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ÚVOD
Najväèia udalos
a meno
Milí èitatelia,
zakrátko ukonèíme rok 2011 a vstúpime do roku 2012. Patrí sa chví¾u
obzrie za odchádzajúcim rokom. Èím
sa nám najviac zapísal do mysle?
Aké spomienky Vás budú viaza k roku 2011? Keï sa rozpomeniete na
konkrétne udalosti a mená, aké
pocity vo vás zarezonujú?
Niekto stratil zamestnanie, niekto
otca, mamu, iný milované diea. Iný
stratil zdravie a následne zamestnanie a zomykol sa k sociálne odkázaným. Boli i takí, èo nie vlastným
prièinením stratili strechu nad hlavou,
stratili priate¾ov a na mená tých, èo
k tomu prispeli sa nespomína ¾ahko.
No mnohým sa v roku 2011 darilo.
Niektorí úspene zavàili túdium, iní
postúpili v zamestnaní, a iný zas zbohatol a postúpil v spoloèenskom
rebríèku. Na mená ¾udí, ktorí prispeli
k radostným udalostiam sa spomína
s vïaènosou.
A keï sa obzrieme na koniec roku
2011 a udalosti a mená, ktoré hýbali
väèou èasou spoloènosti, aké pocity sa v nás ozývajú? Doniesol rok
2011 viac nádej alebo skepsu, hojnos alebo chudobu, ivotnú istotu
alebo obavy?
A èo nám donesie rok 2012? Aké
udalosti, akých ¾udí? Sú fámy o konci
sveta, o katastrofách nebývalých
rozmerov, o ekonomickom kolapse
eurozóny... Èo oèakávame? Niekto sa

obáva, iný vetko z¾ahèuje a ïalí
zaujíma postoj màtveho chrobáka.
Ale èlovek potrebuje i v istote, vo
viere v lepiu budúcnos a by milovaný. Je toto pribalené v roku 2012?
Milí èitatelia, je jedna udalos
a jedno meno, v ktorých to vetko je!

Jedineèná udalos sa odohrala
na Golgote.

Kristus zomrel
za nae hriechy!
Preto sú u odpustené!
Na Vianoce sa dávajú a prijímajú dary. Ale dar odpustenia
hriechov nie. To môe da iba
Boh, lebo len Boh môe odpúa hriechy. A Boh odpustí
kadému, kto Mu verí!
Aké pocity vo vás, milí èitatelia,
vyvoláva meno Jei? Vo mne pokoru
a vïaku, lebo Pán Jei zomrel za
moje hriechy a v Jeho mene mi Boh
dal odpustenie. Toto je význam mena
Jei, ktoré Mu dal Boh: Záchranca
od hriechov! A ja verím Bohu.
Za redakciu èasopisu Kresan
Vám, milí èitatelia prajem, aby vaou
najväèou udalosou v roku 2012
bolo odpustenie hriechov, a aby ste
s pokorou a vïakou spomínali na
meno Jei, ktorý vás zachránil od
vaich hriechov.
Miroslav Vyhnánek
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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

MNE POMSTA,
JA ODPLATÍM... (R 12,19)
Bohu patrí pomsta
Èlovek, ktorý vezme spravodlivos do
svojich rúk, aby sa pomstil, si zvolil èinnos, ktorá je nad jeho silu, pretoe pre
odplatu nemá ani oprávnenie, ani potrebnú mieru spravodlivosti. ¼udský hnev sa
líi od Boieho v tom, e nemôe nastoli
spravodlivos a pokoj. ¼udský hnev rýchlo prekroèí hranicu spravodlivosti. Pri
výkone pomsty sa dopúa krutosti, lebo
nevie tresta vinného tak, aby si na òom
nevybil zlos a nenávis. Preto ani po
exekúcii necíti uspokojenie z naplnenej
spravodlivosti, ale vinu z jej naruenia.
Nastoli spravodlivos a pokoj pomstou
môe jedine sama Spravodlivos. Preto
hovorí Boh: Mne pomsta, ja odplatím!
Dokonalý Èlovek
Pán Jei, keï Mu zloreèili on nezloreèil,
keï trpel nehrozil, ale porúèal tomu, ktorý
spravodlivo súdi. Preèo? Lebo On je Syn
èloveka, v ktorom nie je nespravodlivos
a priiel nato, aby Boh vykonal pomstu
a odplatu na hriechu. Pán Jei svojou
smrou zahladil diabla a mnohých hrienikov ospravedlnil a priviedol k Bohu ako
milovaných Boích synov.
On sám sa nepomstil za napáchané
zlo na Òom, lebo necítil nenávis, ale
Boiu lásku k nenávisou oslepeným
¾uïom. Otèe, odpus im, lebo nevedia,
èo robia! Veï ak by poznali, e je Jei
Boí Syn, neukriovali by Ho.

