo?, (J 21,15) èi ...èi ma
miluje? (J 21,16), alebo: ...èi ma
má rád? (J 21,17). Spontánnou
odpoveïou kresana na lásku Pána
Jeia je láska. Tá sa prejavuje slovami: Srdeène a milujem, ó, Hospodine, moja silo! (alm 18,2), Pane,
ty vie vetko, ty zná, e a mám
rád. (J 21,17) i skutkami  poslunosou: Kto má moje prikázania a ostríha ich, to je ten, kto ma miluje, a ten,
kto mòa miluje, bude milovaný od
Môjho Otca, i ja ho budem milova
a zjavím mu seba. (J 14,21).
5. Pri Pamiatke Pánovej vyjadrujeme
Spasite¾ovi vïaènos za Jeho lásku
prejavenú k nám a povzbudzujeme sa
k väèej láske voèi Nemu. Kieby sme
Ho poznávali stále viac a nae srdcia
horeli pre Neho stále väèou láskou
podobne ako srdcia uèeníkov, ktorí ili
do Emaus, po stretnutí so zmàtvychvstalým Pánom a lámaní chleba s Ním!

Ján Siracký
Kresan, roèník I., máj 1948, èíslo 5

BREMENÁ

(4. Mojiova 4. kapitola)

V Biblii èítame o rôznych bremenách.
Niektoré boli uitoèné a niektoré kodlivé.
Niektoré vloili na ¾udí satan a ¾udia, nie-
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ktoré Boh. Preto nás Boh jedných zbavuje a druhé na nás nakladá, alebo nás
napomína, aby sme ich sami vzali na
seba. Pozastavme sa na chví¾u pri tomto
predmete.
Vimnime si najprv bremená, ktoré
vkladá na ¾udí satan. Jeho smutným
predobrazom bol faraón. V ujarmení
Izraela máme obraz toho, èo robí satan
s ¾uïmi veobecne. Izraeliti museli vykonáva aké roboty a za to sa im dostala
bitka a iné trápenia. Preto sa im stali tieto
bremená neznesite¾nými a volali k Bohu
o vyslobodenie (2M 1,8-14). Tento stav
trval dokia¾ sa nenaplnila miera ich utrpenia a faraónových neprávostí. A teraz,
h¾a, krik synov Izraelových priiel ku
mne a videl som aj ich útisk, ktorým
ich utiskujú Egypania. A tak teraz
poï a polem a k faraónovi a vyveï
môj ¾ud, synov Izraelových z Egypta
(2M 3,9-10). Alebo ... a vyslobodím ho
spod bremena, jeho ruky prejdú od
murárskej nádoby k inému ( 81,7).
H¾a, toto je obraz celého èloveèenstva. Vetci trpia ujarmení v akej slube
satanovej, nosia aké bremená. Boh
nenachádza za¾úbenie v tomto ich trápení. Ako sa z¾utoval nad Izraelom, keï im
poslal vyslobodite¾a Mojia, tak sa zmiloval nad svetom a poslal mu Spasite¾a 
Jeia Krista. Tento Jeho Syn priiel na
svet, aby prepustil na slobodu zotroèených väzòov. On to mohol uèini, lebo
bol dokonalým víazom nad satanom.
Preto teraz hovorí vetkým: Teda ak
vás Syn vyslobodí, budete skutoène
slobodní (J 8,36).
Kresania majú by slobodní od satanových bremien, ¾udských bremien i svojich vlastných bremien. Nám tu teraz
ide hlavne o tieto posledné, ktoré sú tie
aké a kodlivé. Stáva sa, e si niektorí
veriaci ¾udia naberú na seba bremená,
ktoré na nich Pán nevkladá. Na tieto sa
vzahujú slová: ...zlome kadé bremeno a ¾ahko obk¾uèujúci hriech a tak
beme s trpezlivosou pred nami leia-
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ci beh o závod (d 12,1). Ako vidíme,
tieto bremená môeme sami vzia na
seba alebo ich zloi. Keï ich nesieme,
prekáajú nám v duchovnom behu a boji.
Èo sú to za bremená? Rôzne starosti.
