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ÚVOD
Nemôem veri?

Poèul som to a to a verím, e je to pravda... Verím a som presvedèený, e...
Vyhlásením osobnej viery v to, èo sme
poèuli, potvrdzujeme pravdivos toho, èo
Ak prijímame svedectvo ¾udí...
hovoríme.
Kadý deò prebieha medzi ¾uïmi mnoAk pátrame po dôvode ochoty veri
stvo osobných rozhovorov, v ktorých sa
zisujeme, e záleí na miere poznania
vymieòajú názory, informácie, svedectvá,
a dôveryhodnosti toho, kto nám správu,
správy. Komunikujeme doma, v práci,
informáciu a pod. priniesol. Ak je dôveryv kole, pri nákupoch, pri plánovaných
hodný, bez pochybovania prijímame,
alebo náhodných stretnutiach. Ústne aj
èo nám hovorí. Ak je to neznámy
písomne odovzdávame èi prijíSúèasné
èlovek, nech nám hovorí i fakty
mame svoje poznanie, skúsemasovokomunipotvrdené objektívnymi a jasnosti, záitky, klebety, novinky,
kaèné médiá a innými argumentmi, sme opahovoríme o tom èo nás teí,
formaèné technológie
trní, nedôverujeme a neprii o tom, èo nám spôsobilo bootvorili èloveku v hisjímame.
Potrebujeme si fakty
les, sklamanie. Prebiehajú
tórii nepoznané
najprv
overi
z dôveryhodrozhovory v kále od dôvermonosti komuných prameòov. A je to tak
ných po spoloèensky formálne,
nikácie.
správne, pretoe nás tento druh
zaujímavé, obohacujúce no i nudrezervovanosti chráni pred sklané a prázdne. Rozprávame sa s dobmaním.
rými aj zlými, úprimnými aj falonými,
Preto hovorí Písmo: Ak prijímame
dôveryhodnými aj nedôveryhodnými ¾uïsvedectvo èloveka, Boie svedectvo je
mi. Komunikujeme cez mobilné telefóny,
väèie. V èom je väèie? V pravdivosti
sms-ky, mejlom, prijímame informácie
a dôveryhodnosti. Boh je pravdivý a kaprostredníctvom tlaèe, televízie, rozhlasu,
dý èlovek luhár. Boh nemôe klama;
èetujeme cez internet s úplne neznáèlovek nemôe neklama. A napriek tomu
mymi... Súèasné masovokomunikaèné
denne prijímame svedectvo ¾udí, ale
médiá a informaèné technológie otvorili
tvrdíme, e svedectvu Boha nemôeme
èloveku v histórii nepoznané monosti
uveri. Je to pravda? Pravda je ale naslekomunikácie.
dovná: Veríme tomu, komu chceme veri
a neveríme preto, lebo nechceme. Záleí
Preèo niektoré informácie
iba na nás, èi priloíme k poèutému
prijímame a iné nie?
svedectvu vieru alebo ho odmietneme,
V zásade mono poveda, e to, èo sme
lebo mu nechceme veri.
poèuli triedime len na dve kôpky: Na priAle odmietnu veri Bohu je odsúdejaté a neprijaté. Na prijaté pretoe
niahodné zníenie pravdivého Boha na
chceme veri tomu, èo sme poèuli a na
úroveò èloveka luhára. A odmietnu
neprijaté, pretoe nechceme veri tomu,
svedectvo Boie sa rovná odmietnutiu
èo sme poèuli. Prijaté odovzdávame ako
daru veèného ivota, pretoe Písmo hovierohodné, neprijaté podávame ïalej
vorí: ...toto je to svedectvo Boie, e
ako pochybné. Viera a chcenie veri je
nám dal veèný ivot a ten ivot je
prirodzená vlastnos kadému èlovekovi.
v jeho Synovi. Ten, kto má Syna, má
Vimli ste si, e èlovek odporúèa svedecivot; kto nemá Syna Boieho, nemá
tvo na základe osobnej viery a vnútorivot (1. list Jána 5,11-12).
ného presvedèenia o jeho pravdivosti?
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Nu, milí èitatelia, ktorí hovoríte: Nemôem veri!, neklamte Bohu.
Vy nechcete veri. Jedine preto nemáte veèný ivot, ktorý dal Boh v Pánovi
Jeiovi Kristovi kadému èlovekovi, ktorý chce veri Boiemu slovu.
Je napísané: Kto prijal Jeho svedectvo, ten speèatil, e Boh je pravdivý...
Kto verí v Syna, má veèný ivot; ale kto nie je vo viere posluný Synovi,
neuzrie ivota, ale hnev Boí zostáva na òom (Evanjelium Jána 3,33.36).
Ale vetkým, ktorí Ho prijali, dal právo a moc sta sa demi Boími,
tým, ktorí veria v Jeho meno (Evanjelium Jána 1,12).

Milí èitatelia, za redakciu èasopisu Kresan Vám elám, aby ste prijali Pána Jeia Krista pod¾a
Boieho svedectva ako Boieho Syna a Váho Spasite¾a a Pána.
Miroslav Vyhnánek

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

Miroslav Vyhnánek

SLÁVA PÁNA JEIA
A hoci uèinil tak mnoho divov pred
nimi, neverili v neho... (J 12,37).
Neverili v Neho. Divy dokazovali, e s Pánom Jeiom je Boh. Bol to sám Boh, ktorý spolu svedèil divmi a zázrakmi a rôznymi mocami a ude¾ovaním Svätého Ducha,
pod¾a svojej vôle, e Pán Jei je Jeho
Syn, ktorého On poslal za Spasite¾a sveta. Právom sa nás preto Písmo pýta: Ako
uteèieme spravodlivej odplate ak zanedbáme také ve¾ké spasenie, o ktorom nám
hovoril Boh vo svojom Synovi, a ktoré
potvrdili oèití svedkovia, Jeho uèeníci, ktorí Ho poèuli?! Boh Ho uèinil málo mením od anjelov kvôli utrpeniu smrti, aby
Boou milosou okúsil za kadého smr.
Èi nás táto pravda dostatoène nepokoruje? Veï èo je èlovek, aby Syn ivého Boha za neho zakúsil smr? Veríme Bohu?
Veríme menu Jei? Veríme v neho ako
svojho záchrancu od svojich hriechov?

Pán Jei zostúpil k svojmu ¾udu
Izrael, aby zomrel za ich hriechy. Boh
poslal svojho Syna najprv za Spasite¾a
Izraela od ich hriechov. Priiel do svojho vlastného a jeho vlastní Ho neprijali (J 1,11). Rímsky vladár Pilát neveril
v Pána Jeia práve kvôli nevere Izraela:
Tvoj vlastný národ a najvyí kòazi mi a
vydali. Èo si urobil? A Pán mu povedal:
Ja som sa nato narodil a preto som priiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo. Kadý, kto je z pravdy, èuje môj
hlas. Pilát mu povedal: Èo je pravda?

Pravda sa prijíma,
pravde sa verí,
pravda sa nasleduje.
Práve tak Pán Jei.
Jeho sláva je v tom, kto je. Pán Jei je
Boh. Takého Ho predstavujú Jeho slová
a skutky. Nikdy tak nehovoril èlovek a nikto nekonal také skutky ako Pán Jei. Boh
hovoril cez Pána Jeia a konal divy, aby
èlovek veril v Neho. No aj keï vykonal tak
mnoho divov  slepí videli, chromí chodili,
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malomocní sa èistili, hluchým sa vrátil
sluch, màtvi oívali a kajúcim hrienikom
odpúal hriechy, neverili v Neho a neverili Mu, e je Boím Synom. Preèo? Aký
Boí prejav chýbal, aby uverili v Neho?
Nevera nemôe prija Pána Jeia, lebo
nechce veri, nech by povedal a urobil neviem èo?! Nevera spochybòuje pravdu,
lebo nechce pravdu, i keï sa tvári, e ju
celý ivot h¾adá. To je hriech, ktorý je
v kadom èlovekovi. Predsudok voèi Bohu a Jeho Slovu. Preto Izrael nemohol
veri v Neho, napriek vetkému, èo poèul
a videl u Pána Jeia Krista. Nechceli
vidie, nechceli poèu Boha v Pánu Jeiovi. Izaiá volá proti nevere Izraela: Pane, kto uveril naej kázni? A rameno
Pánovo, komu je zjavené? Kto vidí
v Bohu svoju pomoc, svojho Spasite¾a?
Odpoveï znie: Preto nemohli veri, e
duch tohto sveta  diabol  oslepil ich oèi
a zatvrdil ich srdce, aby oèami nevideli
rameno Pánovo v Pánovi Jeiovi, srdcom nerozumeli slovám Pána Jeia
a neobrátili sa k Pánovi, aby ich uzdravil.
Aby bol Boh pravdivý a èlovek luhár, keï
upiera pravdivos Bohu.
Pán Jei povedal: Kto verí vo mòa,
neverí vo mòa, ale v toho, ktorý ma
poslal; a kto mòa vidí, vidí toho, ktorý ma
poslal. Nemono veri v Boha a neveri
v Pána Jeia, pretoe oni sú jedno.
Prijmi Pána Jeia teraz a v Òom
odpustenie hriechov a veèný ivot!

takú odplatu, akú brali lotri na kríi, nebolo by mu to jedno. Jeden z nich vyznal:
A my, pravda, spravodlivo trpíme, lebo
berieme hodnú odplatu za to, èo sme
páchali.
Boí postoj k hriechu je nekompromisný. Boh je svätý, a preto Mu je hriech oklivý. On hovorí aj o odplate za vykonané
hriechy. Tam je reè o ohnivom jazere, a to
je naplnenie slov náho úvodného vera,
èo je druhá smr.
Boh neh¾adí na osobu, ale súdi spravodlivo. Pán Jei je ustanovený Sudca
ivých i màtvych. On dnes volá: Poïte
ku mne vetci, ktorí pracujete a ste
pod archou hriechu a ja vám dám
odpoèinutie. Ak príde k Nemu, milý
èitate¾, a vyzná Mu svoje hriechy, budú ti
odpustené, lebo krv Pána Jeia Krista
oèisuje od kadého hriechu. Prijme
zároveò veèný ivot ako Boí dar z milosti. Keï Pán Jei hovoril so enou Samaritánkou a ona sa odvolávala na dávne
nepriate¾stvo medzi idmi a Samaritánmi,
povedal jej: Keby si znala dar Boí
a kto je ten, ktorý ti hovorí: Daj sa mi
napi!, ty by si jeho bola prosila a bol
by ti dal ivej vody. Keï ena koneène
uverila v Pána Jeia, dosiahla veèný
ivot a pozvala k Nemu aj druhých.

Pavol Urban

Gute Botschaft Verlag, Dillenburg  Germany
Uverejnené so súhlasom vydavate¾a

Cestou ivotem, roèník 35., 14. 4. 1977

ODPLATA A DAR
Lebo odplatou za hriech je smr, ale
darom Boím z milosti je veèný ivot
v Kristu Jeiovi, v naom Pánovi
(R 6,23).
Odplata a dar sú dva rozlièné pojmy.
Keï som vykonal dobrú prácu, beriem
za òu odplatu. Ale keby mal bra èlovek

Stojí za to prija ve¾ký dar.
Dobrá sejba, kalendár 28. február

KRV NA OÈISTENIE
HRIECHOV A ZÁCHRANU
PRED BUDÚCIM SÚDOM
A tá krv vám bude na znamenie
na domoch, v ktorých budete, a keï
uvidím krv, preskoèím vás, a nebude
medzi vami rany zahubi, keï budem
bi prvorodené v Egyptskej zemi
(2M 12,13).
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Dobrá sejba, kalendár 1. apríl

Gute Botschaft Verlag, Dillenburg  Germany
Uverejnené so súhlasom vydavate¾a

UVER V PÁNA
JEIA KRISTA!
A keï si vypýtal svetlo, skoèil dovnútra a trasúc sa padol pred Pavla
a Sílasa a vyvedúc ich von povedal:
Pánovia, èo mám robi, aby som bol
spasený? Oni povedali: Uver v Pána
Jeia Krista, a bude spasený ty
aj tvoj dom (Sk 16,29-31).
V kapitole, z ktorej je vzatý ná ver,
èítame, e Hospodin sám prechádzal
Egyptom, aby zabíjal prvorodené z ¾udí
a zvierat. Ale Izraeliti zostali uetrení. Boli
snáï lepí ako Egypania? Veru nie!
Boli uetrení, pretoe na Boí príkaz
pomazali zárubne svojich dverí krvou
baránka. Boh to povedal: Keï uvidím
krv, preskoèím vás.
Storoèia neskorie, pri jednej slávnosti ve¾konoèného baránka (paschy), poloil
Pán Jei Kristus svoj ivot za hriechy
¾udí, nielen idov, ale za vetky národy.
Tým sa naplnilo to, èo Boh ohlásil významom ve¾konoèného baránka. Boh výslovne prehlasuje, e predrahá krv Jeho
Syna Jeia Krista je jediným prostriedkom záchrany pred budúcim súdom. Kto
verí v moc tejto krvi, bude zachránený.

Krv Jeia Krista, jeho Syna,
oèisuje nás od kadého hriechu
(1J 1,7).
Podobne ako v Egypte krv baránka
zachránila Izraelitov pred èasným súdom,
tak krv Jeia Krista zachraòuje pre
veèným súdom.
Postavil sa u kadý z nás osobne
pod ochranu Kristovej krvi? Vetci
zhreili... a môu by zadarmo ospravedlnení skrze Jeho milos, skrze
vykúpenie v Kristu Jeiovi;... skrze
vieru v Jeho krv (R 3,23-25).

Vo väzení stál dozorca väzòov, Riman,
teda mu, ktorý nikdy do kostola nevkroèil,
veï také nieèo, okrem pohanských chrámov, vtedy ete neexistovalo. Ani o Bohu
ete niè nevedel, veï existoval len Starý
Zákon, s ktorým on ako pohan nemal niè
do èinenia. Nemal vôbec tuenie o veciach, ktoré sa týkali kresanskej viery.
Stál tam bledý od strachu a nevedel èo
má robi. Èo sa stalo? Vèera veèer zatvoril tohto zvlátneho kazate¾a Pavla a jeho
sprievodcu Sílasa. A potom prilo uprostred noci zemetrasenie, pri ktorom sa
otvorili dvere na vetkých celách. Keï to
dozorca uvidel, preil nevýslovný strach.
A teraz nevie ako ïalej a chce sa zabi.
Práve v tomto okamihu zaèul hlas kazate¾a: Neurob si nièoho zlého! Jediné
èo ete dokázal vyrieknu bolo: Pánovia,
èo mám robi, aby som bol spasený?
Odpoveï prila obratom: Uver v Pána
Jeia Krista, a bude spasený!
Nebolo mu povedané: Rob toto, alebo
tamto ve¾ké dielo. Keby sa to od neho vyadovalo, bol by nepochybne ochotný pre akúko¾vek obe, ale Pavel od neho niè neiadal.
Uver v Pána Jeia Krista! To je
vetko? Nie je to jednoduché? To hovoria
mnohí. Len veri? To predsa nemôe staèi!

A predsa je to tak. Spasenie duí
sa dosahuje pod¾a Boha uverením
v Pána Jeia Krista.
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Dobrá sejba, kalendár 19. február

Gute Botschaft Verlag, Dillenburg  Germany
Uverejnené so súhlasom vydavate¾a

SKUTOÈNÁ RADOS?
Aj vo smiechu bolieva srdce, a po nej,
po radosti, býva zármutok (Pr 14,13).
alamún, pisate¾ biblickej knihy Príslovia, bol dobrým znalcom ¾udí. Vedel, e
smiech ete zïaleka nie je dôkazom skutoèného astia.
Mnohí majú urèitú prirodzenú rados,
ktorá im v mnohom pomáha. Iní vystavujú strojenú rados a klamú òou sami seba
a druhým èosi predstierajú. Èasto tí, ktorí
sa najviac smejú, bývajú vo svojom vnútri
najneastnejí. Nejeden skúa utopi
svoje starosti v rôznych oslavách, a predsa márne! Starosti srdca sa nedajú
umlèa.
A keï sa v urèitých roèných obdobiach
naprogramovaná rados uvo¾ní neviazanosou irokej verejnosti, vôbec sa tým
nevyriei ani jeden problém. Èím väèia
je bezuzdnos voèi akejko¾vek mravnej
norme, tým trpkejia ostáva pachu. A tak
sa to opakuje rok èo rok. Snáï len keï
nejaká celosvetová kríza upozorní ¾udí,
zaènú sa niektorí nad tým zamý¾a, aké
nemiestne je také chovanie.
Niet teda pre èloveka niè, nad èím sa
má radova? Ale áno, Boh, Stvorite¾ má
so svojím stvorením len úmysly o radosti
a poehnaní. Ale vyhliadol pre ne nieèo
lepie ako neviazanos. Chce, aby boli
vetci ¾udia spasení a prili k poznaniu
pravdy (1Tm 2,4).
Otázka ¾udskej viny stojí v ceste
pravej radosti. Vina musí by odstránená.
Preto zomrel na kríi Boí Syn, Jei
Kristus. Tým uèinil zmierenie s Bohom
vetkým, ktorí v Neho uverili. Títo majú
hlbokú, skutoènú rados kresanov.
...aby moja rados zostala vo vás
a vaa rados, aby sa naplnila, hovorí
Pán, (J 15,11).