Prvý muèeník
Tú istú lásku mal aj tefan. Kameòovali
ho ¾udia oslepení náboenskou nenávisou. A tefan? Volá k Pánu Jeiovi:
Pane, nepoèítaj im tohto hriechu!
tefan mal vzah Pána Jeia k tým, èo
Ho trýznili, poniovali a vradili a preto si
neelal pre nich Boiu pomstu. Chcel,
aby im Pán nepoèítal túto vradu!
Vrahovia
Vrahovia ijú bez nádeje na odpustenie
svojho hrozného hriechu. Podobne ako
Kain a Judá. Mysleli si, e ich hriech je
väèí, ne aby im mohol by odpustený.
Keï vrah zabíja, navdy sa mu vpisuje do svedomia tvár obete. Noèné mory
sú panoramatické spomienky na tvár, na
oèi a sluchové halucinácie kriku obeti
o pomoc a z¾utovanie, dovolávajúcej sa
Boej pomsty. Vrah vie, e jeho èin má
iba jedinú alternatívu  Boí súd a trest.
Preto volal Kain: Môj hriech je väèí 
presiahol hranicu odpustenia a spadá jedine pod Boiu pomstu. Je napísané: Ale
bojazlivým a neverným a ohavným
a vrahom a smilníkom a èarodejníkom
a modlárom a vetkým lhárom bude
ich diel v jazere, ktoré horí ohòom a sírou, èo je druhá smr. (Zj 21,8)
Tvár ukriovaného Spasite¾a
Èo videli vrahovia Spravodlivého a Svätého Boieho Syna v Jeho tvári naposledy? Èo poèuli z Jeho úst, keï trpel
na kríi? Na èo si spomínali pri pomyslení na Jeho smr? Nie na pomstu ani hrozby! Pri skutku vrady im tvár Pána Jeia
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pripomínala, e je moné odpustenie
tohto skutku! Poèuli Ho vola: Otèe,
odpus im...! Smr Pánova v nich
nezanechala noèné mory ale nádej
odpustenia! Lebo On Spravodlivý zomrel
za nich, nespravodlivých, aby ich priviedol k Bohu! Boia milos im zostávala
v spomienkach na Jeho smr! Trpel, ale
nehrozil im! Zvolával na nich odpustenie.
To je Boia milos. Namiesto trestu smrti
urèeného priestupníkom, nespravodlivým, vrahom, cudzoloníkom, luhárom,
podvodníkom, lakomcom, pokrytcom
a viac milujúcim rozko ako Boha, ktorí
Ho kriovali, im Boh pripravil odpustenie
hriechov. Uvalil na Syna hriech sveta, to
mnostvo zla vyjadrené v ich ivotoch
a na Jeho tele odsúdil. Èítame, e ...za
kadého okúsil smr... a: dal sám seba
ako výmenné za vetkých... Toto je
svedectvo, ktoré zanecháva vo svojej
smrti Pán Jei pre vetkých hrienikov.
Malých i ve¾kých. Svedectvo, e za ich
hriechy zaplatil svojím ivotom.
Boia odplata
Vetkým, èo neuverili svedectvu Boha,
odplatí Boh pod¾a ich dloby. Lebo Písmo
hovorí: Tomu vak, kto robí skutky, nepoèíta sa mzda pod¾a milosti, ale pod¾a podlnosti. (R 4,4) Budú odsúdení
za svoje hriechy, lebo neuverili v meno
jednorodeného Boieho Syna. Boí hnev,
ktorý dopadol na Neho na kríi za ich hriechy, dopadne v plnej sile na nich v ustanovený deò súdu. Lebo je napísané:
...pretoe ustanovil deò, v ktorý bude
súdi celý svet v spravodlivosti v osobe mua, ktorého urèil nato a podáva
vetkým ¾uïom vieru vzkriesiac ho
z màtvych. (Sk 17,31) Je hrozné upadnú do rúk ivého Boha so svojimi hriechmi! Je napísané: Ktorý to neuetril ani
svojho Syna... (R 8,32) Vtedy, keï Boh
súdil na Òom hriech sveta, Boh Ho opustil! Nedúfaj, e teba uetrí, keï sa s vlastným hriechom ukáe pred svojho Sudcu.

Odpustenie
Ale je napísané: ...e odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno kadý,
kto verí v neho. (Sk 10,43) Teraz uver
Bohu! Vezmi vierou Boha za slovo! Prijmi
odpustenie svojich hriechov. Uver Boiemu svedectvu. Kajaj sa pre svoje hriechy
a prijmi vierou v Jeho meno odpustenie
svojich hriechov. Nepovedz si: Veï som
sa vyspovedal kòazovi... modlil som
sa k Márii... Modli sa k Pánovi Jeiovi!
On zomrel za tvoje hriechy! Jeho krv
oèisuje od kadého hriechu! Volaj na
Neho: Pane Jeiu, zmiluj sa nado
mnou hrienikom! Buï milostivý, mne
hrienikovi!
Iba Boh môe odpúa hriechy. Len
komu Boh odpustí, tomu je odpustené.
A Boh odpúa hriechy preto, lebo za
ne zomrel na kríi Pán Jei.
Ani kòaz, ani Mária, ani iadny svätý
nezomrel za nae hriechy. Preto nám
môe odpusti hriechy iba Pán Jei.
Pán Jei povedal: Lebo tak miloval
Boh svet, e svojho jednorodeného
Syna dal, aby nikto, kto verí v neho nezahynul, ale mal veèný ivot. (J 3,16)
Milí èitatelia, Pán Jei dnes odpustí
hriechy kadému, kto uverí v Neho.
Ameò.