Túba po bohatstve. Strach pred nepriate¾om a budúcnosou. Hanba pred svetom a iné. Toto vetko sú kodlivé a neuitoèné bremená, ktoré máme odloi.
Len kto odloí tieto bremená, môe
vzia na seba Pánovo, o ktorom On hovorí: ...lebo moje jarmo je uitoèné
a moje bremeno ¾ahké (Mt 11,30). Satanove, ¾udské alebo nae bremeno, to je
vdy aké a kodlivé. Oproti tomu Pánovo je vdy ¾ahké a uitoèné. Jeho bremenom sú Jeho prikázania. Jeho vô¾a.
Jeho sluba. Nasledovanie Pána a Jeho
sluba je vdy spojená s námahou a utrpením, ale je to ¾ahké bremeno. Pavol
povedal: Lebo mne je i Kristus
(F 1,21). Pavol nemal svoj vlastný ivot,
svoje plány, svoje ciele a svoje diela.
Vetko bolo Kristove. Preto mohol poveda: ... a ijem u nie ja, ale ije vo
mne Kristus (G 2,20). Preto mu bolo
¾ahkým bremenom i, pracova a trpie
pre Krista. No nie len jemu samému, ale
aj mnohým iným je to ¾ahké bremeno.
Nu berme ho aj my ochotne v sladkom
vedomí, e je to Pánovo ¾ahké bremeno.
Keï si toto bremeno osvojíme, stane
sa naim vlastným. O takýchto bremenách písal Pavol veriacim: Jedni druhých bremená neste a tak naplòte
zákon Kristov (G 6,2). V Izraeli boli istí
¾udia oddelení k noseniu bremien. Títo
nosili stánok zmluvy a jeho nádoby a náradie. Môeme smelo poveda, e nemali
vetci rovnako aké bremená. Tak je to
s nami. Aj nám sú pridelené rôzne bremená. Preto, keï vidíme niekoho s aím
bremenom, pomáhajme mu ho nies. Nesluí sa na kresanov, aby boli ¾ahostajní
alebo bezcitní voèi svojim zápasiacim
bratom a sestrám. Istý chlapec niesol na
chrbte svojho mladieho brata. Na otázku
istého pána èi mu nie je aký odpovedal:
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Veï je to môj brat! Tak sa môeme
stara aj my o naich klesajúcich bratov
a sestry a pomáha im, keï to potrebujú
(G 6,1). Máme sa stara i o toho, kto nás
vyuèuje a pomáha mu (G 6,6). Toto je
v istom zmysle plakanie s plaèúcimi.
No príde èas, keï kadý z nás ponesieme svoje vlastné bremeno (G 6,5). Kedy a kde to bude? V Kristovom príchode,
pred Jeho súdnou stolicou. Tam u nebudeme pomáha jeden druhému. Nebudeme sa zodpoveda jeden za druhého.
Nebudeme sklada úèty za slubu alebo
hrivny iných bratov. Tam ponesieme kadý svoje bremeno, svoje skutky, svoje
dielo, svoj zisk. Kadý ponesie to, èo sám
vykonal, èo sám dosiahol, èo sám postavil. Nebude sa môc na nikoho oprie,
odvola alebo niekoho obviòova za svoj
prípadný nezdar. Tam budem stá ja so

svojimi bremenami, so svojím dielom,
svojou korisou získanou v boji.
Preto milovaní v Pánu, vímajme si
bedlivo Pánove pokyny o bremenách.
Nech nikto z nás nevzdychá pod satanovými alebo ¾udskými bremenami, lebo nás
do slobody povolal Kristus. Nedajme sa
obai ani svojimi vlastnými bremenami,
ktoré na nás nevkladá Pán. Tie by nám
boli iba na kodu. Nikdy sa vak nevyhýbajme Pánovým bremenám. Nehovorme,
e sú zbytoèné alebo aké. Nehovorme:
Tvrdá je táto reè! Buïme pozorní a súcitní
voèi naim spolupútnikom a keï je to treba, pomáhajme im nies ich bremená. Pri
tom vetkom ale nezabúdajme, e príde
èas, keï kadý z nás ponesieme svoje
vlastné bremená. Lebo terajie ¾ahké
súenie nám pôsobí nesmierne ve¾kú,
veènú tia (bremeno) slávy (2K 4,17).