Dobrá sejba, kalendár 17. február

Gute Botschaft Verlag, Dillenburg  Germany
Uverejnené so súhlasom vydavate¾a

PRIJME MA BOH?
Vetko, èo mi dáva Otec, príde ku
mne, a toho, kto príde ku mne, nevyeniem von (J 6,37).
Táto otázka zamestnáva práve takých ¾udí, ktorí u poznali v Boom svetle mnostvo svojich hriechov. Môe s tým súvisie,
e majú na svedomí mimoriadne aký
hriech, ktorý aj pod¾a ¾udských noriem je
hodný zavrhnutia. Ale sú medzi nimi aj takí, ktorí vedú správny, mono aj náboenský ivot. Èítali Boie slovo a aj sa modlili, ale vôbec nechápu cestu spasenia.
Vidia svoju ve¾kú vinu a nepoznajú milos,
ktorú Boh podáva v Kristu vetkým ¾uïom. Týmto zneisteným by sme chceli poveda: Nech by bolo mnostvo vaich
hriechov  vín akoko¾vek ve¾kých, predsa
to nie je prekákou, aby ste boli Pánom prijatí. A kde sa rozmnoil hriech, tam sa
ete väèmi rozmnoila milos (R 5,20).
Ak je aj u nás mnoho hriechov, u Boha
je ete väèia milos. Kristus zomrel za
nae hriechy. Preto môu by odpustené
vetkým, ktorí prídu k Nemu s pokáním
a vierou. Sám Pán hovorí: Toho, kto
príde ku mne, nevyeniem von.
Nech si nikto nemyslí, e sa najskôr
musí polepi a sta sa hodným tohto prijatia. Môe prís taký, aký je. Ale tomu,
kto nerobí skutky, ale verí na toho, ktorý ospravedlòuje bezboného, poèíta
sa jeho viera za spravodlivos (R 4,5).
Ze slov pravdy a lásky,
roèník V., november 1921 èíslo 11

BUDE SÚDI
...pretoe ustanovil deò, v ktorý bude súdi celý svet v spravodlivosti... (Sk 17,31).
Boie Slovo hovorí konkrétne a presne
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o odpustení hriechov, o ospravedlnení,
o veènom ivote atï. Ono hovorí tie urèito a jasne o súde, ktorý stihol náho
prostredníka a Spasite¾a Pána Jeia.
A preto tie s istotou hovorí, e u niet
nijaké odsúdenie tým, ktorí sú v Kristovi
Jeiovi. Ale práve s tou istou urèitosou
hovorí Boie Slovo o tých, ktorí zavrhli
pravdu a neuverili evanjelium, e ich
zastihne spravodlivý súd.
V knihe Zjavenia Jána, v 19. kapitole
je reè o Pánovi slávy, ako prichádza s nebeským vojskom, aby uviedol na zem
súd a spravodlivos. Nebesia sa otvoria a Pán, ktorý tu trpel a zomrel, zostúpi
ako ten, ktorému je daný vetok súd.
On uvedie pomstu na tých, ktorí
nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium Pána Jeia Krista, ktorí ponesú

pomstu, veèné zahynutie od tvári
Pánovej a od slávy Jeho mocnosti
(2Te 1,8-9). A vtedy budú ¾udia vola na
vrchy: Padnite na nás a ku skalám: Prikryte nás. Pretoe On bude prichádza
k súdu a posadí sa na tróne svojej slávy.
Ale veriaci, v ktorých sa Pán u predtým oslávil a v ktorých bol obdivovaný
(2Te 1,10), a ktorých k sebe vytrhol z tohto sveta Jemu v ústrety do oblakov, dosiahnu odpoèinutie (2Te 1,7) pri zjavení Pána Jeia z neba s anjelmi Jeho
moci. Budú a zostanú na veky s Pánom.
Ak si v súení, ak znáa protivenstvo, ak trpí pre nebeské krá¾ovstvo,
brat, sestra, vyèkaj, buï trpezlivý. Ete
ve¾mi, ve¾mi málièko a ten, ktorý má prís,
príde a nebude meka. Potom bude
odmenený odpoèinutím a radosou.

PREBUDENÝ OTÁZKOU

Slová ivota è. 211, príloha èasopisu Ze slov pravdy a lásky

Mladý veriaci chlapec iiel s otcom na cintorín ku starej rodinnej hrobke. Otec bol
dobrým kresanom, ale bez skutoèného ivota z Boha. V hrobke bolo pochovaných nieko¾ko generácií ich rodiny. Na ulovom balvane bol vytesaný
nápis: Oèakávajú vzkriesenie spravodlivých (Evanjelium Lukáa 14,14)
Chlapcovi znel zvlátne, ete nikdy predtým naòho tak nezapôsobil. Èítal si ho
znova a znova a rozmý¾al o òom. Keï sa rozhodli ís domov, zamyslený sa opýtal svojho otca: Aké slová budú napísané na naom náhrobku?
Táto otázka sa dotkla otcovho svedomia tak, e celý veèer a nasledujúcu noc
nemohol presta na òu myslie. Ve¾mi ho znepokojila a zobudila z ¾ahostajnosti.
Spomínal na výroky Písma o Pánovi Jeiovi, ktoré èasto poèúval, e zomrel za
bezboných. Po prvý raz si uvedomil, e je hrienik uspokojený vo falonej nádeji a e vlastne zahynie. A ako taký sa vtedy obrátil k Nemu s dôverou, e zomrel
aj za neho. A dosiahol odpoèinok, ktorý Pán Jei s¾úbil tomu, kto uverí v Neho.
Teraz mohol s úplnou istotou viery poveda o Pánovi Jeiovi, e si aj jeho zamiloval a vydal sám seba za neho. Jeho dua zakotvila v dokonalom Kristovom diele.
Rád o tom rozprával iným. Jeho dom sa stal miestom zhromadenia pre kázanie Boieho slova.
Milý èitate¾, nechcel by si prei to isté? Nechce prija Pána Jeia za svojho Spasite¾a a Pána teraz? Nechce prejs z kruhu bezboníkov medzi ospravedlnených vierou v Neho, ktorí oèakávajú vzkriesenie k veènému ivotu?
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Pavol Urban

Pavol Urban

Cestou ivotem, roèník 35., 26. 5. 1977

Cestou ivotem, roèník 35., 22. 4. 1977

DEÒ BOIEHO SÚDENIA
Ustanovil deò, v ktorý bude súdi...
(Sk 17,31).
¼uïom je uloené raz zomrie. S týmto
uloením sú ¾udia vysporiadaní, vidia
to pri iných a vedia, e aj ich to èaká.
Naplnia sa slová: Èlovek ide do domu
svojej veènosti a po ulici budú vôkol
chodi oplakávajúci (Kaz 12,5).
Slová z listu idom 9 znejú: A ako
je uloené ¾uïom zomrie a potom
súd, tak i Kristus raz obetovaný tým
cie¾om, aby vyniesol hriechy mnohých na krí, po druhé sa ukáe...
Pán Jei povedal idom: Ak neuveríte, e ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Èlovek, ktorý zomrel
so svojimi hriechmi, musí poèíta s tým,
e nadíde jeho deò súdu, ktorý ustanovil
Boh. Èo povie hrienik na svoju obhajobu proti Boej láske, v ktorej dal Boh
svojho Syna v obe, aby aj tvoje hriechy
vyniesol na krí a ty si tomu neveril!?
Akoe uteèie, keï si zanedbal také
ve¾ké spasenie?
Vïaka Bohu, e teraz je ete èas
milosti a sú dni spasenia. Milý èitate¾,
chce sa vysporiada s otázkou svojich
hriechov? Nevie deò, v ktorý bude
odvolaný do veènosti. Zmier sa s Bohom,
kým si ete na ceste. Boh ti ponúka
spasenie. Krv Jeho Syna oèisuje od
kadého hriechu. Stane sa to i tebe, ak
uverí tomu celým srdcom. Máme Boie
prehlásenie: Keby boli vae hriechy
ako arlát, budú biele ako sneh; keby
boli èervené ako èervec dvakrát farbený, budú ako vlna.

Vyui túto monos!

KLOPTE A OTVORÍ SA VÁM
(Mt 7,7)

Na Baltickom mori stroskotala v apríli
1910 menia nákladná loï tak, e ju vlny
prevrátili hore dnom a bola na mori pre
plávajúce lode záhadným objektom.
Ostal v nej ivý èlovek, ktorý èakal v tejto
truhle na istú smr. Vodu mal tak asi na
osem dní a jedlo na devä. Kyslík v uzavretom priestore podobne. Vo tme naiel
drevené kladivo a v pravidelných desaminútových intervaloch ním búil do prevráteného plavidla.
Boh ponúkol srdce kapitána jednej
morskej lode, aby sa presvedèil, èo je to
za plávajúci objekt. Dal rozkaz spusti èln
a priblíi sa k nemu. Zvnútra zaèul slabé
údery. Námorníci ho presviedèali, e je to
zvuk od nárazov morských vån. No kapitán dal rozkaz námorníkovi vystúpi na
vrak, aby sa presvedèil o tom bliie. Znovu bolo poèu pravidelné údery, ale u
slabé. Námorník zabúchal zvrchu ako odpoveï a kapitánovi oznámil, e je tam
ivý èlovek. Prevrátenú loï priviazali oce¾ovým lanom k svojej lodi a pritiahli do prístavu. Tam vyslobodili èloveka z rúk smrti.
To otlèené drevené kladivo nám hovorí o vytrvalom klopaní. Hrienik sa nachádza v takom stave, e sám sa nemôe
vyslobodi, preto musí vola k Bohu. Boh
poèuje krik hrienikovho srdca o záchranu a poskytne pomoc v pravý èas.

Frantiek Vyhnánek
Cestou ivotem, roèník 35., 18. 4. 1977

CEZ ÚDOLIE SMRTI
Dvadsatriroèný mladý mu mal nevylieèite¾nú chorobu. Sám o tom nevedel.
Vdy poèítal s tým, e raz príde èas
a uzdravený pôjde do práce ako kadý
iný. Keï som ho prvýkrát navtívil, ve¾mi
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sa poteil mojej návteve, len mal hneï
výhrady. Zakázal mi èíta mu Boie Slovo
a modli sa. Musel som mu s¾úbi, e ho
nikdy, ako to on povedal, neprepadnem
Slovom, ani modlitbou, kým ma o to nepoiada. Prelo mnoho týdòov a návtev, a zrazu prila jeho prosba. Neviem
ani dodnes, èo ho k tomu viedlo. Citoval
som mu ver zo almu 23, o údolí tieòu
smrti a modlil som sa. Keï sa mu stav
prechodne zlepil, rozprával mi, ako ho to
Slovo Boie udrovalo na hladine. Aj keï

zo vetkých síl chcel by zdravý, jeho stav
sa zo dòa na deò zhoroval. Preíval
ve¾ké vnútorné boje, kým sa nezmieril so
svojím stavom. Krátko pred jeho smrou
som mu znova citoval celý 23. alm
a povedal som mu, e to údolie tieòu
smrti je u tu, èi je na to pripravený?
Odpoveï znela: Nebojím sa, lebo v tomto
údolí je tie môj pastier Pán Jei. Pri
týchto slovách som mu videl v oèiach
záblesk prichádzajúcej slávy. Odiiel za
svojím Dobrým Pastierom.

PÁN JEI ÈISTÍ NAE SRDCE
Jakub Rybár

A bola blízko Ve¾ká noc idov, a Jei odiiel hore do Jeruzalema a naiel v chráme
predavaèov volov, oviec a holubov a peòazomencov tam sediacich a spravil zo arinových motúzov biè a vyhnal vetkých z chrámu, aj ovce a voly, a peòazomencom
povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal a tým, ktorý predávali holubov, povedal:
Odneste toto odtia¾to! Nerobte z domu môjho Otca trnice! A jeho uèeníci sa rozpamätali, e je napísané: Revnivos za tvoj dom ma zoiera. Vtedy odpovedali idia
a riekli mu: Jaké znamenie nám ukáe, e toto èiní? A Jei odpovedal a riekol im:
Zborte tento chrám, a vo troch dòoch ho postavím. Vtedy povedali idia: tyridsaes
rokov staväli tento chrám, a ty ho postaví vo troch dòoch? Ale on hovoril o chráme
svojho tela. A potom, keï vstal z màtvych, rozpamätali sa jeho uèeníci, e im to povedal,
a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Jei (Jána 2, 13-22).
Nae srdce je miesto, kde chce Pán Jei prebýva. U si ho vpustil do svojho srdca? On
do iadneho srdca nevnikne nasilu, ale prichádza a klope. Èaká na odpoveï. Vpustí Ho?
V kadom ¾udskom srdci je neèistota a hriech. Keï sa nad tým úprimne zamyslíme,
tak poznáme, e z ¾udského srdca nevychádza niè dobré, len samé zlé mylienky,
klamstvá, vrady a samé hriene veci (Mt 15,19). Pán Jei to vie, a chce nám pomôc.
Len On môe takéto hriene srdce oèisti a zmeni ho tak, aby z neho vylo aj nieèo
dobré. Dovolí Mu, aby oèistil aj tvoje srdce? On to chce urobi hneï. Staèí pred Ním
k¾aknú a vyzna Mu, e si hrieny a túi by oèistení Jeho krvou a Pán Jei príde
a vyenie vetko neèisté, vetko hriene a oèistí tvoje srdce a miesto hriechu zavládne
v òom On.
Pán Jei prichádza do chrámu Boieho v Jeruzaleme a nachádza tam mnostvo neèistoty. Ako je to moné? Veï Boh prikázal, aby v tomto dome, ktorý sa bude vola domom
modlitby, bolo vetko èisté a sväté?! Len tak sa mohlo naplni zas¾úbenie, e tam bude
prebýva.
V chráme v Jeruzaleme sa diali zlé veci. A to na mieste, ktoré malo vyjavova svätého
Boha a umoòova ¾uïom prichádza k svätému Bohu. Vo veri 14. evanjelia Jána 2.
kapitole èítame, e priamo v chráme naiel Pán Jei obchodníkov s dobytkom a zmenárne (bankárov). Keby sme sa opýtali niektorého z kòazov, ktorí tam v tom èase boli, ako
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toto mohli dovoli, urèite by argumentovali, e je to praktická vec. Keï priiel cudzinec
alebo aj Izraelita zïaleka do Jeruzalema, nemusel nies so sebou do chrámu takú dlhú
cestu obetné zvieratko, ale ho mohol kúpi priamo v chráme. A cudzinec, ktorý nemal
domácu menu, si mohol zameni peniaze tie priamo v chráme. Ako to bolo dobre a prakticky vymyslené. Ale èi snáï nie je Boh múdrejí ako èlovek? A keby to tak chcel, urèite
by sa o tom zmienil vo svojom Slove. A tam si èítame o presnom poriadku, ktorý mal
vládnu v dome Boom a nenájdeme niè o kupovaní a predávaní obetných zvierat na
území chrámu. Izraeliti poznali svojho Boha a jeho zákon, a predsa Ho neposlúchali.
Èi nie sme aj my èastokrát podobní týmto Izraelitom? Pod zámienkou vylepenia
a prináania praktických vecí meníme miesto Boieho prebývania na miesto neèistoty.
Len si predstavme ten neporiadok a neèistotu spojenú s to¾kým dobytkom v chráme.
Chrám, navonok krásny, bol vo vnútri pinavý a plný zápachu.
Mono u mnohé roky vyznávame svojimi ústami, e patríme Pánovi Jeiovi a e On
prebýva v naom srdci. Pozrime sa do svojho srdca dnes a v úprimnosti pred svojím
Pánom zhodnome, èo tam je. Ak je tam naozaj Pán Jei ako svätý Boh na prvom mieste,
urèite nás to poteí a naplní vïaènosou voèi Nemu, ktorý tak dokonale oèistil a drí
v èistote nae srdce. Ak tam ale zacítime zápach hriechu, ¾udskej snahy a naej pohodlnosti, ktorá do náho srdca za tie mnohé roky vniesla neèistotu, èiòme pokánie. Do
takéhoto srdca musí Pán Jei prís s bièom a vetko z neho vyhna. Dovo¾me mu to, lebo
len to je opravdové pokánie, keï Pán Jei urobí poriadok v naom srdci. Keï poèujeme
Jeho hlas, ktorý hovorí: Odneste toto odtia¾to! (v. 16), poslúchnime Ho! Prestaòme
robi to, èo sa Jemu ne¾úbi. Prestaòme sa spája s hriechom. Veï ná Pán je svätý! A keï
prebýva v nás, akoby sme sa mohli èo len priblíi k nieèomu, èo páchne hriechom.
Zaujímavé sú reakcie ¾udí na poèin Pána Jeia v chráme, keï èistil chrám. V evanjeliu pod¾a Matúa v 21. kapitole, 15. veri èítame, e keï to vetko videli najvyí kòazi
a zákonníci, hnevali sa. Tí, ktorí mali sami udriava poriadok v dome Boom, nielen e
ten poriadok nadodriavali, ale nenávideli toho, ktorý ho nasto¾oval.
Èi sa aj my èastokrát nebránime, keï chce Pán Jei v naom srdci a v naom ivote
nastoli vô¾u Boiu? Alebo snáï ete horie, èi sa v nás nebúri nae staré ja, ktoré nechce
aby tento kra¾oval nad nami? (Lk 19,14) Nech sa tak nedeje. Ale radej buïme
podobní uèeníkom Pána Jeia, ktorí keï videli vetky tie veci, ktoré robil ich Pán,
spomenuli si na to, èo bolo napísané v Boom Slove: Horlivos za tvoj dom ma zoiera.
Keï Pán Jei zaèína èisti nae srdce a chce nastoli Jeho vládu v naom ivote,
spomeòme si na tieto slová a nebúrme sa! On nás èistí z jedinému dôvodu  aby mohol
v nás prebýva Boh. Len tak pocítime pravé blaho a naplníme zmysel náho ivota. Aby
vak Boh mohol prebýva v naom vnútri, musí by ono dokonale oèistené. My ho nikdy
dokonale nevyèistíme. To môe urobi len sám Boh.
Z tohto krátkeho príbehu sa uèíme základnú pravdu: Boh je Svätý. Kde prebýva Boh,
nemôe by niè neèisté a nesväté.
Mnohí sme okúsili túto moc Boej svätosti, ktorá vade kde príde, nasto¾uje
spravodlivos a èistotu a na druhej strane odsudzuje a odstraòuje hriech. Práve vïaka
smrti Pána Jeia Krista na Golgote Boh odsúdil aj ná hriech a oèistil nás. Na Pánovi
Jeiovi Kristovi boli potrestané vetky hriechy a preto môe svätý Boh prebýva v srdciach tých, ktorí mu uverili a dovolili mu oèisti aj ich srdce. U si mu to dovolil? Ak nie,
urob tak hneï!
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Miroslav Vyhnánek