Radoslav Stráòava

ROK PLESANIA
 EVANJELIUM CHUDOBNÝM
Keï zone svoje obilie na svojom
poli a zabudne snop na poli, nevráti
sa, aby si ho vzal, pohostínovi, sirote
a vdove bude, aby a poehnal Hospodin, tvoj Boh, v kadej práci tvojich
rúk. Keï bude otåka svoju olivu, nebude po sebe prezera vetvy, pohostínovi bude, sirote a vdove. Keï oberie svoju vinicu, nebude paberkova
po sebe, to èo zostane bude pohostínovi, sirote a vdove. (5M 24,19-21)
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Boí zákon darovaný Izraelskému národu
skrze Mojia je plný praktických nariadení, ktoré rieia postavenie chudobných,
sirôt, vdov, prisahovalcov. Sú to nariadenia plné milosrdenstva a súcitu, sociálnej
starostlivosti. Cez to vetko, aké boli tieto
nariadenia dobré, vdy dochádzalo aj
k situáciám, kedy niekto schudobnel,
skrachoval, musel preda majetok, dedièstvo a v najhorom prípade, keï nemal
èím splati dloby, aj seba do sluby.
V zákone bolo vak tie jedno celkom
výnimoèné ustanovenie, ktoré sa malo
uplatòova kadý pädesiaty rok. A posvätíte rok pädesiatich rokov a vyhlásite slobodu v zemi vetkým jej obyvate¾om. Bude vám to rokom plesania
a navrátite sa kadý ku svojmu draviu, ku svojmu vlastníctvu, aj sa kadý
navrátite ku svojmu rodu. (3M 25,10).
Tento rok sa mal vade radostne ohlasova. A siedmeho mesiaca, desiateho
dòa toho mesiaca dá vade trúbi
na trúbu radostného pokrikovania.
Na deò pokrytia hriechov dáte trúbi na trúbu po celej svojej zemi.
(3M 25,9). Tento výnimoèný rok znamenal to, e kadému sa malo vráti to
vlastníctvo, ktoré bol v núdzi nútený
preda, kadý kto v núdzi seba predal
do sluby, mal by oslobodený a prepustený. Vetko sa malo vráti do pôvodného stavu a poriadku. Toto sa malo po
celej zemi radostne ohlasova. Bola to
skutoène radostná správa  evanjelium
pre chudobných a núdznych. Toto nariadenie bolo vak tak revoluèné a zásadné, e sa v izraelskom národe nikdy
nepodarilo naplni ho. Bohatí a úspení
¾udia, ktorým sa dobre darilo a zhromadili majetok aj od tých, ktorí ho v núdzi
museli preda, a ktorí mali sluobníkov 
svojich zadåených verite¾ov, keï sa mali
tohto vetkého vzda, bol to pre nich
ve¾ký problém. Zrejme sa aj bránilo tým
trubaèom, aby vyhlasovali a trúbili takýto
rok plesania a slobody po celej zemi.
A tak sa toto milostivé nariadenie nedos-

KRESAN
távalo k uiam tých, ktorí ho potrebovali
poèu a ostávali vo svojej núdzi a trápení.
Keï prila plnos èasu a priiel Pán
Jei Kristus v ¾udskom tele na zem, na
zaèiatku svojej verejnej sluby, doma
v Nazarete, v synagóge, preèítal slová
z knihy proroka Iziáa : Duch Pánov je
nado mnou a preto ma pomazal
zvestova chudobným evanjelium,
poslal ma uzdravova skrúených
srdcom, vyhlási zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených
posla na slobodu a vyhlási rok
Pánov príjemný. A zavrúc knihu oddal
ju sluhovi a sadol si. A oèi vetkých
v synagóge boli uprené na neho. A zaèal im hovori: Dnes sa naplnilo toto
písmo vo vaich uiach. (Lk 4,18-21).
Naplnil sa èas a bol vyhlásený ten
skutoèný rok plesania  prepustenie,
sloboda, uzdravenie  pre chudobných,
skrúených, slepých, zajatcov, zlomených. Na potvrdenie tohto prehlásenia,
ktoré oznamovalo tú pravú slobodu, Pán
Jei Kristus mnostvo ¾udí aj telesne
vyslobodil od chorôb, vytrhol z pút démonov a z pút chamtivosti, neresti. Po
celom Izraeli i v okolí sa írila tá radostná
zves o niekom, kto má takúto úasnú
moc vyslobodi a pomôc.
Keï Pán Jei zomrel na kríi v Jeruzaleme na Golgote, nebol to
neúspený koniec jeho misie, ale
bolo to v pravde vyrovnanie a splatenie dlhov hrienych ¾udí voèi
spravodlivému Bohu, na tele jeho
Syna. Dokonalý základ pre spravodlivos Boiu a lásku Boiu
preto, aby sa mohla do celého
sveta roznies radostná správa
pre vetkých skrúených, zajatcov,
zlomených...
To vyhlásenie, ktoré Pán Jei vtedy na
zaèiatku svojej sluby v Nazarete uèinil,
je ete stále platné a trvá a h¾adá svojich adresátov po celom svete. Ale tak, ako

blok 16.qxd

4.12.2011

20:06

Page 7

KRESAN
v starom zákone mnohým nevyhovovalo
necha vyhlasova roky plesania a slobody, do dneného dòa sa popri evanjeliu
objavujú aj tí, ktorí by ho radi zastavili
a umlèali. Svet, ktorý leí v hriechu, ije
a profituje z toho, e sú mnohí neslobodní, nevedomí a neoboznámení o svojom
práve, nevedomos je ve¾kou mocou
pre tých, ktorí chcú ovláda a zneuíva.
Na zastavenie evanjelia sa pouíva prenasledovanie, zastraovanie, ale tie prekrúcanie evanjelia (G 1,7). Cez to vetko
evanjelium Boie stále znie a hlása sa
Ako aj je na celom svete a nesie ovocie a rastie (Kol 1,6). My, ktorí sme ho
vierou prijali, ako to Pavol apotol vyjadril,
sme dlníkmi vetkým ¾uïom, aby sme
im ho predstavili, kadý tak, ako to jednému kadému pripravil Pán.
Grékom i barbarom, múdrym i nerozumným som dlníkom. Takto tá vo
mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme,
zvestova evanjelium. Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je
mocou Boou na spasenie kadému
veriacemu, idovi predne i Grékovi.
Lebo spravedlivos Boia sa v òom
zjavuje z viery vo vieru, jako je napísané: Ale spravedlivý bude i z viery.
(R 1,14-16)