OTEC BUDE NA MÒA ÈAKA
Z angl. originálu Sunday Schol Times
preloila Bohumila Hejzlarová

Istý malý chlapec sedel vo vlaku, ktorý smeroval z jedného mesta Spojených tátov
do druhého. Bola horúèava, sucho, cesta jednotvárna, deò ve¾mi nepríjemný k cestovaniu, ale
chlapèek sedel a trpezlivo pozoroval utekajúce polia a ohrady.
Tu sa k nemu nahla jedna cestujúca a matersky súcitne sa ho opýtala:
Neunavuje a príli táto cesta, to sucho a neznesite¾ná horúèava?
Chlapec na òu veselo pohliadol a s úsmevom hovoril: Trochu, pani. Ale to nevadí, pretoe
ma na konci bude èaka môj otec.
Aké je slávne, e i my, ak aj je ná ivot únavný a jednotvárny, môeme s dôverou a nádejou h¾adie vpred a nemusí nám to príli vadi, pretoe na konci cesty èaká ná Otec.

Adolf Saphir

Ze slov pravdy a lásky,
roèník IX., september 1935, èíslo 9

PRÍCHOD PÁNOV
Druhý Pánov príchod je najsilnejia
pohnútka k èinnosti a bdelosti. Máme
nádej, e budeme s Kristom a so vetkými svätými v sláve a nemali by sme milova bratov a slúi im, oèakávajúc na
Jeho príchod? Oèakávame Krista a e

nás vyzná ako bratov a mali by sme sa
hanbi za Jeho údy a chova sa k nim
chladne a ¾ahostajne? Máme sa vetci
ukáza pred súdnou stolicou Kristovou
a vyda poèet zo svoje správy  nemali by
sme by teda usilovní a svedomití v kadej slube, ktorú nám Boh zveril? Sme
povolaní k veènému obecenstvu v láske
a sláve, plòme slubu lásky, trpme a znáajme a nech je kadý deò svedok
nejakej pomoci alebo útechy udelenej
námu spolupútnikovi.
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Kresania vidia, e sa pribliuje ten
deò, lebo milujú Kristov príchod; pre nich
nie je ïaleko deò svetla. Pán Jei povedal: Prídem rýchlo. Kristus h¾adí dopredu na svoj príchod a na niè iné. Vetky
udalosti len pripravujú tento ve¾ký koniec.
A kresania kadej doby poznávajú,
e tajomstvo neprávosti je u v èinnosti

(2Te 2,7), a e naa jediná nádej je návrat
Pána náho a Spasite¾a Jeia Krista.
Nech nás tá nádej odde¾uje od zlého,
ktoré je na svete a posilòuje i poteuje vo
vetkých zármutkoch a akostiach, nech
nás viae spolu v obecenstve a slube
lásky. Napomínajme jeden druhého kadodenne slovom i príkladom.

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

Frederick Butcher

Ze slov pravdy a lásky,
roèník IX., august 1935 èíslo 8

MEÈ HOSPODINOV V POVE
A Hospodin riekol anjelovi, a ten dal
svoj meè spä do povy (1Pa 21,27)
Podivuhodné obdobie, alebo vek, v ktorom ijeme, sa nazýva doba Boej milosti (Ef 3,2). To znamená, e je to vek,
v ktorom panuje milos a Hospodinov
meè odpoèíva v pove.
Boí meè je znamenie spravodlivých
Boích súdov nad hrienym svetom.
Tento svet sa pozdvihol proti Bohu, svojmu Stvorite¾ovi a prijal satanove li.
Taktie odsúdil milého Boieho Syna a do
dneného dòa viac miluje tmu ako svetlo,
lebo jeho skutky sú zlé (J 3,19). Písmo
hovorí, e budú zapchaté kadé ústa a celý svet prepadne Boiemu súdu (R 3,19).
Pýtame sa, ako je to moné, e Boí rozsudok nebol vykonaný nad týmto svetom? ¼udia hreia bez hanby, posmievajú
sa slovu o prichádzajúcom súde a myslia
si, e Boh ich nebude bra na zodpovednos! Ako je to moné, e Boh u nezakroèil súdom? Na túto otázku odpovedá
ná ver. Boí meè je v období Boej
milosti v pove. V udalosti opísanej
v 2S 24 a v 1Pa 21 nájdeme vysvetlenie.