SPASENIE,
ISTOTA SPASENIA,
NÁDEJ SPASENIA
MNOHÝCH TRÁPIA TIETO OTÁZKY:

I. Je spasenie podmienené naou
poslunosou po uverení?
II. Neodporujú si pojmy ako nádej
a istota spásy? Nevyluèujú sa?
I. Je spasenie podmienené naou
poslunosou po uverení?
Ak chceme premý¾a o istote spasenia,
predtým musíme porozumie vlastnému
pojmu spasenie a chápa ho tak, ako ho
chápe a pouíva Uèite¾ Svätý Duch v Novom zákone. Keï pozorne èítame Písmo,
zistíme, e pojem spasenie má mnohoraký význam. A ak sa zamieòa, vznikajú
nejasnosti a zdanlivé rozpory, pretoe
Svätý Duch si neodporuje.
l
l
l

Spasenie je v mene Jei
ON je záchranca
dokonale zachráni od naich
hriechov

...a porodí syna, a nazve jeho meno
JEI, lebo on zachráni svoj ¾ud od
ich hriechov (Mt 1,21).
...A nieto v inom nikom spasenia,
lebo ani nieto iného mena pod nebom,
ktoré by bolo bývalo dané niekomu
medzi ¾uïmi, v ktorom by sme mali
by spasení (Sk 4,12).
A keï vzal Jei ocot, povedal:
Dokonané je! A skloniac hlavu, vydal
ducha (J 19,30).
V druhej kapitole listu Efeanom je
jednoznaèný opis ¾udí v hriechoch  Sú
màtvi vo svojich previneniach a hriechoch, chodia pod¾a veku tohto sveta,
pod¾a knieaa mocnosti povetria,
ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch

neposlunosti, obcujú v iadostiach
svojho tela, robia to, èo sa zachce telu
a mysliam a sú prirodzenosou demi
hnevu (Ef 2,1-3). Toto je Boia charakteristika màtvych ¾udí, synov neposlunosti.
Na základe tejto charakteristiky si
polome a odpovedajme na tri otázky:
1. Podmienil Boh spasenie poslunosou
màtvych?
2. Èo Boh vykonal oh¾adne spasenia?
A èo vykonali na tomto spasení màtvi?
3. Aký dôvod prinútil Boha ku skutku
spasenia? Poslunos màtvych?
Na vetky tri otázky sú tri jednoznaèné
odpovede:
1. Boh nepodmienil spasenie poslunosou màtveho èloveka, syna neposlunosti ale jedine poslunosou Pána Jeia Krista. Z Neho plynie istota
spasenia  spasenia od hriechov, oivenie màtvych a zmena ich charakteru
zo synov neposlunosti na Boích
synov, nasledovníkov Boích ako milované deti. Na smrti, pochovaní, vzkriesení a oslávení Pána Jeia Krista
stojí nezruite¾nos spasenia a istota
viery ako na Skale. Jeho krv je jediný
prostriedok ich vykúpenia (Ef 1,7).
2. Boh vykonal vetko sám a to bez
akéhoko¾vek súhlasu, záujmu a úèasti
màtvych na diele spasenia. Vetko je
z Boha. Boh poslal Svojho milovaného
Syna, Boh bol s Ním po celý ivot
a v Òom aj na kríi. Pretoe Boh bol
v Kristovi mieriac so sebou svet.
K zmiereniu nezavolal ako zmluvnú
stranu màtvych ale ich ivého zástupcu. Veï akú èinnos by mohol Boh
iada od màtvych? Z Boha vyplýva
úplná istota spasenia, pretoe vetko
vykonal za màtvych verný a dokonalý
Boh. A také je aj spasenie  verné
a dokonalé  aký je Boh, ktorý ho vykonal skrze Pána Jeia Krista.
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Výrok Pána Jeia o istote spasenia
sa zakladá na Jeho a Otcovej ruke.
Moje ovce èujú môj hlas a ja ich
znám a nasledujú ma a ja im dávam
veèný ivot a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj
Otec, ktorý mi ich dal, je väèí od
vetkých a nikto ich nemôe vytrhnú z ruky môjho Otca (J 10,27-29).
Boh dal Synovi a Syn Otcovi veriacich
v Neho. Ani toto nevykonal nikto z veriacich, ale sám Boh! Preto má apotol
Pavol u od poèiatku svojej viery istotu
spasenia! A uèí ju aj veriacich: Lebo
som presvedèený, e ani smr, ani
ivot, ani anjeli, ani vrchnos, ani
moci, ani prítomné, ani budúce veci,
ani vysokos, ani hlbokos, ani niktoré iné stvorenie nebude môc
odlúèi nás od lásky Boej, ktorá je
v Kristu Jeiovi (R 8,38-39). Keï
h¾adí na Pána Jeia Krista a Boiu
lásku v Òom, nenachádza ani v terajom, ani v budúcom veku nijakú silu,
ktorá by zmenila spasenie v zatratenie,
odlúèenie od Boej lásky. Aby sa ivot
z Boha zmenil v màtvotu. Dokonca ani
nevernos veriaceho ho nemôe odlúèi od Krista, aby bol za to prekliatym, anatema. Tak, ako sa nemení pokrvné príbuzenstvo poslunosou,
neposlunosou, rovnako sa nemôe
zmeni ani synovstvo z Boha zrodených ¾udí. Môu by aj neposluní,
ale stále a naveky sú synmi Boími
a úèastníkmi veènej Boej lásky, lebo
sú v Kristovi nové stvorenie. Keï sú
neposluní, majú Otcovu lásku prejavenú v karhaní, ak sú posluní, majú
Otcovu lásku prejavenú v svedectve,
e sa Mu ¾úbia. Ale nikto a niè u
nemôe znièi ich synovstvo, lebo ono
stojí a padá s prijatím Pána Jeia
Krista u Otca. Iba ak by Boh zavrhol
Pána Jeia Krista, vtedy by bolo
Boie spasenie znièené. No aj Boh
by prestal by Bohom, pretoe Jeho
zas¾úbenia dané v Kristovi, by boli
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zmarené. Vidíme, e to, èo je z Boha,
je isté. A také je spasenie  isté,
veèné, neznièite¾né ako sám Boh.
3. Sú tri dôvody, ktoré uvádza Písmo,
v liste Efeanom, pre ktoré Boh poslal
svojho Syna na svet, aby ho zachránil
od hriechov:
a) bohatstvo Jeho milosti (Ef 1,7),
b) bohatstvo Boieho milosrdenstva,
c) mnohá Boia láska, ktorou nás
zamiloval, aj keï sme boli màtvi
v previneniach (Ef 2,4-5).
Preto je napísané, e sme spasení
milosou skrze vieru, je to dar Boí
a nám daný ako dar milosti, nie dar za
nau poslunos! ...ale darom Boím
daným z milosti je veèný ivot v Kristu Jeiovi, naom Pánovi (R 6,23).
Keï sa èlovek opýta: Preèo je spasenie milosou? Písmo odpovedá:
...aby sa niekto nechválil. Lebo
sme jeho dielom, stvorení v Kristu
Jeiovi nato, aby sme konali dobré
skutky, ktoré Boh vopred prihotovil,
aby sme v nich chodili (Ef 2,9-10).
pretoe Boh zavrel vetkých do neposlunosti, aby sa nad vetkými
zmiloval. Ó, hlbino bohatstva a múdrosti a známosti Boej! Aké nevyspytate¾né sú jeho súdy a nevystihnute¾né jeho cesty! Lebo kto poznal
myse¾ Pánovu? Alebo kto, kedy bol
jeho radcom, aby sa bol s ním radil?
Alebo kto mu dal prv nieèo, aby mu
to bolo odplatené? Lebo z neho, skrze neho a pre neho je vetko. Jemu
sláva na veky. Ameò (R 11,32-36).

II. Neodporujú si pojmy ako nádej
a istota spásy? Nevyluèujú sa?
Je nádej neistá? Boh uloil spasenie v Pána Jeia. Takto, v Pánovi Jeiovi Kristovi uloené dokonalé a hotové spasenie, je nádej veriacich. Pán Jei u Otca!
On je nádej viery. Je On nieèo neisté?
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Naopak. Pán Jei u Otca za nás je taká nádej, e kto verí v Neho, nebude zahanbený a nemôe by sklamaný. Preto je
ïalej napísané, e u sme v Òom, vo svojej nádeji spasení, a to tak, e sa i chválime nádejou slávy Boej. A táto nádej
viery je aj úplná istota do budúcna, e nás
v Òom u aj posadil po svojej pravici! To je
u hotové! Len ete nevidite¾né. Ale keï
sa ukáe Kristus, ná ivot, vtedy sa aj my
spolu s Ním ukáeme v sláve. Kde je tu
nejaká neistota nádeje? Akáko¾vek neistota je vylúèená. Ale èlovek, ktorý myslí
o Bohu ako o èlovekovi, ten nemôe ma
ani istotu spasenia, ani istotu nádeje,
pretoe ich podmieòuje vlastnou vernosou a poslunosou.
Prirodzený èlovek hovorí:
Ak je to tak, potom môem
po uverení pokojne hrei
Vedie milos k neposlunosti? Navádza
k hreeniu? Takto rozmý¾a èlovek v chytráctve a z vypoèítavosti: Spasenie mám
isté a teraz u môem beztrestne hrei
a hýri. Je toto Kristus? Nauèili sa spasení milosou takéhoto Krista? Je toto
myse¾ Pána Jeia? Ak si toto niekto
myslí, tak iba spochybòuje svoje pokánie
a svoju vieru  ale nie spasenie! Spasenie je a zostane mimo dosah ¾udskej nevernosti a chytráctva. Kadý, kto je spasený milosou, je òou aj vyuèovaný, aby
sa odriekal bezbonosti a svetských iadostí a aby il rozumne, spravodlivo a pobone na tomto svete a oèakával Pána
Jeia Krista v konaní dobrých skutkov.
Toto sú skutoène spasení ¾udia. Chytráctvo dokazuje, e èlovek nemá Ducha
Kristovho a nie je Jeho. Nové stvorenie
má Boiu prirodzenos, má Ducha Kristovho a s Ním aj moc i ako milované
Boie deti na tomto svete v posvätení
a cti. Poslunosou sa predsa vyjadruje
láska k Pánovi Jeiovi. Kto nemiluje Pána Jeia, ten Ho ani nemôe poslúcha.
Viera bez poslunosti je màtva a je
znakom màtvych vo vinách a hriechoch.

Môe neposlúcha diea Boie? Ján
apotol hovorí, e ak toto niekto popiera,
nie je v òom pravda. Jakob píe, e
v mnohom klesáme vetci a Pavol vyuèuje veriacich v listoch, e nemajú kradnú,
smilni ale keï sa to aj stane, e môu
vsta, vïaka milosti, opusti hriech a pokraèova v ivote z viery.
Kto je teda skutoène spasený? Zásadne platí tento rozdiel medzi spaseným
a zdanlivo spaseným: Ten prvý má Svätého Ducha a zdanlivo spasený Ho nemá.
Preto Boie diea môe Ducha i zarmucova i uháa a preto je vtedy i sám
smutný a telesný. Nespasený pije neprávos ako vodu a nemôe Ducha ani
zarmucova, ani uháa. Je màtvy. Nemá
Syna a preto nemá ani ivot.

A. J. Holiday

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

CIRKVI (ALEBO ZBORY)
SVÄTÝCH
 ODPORÚÈAJÚCE LISTY
Názor, e veriaci èlovek, prijatý do cirkvi
(zboru) zároveò patrí ku ve¾kému zväzu
cirkví (zborov), ktorého súèasou je tá
cirkev, ktorá ho prijala, sme nazvali
ve¾kým omylom. Niektorí sa nad tým iste
pozastavili. Lebo keï opustili na urèitú
dobu zbor  cirkev v mieste bydliska, boli
zvyknutí iada o odporúèajúci list pre
zbor veriacich na tom mieste, kam chceli
ís. Keï odovzdali písomné odporúèanie,
boli ochotne prijatí. Dostalo sa im vetkých práv kresanského obecenstva na
novom mieste. Takí sa môu pýta: Je to
nieèo iné, ako keï sa èlovek prijíma za
èlena ve¾kého cirkevného zväzu, pozostávajúceho z jednotlivých zborov na
rôznych miestach?
Taká otázka je nielen pochopite¾ná,
ale aj dôleitá a vána. Ak by bol správny názor (povedali sme, e je to omyl), e
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jednotlivec, prijatý do jedného zboru,
býva tým zároveò prijatý do spoloènosti,
zloenej z mnohých zborov, potom je táto
spoloènos buï cirkev Boia  spoloènosou vetkých vykúpených  alebo je to
sekta. Pretoe Písmo pozná len jednu
spoloènos a to je Cirkev ivého Boha,
ktorá je Kristovým Telom (Ef 1,22-23; Kol
1,24). A toto Telo Krista nepozostáva z urèitého poètu spojených cirkví (zborov),
ale zo vetkých svätých (1K 12,12-13).
Okrem rímsko-katolíckej cirkvi si, myslím, nijaká cirkevná spoloènos nenárokuje by tou Cirkvou, ktorá je Kristovým
Telom. Ale márne by sme sa tie snaili
nájs v Boom slove nieèo o cirkevných
spoloènostiach ako ratolestiach Cirkvi
Pánovej, ktoré hospodária, vládnu èi
aspoò vydávajú pokyny urèitému poètu
zborov. V Písme vak èítame o cirkvách
èi zboroch v niektorej zemi alebo provincii, napr. o zboroch, ktoré sú v Ázii
(1K 16,19), o zboroch Macedónie (2K 8,1),
o zboroch Galácie (G 1,2), o zboroch
v Judsku (G 1,22). Ale tieto miestne cirkvi
(zbory) nikdy nevytvorili cirkevnú spoloènos, ktorá by nad nimi vládla alebo im
prikazovala a bola oddelená od ostatných
zborov Pánovej Cirkvi v iných zemiach.
Ale aký význam má písomné odporúèanie niektorého veriaceho od jedného
zboru druhému, ak tieto nie sú èasou
spoloèného organizovaného celku? Z nasledujúcich textov to poznáme.