Daniel Moji

POSTOJTE NA CESTÁCH!
Takto hovorí Hospodin: Postojte na
cestách a vidzte a pýtajte sa po chodníkoch veku, ktorá je tá dobrá cesta
a iïte po nej, a tak nájdite pokoj svojej
dui! Ale oni povedali: Nepôjdeme!
(Jr 6,16).
Boia reè k èloveku je jednoznaèná, je to
áno a ameò. V tomto veri je vyjadrená
príkazovými slovesami, nad ktorými sa
zamyslíme. Aj keï èlovek nemá rád
príkazy, napokon zisuje, e práve ich
dodriavanie je pomocou, ochranou, ba

7
dokonca niekedy aj záchranou pre jeho
ivot.
Postojte na cestách. Èlovek nerád èaká. V zápche, v rade, v èakárni... Uprednostòuje rýchly, dynamický ivot bez
obmedzení a zdriavania. Treba vedie
aj zasta a zrekapitulova, èi ideme
dobrou cestou k dobrému cie¾u. To je
jeden z dôvodov, preèo príde do ivota
utrpenie. Keï sa máme dobre, ako ako
sa zastavuje! Niekedy nás dokáe zastavi a ia¾, zármutok, choroba, boles,
strata èi smr blízkeho. Múdry krá¾
alamún v knihe Kazate¾ 7,2 to vyjadril
nasledovne: Lepie je ís do domu
smútku ako ís do domu hodovania
a pitia, pretoe tamto je koniec kadého èloveka a ivý si to berie k svojmu srdcu.
Keï visel Pán Jei na kríi, èítame si
o tých, ktorí ili pomimo, popri kríi. Tam
zomieral za ich hriechy Spasite¾, a oni
nezastali, nezamysleli sa nad vánosou
situácie. Naopak, posmievali sa Mu. Ach,
ko¾ko ¾udí dnes poèúva o ceste spasenia,
chodí na rôzne bohosluby... a niè!
Nezastanú, nezamyslia sa, ale idú svojou
vychodenou cestièkou, milujú svoj stereotyp ivota a boja sa alebo nechcú z neho
vyboèi. Pán Boh vykonal v Pánovi
Jeiovi také ve¾ké spasenie a ty, milý
èitate¾, si mono ete stále mimo spasenia, mimo Krista. Ak nezastane a nenastúpi na úzku cestu, ktorá vedie do
veèného ivota, skonèí na súde! Iba ten,
kto je v Kristovi, je novým stvorením. Iba
nové stvorenie môe prís k Bohu Otcovi
a i s Ním.
Koniec roka býva èasom zastavenia,
bilancie celého obdobia... pre tých, èo si
na to nájdu èas. Ani vtedy to vetci nestihnú, nedokáu. Milý èitate¾, neèakaj na
Silvestra! Dovtedy sa velièo môe sta.
Odkia¾ vie, e sa doije konca roka, obdobia, keï bude mono ma èas a príleitos bilancova svoj ivot? Pán Boh hovorí: H¾a, teraz je èas práve príhodný,
h¾a, teraz deò spasenia! (2K 6,2).
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Nebuï ako izraelský národ, ktorý na
Boie volanie odpovedal: Nepôjdeme!
a ak cíti Boie volanie, neodkladaj najdôleitejie ivotné rozhodnutie. Volaj
k Bohu o odpustenie svojich hriechov
ete dnes! Nechaj sa vies Boím slovom alebo aj textom nasledovnej piesne:
1. Postoj na cestách v spleti dní a snov,
uprostred jedál hladuje.
V aleji ruí srdca pozná bô¾,
chýba ti domov, to po òom cnie.
Snáï si u èul zves Pán Boh e a rád,
Syna e poslal na svet mrie,
by si aj ty raz nemusel sa bá,
e sa ti veène bude cnie.
2. V diali túil si ui sveta dar,
topi sa astia vo víne.
Sklamal a chlapec, dievèa, kamarát,
odrazu stojí na mizine.
Ete raz èuje Otcov z neba hlas:
Domov sa obrá z cudziny.
Navráti chce ti more klamných krás,
prístavom pravej otèiny.
Refrén:
Tak jak si obrá sa k domovu,
viï náruè rozpätú Otcovu,
znova ti zmrhaný vráti tvoj diel.
Poï k Nemu, poï domov, ete dnes,
v jasný deò zmení ti noci des,
nájde v Òom urèite itia svoj cie¾.

Jakub Kysel

PRÍPRAVA NA STRETNUTIE
Potom sa navrátili poslovia k Jakobovi a vraveli: Prili sme k tvojmu bratovi, k Ezavovi, ktorý ti aj ide oproti a tyristo muov s ním. A Jakob sa ve¾mi
bál, a bolo mu úzko. (1M 32,6)
Jakob oklamal svojho otca a brata Ezava
obral o poehnanie. Ezav znenávidel Jakoba a chcel ho zabi. Jakob uteká z domu a ije u svojho strýka. Tam zakladá