Izraelský národ za vlády krá¾a Dávida
padol pod Boí súd a zasiahol ho aký
trest. 70.000 muov zomrelo následkom
moru. Hospodinov anjel stál s vytaseným
meèom proti Jeruzalemu, aby ho zahubil.
Ale Boie srdce je stále plné lásky a z¾utovania k padlému ¾udstvu a preto hovorí
anjelovi: ...U dos! Spusti svoju ruku!... (1Pa 21,15) Meè ete nebol vsunutý do povy, ale u nehubil. Nemohol
by schovaný do povy, pretoe ete
stále nebola poskytnutá dostatoèná
náhrada za spôsobenú ujmu Boej
spravodlivosti. Èo sa muselo sta, aby
mohol by meè odloený a odpoèinú?
Dávid bol bezradný, nevedel ako
zastavi meè, preto otvára nový zaèiatok
sám Boh: Vtedy riekol anjel Hospodinov Gádovi, aby povedal Dávidovi,
aby vyiel hore Dávid postavi oltár
Hospodinovi na humne Ornána Jebuzejského (1Pa 21,18). A to sa aj stalo:
A Dávid tam postavil oltár Hospodinovi a obetoval zápalné obete a pokojné obete a volal na Hospodina, ktorý
sa mu ohlásil ohòom z neba zoslaným
na oltár zápalu (1Pa 21,26). A potom
povedal Hospodin anjelovi, aby schoval
meè do povy: A Hospodin riekol anjelovi, a ten dal svoj meè spä do povy
(1Pa 21,27).
V tejto udalosti nám Boh ukazuje preèo v tomto období, ktoré zaèalo Letnicami
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zoslaním Svätého Ducha a trvá do Pánovho príchodu pre Cirkev, odpoèíva meè
súdu v pove a trest na ¾udstvo doteraz
nepriiel.
Humno Ornána Jebuzejského, na ktorom obetoval Dávid, bol vrch Morija, kde
chcel Abrahám obetova svojho syna
Izáka pod¾a Boieho príkazu a kde
neskôr vystaval alamún Hospodinovi
chrám. Táto obe zobrazuje predivnú
obe Pána Jeia na kríi: ktorý skrze
veèného Ducha obetoval seba bezvadného Bohu... (d 9,14). Áno, ktorý
...teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz
navdy na odstránenie hriechu svojou
obeou... raz obetovaný tým cie¾om,
aby vyniesol hriechy mnohých na
krí... (d 9,26.28). Keï Dávid obetoval,
padol oheò z neba a strávil jeho obe.
Keï ale ná drahý Pán trpel na kríi,
padol súd na Neho. Meè súdu neprenikol
srdce obyèajného baránka, ale dopadol
na Baránka Boieho, ako je napísané:
Meèu, zobuï sa na môjho pastiera
a na mua, môjho druha, hovorí Hospodin Zástupov! Bi pastiera, a rozpàchnu sa ovce, a potom zase obrátim
svoju ruku na malých (Za 13,7).
Obeou Pána Jeia na kríi bol
poloený základ, na ktorom môe svätý
a spravodlivý Boh hrienikovi odpusti.
Preto sa Boh posadil miesto na súdnej
stolici na trón milosti, pretoe kra¾uje
milos skrze spravodlivos cie¾om
veèného ivota skrze Jeia Krista,
náho Pána (R 5,21).
Avak tento prevzácny èas milosti bude zakrátko ukonèený, meè Hospodinov
bude opä vytiahnutý z povy a Jeho ruka
vystretá, pretoe je napísané: Lebo
Hospodin je rozhnevaný na vetky národy a roz¾útený na vetko ich vojsko"
 Lebo môj meè je napojený na nebesiach  Meè Hospodinov je plný krvi... (Iz 34,2.5.6). A z jeho úst vychádzal ostrý meè, aby ním bil národy.
(Zj 19,15). Èlovek sa tomu posmieva, ale
Boia dlho zhovievavos raz skonèí.