Náboenské systémy
Hovorí Nový Zákon o takých organizáciách? Je nutné, aby sa zbor pripojil k nejakej organizácii? Ak tak neurobí, bude
ma povahu cirkvi? Pozrime spä do
evanjelia Matúa 18,20. Tam sa jedná
o cirkev (zbor), ktorá mala rozhodova
v nejakej záleitosti. Preèo je jej zásahu
èi zákroku pris¾úbená taká moc a taká
úèinnos? Istotne preto, e uznávala
meno, miesto i slávu, ktorú dal Boh svojmu milovanému Synovi. Spôsob jej zhro-

maïovania mal by jasným svedectvom
o tom, e toto vetko uznáva a v Jeho
mene sa zhromaïuje i jedná.
To je pravý opak toho, èo prevláda
v kresanských denomináciách. Èasto
nesú menej znamení o tom, kým je Pán
Jei vo svojej Cirkvi, ako o tom, èo je ich
organizácia. Urèite nájdeme aj organizované cirkvi, ktoré sa riadia inými zásadami a Pán v nich ehná. Kto sa ale odvái
tvrdi, e pre túto skutoènos majú u
povahu biblických cirkví? Kde sa uplatòujú demokratické zásady sveta a kde údy
rozhodujú o vo¾be svojich kazate¾ov a duchovných, o nových èlenoch, starích atï.,
a kde pritom rozhoduje väèina hlasov 
môe tam by Kristus Jei Pánom?
A netýka sa naa otázka tie veobecného a vzájomného chovania vetkých
tých rôznych zlomkov tzv. exkluzívnych
bratov, ktorí tvorili kedysi stranu Darbyho
a dnes sú roztiepení na mnostvo strán?
Kadá strana exkluzívnych bratov uznáva
len tú skupinu veriacich za cirkev, ktorá
patrí k nim. A kadá z nich si osobuje právo, e len ona sama predstavuje Boiu
cirkev na zemi. Ak patrí skupina veriacich
k jednej z týchto strán, druhá strana 
ktoráko¾vek z ostatných  má tým dostatoèný dôkaz pre tvrdenie, e oná skupina
sa nezhromaïuje v Pánovom mene a tým
aj podklad k jej zavrhovaniu. A tak sú jednotlivé skupiny veriacich uznávané ako
cirkvi len od svojich prísluníkov. Nie sú
uznávané pre svoje spojenie s Kristom,
ale pod¾a toho, èi prijímajú urèité ¾udské
názory a dôkazy a ak sú im poddané. Aj
keï sa také kruhy veriacich väèmi líia
od ve¾kých svetských cirkví, predsa upadli v názore na cirkvi do toho istého omylu.

Obecenstvo medzi cirkvami
èie zbormi
Medzi cirkvami, ktoré sa budujú v Boí
príbytok v Duchu na vetkých miestach, môe a musí by pravé obecenstvo. O tom niet pochybnosti. Ak tieto cirkvi
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(zbory) chodia v Pánovej bázni a v poslunosti Boiemu Slovu, bude toto obecenstvo skutoèné, pravé a vnútorné.
Toto vzájomné obecenstvo zborov
Pánovej cirkvi je skutoènosou. Nie je
vak zaloené na príslunosti k niektorému cirkevnému kruhu, ale na ich spojení
s Pánom Jeiom Kristom. Pán nazýva
taký krúok veriacich, kde je uznávaný
ako Pán, cirkvou.
Písmo nám ukazuje, e kadé prijatie
sa má kona s ve¾kou dôslednosou. Tým
sa osvedèuje povinná poslunos a úcta
ku Pánovej vôli. To istotne poslúi k dobru
ako cirkvi samotnej, tak i novoprijatému
bratovi. Taký novoprijatý brat sa vak
musí buï na èas, alebo trvale vzdiali.
Vtedy cirkev, ktorá ho a do tejto chvíle
zahàòala starostlivosou, odporúèa vhodným spôsobom do láskavej starostlivosti
a ochrany cirkvi na novom mieste. Ak
cirkev (zbor) na novom mieste verí, e sa
v cirkvi z ktorej priiel koná vetko skutoène s vernosou oproti Pánovi a Jeho
Slovu, prijme bez váhania svedectvo
odporúèajúceho listu. Radostne potom
uvítajú tamojí veriaci tohto odporúèaného brata medzi sebou. A predsa je
toto prijatie iným zborom rovnako skutoèné prijatie, ako vtedy do pôvodného
zboru. Vtedy bol prijatý na základe akéhosi skúsenia, teraz na základe svedectva zboru (cirkvi), z ktorej prichádza.
Aj Písmo nám hovorí o veriacich, ktorí
odili z jedného miesta na druhé. A na
novom mieste boli od tamojej cirkvi prijatí. Keï napríklad Apollo odiiel z Efezu
do Korintu, napísali bratia akýsi odporúèajúci list a napomenuli uèeníkov, aby ho
prijali (Sk 18,27). Rovnako to bolo s Fojbou. Keï odila zo zboru v Kenchreách
do Ríma, apotol Pavol písal v liste, ktorý
jej dal pre cirkev v Ríme: Odporúèam
vám nau sestru Fojbu, sluobnicu
zboru v Kenchreách, aby ste ju prijali
v Pánovi hodne svätých... (R 16,1-2).
Vimnime si slová, ktoré pouíva
Svätý Duch na oboch miestach, ako sú
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starostlivo a vhodne vybrané tak, ako
v celom Písme: Napísali uèeníkom, aby
ho prijali (Sk 18,27) a Odporúèam,
...aby ste ju prijali (R 16,1-2).

Saulovo prijatie v Jeruzaleme
Teraz si vimnime iný prípad. Jednému
veriacemu, ktorý odiiel na iné miesto,
nedali odporúèajúci list, ani ho vopred
neposlali. Tomu sa nemusíme divi.
Uèeníci spustili Saula v koi cez múr, aby
uiel nepriate¾om, ktorí ho chceli usmrti.
V tú noc, keï sa to stalo, na odporúèajúci list asi nikto ani nepomyslel. Potom
priiel do Jeruzalema a chcel sa pripoji
k uèeníkom. Ale tí sa dostali kvôli tomu do
nemalých rozpakov. Neboli presvedèení,
e by bol uèeníkom. Tieto akosti vak
boli odstránené Barnabáom, ktorému
bol Pavlov príbeh dobre známy. Barnabá ho priviedol k apotolom ...a porozprával im, ako videl na ceste Pána,
a e s ním hovoril, a ako v Damaku
smele hovoril v mene Jeiovom (Sk
9,27). Toto Barnabáove svedectvo zapôsobilo ako odporúèajúci list uèeníkov
z Damaku. Pretoe uèeníci museli ma
istotu, to je dôleité, e môu právom
prija osobu, ktorá sa chce k nim pripoji.
Vo vetkých týchto prípadoch ide
o prijatie do miestnej cirkvi. Je nutné zdôrazni, e sa nejedná len o slávenie Pánovej Pamiatky. Ona tvorí èas predností
a práv, ktoré majú tí, ktorí boli prijatí do
obecenstva.
Saul nechcel iba láma chlieb na Pánovu pamiatku. Chcel sa pripoji k uèeníkom. A keï boli odstránené akosti,
ktoré sa stavali do cesty, èítame, e bol
s nimi vchádzajúc a vychádzajúc, v Jeruzaleme (Sk 9,28). Neèítame vak, e
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sa budúcu nede¾u zúèastnil iba Veèere
Pánovej. Nedôvera uèeníkov, s ktorou sa
stretol Pavol na poèiatku, mu nevzala
odvahu. Ani cirkvi nemono niè vytýka,
e mu hneï nedôverovala. To nám ukazuje na jednej strane pokornú a poddanú
Pavlovu myse¾ a na druhej strane prezieravos, s akou si cirkev poèínala pri prijímaní.
Niekedy je cirkev povolaná k onomu
zarmucujúcemu a pokorujúcemu jednaniu, aby niekoho vylúèila. Potom nie je
rozkázané, aby bol vylúèený len od Veèere Pánovej, ale: ...vylúète toho zlého
sami spomedzi seba! (1K 5,13) Písmo
nepozná také pojmy ako: prija niekoho
k Veèeri Pánovej  a po nej, aby si robil,
èo chcel, alebo vylúèi od Veèeri Pánovej. Písmo hovorí len o prijatí do zboru,
èi k uèeníkom, alebo o vylúèení zo zboru.
Mnohí sa pokúajú oslabi silu tohto
príkladu, ktorý nám je daný v Pavlovom
prijatí v Jeruzaleme. Hovoria, e je to
príklad úplne výnimoèný. Bol vraj prv prenasledovate¾om a uèeníci nemali nijaký
dôkaz o jeho obrátení. Ale to nemá nijakú
spojitos s vecou samotnou. Je úplne
správne, e jeho predchádzajúci ivot,
ktorý poznali, ich asi plnil obavami. Preto
boli tie ve¾mi opatrní, kým sa nepresvedèili o tom, e Pavol je skutoène uèeník. Ale to sa nijako nedotýka toho, o èo
iadal Pavol uèeníkov v Jeruzaleme a èo
mu títo napokon radostne poskytli. Prial si
ma s nimi obecenstvo. A keï sa rozptýlili
pochybnosti, prijali ho medzi seba a mali
s ním plné obecenstvo.

Pavol Urban

Cestou ivotem, roèník 35., 24. 8. 1977

DUCHOVNÝ SPÁNOK
A pristúpil k nemu velite¾ lode a povedal mu: Èo sa ti robí, ospalèe? Vstaò,
volaj k svojmu Bohu! (Joná 1,6)
Bol to èas na spánok, keï vznikla ve¾ká
búrka na mori, taká, e sa domnievali, e
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sa loï rozbije? Aj za naich dní prichádza
únava na kresanov a namiesto vstaò,
volaj k svojmu Bohu sa oddávajú duchovnému spánku  neèinnosti, hoci je
napísané: Len trochu pospa, trochu
podriema, trochu zaloi ruky, polea si a príde pozvo¾na tvoja chudoba
(duchovná) a tvoja núdza ako ozbrojenec (Pr 24,33-34). A podobne znejú
slová v Prísloví 19,15: Lenivos ponoruje v hlboký spánok a nedbalá dua
bude laènie.
V blízkosti talianskeho mesta Neapol
sa nachádza jaskyòa Psia jama, ktorá je
naplnená do výky jeden meter od zeme
jedovatým plynom. Turista, ktorý si v nej
nesadne alebo ne¾ahne, òou prejde zdravý, lebo má potrebný vzduch. Toto ve¾a
hovorí aj nám kresanom. Ideme cestou,
kde niet miesto pre duchovný spánok.
Máme ustaviène myslie na to, èo je hore
(Kol 3,1-2).
Kto sa narodil z Boha, chráni sa a ten
zlý sa ho nedotýka. Vieme, e sme z Boha
a celý svet leí vo zlom, píe apotol Ján.
Preto ime ivot bdelosti a opatrnosti.

Daniel Moji

OZDOBA KRESANA
Aj v mojom ivote bolo obdobie, keï som
bral obleèenie kresana a veci s tým spojené za podruné. Nebol som nadený
tým, keï boli niektorí bratia napomenutí
za to, e majú dlhé vlasy, e nosia rifle do
zhromadenia. Neteilo ma ani to, keï
bolo vyèítané niektorým dievèatám, e
nosia príli krátke sukne, náunice a iné
módne doplnky alebo e majú preloené
nohy v zhromadení. Keïe vonkajie
znaky pobonosti vychádzajú z vnútra,
chcem zaèa pri srdci.
Samuelovi Pán Boh raz povedal:
...èlovek h¾adí na to, èo je pred oèami, ale Hospodin h¾adí na srdce
(1S 16,7). Pod¾a tohto kritéria mal vybra
krá¾a nad Izraelom. Aké srdce mal vybraný
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Dávid? V Skutkoch 13,22 vydáva o òom
Pán Boh skrze apotola Pavla takéto
svedectvo: Naiel som Dávida, syna
Jesseho, mua pod¾a svojho srdca,
ktorý vykoná kadú moju vô¾u. Takéto
srdce nepovie, e ako chodím, to je moja
vec. Ani sa neuspokojí s tým, e veï aj
iní to tak robia. Je to srdce Pána Jeia,
ktorý povedal, e èini vô¾u Boiu je Jeho
pokrmom (J 4,34).
To, e Pánu Bohu záleí aj na tom, ako
sa kresan oblieka èi ozdobuje, je zrejmé aj z textov:
1. Petra 3,3-5: ...ktorých ozdobou nech
nie je vonkajia ozdoba, ktorá záleí
v zápletoch vlasov, vo veaní na seba
zlata alebo v obliekaní sa do nádherného rúcha, ale skrytý srdca èlovek
v neporuite¾nom krotkosti a tichosti
ducha, èo je drahocenné pred Bohom.
Lebo tak sa kedysi ozdobovali aj sväté
eny, ktoré sa nadejali na Boha, podriaïujúc sa vlastným muom...
1Tm 2,9-10: Tak iste aj eny, v rúchu
zdobnom a slunom, ozdobova sa
so stydlivosou a rozumnosou, nie
zápletami a zlatom alebo perlami alebo drahým rúchom, ale to, èo sluí
enám, ktoré priznávajúc sa k Bohu
s¾ubujú bohabojnos, dobrými skutkami.
Medzi iným tu vystupuje do popredia
opä srdce bohabojnej eny  skrytý
srdca èlovek, krotkos a tichos ducha.
(1P 3,4). Takéto srdce sa musí prejavi
aj navonok. V jednej biblickej kole tudovala jedna sestra, ktorá na vysvedèení
dostala okrem iného aj známku zo správania. Nebola ve¾mi spokojná, a preto
reagovala, e tá známka nie je primeraná
jej správaniu. Dostala odpoveï, e nikto
nevie aká presne vo vnútri je, ale navonok sa správala tak, e tú známku si
zaslúila. Nenamý¾ajme si, e vo vnútri
sme lepí, ako sa prejavujeme navonok!
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Pokuenie spojené s ozdobovaním
hrozí najmä enám, sestrám. Staèí sa mi
pozrie na svoju esroènú dcéru a vidie,
ako èasto a so zá¾ubou sa pozerá do
zrkadla a bedlivo pozoruje, ktoré aty sa
k èomu hodia, èi ako vyzerá. Tlak dnenej
doby je ve¾mi silný, a preto rozumiem,
aké aké je osta aj v tejto oblasti iný ako
tento svet, ¾ud zvlátny.
Uvediem nieko¾ko bodov zo spomenutých oddielov Boieho Slova, ktoré sa
týkajú ozdobovania svätých ien:
1. STYDLIVOS  stydlivá alebo hanblivá ena sa prejavuje tým, e neodha¾uje na verejnosti to, èo iné eny
odha¾ujú a tým pútajú na seba pozornos a vedú muov k smilstvu. Patria
sem napríklad hlboké výstriky a minisukne. V Prísloví 7,10-13 je takýto
odev nazvaný ako odev smilnice, ktorá odvrhla svoj stud. V Prísloví 6,25
je výzva pre mua, aby neiadal jej
krásy vo svojom srdci a nedal sa zaja
jej vieèkami. O také nieèo sa pokúsila
Jezábe¾, ktorá v 2Kr 9,30 nalíèila svoje oèi a ozdobila si hlavu. Bohabojná
ena takéto veci nerobí na verejnosti
ani v zhromadení, kde naopak zakrýva svoju krásu, slávu. Túi, aby bolo
vidie Krista a Jeho slávu.
2. NIE ZÁPLETY  vyumelkované úèesy
èi nápadne zapletené vlasy sú opakom jednoduchosti. Keï som mal
monos, aby mi tudentky na odbornom výcviku okrem ostrihania vlasov
urobili aj melír (a to vetko v akciovej
cene!), dal som si otázku, èo by na to
povedali bratia a sestry v zhromadení a èo Pán Boh. Tu slová typu: Hodilo by sa vám to, boli by ste cool", neobstáli. Okrasou starcov sú ediny (Pr 20,29), tak preèo si ich farbi?
3. NIE ZLATO A PERLY  to, e vonkají prejav èasto ukazuje na vnútorný
stav a srdce èloveka, je evidentné aj
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v 1M 35,1-5. Vnútorné oèistenie Jakobovej rodiny sa prejavilo aj odstránením cudzích bohov, premenou rúcha a odstránením náuníc z uí a ich
následným zakopaním pod dub v Sicheme.
4. NIE DRAHÉ, NÁDHERNÉ RÚCHO 
v Kresanskej roèenke z roku 1936 je
na strane 36 napísané: Dobøe se
oblékáte, kdy se nemúe nikdo vzpomenouti, jak jste byl obleèen. Rúcho
zdobné a sluné má ma svoju mieru,
hornú i dolnú hranicu, ktorú najlepie
poznajú samotné eny.
5. ROZUMNOS  Pod¾a 1K 1,30 Kristus sa nám okrem iného stal rozumnosou. Tajomstvom pobonosti je
Boh zjavený v tele, Pán Jei Kristus.
On ale chce by zjavovaný aj v mojom
a tvojom tele. Odstráòme preto prekáky, ktoré tomu bránia. Vidia ¾udia
mòa, alebo Krista?
Muom, bratom hrozia iné pokuenia
ako enám. Èasto sú vak výsledkom
toho, keï ena h¾adá len svoje a nie to,
èo je druhého, a tak sa aj oblieka a nemyslí pri tom na pokuenia, ktoré tým
vzbudzuje u mua. Pod¾a Ezechiela 44
boli niektoré pravidlá, ktoré sa týkali aj
muov  kòazov slúiacich v dome Boom. Pod¾a vera 14 sa mali prezlieka.
Aj odev bratov hovorí o vzahu k Bohu
a Jeho domu, ktorému sluí svätos. To,
e Pán Boh nechce extrémy, je zrete¾né
aj vo veri 20, kde je napísané: A neoholia svojej hlavy, ale ani si nenechajú
narás dlhé vlasy, slune ostrihajú
vlasy svojej hlavy.