rodinu a získava majetok. Po dvadsiatich
rokoch sa Jakob vracia spä. Aké to bude
stretnutie? Jakob sa ve¾mi bojí a je mu
úzko. Vidí, e jeho hriech je stále rovnako
ve¾ký. Nezmenil sa ani po dvadsiatich
rokoch. ¼udia hovoria, e èas vetko zahojí. Na niektoré dlhy sa v naej spoloènosti vzahuje premlèacia doba. Ale
u Boha také nieèo neexistuje. Hriechy sa
pred Bohom nezmenia, nevytratia ale
idú pred hrienikom popredku k súdu.
Jakob v obave o svoj ivot a svoju rodinu
posiela pred sebou pre Ezava ve¾ký dar.
(1M 32,13-15) A pozrime sa, v èo dúfa
Jakob: Ukrotím jeho tvár darom, ktorý
ide predo mnou, a len potom uvidím
jeho tvár, snáï ma tak prijme láskavo
(1M 32,20). Vôbec nemá istotu, hovorí:
snáï ma príjme. Tak aj hrienik, keï vidí,
e sa schy¾uje k stretnutiu so Stvorite¾om-Sudcom sa snaí a posiela pred
sebou dobré skutky, svoje náboenstvo
a verí, e toto ukrotí rozhnevanú tvár
spravodlivého Boha. Ale pritom nemá
iadnu istotu. Hovorí si, snáï to bude
dos, snáï ma príjme.
Vetci nemáme radi neserióznych
obchodníkov a dílerov, ktorí nieèo s¾ubujú
a pravdu sa èlovek dozvie a po uzatvorení zmluvy, prípadne a keï platí
penále. Ale Pán Boh taký nie je. On veci
nezahmlieva, ale chce, aby vetci ¾udia
boli spasení a prili k poznaniu pravdy. Bohu prvému záleí, aby v otázke
prijatia hrienika, v tej najdôleitejej veci,
si bol kadý na èistom. Èini dobré, to je
povinnos kadého èloveka, ktorú Pán
Boh právom oèakáva. Nemôe to by dar,
ktorým by si ukrotil tvár spravodlivého
Boha.
Take pri otázke, èi to bude dos (môj
dar  tie moje skutky, to moje náboenstvo) je tu jasná Boia odpoveï: Nebude
to dos. Ani keby si na dobroèinnos
vynaloil vetko svoje imanie, ani keby si
sa nechal upáli. (1K 13,3)
Dar, ktorý ukrotí Boiu rozhnevanú
tvár, u bol donesený. Keï si ty ete nebol
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na svete, Boí Syn visel na potupnom
kríi. Na celej zemi bola tma, pretoe
Pán Boh ho súdil za tvoje hriechy. Uver
v NEHO! A u nebude musie hovori
snáï ma príjme. Bude ma úplnú istotu
od samotného Boha, e to, èo Kristus
vykonal, je dos.

Krv, ktorá bola vyliata na
kríi, ona jedine má moc
oèisti vetky tvoje hriechy.
Priprav sa na stretnutie,
ku ktorému urèite dôjde.

Aj Boh bol pri tom vetkom, èo sa dialo tu
na zemi a predsa nechal vetky národy
ís ich cestami (Sk 14,16), hoci im Boh
sám vydával svedectvo o sebe tým, e
èinil dobre, dával dade a úrodu (Sk
14,17) a tým, e odhalil ¾udskej dui svoje
bostvo a veènú moc v stvorení (R 1,20).

Boh prehliadol èasy
nevedomosti
Pavol poukazuje na tri oblasti nevedomosti, v ktorých majú ¾udia mylnú predstavu o Bohu:
l

Jaroslav Mjartan

... ALE TERAZ ...
Apotol Pavol ukonèil reè na Areopágu
v Aténach týmito slovami: Boh teda
prehliadol èasy nevedomosti, ale teraz zvestuje ¾uïom vetkým a vade,
aby èinili pokánie, pretoe ustanovil
deò, v ktorý bude súdi celý svet
v spravodlivosti v osobe mua, ktorého urèil nato, a podáva vetkým
¾uïom vieru vzkriesiac Ho z màtvych
(Sk 17,30-31).
Duch Boí tu skrze apotola Pavla
pouil vetky tri èasy: minulý, prítomný a aj budúci.

ÈAS MINULÝ
(to, èo bolo, ale u nie je):
Je reprezentovaný dvomi slovesami  Boh
prehliadol a ustanovil.
Boie prehliadnutie vyjadruje Boí
zámer, nie Boiu nedokonalos. Príklad
toho, èo znamená Boie prehliadnutie, je
v 1S 10,27, kde je zaznamenaný postoj
prvého izraelského krá¾a Saula, ktorým
pohàdali synovia beliála, ale on (t. j. Saul)
bol pri tom ako ten, kto neèuje.

l

l

Boh nebýva v chrámoch uèinených
rukou,
neslúi sa mu ¾udskými rukami ako
keby nieèo potreboval a
Boh nemá iadnu podobu.

Bol tu jediný národ, ktorý mal Boie
slovo a poznal, e Boh je nad vetkým,
aj nad samotnou prírodou. Bol to izraelský národ.

Boh ustanovil
Toto druhé sloveso hovorí o tom, e Boh
ustanovil deò, v ktorý bude súdi celý
svet. Môeme oprávnene tvrdi, e tento
deò Boh ustanovil ete pred zaloením
sveta, podobne ako je písané v 1Pt 1,20
o predzvedení Boieho Baránka, Krista
ete pred zaloením sveta.

ÈAS PRÍTOMNÝ
(to, èo je teraz, v súèasnosti):
Je tie reprezentovaný dvomi slovesami
 Boh zvestuje a podáva.

Boh zvestuje
Boh zvestuje ¾uïom, aby èinili pokánie.
Hovorí prostredníctvom veriacich, ktorí u
uèinili pokánie a prijali od Boha vieru
v jeho Syna Pána Jeia Krista ako Toho,
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ktorý priiel na svet spasi hrienikov
(2K 5,20, J 17,20).

Boh podáva
Boh podáva vetkým vieru vo vzkriesení
Pána Jeia Krista z màtvych.
Boh vetkých ¾udí vyzýva, aby teraz,
bez váhania a odkladania prijali tú radostnú zves, e odpustenie hriechov a veèný ivot dostane kadý, kto verí v Pána
Jeia. Nieto dôleitejieho rozhodnutia
v ivote èloveka ako to, e uèiní pokánie
a prijme Pána Jeia ako osobného
Spasite¾a. Je nutné to urobi teraz, lebo
minulos v ivote èloveka je nenávratne
preè a nad budúcnosou visí ve¾ký
otáznik. Je ve¾mi nerozumné ak sa niekto
spolieha na to, e ete má dos èasu
a tento tak závaný krok môe urobi
podobne ako lotor na kríi, t. j. tesne pred
smrou. A èi vie èloveèe kedy a ako
skonèí tvoja pozemská pú?