KRESAN
Slnko skoro zapadne a dvere milosti sa
zatvoria.
Vána ivotná otázka pre kadú veriacu duu je: ako najlepie vyuijem tento
èas milosti, dokia¾ je meè ukrytý v pove?
Nepriate¾ duí nezahá¾a a snaí sa v tomto smere zvies ¾udstvo a chce ho omámi
svojimi náboenskými lami. Milióny sa
nimi nechali podvies a nedbali na Boie
evanjelium v èase milosti!
Nezahá¾ajme ani my, bratia a sestry!
Choïme s radostným posolstvom ku hynúcim ¾uïom. Zvestujme evanjelium hovoreným i tlaèeným slovom. Naa práca
a svedectvo nebudú daromné. Skoro uvidíme okolo seba ¾udí prebudených a spasených.
Prebudený èlovek sa obzerá po spasení a odpustení. Boh mu ho potom
zjavuje v Pánovi Jeiovi. Taký èlovek
poznáva, e Boh ho prijíma na milos, e
mu chce odpusti, áno dokonca pripoèíta
spravodlivos, e si ho chce privinú
k srdcu a pobozka ho na dôkaz veèného
zmierenia. Ale hrienik musí prís, kým
ete je meè v pove, dokia¾ Boh sedí na
tróne milosti a zakia¾ sú brány milosti
otvorené dokorán. Nezahá¾ajme  iïme
v ústrety hrienikom s evanjeliom!
Keï anjel Hospodinov zasunul meè do
povy, Dávid povedal: Toto je ten pravý
dom Hospodina Boha a toto oltár na
zápal pre Izraela (1Pa 22,1).
Duchovný Boí dom má svoj základ
na Pánu Jeiovi, na Jeho predivnom a dokonalom diele za hrienikov. Keby Pán
Jei nezomrel a ako penièné zrno nepadol do zeme, zostal by sám, ale e zomrel, priniesol mnohý úitok (J 12,24). Tu
má Boí dom svoj základ, ktorý teraz rastie zo ivých kameòov, ktoré Pán pridáva
ku stavbe. Tento Boí dom, alebo Pánova
Cirkev, rastie a vzmáha sa kým je meè
v pove. Skoro bude táto stavba hotová
a posledný kameò bude do nej vloený
s hluèným pokrikovaním: Milos, milos
mu! (Za 4,7). Potom príde Pán, aby uviedol svoju Cirkev do veèných príbytkov.
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Frantiek Jan Køesina