Kieby bol Kristus velièený
naím ivotom i smrou,
ako rozprávame, èo robíme,
ale aj tým, èi a ako sa
ozdobujeme, obliekame.

Miroslav Vyhnánek

PÁN URÈUJE ÚDEL

 ivot brata, manela potom,
ako ho opustí manelka kvôli
jeho viere v Pána Jeia
Ale ak neveriaci ide ta, nech ide.
V takých veciach brat alebo sestra nie
je rabom, ale ku pokoju nás povolal
Boh (1K 7,15).

Príprava èitate¾a
Ak chceme porozumie Písmu, musíme
ma srdce naplnené Svätým Duchom tak,
ako apotol Pavol vtedy, keï písal tento
list. Boh toti hovoril v Pavlovi slová plné
dobroty, milosrdenstva a lásky preto, aby
nimi naplnil ivot veriacich i keï sa prirodzenému èloveku zdajú ako krutý osud.

Pavol dostal od Pána
milosrdenstvo by verný (7.25)
Najprv si osvetlime, èo to je dosta milosrdenstvo od Pána a následne vzah
medzi milosrdenstvom a vernosou.
Pavol nemohol zabudnú na svoje
prvé stretnutie s Pánom, pri ktorom bolo
zmenené jeho kamenné srdce. ...ktorý
som bol predtým ruhaè a prenasledovate¾ a trýznite¾, ale som dostal milosrdenstvo, lebo som to robil v nevedomosti, v nevere (1Tm 1,13).
Bolo to na ceste do Damaku, keï mu
zahradil cestu vzkriesený Pán. Saul z Tarzu vybavený plnou mocou od duchovných predstavite¾ov svojho národa nemohol pokraèova v týraní idov, vyznávajúcich, e Jei, je Boí Syn  Kristus a Pán.
Pýta sa: Kto si Pane? Ja som Jei,
odpovedal Pán. A Saul uveril. Pýta sa:
Pane, èo chce, aby som èinil?
Ale v jednu chví¾u, vtedy, keï èakal
spravodlivú odplatu za to, èo napáchal,
mu bolo naozaj ako. No miesto spravodlivého súdu sa k nemu Pán milostivo
sklonil, nezavrhol ho, ale prijal. Toto bola
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chví¾a, v ktorej dostal od Pána milosrdenstvo. Nezaslúené odpustenie svojich
hriechov pre milosrdenstvo Pána Jeia
Krista.
Kto neokúsil odpustenie svojich hriechov v milosrdenstve Pána Jeia Krista,
nemôe rozumie Biblii. Aj 7. kapitola
1. listu Korinanom je tak napísaná.
Milosrdenstvo zaväzuje k vernosti
Boím prikázaniam!
Obriezka nie je nièím, ani neobriezka nie je nièím, ale zachovávanie
prikázaní Boích (1K 7,19).

Charakteristika ¾udského srdca
¼udské srdce je zatvrdené neposlunosou Bohu. Vníma Boie slová skôr
ako zlé, nemilosrdné, neetrné, ako
sluèku okolo krku (1K 7,35). Preto im odporuje a riei svoje ivotné situácie bez
oh¾adu na ne. To je charakteristika zlého
a neverného srdca. Nedbá na Boie
slová, lebo nepozná milosrdenstvo.
A tak, milí èitatelia, môeme èíta aj
7. kapitolu 1. listu Pavla do Korintu alebo
vierou, alebo neverným srdcom. Pod¾a
toho budeme Boie slová, alebo prijíma
a pod¾a nich i, alebo obchádza
výhovorkami a v horom prípade zavrhova ako duu ubíjajúcu literu bez milosrdenstva.

Chápanie Písma
Je v ¾udskej prirodzenosti h¾ada v Boích výrokoch priestor pre telesnos. No
ten mu Boh neposkytuje v nijakom
výroku, ani v jednej oblasti ivota. Kadá
neposlunos a nespravodlivos ¾udí
skonèí v Boom hneve. Udalosti ako
potopa a ohòom z neba spálené mestá
Sodomy a Gomory nedávajú telesnosti
nijakú nádej úniku pred Boím hnevom.
Nebude sa môj Duch prie s èlovekom na veky v jeho blúdení... (1M 6,3).
Koniec kadého tela priiel predo
mòa, lebo zem je plná ukrutnosti od

nich a h¾a, skazím ich so zemou (1M
6,13). Krik Sodomy a Gomory je ve¾ký
a ich hriech je ve¾mi aký. ...Vstaòte,
vyjdite z tohto miesta, lebo Hospodin
skazí mesto... A Hospodin dal, aby prala na Sodomu a na Gomoru síra a oheò od Hospodina z neba. A tak podvrátil tie mestá i celú tú rovinu a zahladil vetkých obyvate¾ov tých miest
a skazil vetko, èo rástlo na zemi
(1M 18,20; 1M 19,14; 1M 19,24-25).
Lebo hnev Boí sa zjavuje z neba
na kadú bezbonos a neprávos
¾udí, ktorí zadrujú pravdu neprávosou (R 1,18).

Uèitelia
Uèitelia, ktorí poznajú Boha, sú zajedno
v tomto Boom postoji k telesnosti. Preto
nikdy nevysvet¾ujú Písmo tak, aby sa výkladom Boej vôle vytvoril priestor pre
hriech v tele a pre diabla v Cirkvi Pána
Jeia Krista.
No vdy bolo, je a bude viac uèite¾ov,
ktorí uprednostòujú vzah k èloveku pred
Bohom, h¾adia predovetkým na vyplnenie telesných potrieb èloveka ako na záujem Ducha o výchovu a duchovný rast telesného èloveka. A pouívajú na to Boie
slovo. Výsledkom ich uèenia je rozmach
telesnosti a neèistoty v Boom dome.
Títo na základe vyie nadpísaného
citátu z Písma uèia, e je to Boia vô¾a,
aby sa po rozvode s neveriacim partnerom opä zosobáili.

Boia vô¾a
l

l

Boh vyjavuje svoju vô¾u vdy jednoznaène, jednoducho a priamoèiaro. Preto je Boia vô¾a svetlo, Boie slovo ako
meè. Nikto sa nemôe vyhovori, e nevedel, èo Boh myslí tým, èo povedal.
Boh myslí presne to, èo hovorí a to èo
hovorí, presne tak aj myslí. Preto je
i dieau, ktoré Ho chce poslúcha,
zrozumite¾ný.
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l
l
l
l

Boh
Boh
Boh
Boh

si neprotireèí.
nezmení to, èo raz vyriekol.
si stojí za svojím slovom.
bude ¾udí súdi svojím Slovom.

Preto je také dôleité poèúva Boha a nezatvrdzova srdce pred Boím slovom.
Preto je dobré ma repekt oproti Boiemu slovu a nepridáva k nemu, neubera z neho a nez¾ahèova si ho. Pre
hrienika je smrte¾ne nebezpeèné posmieva sa Bohu. Pre veriaceho je neuitoèné zneuíva ho v prospech tela.
Zo strany uèite¾ov, ktorí vkladajú do
úst svätého Boha slová, ktoré povzbudzujú hrienika v hreení a svätého v neposlúchaní, je to trestuhodná opoválivos. Tak v mene Boom polú bezboníka do pekla a veriaceho uvrhnú do
nepokoja.
Hovori takto v mene Boom je to isté
ako zneucti Boha v oèiach ¾udí.
O takýchto platia slová Pána Jeia:
...ale som vás poznal, e lásky Boej
nemáte v sebe (J 5,42). A: Preèo neznáte mojej reèi? Preto, e nemôete
poèúva moje slovo (J 8,43). A sú váne slová, pre kadého samozvaného
uèite¾a: Moji bratia, nebuïte mnohí
uèite¾mi vediac, e budeme prísnejie
súdení... ak niekto neklesá v slove, to
je dokonalý mu, ktorý má moc poja
na uzdu i celé telo (Jk 3,1).

Boia vô¾a vytyèuje
hranice ivota a smrti
Boie slovo definuje hranicu svätosti.
Prejs za òu, znamená prekroèi hranicu ivota, ivota z viery a vkroèi do
neposlunosti, pod Boí hnev, Boí súd
a pod odsudzujúci výrok zákona.
A bol tam s Hospodinom tyridsa
dní a tyridsa nocí; nejedol chleba
a nepil vody; a napísal na dosky slová
zmluvy, desa slov (2M 34,28).
Moji doniesol slová Boieho zákona. Len desa Boích slov. Priamoèiarych,

jednoznaèných, zrozumite¾ných a zasahujúcich kadú oblas ¾udského ivota.
Tak vyjadruje Boh svoju vô¾u. Boh òou
èloveku vytýèil hranicu ivota a smrti,
jasne urèil územie svätosti a neèistoty,
poehnania a zloreèenia, viery a hriechu.
Boh nikdy tento prirodzený zákon
nezmenil napriek tomu, e ním vetkým
¾uïom bez rozdielu osvetlil bolestivú
pravdu: Vetci dovedna sa obrátili
spä; skazení sú; nie je toho, kto by
robil dobré, niet ani jedného ( 53,4;
 14,3).

Ako pracova s textom Písma
Boh tých desa slov rozviedol cez Mojia
do praktického ivota a predloil svojmu
¾udu ako Boiu vô¾u pod¾a ktorej mal i.
Ani jeden súd nestál proti základnému
zákonu  Desatoru (2M 21,1).
Tak sa pracuje s textom Boieho
slova. V Starom i Novom Zákone.

Pánov príkaz o manelstve
Ak Pán vydal príkaz: ena nech neodchádza od mua a mu nech neopúa
enu, tak tento príkaz ani v kontexte, ani
na inom mieste Písma neanuluje. Jeho
vô¾a je hranica ivota a smrti. Kto ju
prekroèí, mrie.
Apotol Pavol to vedel. V bázni vái
kadé slovo, keï hovorí: A ostatným
hovorím ja, nie Pán (1K 7,12). No ani
vtedy nehovorí sám od seba, ale hovorí
ako uèený od Svätého Ducha (1K 2,13),
slová v dôkaze Ducha a moci, aby
...vaa viera nebola v ¾udskej múdrosti, ale v moci Boej (1K 2,4-5). Kadé
slovo apotola Pavla v kontexte 7. kapitoly podporovalo Pánom vytýèenú hranicu: ena, nech neodchádza, mu,
nech neopúa enu! Lebo tak to bolo
od poèiatku stvorenia Boou vô¾ou s muom a enou. Preto uèitelia, ktorí slovo vo
veri 15. vysvet¾ujú ako schválenie rozvodu a oprávnenos znovu sa zosobái,
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nepoznajú Boha a vedú za hranicu svätosti do smrti, pod Boí hnev.

Duchovný výklad textu (1K 7,15)
Ak sa s bázòou zamyslíme nad textom
z 1K 7,15 a chceme pozna vô¾u Pánovu
a vykona ju, ani nám na um nezíde mylienka, e by tu povolil rozvod a nový sobá. H¾adáme zmysel, ktorý je v súlade
s prikázaním Pánovým vo veroch 10 a 11.
Pavol apotol harmonizuje túto vô¾u
s praxou, ku ktorej Pán nevydal osobitné
nariadenie. Pán vydal príkaz veriacemu
muovi a ene, základný zákon o manelstve formou priameho príkazu pre mua a enu.
Pretoe veriaci v Korinte tento príkaz
chceli plni, obrátili sa na apotola Pavla
s otázkou ako zabezpeèi splnenie tejto
Pánovej vôle pri duchovne zmieanom
manelstve. Veriaci chce, ale neveriacemu je Pánova vô¾a ¾ahostajná.
A apotol Pavol odpovedá: Ak má
niektorý brat neveriacu enu, a volí býva s ním, nech jej neopúa (1K 7,12).
Svedomie neveriacej eny zaväzuje
jej slobodným rozhodnutím. Pre veriaceho brata Pán opakuje nemennú Boiu
vô¾u. ...volí býva s ním... je pre neveriaceho. ...nech jej neopúa... je príkaz
Pánov pre brata.
Sú to dve vyjadrenia, ktoré odráajú
Pánov vzah k neveriacemu a veriacemu.

Kríza v manelstve
pre vieru v Pána Jeia
Mu sa stal veriacim bratom. Prijal Pána
Jeia. Z poh¾adu neveriacej manelky
nastala v manelstve radikálna zmena.
Ich doterají ivot v dvojici sa zmenil na
ivot v trojici a ten Tretí dominuje, preberá vládu a to tak, e mení celý ich ivot
a vetky vzahy. Zrazu je vetko naopak.
Prestala rozumie svojmu muovi. Je jej
tak cudzí a vzdialený. A to iba kvôli
Nemu, tomu Jeiovi, ktorého prijal za

svojho Pána a zaèal poslúcha. Toto nie
je ten mu, za ktorého sa vydala. Toto u
nie je to manelstvo, do ktorého vstúpila
a v ktorom doteraz ila.

Pánov postoj
k neveriacej manelke
Preto je k nej Pán plný lásky. Neodsudzuje ju. Chce sa jej da pozna, chce
aby aj ona prila k Nemu ako hrienica, aj
ju chce oèisti. No rozumie jej vnútornému zmätku. Dáva jej monos zvoli si 
zosta alebo odís. Preto hovorí ústami
Pavla: Ak si vyvolí zosta, Pán ju nezotroèuje, nedonucuje hrozbou. Miluje ju
a dáva jej vôli úplnú slobodu.
Pán púta k sebe hrienika svojou láskou. My milujeme jeho, pretoe on prvý
miloval nás. Tento postoj lásky vyjadruje
Pán k neveriacej ene tým, e jej umoòuje zvoli si zosta a býva s Ním v novej
domácnosti, v novom manelstve s novým manelom a to na báze úplnej dobrovo¾nosti.

Rozhodnutie zosta alebo
odís je zároveò vyjadrením
postoja k Pánovi
Ak si neveriaca ena zvolí býva s veriacim bratom, tento postoj k manelovi
opísal Pán Jei takto: Kto vás prijíma,
mòa prijíma, a kto mòa prijíma, prijíma
toho, ktorý ma poslal... kto prijíma
spravodlivého v mene spravodlivého,
dostane odplatu spravodlivého... (Mt 10,
40-41). Ak zostane býva s veriacim muom, zostane býva aj s Pánom. Ak bude
posluhova svojmu veriacemu muovi, bude to aj posluhovanie samotnému Pánovi. A ktoko¾vek by napojil jedného
z týchto malých èo len pohárom vody,
v mene uèeníka, ameò vám hovorím,
e nestratí svojej odplaty (Mt 10,43).
Prakticky to znamená, e ak odteraz
podá svojmu veriacemu manelovi èo
i len pohár vody, podá ho i Pánovi. Ak podá
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pohár vody veriacim, ktorí navtívia ich
rodinu, podá ho samotnému Pánovi. Veï
èi nie je napísané: A Krá¾ odpovedajúc
riekne im: Ameò vám hovorím, e
nako¾ko ste to uèinili jednému z týchto
mojich najmeních bratov, mne ste
uèinili (Mt 25,40).
Bude poehnaná Pánovou prítomnosou i v zemských veciach i duchovne.
Pretoe neodila od Pána, hoci mohla,
nepoznala Ho ete a predsa len zostala
býva s Ním. Priniesol rozdelenie, ktorému nerozumela a neodila! Dobrovo¾ne
zostala býva s veriacim muom a s Ním.
Týmto rozhodnutím sa poddala veriacemu muovi a aj Pánovi. Obrátila sa k Nemu tvárou. Neobrátila Mu chrbát! A Pán
splní svoje slovo: Ameò vám hovorím,
e nestratí svojej odplaty!

Vdova zo Sarepty
Zakúsi to isté, ako kedysi ena vdova
v Sarepte, keï uctila Eliáa: Pýtal si trochu vody a kúsok chleba. Ona mala za
hrs múky a trochu oleja, tak akurát na
posledný pokrm pre svojho syna a seba
a koniec. Potom zomrú. Eliá ju viedol
k viere. Umonil jej vyvoli si vieru a ivot.
Neboj sa, idi, uèiò, ako si riekla, len
najprv sprav mne z toho nejaký malý
podpolník a dones mi sem von a sebe
a svojmu synovi spraví potom. Lebo
takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov,
e galeta múky sa nevytroví, ani nebude chýba v nádobe oleja, a do toho
dòa, v ktorý dá Hospodin dáï na zem.
A ila a uèinila pod¾a slova Eliáovho.
A tak jedla ona i on i jej dom za mnoho
dní. Galeta múky sa neminula, ani
nechýbalo z nádoby oleja, pod¾a slova
Hospodinovho, ktoré hovoril skrze
Eliáa (1Kr 17,13-16).
Tak sa stane kadej neveriacej ene,
ktorá uctí Pána Jeia dobrovo¾ným
rozhodnutím neodís z domácnosti preto,
e manel prijal Pána Jeia a zostane
býva s veriacim muom. Má s¾ub ivého

Pána, e ju obdaruje veèným ivotom
i vetkým, èo potrebuje k ivotu.
Takéto rozhodnutie oprávòuje i veriaceho brata oèakáva, e bude spasená,
pretoe nasmerovala svoj ivot k Pánovi
Jeiovi.