ÈAS BUDÚCI
(to èo sa urèite stane):
Je reprezentovaný slovesom
 Boh bude súdi.

Boh bude súdi
Pri tomto slove by mal èlovek zbystri.
Avak nestaèí sa len z¾aknú ako Felix,
ktorý poèul z úst Pavlových o budúcom
súde: Potom o nieko¾ko dní priiel
Felix s Druzilou, svojou enou... a poslal po Pavla a poèul ho o viere v Krista Jeia. A keï hovoril o spravodlivosti, zdranlivosti a o budúcom
súde, z¾akol sa Felix... (Sk 24,24-25)
Musí sa k tomu prida aj to, èo káe Boh,
pokánie a viera v Pána Jeia. Len toto
èloveku zaistí, e nepôjde na súd, ale
prejde zo smrti do ivota.
Ako strane raz bude vetkým, ktorí si
nevímali Boie evanjelium a zanedbali

také ve¾ké spasenie, keï sa stane ich
Sudcom Ten, ktorý im bol zvestovaný ako
Spasite¾. Lebo Pán Jei ich bude súdi.
Jemu urèil Boh úrad Sudcu. A On aj
zasadne na ve¾ký biely trón pri poslednom súde lebo je napísané:
Lebo Otec nesúdi nikoho, ale vetok súd oddal Synovi... a dal mu právo
a moc kona i súd, pretoe je Synom
èloveka. Nedivte sa, lebo príde hodina,
v ktorú vetci, ktorí sú v hroboch, poèujú jeho hlas, a vyjdú tí, ktorí... zle robili na vzkriesenie súdu. (J 5,22.27-29)
A videl som ve¾ký trón biely i sediaceho na òom, pred ktorého tvárou
utiekla zem i nebo, a miesto im nebolo
nájdené... A jestli niekto nebol nájdený
zapísaný v knihe ivota, bol uvrhnutý
do ohnivého jazera. (Zj 20,11.15).

Èo urobí ty, milý èitate¾?
A tak je na èloveku, èo urobí. Kadý sa
musí rozhodnú sám za seba, èi prijme
z Boích rúk spasenie, alebo pre ¾ahostajný alebo dokonca odmietavý postoj
príde na súd. Ten, kto príde na súd, bude
odsúdený, lebo celý svet je vinný Bohu.
Odsúdený èlovek bude uvrhnutý do ohnivého jazera.
To nebude na nieko¾ko rokov... Tak
som si to uvedomil, keï som nedávno
poèul od jedného mladého dievèaa, ako
sa ocitlo s viacerými vo ve¾kej víchrici
a boli v ohrození ivota. Mnohí plakali
a krièali: Kedy sa to skonèí? Skonèilo
to, vïaka Bohu, po nieko¾kých minútach.
Ale ak bude niekto hodený do ohnivého jazera, tak na takúto otázku bude krátka odpoveï: Nikdy! Podobne to vyjadril
jeden veriaci èlovek: Bude to ako èakanie v noci na ráno, ktoré nikdy nepríde.

H¾a teraz je èas práve príhodný, h¾a, teraz deò spasenia!
(2K 6,2).
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Peter Mrva

som, e existujú odpovede na moje
otázky  èo mám robi so svojimi hriechmi a èo bude potom, keï zomriem. A podstatné bolo, e zaèalo svieti svetlo, e
som zaèal vidie svoj maják.
Pána Jeia Krista opisujú tí, ktorí ho
nevideli, aj tí, ktorí s ním chodili poèas
jeho ivota na Zemi. Niektorí prorokovali,
èo bude robi, keï príde, iní, èo robil, keï
tu bol alebo bude robi v budúcnosti. Jeho
fyzickú podobu nemáme opísanú, ale na
jednom mieste v Biblii èítame: Videli
sme ho, ale nebolo na òom vidie niè
zvlátneho. V podstate celá Biblia je
popretkávaná jeho osobou od knihy
Genezis a po Zjavenie Jána. Pisatelia
ho opisovali svojím osobitým spôsobom,
pritom ili v rôznych dobách a pomeroch.
Medzi jednotlivými knihami sú mnohoroèné rozdiely a predsa jednotlivé výpovede do seba zapadajú a dopåòajú sa.
Preèo? Pretoe Pán Jei Kristus je jedineèný! A to vo vetkom.
Je spravodlivý. Miluje spravodlivos
a nenávidí neprávos  a tak aj koná.
Mnohokrát ho chceli prichyti pri zlom
skutku alebo li. Nastraili faloných ¾udí
a mnohé otázky, on vak nikdy neklesol
èi v slove, alebo skutku. Pri jednej príleitosti povedal: Kto z vás ma obviní
z nejakého hriechu? Ale to nepovedal
tak, ako my, keï sa vyzdvihujeme. On sa
nepotrebuje chváli. A keï sa niektorí
tvárili ako spravodliví a doviedli k nemu
cudzolonicu s úmyslom ukameòova ju,
odpovedal im: Kto z vás je bez hriechu,
nech prvý hodí do nej kameò. Vetci
odili, lebo svedomie ich obviòovalo.
Je napísané, e je uloené ¾uïom raz
zomrie a potom bude súd. On je od Boha
urèený sudca, pretoe je spravodlivý
a nekriví súd.
Je svätý, èistý vo svojich mylienkach. Z jeho srdca vychádzajú iné
mylienky, úplne odliné od ¾udských.
Èo vetko vymyslí ¾udské srdce?! Ale
on sa napriek tomu netítil ¾udí, nepohàdal nimi a neznevaoval ich. il s nimi