Ze slov pravdy a lásky,
roèník XXII., júl 1938 èíslo 7-8

O PÁNOVEJ VEÈERI
Preèo sa schádzame?
Je ve¾a nejasnosti o Pánovej Veèeri
medzi veriacimi. Istý brat mi pred nieko¾kými rokmi napísal: Som ve¾mi zarmútený, pretoe sa mi zdá, e tunají bratia
nikdy nepochopia pravý význam Pánovej
Veèeri a iných Boích právd.
Bude preto dobré, keï si znova pripomenieme, preèo sa schádzame ku Pánovej Veèeri.
Schádzame sa k nej preto, lebo si to
prial Pán. On povedal: To èiòte na moju
pamiatku. Tieto Jeho slová nám zjavujú
Jeho prianie. Riadime sa týmto prianím
ako posluní Kristovi uèeníci.
Schádzame sa k nej na pamiatku Pána Jeia. Máme pri nej myslie na Jeho
osobu. Premý¾ame a hovoríme o Òom
a o tom, ako zmaril sám seba, ako tu il
v poníení, ako iiel poslune tànistou
a kamenistou cestou na krí, kde obetoval sám seba za nás. Vzdávame Mu poctu za to a oslavujeme Ho, ktorého oko
viery vidí slávou a cou korunovaného
a prichádzajúceho.
Schádzame sa preto, aby sme zvestovali Jeho smr, a dokia¾ nepríde. Toto
je napísané: Lebo ko¾koko¾vek ráz by ste jedli tento
chlieb a pili tento kalich,
zvestujete smr Pánovu, a
dokia¾ neprijde (1K 11,26).
Keï jeme chlieb a pijeme z kalicha na Jeho pamiatku, zvestuje smr Pána Jeia. Zvestujeme, e sme vykúpení touto
smrou z veèného odsúdenia
a zahynutia a e je nám pre òu
odpustené. Jeho smr sa dotýka náho svedomia a preto zvestujeme,
e ona stojí medzi nami a svetom, medzi
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nami a ivotom vo vinách a hriechoch,
práve tak, ako medzi nami a veèným
odsúdením. Keï sme pri Pánovej Veèeri,
zvestujeme, e Jeho smr nám otvorila
dvere ku vetkým nebeským a veèným
poehnaniam.
Nezvestujeme len to, èo znamená
Jeho smr pre nás vzh¾adom k veènosti,
ale aj to, èo znamená pre nás tu na zemi.
Nezabudnime, e Jeho smr stojí medzi nami a svetom, medzi nami a ivotom
vo vinách a hriechoch.
Keï si toto uvedomujeme a predstavíme, budeme oèakáva, e ak dá Pán
niektorému bratovi slovo, bude tento hovori o Òom.
Pri Pánovej Veèeri predkladáme vetci slúiacemu bratovi iados Grékov:
Brat, chceli by sme vidie Jeia
(J 12,21).
Niektorý slúiaci brat dokáe naozaj
prinies uèeníkom Pána Jeia vo svojom
preslove. Iný to nedokáe. Ten, èo to
nedokáe, má mlèa.
Ten, èo nedokáe prinies Krista
vo svojom preslove a má teda mlèa,
dokáe zvoli príhodnú pieseò o Pánovi
Jeiovi alebo ïakova. Dokáe snáï aj
preèíta patrièný text Písma, ktorý hovorí
o Òom. To, èo dokáeme a pre èo máme
obdarovanie, máme kona pod vedením
Svätého Ducha.
Bojme sa, bratia, iba napomína pri Pánovej Veèeri. Niè nie je ¾ahie pre niektorých bratov, ako napomína.
Nech otvoria ktorúko¾vek sta
Písma, napomínajú. Neuvedomujú si, e ich málokto poèúva.
Robme vak toto: Zamestnávajme sa Pánom, h¾adajme
Ho v Písme Starého i Nového
zákona, uvaujme o jeho slovách, skutkoch, poníení, svedectve, práci, utrpení, smrti,
vzkriesení, povýení, príchode
a panovaní a potom budeme
urèite vedie nieèo poveda o Òom: Èím
je preplnené srdce, to hovoria ústa.

blok 14.qxd

12.12.2010

19:12

Page 34

KRESAN

34

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Ladislav Paluga

Cestou ivotem, 2. apríla 1965

POTREBA MODLITBY
A stalo sa v tých dòoch, e vyiel na
vrch modli sa a bol tam cez noc na
modlitbe Boej. (Lk 6,12)
Je to ve¾mi pozoruhodné, e Pán Jei
strávil celú noc na modlitbe. On ako Boí
Syn to nepotreboval, ale potreboval rozhovor s Bohom ako èlovek. Pod¾a dåky
èasu, ktorý strávil na modlitbe, vidíme Jeho potrebu aj význam, aký On modlitbe
prikladal. V naich èasoch, vyznaèujúcich
sa neustálym zvyovaním tempa ivota, je
benou vecou nedostatok èasu, ktorý sa
prejavuje i v ivote kresanov. Väèinou
sa nám podarí oddeli si potrebný èas pre
úèas na zhromadení. Ako je to ale s naimi modlitbami? Nájdeme si pre ne èas
a dostatoèný èas? Neodkladáme ich na
zvyok dòa, kedy sa, priznajme si, u neuskutoènia alebo uskutoènia len pre uspokojenie vlastného svedomia, poznaèené únavou dòa, aby sme mohli poveda,
e sme sa modlili? Ktosi povedal, e modlitba je dýchaním due. Modlitba je najdôleitejou súèasou duchovného ivota.
Skúsenosti Boích muov, ktorí zvíazili
nad zlým ukazujú, e práve vtedy, keï boli
najviac zaneprázdnení zemskou prácou,
strávili najviac èasu na modlitbách.