Príkaz Pánov je povolanie
ku pokoju
Druhá èas vety z textu 1K 7,15 vyjadruje
vzah medzi Pánom a jeho sluobníkom,
veriacim muom, bratom. Pán mu dáva
príkaz: Mu nech neopúa enu!, bez
monosti vo¾by, lebo je to veriaci mu,
brat. V Lk 8,21 je opísaný brat ako ten,
kto èuje Boie slovo a èiní ho. Brat sa
nerozhoduje pod¾a toho, èo sám chce,
ale pod¾a vôle svojho Pána. Veriaci mu,
manel, brat, sa nerozhoduje ani pod¾a
vo¾by neveriacej manelky. Lebo jemu je
ivotom zachovávanie Boích prikázaní
(1K 7,19). Ani jej rozhodnutie opusti ho
kvôli Pánovi Jeiovi nezmení jeho rozhodnutie poslúcha Boha. Potrebuje iba
jedno: Vedie, èo chce Pán, lebo Jemu sa
¾úbi je mu najviac. Viac ako ¾úbi sa
vlastnej ene alebo sám sebe. Preto príkaz Pánov  Mu nech neopúa enu! 
aj v tejto krízovej situácii v manelstve je
jeho jediná vo¾ba a smernica pokoja. Nie
sluèka! Je to hlas dobrého Pána, ktorý ho
povoláva ku pokoju! Ktorým ho drí pri
sebe, v Boom pokoji, ktorý presahuje
¾udský um. Chce sa pridàa Pána i za
cenu straty manelky!
Slovo kría je tým, ktorí dosahujú
spasenie, mocou Boou (1K 1,18).
Aj brata stavia krízová situácia a príkaz Pánov pred krí ako prostriedok
záchrany v tejto situácii. Môe ho vzia
ale aj odmietnu. Ale vie, e ak ho odmietne, stratí viac ako milovaného èloveka! Stratí blízkos Pánovu! Stratí pokoj
a moc.
Volí medzi manelkou a obecenstvom
s Pánom. Pôjde s òou? Pôjde s òou TA
kde smeruje svet?

blok 15.qxd

20.6.2011

21:12

Page 24

24

KRESAN

Nové stvorenie
ije poslunosou
Viera nemôe neposlúcha lebo poslunos je ivot spravodlivého! Nové stvorenie nemôe hrei! Je to v jeho prirodzenosti! Ale dua manela, tá sa rozhoduje medzi poslunosou viery a stratou
lásky eny a telesnou túbou po ene.
Jediné èo chce opravdivý brat je poslúchnu Pánov príkaz napriek straty vlastnej
due. Chce to, èo jeho Pán a poslúchne
Pánov príkaz - neopustí enu, bez oh¾adu
na to, ako sa ona rozhodne. Pravda, toto
platí jedine o tých, ktorí chcú poslúcha.
Tí budú vedie, e je to uèenie z Boha
a preto ho necítia ako trápenie.

Pravý pokoj
Presne o tomto hovoril Pán svojim uèeníkom: Nedomnievajte sa, e som priiel da pokoj na zem; nepriiel som
da pokoj, ale meè. Lebo som priiel
rozdeli èloveka proti jeho otcovi
a dcéru proti jej materi a nevestu proti
jej svokre, a nepriate¾mi èloveka budú
jeho domáci. Ten, kto má radej otca
alebo mater ako mòa, nie je ma hodný;
a kto má radej syna alebo dcéru ako
mòa, nie je ma hodný; a kto neberie
svojho kría a nejde za mnou, nie je
ma hodný. Kto nájde svoju duu, stratí
ju, a kto pre mòa stratí svoju duu,
nájde ju (Mt 10,34-39).
A v evanjeliu Lukáa 14,25-27 povedal zástupom, ktoré ho nasledovali: Ak
ide niekto ku mne a nemá v nenávisti
svojho otca i matere, eny i detí, bratov i sestier, ba ete len aj svojej vlastnej due(!), nemôe by mojím uèeníkom. A kto nenesie svojho kría a nejde za mnou, nemôe by mojím uèeníkom. Na pozadí slov z 1K 7,15 u
vieme, èo týmto myslel Pán Jei.
Aj Jeho slovo z J 16,33 vnáa svetlo
do manelskej krízy z 1K 7. kapitoly: To
som vám hovoril na to, aby ste mali VO

MNE pokoj. Na svete budete ma súenie, ale dúfajte, ja som premohol svet.
Áno, ak chce ís, nech ide. V takých veciach veriaci brat alebo sestra nie je rabom, ale ku pokoju nás povolal Boh.

Viera preèistená ohòom
Opíme veriaceho brata, ktorý èuje Boie
slovo a chce ho èini bez oh¾adu na to, èo
ho to bude stá. Vidí lásku Krista k Cirkvi.
Má ju v srdci oproti svojej manelke. Je
pripravený donies i sám seba, len aby ju
zachránil. Manelka mu práve oznámila
svoje rozhodnutie, e s ním ïalej nezostane býva pod jednou strechou preto,
lebo prijal Krista. Namiesto, aby ju za to
zavrhol v srdci a popri celej bolesti lásky,
ktorú cíti v dui, ho nesie vô¾a Pánova 
mu nech neopúa eny. Trhá mu duu
predstava ivota bez nej. Ale silnejí je
pokoj v Pánovi a dúfanie, e Pán ju môe
premôc svojou láskou a zachráni. Pokuenie neposlúchnu Pána, kvôli zachovaniu fyzickej prítomnosti milovanej bytosti
a kvôli odsunutiu celej tej desivej predstavy ivota bez eny, sa trieti na radosti
jeho viery. Jeho viera prechádza ohòom
a ukazuje sa èisté zlato - overená vernos
k Pánovi. Overená poslunos Boiemu
slovu. Sebectvo a telesnos zhoreli.
Zostal mu iba Pán.
Kto toto nezakúsil, nevie, e jestvuje
aoba slávy, proti ktorej je akéko¾vek
duevné, èi fyzické súenie krátke a ¾ahko znesite¾né. Lebo pokoj v Pánovi Jeiovi je neporovnate¾ný so súením. Tento
brat sa pre Pána Jeia zriekol vetkého,
èo mu bolo drahé. Milovanej manelky
i svojej due i manelského ivota. To
vetko mu je menej ako by s Pánom
a ma v Òom pokoj.

A èo ïalej?
Ïalej sú slová plné nádeje: Èo ty vie
muu, èi zachráni svoju enu?
(1K 7,16).
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Mu vie jedno. Nezachráni manelku
tým, e zaprie Pána ale tým, e zostane
verný Pánovi. Nezachráni ju kompromisom, ani ústupkami na strane viery. To by
bol otrokom nevery, rukojemníkom jej
vôle. A v týchto veciach, veciach spasenia a viery, viac treba poslúcha Boha
ako ¾udí. Kúpení ste za drahú cenu,
nebuïte sluhami ¾udí! (1K 7,23). To je
zmysel slov  v takých veciach veriaci
brat alebo sestra nie je rabom, ale
ku pokoju nás povolal Boh. Ku pokoju
v Òom! Napriek súeniu na svete!

Ak chce ís, nech ide
Toto slovo neopisuje vyprevádzanie nenávidenej bytosti v zlosti, ¾ahostajnosti,
poniovaní a obviòovaní. Ale boles lásky
Pána Jeia. Lebo len veriaci brat chápe
duchovný cie¾, ku ktorému práve vykroèila manelka  e ide ta. Spolu so svetom,
ktorú ju naviedol, aby odila od Pána Jeia. Odchádza do sveta a so svetom
do zahynutia, do veèného trápenia! Kadý, kto sa dobrovo¾ne rozhodne odís
od Pána Jeia, skonèí v bahne hriechu
a desivej smrti. Odchádza od Pána Jeia je smer od ivota k smrti, od radosti
k zármutku, od nádeje k zúfalstvu, od pokoja k nepokoju, od pravdy ku li, od lásky k nenávisti, od neba k peklu.
Veriaci brat to vie a prosí o záchranu
svojej manelky. Vyprevádza ju s bolesou lásky a èas po jej odchode vypåòa
modlitbou viery za òu. To preto, lebo ju
vnútorne neopustil ako svoju manelku.
Má ju v srdci a zostane tak bez oh¾adu na
to, èi sa k nemu vráti. Plní príkaz Pánov 
nech jej neopúa! Vie, e on je nástroj
Pánov k jej záchrane. e on sa musí priamo podie¾a na jej záchrane. Preto sa ani
po jej odchode nezameria na h¾adanie
novej známosti ale na spasenie svojej
manelky. Ak by tak nerobil, ukázal by, e
neposlúchol Pánov príkaz a opustil ju.
Núkajú sa otázky: Skonèilo manelstvo jej odchodom? Môe sa veriaci mu

oeni? Pánov príkaz je nezruite¾ný
a dostatoèný k jednoznaènej odpovedi:
Nie, manelstvo neskonèilo jej odchodom
z domácnosti. Ona má svojho mua a on
má enu. Nevernú síce, ale pred Bohom
je to stále jeho telo. Èo Boh spojil, èlovek
nech nerozluèuje. Mu nech neopúa
enu a neh¾adá novú, kým ije tá neverná. Lebo Boh rozde¾uje manelstvo len
smrou jedného z nich.

V takých veciach
Pavol pokraèuje: V takých veciach
brat... Na aké veci myslí Pavol? Pavol
neskrýva na aké veci myslí  myslí na duchovné postavenie, myslí na brata v Pánu
Jeiovi. Myslí na posvätenie neveriacej eny a ich detí bratom, myslí na
povolanie ku pokoju v Pánovi Jeiovi
ku ktorému nás povolal Boh

Nie je rabom
 otrocké plnenie prikázania
Toto sú tie veci, v ktorých brat nie je rabom. Nie je otrokom hriechu, ale Pánovým sluobníkom. Nie je otrokom ¾udí,
pretoe je vlastníctvom Boím, nadobudnutý za drahú cenu: Kúpení ste za drahú cenu. Nebuïte sluhami ¾udí! Kadý, v èom je povolaný, bratia, v tom
nech zostáva u Boha (1K 7,23). Tento
príkaz vysvet¾uje komu brat nie je rabom
a v akých veciach nie je brat rabom.

Mu nech neopúa enu
Ako by tento príkaz mohol brat proti jej
vôli fyzicky zabezpeèi? Má sa jej fyzicky
pridàa, má ju vade nasledova, aby
splnil literu príkazu?
Ak volí býva s ním, vtedy aj fyzicky
má plni nariadenie Pánovo  neopúa
ju, by s òou jedno telo.
Ale ak ona odíde a nemôe s ním
býva v jednej domácnosti pre jeho vieru,
musí zosta fyzicky býva sám a srdcom
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zosta verný príkazu Pánovmu: Mu
nech neopúa enu!
Ak ho núti opusti kvôli nej Pána Jeia, v tomto nie je jej rab. Ba, o tomto nie
je ani príkaz Pánov  mu, nech neopúa enu. Preto hovorí Pavol: Ale ak neveriaci ide ta, nech ide. V takých veciach brat alebo sestra nie je rabom, ...
(1K 7,15). Èie, ak neveriaca ena postaví otázku tak, e: Buï Ja alebo Kristus!,
v tejto veci veriaci brat nie je rabom, aby
opustil Pána Jeia kvôli zachovaniu fyzickej jednoty manelstva. Ak chce ís,
nech ide. No toto je tie postoj lásky Pána
Jeia. Nie postoj zranenej muskej jeitnosti. Ani to nie je prepustenie urazenej
pýchy  môe ís! Ale  prepustenie lásky Boej. Napriek tomu, e ma opúa,
ja a neprestanem milova. Ak chce ís,
s akým srdcom a bolesou súhlasím,
nemám na výber, je som si zvolil Krista,
no práve preto a neopustím svojím srdcom. Si a zostane mojou enou. To je
duch toho slova: Ak neveriaca chce ís,
nech ide. Je to Duch lásky, vernosti a pokoja Pána Jeia Krista.
Láska veriaceho brata k Bohu stojí
pred láskou mua k milovanej ene.
Pánov príkaz  mu nech neopúa enu!
 neznamená jeho zodpovednos za to,
aby ju fyzicky udral pri sebe. Ale aby ju
miloval ako Kristus miloval svoju Cirkev
i vtedy, keï sa ona rozhodne opusti ho
pre jeho vieru v Pána Jeia.

Overenie pravosti
Je toto pravý výklad? Ako to mono
overi? Ak porovnáme akýko¾vek výklad
Písma s podobou Autora a je v zhode,
potom vieme, e výklad je verný. Nesie
ná výklad obraz Pána Jeia? Sú prejavy brata, ku ktorým ho tento výklad
ponúka, v zhode s Duchom Lásky Pána
Jeia?
Porovnajme ich: Tento výklad tvrdí, e
brat, ktorého manelka opustí pre vieru
v Pána Jeia ju nemá opusti, napriek jej

nevernosti. Má plni príkaz Pánov: Mu
nech neopúa enu! Odpovedá to
Duchu lásky Pána Jeia? Pripomeòme
si postoj lásky Pána Jeia 1K 13,8:

Láska nikdy neprestáva!
Neprestáva ani v zlyhaní milovanej
osoby! Pán Jei nikdy neprestáva milova tých, ktorí sú Jeho. Ani keï sú Mu
neverní a cudzoloia s duchom sveta.
Tento výklad tvrdí, e veriaci manel,
brat, potom, èo ho manelka i opustí pre
vieru v Pána Jeia, sa nemá oeni, ale
by verný svojej nevernej manelke.
Porovnajme, èi takýto postoj vyjavuje èrty
lásky Pána Jeia v 1K 13,4-8:

Láska zhovieva, ...neh¾adá
svojho vlastného, nerozhorèuje
sa ...vetko znáa ...vetkého
sa nadeje, vetko nesie
trpezlive...
A porovnajme tento výklad, aj so slovom
Pána Jeia o charaktere Otcovom:
V 1K 13,4 je napísané:

Láska je dobrotivá...
A Pán Jei, ktorý jediný pozná Otca
dodáva, e je dobrotivá aj oproti nevïaèným a zlým Lk 6,35:

Milujte svojich nepriate¾ov,
dobre èiòte a poièiavajte
neoèakávajúc nièoho.
A vaa odplata bude ve¾ká
a budete synmi Najvyieho,
lebo on je dobrotivý
aj na nevïaèných a zlých.
Toto sú tie veci,
o ktorých tu hovorí Pavol.
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Údel Pánov
Boh má moc zachova mua v poslunosti, pri sebe, vo svojom pokoji i bez
neveriacej eny. Ak to v manelstve zájde
a sem, apotol píe: Lebo veï èo ty
vie, muu, èi zachráni enu? Kadý
len tak, ako mu UDELIL Pán, kadý ako
ho povolal Boh, tak nech chodí, robí
a ije. A tak nariaïujem vo vetkých
zboroch (1K 7,16-17).
Take tu je odpoveï na otázku ako má
i veriaci mu, po odchode eny? Má i
v Boom povolaní i bez eny. Písmo sa
pýta mua: Èo vie, èi zachráni enu? Verným pridàaním sa Pána a neopustením svojej manelky, môe by zachránená zo sveta, ktorý ide ta do ohòa
Boieho veèného hnevu a nepokoja.
A postojom vernosti k nej môe by
zachránená! Môe by pritiahnuté jej
srdce k Bohu a vráti sa k svojmu muovi.
Toto obdobie po jej odchode je pre
mua aké, ale má svoju nádej  monos spasenia neveriacej eny. Preto je
chybné a scestné nabáda veriaceho brata po odchode eny k novému sobáu!
Kto urèuje tento údel? Písmo hovorí
jasne: Samotný Pán! Ak sa Pán rozhodne
veriacemu muovi urèi takýto údel, i
ïalej s Ním i bez eny, dáva mu aj nádej
spasenia jeho eny. Môe by spasená.
Mono sa opä vydá a viac sa k muovi
nebude môc vráti. Napriek tomu, mu,
ktorý repektuje právo Pánovo rozhodova o údele tých, ktorých si vykúpil, bude
sa modli za jej spasenie. Takýmto ivotom a nie h¾adaním novej eny, zostáva
verný Pánovmu príkazu lásky: Mu, nech
neopúa enu! Takýmto postojom zachováva úctu k manelstvu a úctu k Pánovi.

Nariadenie pre vetky zbory
Podobne to platí aj pre veriacu enu.
Týmto nariadením apotola Pavla sa plní
Pánov príkaz ako oh¾adne zachovania úcty k manelstvu, tak i Jeho vô¾a

oh¾adne spasenia neveriaceho mua èi
eny. Ak niekomu Pán urèí taký údel,
urobí tak preto, aby dokázal, e Jeho
láska je silnejia ako smr, e môe
i slabého veriaceho mua èi enu zachova verných svojmu príkazu o manelstve
a tak na území ivota z viery a posvätenia. Nech sú Mu k chvále v Cirkvi vetky
manelstvá. Nech sa plní vo vetkých
zboroch toto apotolove nariadenie.

v. d. K
Ze slov pravdy a lásky, roèník VIII., 1924

VÁM JE TO UITOÈNÉ...
(J 16,7).