PÁN JEI
JE SVETLO IVOTA
Ja som svetlo sveta. (J 8,12)
Si krásnejí nad vetkých synov
èloveka. ( 45,3)
Ak mám opísa Toho, ktorý mi svieti ako
maják v mori ostatných, musím sa vráti
v mylienkach naspä, keï som ete
nemal svetlo pre ivot a v istom zmysle
ho ani nepotreboval.
Samozrejme, mal som a mám dobrých
rodièov, súrodencov, priate¾ov i kolegov
v práci. V mojej blízkosti boli ¾udia, od
ktorých som sa ve¾a nauèil, ktorí mi
pomohli, a stále sú súèasou môjho ivota. Nadovetko moja drahá manelka,
a deti, moja rodina. Tých vetkých by som
mohol oznaèi ako majáky, ktoré mi svietia v mori ostatných, vyzdvihnú ich
vlastnosti, charakter, opísa dobré a snáï
i zlé skutoènosti s tým súvisiace, ale keï
mám písa o jednom majáku, tak to je
len môj Spasite¾  Pán Jei Kristus.
Odkedy zaèal svieti aj pre mòa? Bolo
to pred trinástimi rokmi. il som ako
väèina mladých ¾udí, ktorí nachádzajú
uspokojenie v podstate vo vetkom, èo je
okolo nich. Nachádzajú a zase h¾adajú.
Velièo prilo aj odilo. A ja som zaèal
vníma, e potrebujem nieèo, alebo
niekoho, kto mi zostane. Ale najmä vo
vnútri, v srdci, som videl prázdnotu a ete
dve skutoènosti, o ktorých sa ani netreba
ve¾mi presviedèa  hriech a smr. Trápilo
ma to a chcel som to vyriei èo najskôr,
kým som mladý, nie potom v starobe.
Navonok to samozrejme tak nevyzeralo,
èlovek sa dá prehlui velièím a ¾ahko.
Ale vo vnútri a keï som bol sám, prahol
som po odpovedi. Pýtal som sa priate¾ov,
èítal ve¾a kníh, publikácií, aj takých, ktoré
sa nedali kúpi v obchode. Stále niè. A
priiel deò, keï som dostal do ruky knihu
kníh  Bibliu. Odvtedy to zaèalo. Zistil
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a neodde¾oval sa od nich ako to robia
niektorí s úmyslom posväti sa.
Je slávny, obdivuhodný. V prvom
rade preto, e je Boh a Stvorite¾ vetkého. Veï nebesia i Zem hovoria o jeho
sláve. Vo stvorení je vidie jeho moc i poriadok. Toto môe spozna kadý èlovek,
keï pozoruje prírodu vôkol seba.
A teraz sedí na Boom tróne a ako
Pánovi vetkého sú mu podriadení anjeli,
vrchnosti a moci.
Je pokorný. Dokonca je nazvaný
Baránok Boí. Kto z panovníkov a mocných tohto sveta sa poniuje? Kto si
nechá protireèi, zloreèi a neodpovie na
to, neodplatí? Kto sa nechá zradi, bez
príèiny dobrovo¾ne zatknú, odvies ako
lotor, neodpoveda na faloné svedectvá,
bi po tvári? Kto nevyuije náklonnos
sudcu, keï ho chce prepusti? Kto sa
nechá zbièova? Kto si nechá nasadi
tàòovú korunu a nechá sa zosmieni ako
krá¾? Kto sa nechá vystavi na posmech
tisíckam ¾udí a ako zloèinec ukriova?
A to vetko  bez viny! Z kría povedal:
Odpus im Otèe, lebo nevedia, èo
robia.
Je ¾útostivý, milosrdný, zhovievajúci a odpúajúci. On jediný mal právo
súdi svet, ale neurobil to. Hladných
nasýtil, biednym pomohol, slepým vrátil
zrak, uzdravil chromých, malomocných,
nehybných po poráke, vzkriesil màtvych
a kajúcnym odpúal hriechy. To nemôe
urobi nikto, iba Boh.
On priiel preto, aby oslobodil èloveka
od hriechov a dal mu astnú budúcnos.
Tým, e vydal sám seba na smr, zomrel,
ale i vstal z màtvych, dal vetkým, ktorí
veria v neho istotu, e neprídu na súd, e
u je vetko zaplatené. A tak kadý, kto
vie, e je hrieny, kto potrebuje Spasite¾a,
odpustenie svojich hriechov, kto sa potrebuje zbavi strachu zo smrti a v pokání
vylia svoje srdce Bohu, nachádza Pána
Jeia Krista.
Aj ja som naiel svojho Spasite¾a
Pána Jeia v pokání a vierou Bohu. Keï

KRESAN
som Ho prosil o odpustenie hriechov,
videl ma a poèul moje volanie.