Frantiek Jan Køesina

Ze slov pravdy a lásky,
roèník XXII., júl 1938 èíslo 7-8

AKO SA MÁME MODLI
V ZHROMADENÍ?
Brat, oslovila ma jedna sestra, keï ten
a ten brat hovorí v zhromadení (Boie

slovo), tak to ho môem poèúva, no keï
sa modlí, tak ho vôbec nepoèúvam, lebo
zmení svoj hlas na nepoznanie a ete
k tomu gestikuluje rukami.
Priiel k nám istý brat. Hovorili sme spolu o rôznych veciach Boieho krá¾ovstva.
Koneène sme si k¾akli a modlili sa. Najprv
som sa modlil sám, potom onen milý brat.
Modlil sa ale ve¾mi hlasne, afektovane
a s takým vzlykaním, ako by mal pred sebou 500 ¾udí. Èo súdi o tej modlitbe?,
povedala mi ena, ktorá k¾aèala s nami.
To, e to je nieèo nepatrièné, nenormálne.
Èitate¾ nemysli si, e sa prihovárame
za monotónnu modlitbu. Nie. Ale nie sme
za výstrednos a neprirodzenos.
Vieme, e i na modlitbách v komôrke
môeme lka a s plaèom sa modli, ale
musíme by v takej úzkosti due, e plaè
a lkanie sú úprimné a len nevyhnutný prejav toho, èo sa deje v naom srdci (d 5,7).
Ak je ale niekto veselý a nemá vnútornú boles a úzkos, ak hovorí o vetkých
veciach pokojne a zrazu, ako si k¾akne,
zaène lka, krièa a s reèníckym zápalom
Boha prosi o odstránenie ¾ahostajnosti
medzi veriacimi, potom nie je ovládaný
modlitebným duchom, ale je nadúvaný
mys¾ou tela (Ko 2,18). Jestvujú dve
výstrednosti, do ktorých upadajú mladí
bratia pri modlitbách v zhromadení:
1. Modlia sa ako starèekovia, ktorí nevedia hlasne prehovori, ktorí sladko
a tichuèko vravia nejaké litánie Pánu
Bohu. Robia Mu pokornú prednáku,
starecky pritom pokyvujú hlavou
a nene rozkladajú rukami.
2. Modlia sa s krikom, s napodobeným
rozruením (extázou), ktoré vnútorne
nepreívajú a lamentujú nad svojou
i druhých nevernosou. Také modlitby
mono èasto poèu v niektorých zhromadeniach letnièného hnutia.
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Mladí bratia, pod¾a vlastnej povahy
a sklonov, sú v nebezpeèenstve jednu,
èi druhú výstrednos napodobòova.
Modlime sa v zhromadení vdy hlasne, pokojne a nerozkladajme pri tom

rukami. Pouívajme patrièný tón a nemeòme hlas na nepoznanie. Hovorme
k Bohu svojim prirodzeným hlasom,
práve tak, ako hovoríme inokedy alebo
káeme.

Z ponuky MSEJK
r ORANO  S. Grandjean, Svetlo preniká do tmy  Phillis Garlick

V dnenej dobe ijú milióny takých detí, ktoré by dali vetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Pisate¾ tejto knihy
bol dobrým priate¾om nevidiaceho Orana. Èasto a dlho sa s ním rozprával. Naèúval jeho ivotnému príbehu. Precítil a verne
podáva to, èo vetko preíva nevidiaci èlovek, ktorý nepoznal ochranu a bezpeèie v rodine, ani rodièovskú lásku. Boh vak
má moc zmeni aj takéto ¾udské ivoty, hoji rany due a prostredníctvom milujúcich ¾udí vetko nahradi.
V èasti Svetlo preniká do tmy sa doèítate o tom ako Boh pouil nevidiacu a nepoèujúcu Helen Keller ako prostriedok,
aby vyviedol na svetlo tých, ktorí ili vo tme hriechu.
Rozmery: 135x205 mm
Poèet strán 200