Èasto je nám zaako dôverova Boím
cestám, ktorým nerozumieme. Ve¾akrát
sa v srdci vzoprieme Boiemu spravovaniu, ktoré nie je v súlade s naimi predstavami, zvlá vtedy, keï je spojené so
skúkami a utrpením. Vtedy prichádza
nepriate¾ a chce do naich sàdc zasia
nedôveru v Boiu lásku. Nahovára nám,
ako kedysi Jóbovi, aby sme sa Ho zriekli,
e vzýva Ho je zbytoèné, e nás nepoèuje. Ale o ko¾ko sú nebesia vyie od
zeme, o to¾ko presahujú Boie cesty nae
- nu ako aj by sme ich mohli pochopi?

Úèel Boích ciest
Boie cesty nás stavajú pred otázku:
Miluje ma? Dôveruje mi? Ani samotní
Pánovi uèeníci nerozumeli Boej ceste.
Zármutok naplnil ich srdcia, keï im Pán
hovoril o svojom odchode. Povedal im
síce: ...vám je to uitoèné, aby som
odiiel, ale oni to tak necítili. Cítili zármutok pri predstave, e Pán ich opustí.
Mali predstavu, e Pán vytvorí krá¾ovstvo
na zemi a preto cítili ve¾ké a trpké sklamanie. Vetko opustili a ili za Ním a teraz ich On opustí  èo bude s nimi ïalej?
Je po vetkom, koniec vetkému v èo
dúfali a èo od Neho oèakávali. Pán Jei
ich chcel zbavi kadej trudnej mylienky
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a chcel, aby porozumeli plánu Boej
lásky. A povedal im: ...nikto z vás sa ma
nepýta: Kam ide? No ja vám hovorím
pravdu, e vám je to uitoèné, aby som
odiiel (J 16,5-7). No oni boli tak zaujatí okolnosami, e vôbec nevnímali Jeho
slová. Nemali porozumenie pre nebeské
veci. Nebola v slovách Pána Jeia aj
jemná výèitka? Nepocioval Pán, e
mysleli len na seba a na svoju stratu a na
Neho nie? Ko¾ko toho by im mohol vtedy
Pán odkry z Boích mylienok! Ale pre
ich telesnos im nemohol ve¾a poveda.
Ako sa asi Ján cítil neskorie, keï
porozumel slovám Pána Jeia a keï
písal tie slová: vám je to uitoèné, aby
som ja odiiel.
Aj my èasto nerozumieme Boím cestám, úmyslom a cie¾om. No keï dospejeme k porozumeniu Pánovým cestám,
vyznáme, e mrak, ktorého sme sa báli
najviac, niesol v sebe najväèie poehnanie pre nás, a e to najaie, sa nám
stalo zároveò najuitoènejím.

Boie cesty s Jakobom
aká rana zasiahla Jakoba, keï stratil
svojho syna Jozefa. Nedal sa potei,
nariekal: Je isté, e zostúpim k svojmu
synovi smutný do hrobu.  A jeho otec
ho oplakával (1M 37,35-36).
Potom prila ete aia rana  hlad.
Rodina trpela a museli odís do Egypta po
obilie. A vzápätí ïalia: Simeona zadrali
v Egypte ako zradcu a onedlho hrozilo, e
príde i o Benjamína. A Jakob, ich otec, im
povedal: Pripravili ste ma o deti. Jozefa niet, ani Simeona niet, a teraz vezmete Benjamína. Na mòa sa to vetko valí
(1M 42,36). Vtedy znovu myslel, e jeho
ediny zostúpia v bolesti do hrobu. Netuil, e to, èo mu spôsobilo to¾ko bolestí,
boli Boie cesty, na konci ktorých ho èakalo ve¾ké poehnanie. Ale nadiiel deò, keï
sa mohol obzrie a èo uvidel? Boie vzácne spravovanie a riadenie a to, ako tým, ktorí Ho milujú, vetko spolu pôsobí na dobré.

Boie cesty s Pavlom
Pavol mal boles  do tela mu bol daný
osteò, anjel satan, aby ho udieral po líci,
aby sa nadmier nepovyoval (2K 12,7).
Trikrát prosil Pána, aby odstúpil satan od
neho. Ale Boie mylienky boli vyie ako
Pavlove. Prosba zostala nesplnená. Osteò v tele mu zostal. Ale stal sa prostriedkom milosti. Chválil sa i svojimi slabosami, aby na òom prebývala moc Kristova.
Pavol bol v Ríme v domácom väzení.
Oddelený od svätých, zbavený misijnej
práce, dozvie sa, e mnohí zvestujú
Krista zo závisti a zo vzdoru. Bola to
aká cesta pre neho, ktorou ho viedol
Pán. Ale on píe z väzenia do Filíp, e
vie, e mu to bude na spásu skrze modlitby veriacich a napomáhanie Svätého
Ducha (F 1,19). Vedel, e milujúcim Boha
vetky veci napomáhajú k dobrému.

Boie cesty s Pánom Jeiom
Keï sa celé zástupy odvrátili od Pána
Jeia pomenujúc Ho ráèom a pijanom
vína, a sám Ján Krstite¾ sa pýtal, èi je to
On, ktorý mal prís, a keï Korazim,
Betsaida a Kafarnaum neèinili pokánie,
vtedy Pán zaplesal v Duchu a povedal:
Chválim a, Otèe, Pane neba i zeme,
e si skryl tieto veci pred múdrymi
a rozumnými a zjavil si ich nemluvòatám. Áno, Otèe, lebo tak sa ti to ¾úbilo
(Lk 10,21; Mt 11,25).
A v Getsémane, keï prili po Neho
oldnieri s meèmi a kyjakmi, aby Ho
zajali, uèeníci Ho chceli bráni  ale On
prijal kalich z ruky Otcovej a povedal:
Èi nemám pi kalich, ktorý mi dal
Otec? (J 18,11).
Preèo máme tak málo sily ukáza túto
myse¾ Pánovu, keï na nás prídu skúky
a utrpenie? Preèo vtedy vychádza z náho srdca tak málo: Chválim a! Áno,
Otèe, lebo tak sa Ti to ¾úbilo! Nie je to
preto, e sme sa nenauèili podrobi svoju
vlastnú vô¾u Jeho vôli?
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Uème sa prijíma vetko, èoko¾vek
nám zosiela Pán a dôverujme Jeho
milostivému vedeniu. A príde deò, kedy
pohliadneme spä s vyznaním, e tie najaie cesty boli najuitoènejie a skrývali
v sebe pre nás ve¾ké poehnanie.

Poïte a zhromadite sa k ve¾kej
veèeri ve¾kého Boha, aby ste jedli
telá krá¾ov, telá tisícnikov, telá silných a telá koní a tých, ktorí sedia
na nich, a telá vetkých slobodných
i sluhov i malých i ve¾kých. A videl
so elmu a krá¾ov zeme aj ich
vojská zhromadené bojova s tým,
ktorý to sedel na tom koni, aj s jeho vojskom. A lapená bola elma
a s òou faloný prorok, ktorý robil
pred òou divy, ktorými zviedol do
bludu tých, ktorí sa klaòali jej
obrazu. Tí dvaja boli hodení iví do
ohnivého jazera horiaceho sírou
(Zj 19,17-21); (Zach 14. kap.).

Frantiek Jan Køesina

Ze slov pravdy a lásky,
roèník V., január 1921, èíslo 1

TISÍCROÈNÉ KRÁ¼OVSTVO
Nech príde tvoje krá¾ovstvo! (Mt 6,10).
Chceme tu uvies nieko¾ko poznámok,
nielen aby sa preèítali, ale k uvaovaniu
nad nimi z Písma.
l

l

l

l

l

Prorok Izaiá napísal: Diea sa nám
narodilo, Syn nám je daný... (Iz 6,9).
To sa u stalo.
Ale tento Syn, dediè, bol zavrhnutý,
zabitý ale bol Bohom prijatý a posadený po Boej pravici. Odkia¾ zase
príde na zem a ako pokraèuje prorok
Izaiá: Mnoite¾ovi toho knieatstva a pokoju nebude konca. Sedie
bude na tróne Dávidovom... (Iz 9,7;
Lk 1,32).
Stane sa tak po Jeho zostúpení na Olivový vrch: A jeho nohy budú stá
toho dòa na Olivovom vrchu, ktorý
je naproti Jeruzalemu od východu, a Olivový vrch sa rozdvojí...
(Zach 14,4).
Hneï pri tomto zjavení náho Pána
Jeia Krista budú znièené vojská,
ktoré ob¾ahli a dobyli Jeruzalem. elma a faloný prorok budú zajatí a uvrhnutí do ohnivého jazera. Toto bude
vykonané nebeským vojskom (anjeli)
a Jeho slovom  meèom vychádzajúcim z Jeho úst: A videl som jedného
anjela, ktorý stál v slnci a skríkol
ve¾kým hlasom a povedal vetkým
vtákom lietajúcim prostred neba:

l

Národy budú zvolané na súd: Neche sa zobudia národy a povstanúc
idú hore do údolia Jozafatovho,
lebo tam sa posadím, aby som súdil
vetky národy naokolo (Joel 3,12).
A keï príde Syn èloveka vo svojej
sláve a vetci svätí anjeli s ním,
vtedy sa posadí na tróne svojej
slávy, a zhromadené budú pred
neho vetky národy, a oddelí
ich, jedných od druhých, ako pastier odde¾uje ovce od kozlov...
(Mt 25,31-32).
Satan bude poviazaný a uvrhnutý do
priepasti na 1000 rokov: A videl som
anjela zostupujúceho z neba, ktorý
mal k¾úè od priepasti a na svojej
ruke ve¾kú reaz. A chopil draka,
toho starého hada, ktorý je diabol
a satan a poviazal ho na tisíc rokov
a vrhol do priepasti a zavrel ho a zapeèatil nad ním, aby viac nezvodil
národov, dokia¾ by sa nedokonalo
tisíc rokov. A potom musí by prepustený na malý èas (Zj 20,1-3).

Sláva krá¾ovstva
l

Vetci idia sa obrátia: A stane sa
po celej zemi, hovorí Hospodin, e
dve èiastky v nej budú vyplienené
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a zomrú a tretia zostane ponechaná
v nej. Ale aj tú tretiu uvediem do
ohòa a prepálim ich, ako prepa¾ujú
striebro a skúsim ich, ako skúajú
zlato. On bude vzýva moje meno
a ja ho vyslyím. Poviem: Je mojím
¾udom a on povie: Hospodin, môj
Boh (Zach 13,7-8). Preto povedz:
Takto hovorí Pán Hospodin: A zhromadím vás z národov a zoberiem
vás zo zemí, do ktorých ste rozptýlení, a dám vám zem Izraelovu.
A vojdú ta a odpracú vetky jej mrzkosti a vetky jej ohavnosti. A dám
im jedno srdce a nového ducha
dám do váho vnútra, odstránim
kamenné srdce z ich tela a dám im
srdce z mäsa, aby chodili v mojich
ustanoveniach a ostríhali moje súdy a èinili ich. A tak mi budú ¾udom
a ja im budem Bohom (Ez 11,17-20).
l

l

l

Celý Izrael bude spasený: Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami
u seba múdrymi, e zatvrdenie
z èiastky stihlo Izraela dotia¾, dokia¾ nevojde plnos pohanov, a tak
bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Príde zo Siona Vyslobodite¾
a odvráti bezbonosti od Jakoba.
(R 11,25-26) A èo do tvojho ¾udu,
vetci budú spravodliví, na veky budú dediène vládnu zemou, mládnik
môjho sadenia, dielo mojich rúk,
aby som bol oslávený (Iz 60,21).
Pozostalé národy, po Jeho pravici,
budú spasené: Vtedy povie Krá¾
tým, ktorí budú po jeho pravici:
Poïte, poehnaní môjho Otca,
vládnite dediène krá¾ovstvom vám
pripraveným od zaloenia sveta
(Mt 25,34).
Sídlo vlády, kam budú prichádza
národy, bude Jeruzalem: A stane sa,
e kadý, kto pozostane zo vetkých tých národov, ktoré prídu proti

Jeruzalemu, bude prichádza hore
z roka na rok, aby sa klaòali Krá¾ovi
Hospodinovi Zástupov a aby slávili
slávnos stánov. A stane sa, e kto
nepríde z èe¾adí zeme hore do
Jeruzalema, aby sa klaòal Krá¾ovi
Hospodinovi Zástupov, nebude na
nich daïa (Zach 14,16-17).
l

l

l

Pán Jei bude vládnu nad celou zemou: A Hospodin bude Krá¾om
nad celou zemou; toho dòa bude
Hospodin jeden a jeho meno
jedno. (Zach 14,9) Vtedy ...kameò,
ktorý uderil obraz, stal sa ve¾kým
vrchom a naplnil celú zem... Rozbije vetky tie krá¾ovstvá na prach
a uèiní im koniec, ale ono bude stá
a na veky (Dan 2,35.44).
To krá¾ovstvo bude trva 1000 rokov
(Zj 20,4) a jeho sláva bude prevyova
slávu slnka a mesiaca: Mesiac sa
bude hanbi a slnko sa bude hanbi, lebo Hospodin Zástupov bude
kra¾ova na vrchu Sione a v Jeruzaleme a pred jeho starcami v sláve
(Iz 24,23).
Bude to vláda pokoja, súdu a spravodlivosti: H¾a, idú dni, hovorí Hospodin, e vzbudím Dávidovi výrastok a bude kra¾ova ako krá¾ a bude
rozumne robi a bude èini súd
a spravodlivos na zemi. Za jeho
dní bude spasený Júda a Izrael
bude býva bezpeène. A toto bude
jeho meno, ktorým ho budú nazýva: Hospodin, naa spravodlivos (Jer 23,5-6) (pozri aj Iz 9,6-7).

Poehnanie v krá¾ovstve
l

¼udia budú poehnaní dlhým vekom
a zdravím: ...take nepovie nikto
z obyvate¾ov: Som chorý. ¼ud, ktorý bude býva v òom, bude ¾udom,
ktorému je odpustená neprávos
(Iz 33,24). A budem plesa nad
Jeruzalemom a radova sa budem
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nad svojím ¾udom, ani sa v òom
viacej nepoèuje hlas plaèu ani hlas
kriku. Nebude odtia¾ viacej dieaa,
ktoré by ilo iba nieko¾ko dní, ani
starca, ktorý by nevyplnil svojich
dòov. Lebo chlapec zomrie, keï mu
bude 100 rokov a hrienikovi, keby
mu bolo i sto rokov, bude sa zloreèi. Nastavajú domov a budú býva
v nich; nasadia vinice a budú jes
ich ovocie. Nebudú stava, aby tam
býval iný; nebudú sadi, aby jedol
iný; lebo ako dni stromu budú dni
môjho ¾udu a dielo svojich rúk budú uíva moji vyvolení a do zvetenia. Nebudú pracova nadarmo,
ani nebudú rodi na strach, lebo oni
budú semenom poehnaných Hospodinových aj ich potomci s nimi
(Iz 65,19-23).
l

Zloreèenie vyrieknuté nad zemou bude odòaté: Miesto chrastiny narastie jed¾a a miesto hlohu narastie
myrtus a bude to Hospodinovi na
slávne meno, na veèné znamenie,
ktoré nebude vyhladené (Iz 55,13).
Veseli sa bude z toho pú a vyschlá pustina, plesa bude step
a skvitne ako voòavá rua jasná,
bude, bude rozkone kvitnú a plesa, áno, plesa a radostne prespevova; dá sa jej sláva Libanona,
nádhera Karmela a Sárona; ony
uvidia slávu Hospodinovu, nádheru
náho Boha (Iz 35,1-2). Neboj sa
zem, plesaj a raduj sa, lebo Hospodin uèiní ve¾kú vec. Nebojte sa,
zvieratá, mojich polí, lebo sa budú
zelena pasienky pustiny, lebo
strom bude donáa svoje ovocie,
fík a viniè vydajú svoju silu. A vy,
synovia Siona, plesajte a radujte sa
v Hospodinovi, svojom Bohu, lebo
vám dá uèite¾a, ktorý povedie
k spravodlivosti, a zole vám hojný
dáï podzimný i jarný, najprv.
Humná sa naplnia obilím a pree

budú oplýva vínnou avou a olejom. Nahradím vám roky, ktoré
porala kobylka, paravá chrobaè,
chrúst a húsenica, moje ve¾ké
vojsko, ktoré som posielal na vás
(Joel 2,21-25).
l

l

l

Nastane zmena pováh a spôsobu ivota medzi zvieratami: Vlk bude
býva s baránkom a pardus bude
lea s koz¾aom, te¾a a ¾víèa a kàmny dobytok spolu a malé chlapèa
ich povedie; krava a medvedica
budú sa pás spolu, aj ich mláïatá
budú spolu lea, lev bude ra
slamu ako vôl, a diea, ktoré poíva
prsia, bude sa ihra nad dierou jedovatého hada a odstavenec siahne svojou rukou na dieru bazilika.
Neukodia ani nezahubia na celom
vrchu mojej svätosti, lebo zem bude plná známosti Hospodinovej tak,
ako èo vody pokrývajú more (Iz 11,
6-9). Vlk a jahòa budú sa pás spolu, a lev bude ra slamu ako vôl,
a hadovi bude za pokrm prach.
Neukodia ani nezahubia na celom
vrchu mojej svätosti, hovorí Hospodin (Iz 65,25).
Jeruzalemský chrám bude vystavaný
v rozmeroch, aké nikdy nemal (Ezechiel 40.-43. kapitola). Akéko¾vek zduchovòovanie tohto chrámu alebo povaovanie ho za cirkev je znásilòovanie Boieho Slova.
V tomto chráme budú obetované obete na pamiatku: A zápalná obe,
ktorú bude obetova kniea Hospodinovi v sobotný deò, bude es
oviec bez vady a baran bez vady
(Ez 46,4). Tieto obete nebudú ma
význam Starej zmluvy, aby obetujúceho postavili do Boej dlhozhovievavosti (R 3,25-26), pretoe vykúpenie
je raz a navdy dokonané obeou Boieho Baránka, ktorý sòal hriech sveta. Podobne, ako my si spomíname pri
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stole Pánovom, pri lámaní chleba
a pití vína na náho Vykupite¾a a sme
v obecenstve s Ním, ktorý dal sám seba v obe Bohu za nás  tak i v 1000
roènom krá¾ovstve budú ma obete
spomienkový význam.
l

l

l

l

Kananejská zem bude znovu rozdelená; pri tomto delení sa pamätá na
nárast obyvate¾ov vo vetkých pokoleniach (Ez 48. kapitola).

l

l

Tisícroèné krá¾ovstvo bude ten Môj
èas, ako povedal kedysi Pán, (J 7,6).

l

l

Zem bude naplnená známosou Hospodinovou (Iz 11,9).

Niektoré národy nebudú chodi na
slávnos stánkov do Jeruzalema
(Zach 14,19).
Preto ich bude Pán pás elezným
prútom: ...a bude ich pás elezným
prútom; ako hrnèiarske nádoby
budú roztrieskaní... (Zj 2,27). A z jeho úst vychádzal ostrý meè, aby
ním bil národy. A on ich bude pás
elezným prútom a on bude liapa
lis vína prchlivosti a hnevu Vemohúceho (Zj 19,15).

Zjavní hrienici budú potrestaní smrou: ...bude bi zem prútom svojich
úst a duchom svojich rtov zabije
bezboného (Iz 11,4).

Aj keby sa hrienik doil sto rokov,
bude sa mu sto rokov zloreèi
(Iz 65,20).
A budú vyplienení zo zeme: Lebo
bude koniec ukrutníkovi a posmievaè zahynie a budú vyplienení vetci, ktorí pozorujú na márnos
(Iz 29,20).
Pre strach z ve¾kej sily Pánovej budú
sa mu lichotne kori nepriatelia: Recte Bohu: Aký hrozný si èo do svojich diel! Pre ve¾kos tvojej sily
budú sa ti lichotne kori tvoji nepriatelia ( 66,3).
Nepriazeò sa bude vzmáha v srdciach nasledujúcich generácií t. j. tých
¾udí, ktorí sa neskôr v tomto krá¾ovstve narodia.

Vzbura
l

Niektoré národy nebudú chcie slúi:
Lebo národ a krá¾ovstvo, ktoré by
ti neslúili, zahynú a také národy
istotne spustnú (Iz 60,12).

Hriech a smr v krá¾ovstve
l

l

Výroèné sviatky  slávnosti Hospodinove budú sa slávi a slávnos stánkov bude opä zachovávaná (Zach
14,16)

Tienisté stránky
v tomto krá¾ovstve
l

l

l

l

l

Nepriazeò sa rozmôe a prehåbi.
Vtedy bude Satan prepustený na
slobodu: A keï sa dokoná tých
tisíc rokov, rozviazaný bude satan
a prepustený zo svojho alára
(Zj 20,7).
Satan podnieti celosvetové povstanie proti Bohu: ...a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na tyroch
uhloch zeme, Góga a Magóga,
aby ich zhromadil do boja, ktorých poèet je ako piesok mora.
A vyli na ír zeme a obk¾úèili tábor svätých i to milované mesto
(Zj 20,8-9).
Odbojné národy strávi oheò z neba:
...Ale zostúpi oheò od Boha z neba
a strávi ich (Zj 20,9).
Satan bude uvrhnutý do ohnivého jazera: A diabol, ktorý ich zvádzal,
bol uvrhnutý do jazera ohòa síry,
kde je i elma i faloný prorok a budú muèení dòom i nocou na veky
vekov (Zj 20,10).
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Skaza
l

Zem i nebesia sa pominú: Ale príde
deò Pánov ako zlodej v noci, v ktorý
pominú nebesia s rachotom a ivly
rozpálené ohòom sa rozplynú a zem
i diela, ktoré sú na nej, zhoria (2Pt
3,10). A videl som ve¾ký trón biely
i sediaceho na òom, pred ktorého
tvárou utiekla zem i nebo a miesto
im nebolo nájdené (Zj 20,11).

Staré sa pominie a vetko
bude uèinené nové, nové nebesia a nová zem: A videl
som nové nebo a novú zem,
lebo prvé nebo a prvá zem
boli pominuli a mora u
nebolo (Zj 21,1).

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

Ján Siracký

Ze slov pravdy a lásky, roèník VIII., 1924

ÚÈEL KRISTOVEJ SMRTI
Akí sme astní, ak vieme, e Kristus
zomrel za nás, aby nás vykúpil od veèného zahynutia! Ale to nie je jediný úèel Kristovej smrti, o ktorom hovorí Písmo. Ono
hovorí aj o iných a preto sa nechajme
uvies v tomto èlánku aspoò na tie najhlavnejie miesta, kde je reè o tomto predmete.
V epitole Efeanom 5, 2 èítame, e
Kristus vydal sám seba za nás ako: ...dar
a obe Bohu na príjemnú vôòu upokojujúcu. Jeho smr, dobrovo¾né poloenie
ivota za nás bolo Bohu príjemnou
vôòou upokojujúcou bez oh¾adu na to,
èi v Neho niekto uverí alebo nie. Aj keby
nikto neuveril, keby sa nikto nestal Boím
dieaom, tak Kristus na kríi, posluný
a po smr, by sa i tak stal Bohu príjemnou vôòou. Pán Jei bol v ivote i smrti
i v oslávení predovetkým urèený Bohu.
Ïalej: Kristus zomrel za Cirkev
(Ef 5,25). On ju miloval a dal sám seba za
òu. Cirkev je spoloènos spasených, oèistených a na milos prijatých hrienikov.
Tak ako Boh vidí hneï na poèiatku niektorej veci jej vývoj i ukonèenie, tak i Kristus v dávno minulej veènosti videl spoloè-

nos ¾udí vykúpených Jeho drahou krvou
a oslavujúcich Jeho meno. Tých On videl
dávno ako svoje draho kúpené vlastníctvo. Jemu vïaka  e medzi nimi i nás!
Kristus tie zomrel za nás, ...aby nás
vytrhol z prítomného veku zlého
(G 1,4). Drahá veriaca dua, u si pomyslela na to? Rozumie tomu? Vie, e
nie si zo sveta, ako ani On nie je zo sveta
(J 17,14)? U si sa pozastavila nad týmito slovami: Nemilujte svet, ani vecí,
ktoré sú na svete. Keï niekto miluje
svet, nie je v òom lásky Otcovej?
(1J 2,15). Neber si iadny príklad z èírych
vyznávaèov, ktorí lakujú so svetom, cítia
sa v òom doma a idú ruka v ruke s ním.
On zomrel za teba, aby a vytrhol zo
sveta, a aby si nebola odsúdená so svetom. Nechaj sa napomenú a pouèi od
Pána (1K 11,32).
U Jána 11,52 èítame, e Kristus zomrel ...nielen za národ, ale aby aj rozptýlené deti Boie zhromadil v jedno."
Ako nás musí zabolie srdce pri poh¾ade
na spory, nezhody a nedorozumenia medzi veriacimi. Pre Pána Jeia bola jednota Boích detí taká dôleitá, e za òu
zomrel. Èi nemá by aj nám drahá? Ku
tejto jednote vytvorenej Pánom patria ale
iba znovuzrodení ¾udia. A tí sa majú navzájom milova a prijíma (R 15,7) a uka-
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zova túto jednotu nielen v ivote, ale aj
pri Veèeri Pánovej. Tí, ktorí by nerozsudzovali Pánove Telo a vedome by pripúali ku Jeho Veèeri aj neobrátených ¾udí,
by sa tie ve¾mi prehreili proti jednote
a proti Pánovi a privolali by tak na seba
Boí zákrok. Rovnako kto aj iným spôsobom nehodne je a pije, nerozsudzuje
Pánove Telo. Boh pre tieto príèiny èasto
zakroèoval (pozri 1K 11,27-32).
V 2K 5,15 je napísané, e Kristus
...zomrel za vetkých, aby tí, ktorí ijú
neili u viacej sebe, ale tomu, ktorý
zomrel za nich... Nie pre seba, ale pre
Neho! Nie svoje, ale Jeho veci h¾ada!
Vezmime si príklad zo ivota Timoteja.
Apotol Pavol ho mohol da za príklad,
ale o niektorých musel napísa: Lebo tí
vetci h¾adajú svoje a nie Krista Jeiovo (F 2,21). Kie nám Pán dá milos,
aby sme dokázali i pre Neho a pre tých,
za ktorých zomrel, ktorých vykúpil. Lebo
naa dobrota Jemu niè neprospeje, ale

svätým, ktorí sú na zemi: Povedal som
Hospodinovi: Ty si môj Pán. Moje Dobro,
nie je nad teba! Pre svätých je, ktorí
sú na zemi a pre slávnych, v ktorých
mám vetku svoju zá¾ubu ( 16,2-3).
Pripomeòme si ete slová z 1Te 5,10:
...ktorý zomrel za nás, aby sme, u èi
bdejeme èi spíme, spolu s ním ili. On
zomrel, aby nám vydobyl veèný ivot. Smr
nemala nad Ním moc. Ona Ho nemohla zadra (Sk 2,24). On vstal slávne z màtvych
a ije pred Boou tvárou za nás (d 9,24).
A pretoe On je ivý aj my ijeme a budeme veène i s Ním: ...lebo ja ijem, aj
vy i budete (J 14,19). On zahladil svojou smrou toho, ktorý má vládu smrti, to
jest diabla (d 2,14); áno, On zahladil aj
smr, a vyviedol na svetlo ivot a neporuite¾nos skrze evanjelium (2Tm 1,10).
Nech je zvelebený Boh za takého ve¾kého
Spasite¾a a za to, e nás s Ním spojil! Majme tieto veci na mysli, keï zvestujeme Jeho smr, aby sa tak zväèila naa vïaènos.

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Karel Koøínek

Cestou ivotem, roèník 35., 4. 1. 1977

PRÍHOVOR DUCHA
A tak podobne i Duch spolu pomáha
naím slabostiam. Lebo toho, èo by
sme sa mali modli, ako sa patrí, nevieme, ale sám Duch sa prihovára za
nás nevyslovite¾nými vzdychaniami
(R 8,26).
Bez uèite¾skej a výchovnej èinnosti
Svätého Ducha by sme z duchovných vecí nikdy niè nepochopili, nièomu sa nenauèili a neboli by sme schopní kona Boiu
vô¾u. To isté sa vzahuje aj na ná modlitebný ivot! Ná duch je k modlitbe inpirovaný, riadený a vychovávaný Duchom.
Nemodlí sa Duch Svätý za nás, ale ná
duch sa modlí a má sa modli v súlade

s Ním. A predsa len sa môe sta, e sa
pod archou bojov, úzkosti, bolesti a v zovretí ná duch nevie podda vedeniu Ducha, lebo je celkom neschopný sa modli.
Teraz je Svätý Duch pomocníkom naim
slabostiam, lebo On sa v tej istej chvíli
prihovára za nás nevyslovite¾nými
vzdychaniami  On vyjadruje namiesto
nás Bohu to, èo sami preívame, ale nie
sme schopní pojmami  slovami poveda.
Duch apotola Pavla prosil za zbavenie ostòa pod¾a svojho najlepieho vedomia, no Duch mu pomohol v jeho slabosti
Pánovým zjavením.
ena hrienica nevedela vyjadri
vôbec niè svojimi slovami v stave a rozpoloení svojho ducha, ale vedela sa
pôsobeniu Ducha Svätého cele podda!
A vtedy sa aj On prihovoril za òu Pánovi, e bola prijatá a omilostená!
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SPRÁVY ZO ZBORO V
10. výroèie zborového domu
V mesiaci máj tohto roku sme si pripomenuli 10. výroèie od prvého zhromadenia
v zborovom dome v Bratislave na Tehelnej ulici. Desa rokov pravidelných i mimoriadnych zhromadení, stretnutí mládee, rôznych sluieb a pritom aj starostlivosti o vlastné priestory. S vïakou spomíname na generáciu naich duchovných vodcov, ktorí mali
túbu neby odkázaní na podnájom a znáa èasové kolízie pri stretávaní sa spolu
s inými kresanskými spoloèenstvami, ako to bývalo na Panenskej ulici. Bola to ich
túba, snaha i modlitby ma vlastný zborový dom aj v Bratislave. Mnohí odchádzali
k Pánovi a nevideli naplnenie svojich túob a modlitieb.
Naviac ceny nehnute¾ností v Bratislave zaèali prudko rás a my sme boli vïaèní za
ponuku sestry Marekovej a jej rodiny, od ktorej sme mohli odkúpi domèek na Tehelnej
ulici. Pamätáme sa vak aj na prvé vrásky na èele, keï sme si mnohí nevedeli ani len
predstavi, e na mieste tohto malého domèeka by raz mohol stá zborový dom.
A keï vznikli plány a následne sme dostali povolenia na búracie a stavebné práce,
ïakovali sme Pánovi za múdros architektov a stavite¾ov. V zmysle slov 2M 35,21:
kadý jeden, ktorého ponúklo jeho srdce, a kadý, koho uèinil Jeho duch ochotným sa mohol pripoji k dielu. Bratov vak èakal ete jeden zápas viery. Tak ako je
napísané: Lebo keï niekto z vás chce vystavi veu, èi nesadne prv a nespoèíta
nákladu, èi má to¾ko, aby mohol dostavi? Lk 14,28. Hoci u nieko¾ko rokov pred
zahájením stavby sme si ako zbor etrili, predpokladané náklady boli ove¾a vyie.
Pamätám sa dobre na slová brata Bakera, ktorý nám na jednom zídení bratov
pripomenul moc náho Boha. Vá nebeský Otec vie, e to vetko potrebujete
Mt 6,32. Budeme sa za to modli  to boli slová milého brata, keï sa s nami lúèil a vracal do Anglicka.
A veru v nasledujúcich rokoch sme sa presvedèili, èo vetko je moné u Boha
Mt 19,26. Vïaka za kadý jeden nezitný dar (ochotného darcu miluje Boh 2K 9,7)
patrí aj Vám, milí bratia a sestry, ktorí ste nám pomohli. Neboli to len finanèné dary, ale
aj rôzne materiály, technika a mnostvo pomoci pri dokonèovaní stavby. Vyèís¾uje sa to
vetko len ve¾mi ako a za kadý dar sme vám vïaèní.
Búracie práce zaèali v roku 1998 a v máji 2001 prebehla kolaudácia. Nelo vetko
hladko, u od prípravnej fázy mala táto stavba nepriate¾ov, ktorí nám nepriali. Poznávali
sme, e ide o duchovný boj svetla a tmy. Vïaka Bohu ktorý nám dáva víazstvo
skrze náho Pána Jeia Krista 1K 15,7.
Po vetkých dokonèovacích prácach a osadení lavíc nae srdcia poskoèili  nae
nové zhromadenie! Ale lavice i steny boli zatia¾ prázdne. S prianím aby tak nikdy
nebolo, prili aj vere, ktoré nie sú len na ozdobu, ale majú aj nieèo vyjadri. Vo vnútri
ver vyjadrujúci túbu po Boej trvalej prítomnosti: Tvoje svedectvá sú preve¾mi
isté. Tvojmu domu sluí svätos  93,5. A zvonku je vyjadrenie Boej vôle a súèasne nae pozvanie pre vetkých ¾udí: Boh chce, aby vetci ¾udia boli spasení
a prili k poznaniu pravdy 1Tm 2,4.
Aj po desiatich rokoch môeme s vïakou Bohu vyslovi: Ében-ézer, a potia¾to
nám pomáhal Hospodin 1S 7,12.
za redakciu Ivan Opavský
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Môj Otec, ktorý mi ich dal,
je väèí od vetkých a nikto
ich nemôe vytrhnú z ruky
môjho Otca.

(J 10,29)

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.
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