r Patricia St. John rozpráva príbeh svojho ivota

Patricia St. John patrí medzi zriedkavé autorky, ktorých kadé dielo má ve¾ký vplyv na èitate¾a. Mohli by sme ju nazva aj
poetkou pokánia. Myslím si, e kadý kto èítal jej knihy, súhlasí so mnou. Kto ich neèítal, dúfam, e ho jej autobiografia tak
osloví a zaujme, e bude chcie èíta aj jej ïalie diela. Táto kniha síce iným spôsobom obdarí èitate¾a, ako jej poviedky,
ale autorka citlivo èerpá z toho istého zdroja, z ktorého pochádzajú aj jej príbehy (napríklad Poklady pod snehom, Víaz,
Tajomstvo divoèiny a iné). Patrícia bezprostredne, nemaskovane èerpala vnuknutie z milosti Boej, ktorú nám Boh zjavil
v ivom Jeiovi Kristovi.
Rozmery: 135x205 mm
Poèet strán: 270

r Tajomstvo divokého lesa  Patricia St. John

Ruth a jej brat Filip sa dostanú do opatery k tete a ujovi. Ruth sa èasto ocitne v akostiach, raz zabudne úlohu, inokedy
sama spriada nezbedné plány. Potom sa zasa prihodí, e je nesluná k tete. Zdá sa, e nezbedníctvam nie je koniec, a raz
ujde z domu. Toto dobrodrustvo prinesie podstatný zvrat do jej ivota.
Rozmery: 135x205 mm
Poèet strán: 176

r Postrach Longfieldu  Jenifer Rees

Mnohí z nás sa celkom konkrétne stretli s problémom osvojenia dieaa. Niekto to sám skúsil èi u v roli rodièa, alebo ako
diea sa musel nauèi prija cudzích ¾udí, ako rodièov. Tento zápas odzrkad¾uje nieèo zo vzahu èloveka s Bohom. Kadý
z nás je svojim spôsobom, ako opustený a zradený, nechaný napospas svojmu osudu, bez Boha na tomto svete. Len keï
v Bohu objavíme a prijmeme milujúceho Otca, nájdeme skutoèný pokoj a odpustenie na vetky svoje zlyhania na ceste
h¾adania. Ako sa to môe sta? Èítajte tento napínavý príbeh.
Rozmery: 120x180 mm
Poèet strán: 110

PRIPR AVUJEME  PREDPOKL ADANÉ VYDANIE KONIEC MÁJA 2010:
r Darèek  otcove veselé aj smutné rozprávky na dobrú noc  Stanislav Beli

33 príbehov pre predkolský a kolský vek s biblickým pouèením a plnofarebnými ilustráciami ku kadej rozprávke.
Rozmery: 160x235 mm
Poèet strán 72

r Huhuluja  o hundravej sovièke a iné príbehy z prírody  Janka Nagajová

16 príbehov zo zvieracej ríe s pouèením z Biblie. Príbehy sú spestrené jemnými perokresbami sestry M. tullerovej.
Rozmery: 160x235 mm
Poèet strán 72
Objednávky mono zasiela na www.msejk.sk alebo adresu redakcie èasopisu Kresan.
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Ten, kto nemiluje,
nepoznal Boha, pretoe
Boh je láska.
(1J 4,8)
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.
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R. Warmerová:
Z pôvodných jazykov
preloil Prof. Jozef Roháèek. Pod¾a prvého
revidovaného vydania z roku 1951 vydala Slovenská biblická spoloènos

V protivetre
Z rozprávania Rói
Warmerovej autorka
zaznamenala pohnutý ivotný osud od
narodenia cez útrapy
2. svetovej vojny a
po presahovanie do
zas¾úbenej zeme 
Izraela.
204 strán

Ernst Modersohn:

Vzhliadni
na Jeia

Kto si pamätá, s akou
dôverou h¾adí diea
na rodièov, keï sa
ocitne v núdzi a s istotou, e ho nesklamú, oèakáva na ich
pomoc, pochopí aj
výzvu apotola Pavla,
aby sme vzhliadali na
Jeia Krista, Pôvodcu a Dokonávate¾a
viery.
132 strán

Dr. A. G. Fruchtenbaum:

ivot
Mesiáa

Pre správne porozumenie biblického textu je nutné pozna aj
jeho historické pozadie. V tyroch evanjeliách nájdeme správu o ivote Jeia
Krista.
148 strán
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