Ku spaseniu staèí srdcom
veri v Pána Jeia a ústami
Ho vyzna. (R 10,10)
Ladislav Barica

SVETLO JEHO TVÁRE
Pán Boh vdy chcel ehna svojmu ¾udu.
Áronovi  najvyiemu kòazovi prikázal
aj slová, ktorými má ehna. Okrem iných
mal hovori aj tieto slová: Nech dá
Hospodin svieti na teba svojej tvári
a nech ti je milostivý. (4M 6,25) Pán
Boh vedel, e Jeho ¾ud potrebuje preíva Jeho milos a tie obecenstvo s Ním,
o èom hovoria slová o svetle Jeho tváre.
Túime po poehnaniach  po daroch,
ale On nám chce da viac  Seba samého, aby sme chodili vo svetle Jeho tváre,
aby sme sa teili z Jeho prítomnosti.
Neskôr v Boom Slove máme napísaný tento ver poehnania aj v trochu
inej podobe. Máme ho napísaný ako
prosbu almistu: Boe, zmiluj sa nad
nami a poehnaj nás! Daj svieti u nás
svojej tvári! ( 67,2) Aká vzácna túba
oddanej due nie po jednotlivých poehnaniach  daroch, ale po Tom, ktorý
ich dáva. Tento alm hovorí o tom, èo je
aj z náho poh¾adu ete len budúcnos.
V plnosti sa tieto vere naplnia a na
novej Zemi, keï sa tá stará pominie:
A noci tam u nebude. A nebudú potrebova svetla sviece ani svetla slnca,
lebo Pán Bôh ich bude osvecova 
(Zj 22,5) Ale veriaca dua, ktorá okúsila
Jeho milos, sa môe tei z tohto vzácneho svetla u teraz, aj keï ete nie je
vidite¾né naimi prirodzenými oèami. To
svetlo Jeho tváre je ivé obecenstvo
(spoloèenstvo) so svojim Bohom, Pánom
a Spasite¾om.
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Prvýkrát èítame v Biblii o Boej tvári
v smutných okolnostiach, keï èlovek
zhreil: Potom poèuli hlas Hospodina
Boha, chodiaceho po raji, k dennému
vetru veèernému. Ale Adam i jeho ena
sa skryli pred tvárou Hospodina Boha
v prostredku medzi stromami raja.
(1M 3,8) Adam a Eva preívali plnos
Boích poehnaní v Jeho starostlivosti
o vetky ich potreby v nádhernom, nièím
neporuenom prostredí záhrady Eden.
Ale Pán Boh, ich Stvorite¾ sa o nich nielen
staral. On tam s nimi aj bol! A tak, aj keï
im nad hlavou svietilo Slnko, ktoré On
stvoril, v ich ivotoch bolo aj iné svetlo,
svetlo Jeho tváre, svetlo nièím nenarueného obecenstva s Ním. Hriech  neposlunos, vzbura proti Jeho vôli vetko
zmenili. Zrazu Jeho tvár nechcú vidie,
skrývajú sa. Jeho prítomnos im nie je príjemná. Namiesto radosti z Jeho poehnaní a z Jeho prítomnosti prichádza to, èo
dovtedy ete nepoznali, strach a neskôr
vyhnanstvo z raja. A to je ovocím hriechu
aj dnes. Odlúèenie èloveka od Boieho
poehnania aj od Boej prítomnosti.
Ale Boh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou
nás zamiloval (Ef 2,4) pripravil pre nás
cestu spä. Prostredníctvom svojho milovaného Syna, ktorého vydal na smr za
nás, nás povolal, ospravedlnil a oslávil,
aby sme teraz u vierou v Pána Jeia
Krista ako Boie deti mali podiel na
vetkých Jeho poehnaniach. On otvára
oslepené oèi, aby sme boli schopní vidie
Jeho tvár. Hoci On sám je Svetlo, potrebujeme svetlo Jeho zjavenia, aby sme Ho
mohli vidie: ...v tvojom svetle vidíme
svetlo ( 36,10) Je to vzácne, keï On
slávny a svätý Boh sa dáva pozna,
zjavuje sa, naim srdciam. A nie len to,
ale chce, aby sme Ho poznávali aj ako
svojho Otca: ...a budem vám za Otca,
a vy mi budete za synov a za dcéry,
hovorí Pán, vemohúci (2K 6,18).
Pán Boh nás povolal nielen ku svojim darom, ale aj ku sebe. Omilostený
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hrienik, teraz u Boie diea, sa neukrýva pred Ním, ale naopak, vyh¾adáva
chvíle v Jeho prítomnosti. A to v osobných stíeniach pri modlitbe a èítaní
Boieho Slova i v spoloèných zhromadeniach v mene Pána Jeia Krista
s ostatnými veriacimi. Takéto zotrvávanie
v Jeho svetle je zdrojom duchovnej sily
pre nae kadodenné zápasy a tie
prameòom pokoja a radosti. Pán Jei
vo svojej modlitbe povedal, èo je veèný
ivot: A to je ten veèný ivot, aby znali
teba, toho jediného pravého Boha,
a toho, ktorého si poslal, Jeia Krista. (J 17,3) Pozna Boha znamená ma
s Ním osobný vzah, ako diea so svojim
Otcom.
Vdy sa ve¾mi poteím, keï pri návrate domov dostanem bozk od mojich
dcér. Oni sa teia z toho, e som u doma
a ja mám rados z toho, e moja prítomnos im je príjemná. Ale to privítanie je
len zaèiatok spoloène stráveného èasu
pri vedných povinnostiach i pri iných
aktivitách. Viem, e ma majú rady a ja
mám rád ich. Niekedy vak venujú ve¾kú
pozornos nie len mne, ale take, ktorú
nesiem. To vtedy, keï oèakávajú, e v tej
take je nieèo pre ne. Vzh¾adom na ich
vek tomu rozumiem, ale aj tak by som bol
radej, keby som im bol vzácnejí ja, ako
to, èo som pre ne priniesol. Niekedy sa
pristihnem pri tom, e sa môj vzah k nebeskému Otcovi podobá ich vzahu k mojej take.
Boe, zmiluj sa nad nami a poehnaj nás! Daj svieti u nás svojej tvári!
( 67,2) Prosba almistu je aktuálna aj
pre nás. Nech nám je vzácne, e: ...máme pokoj blíi sa k Bohu skrze svojho
Pána Jeia Krista (R 5,1). Toto právo
Boích detí bolo draho zaplatené. Kadodenne ho vyuívajme a preívajme
spravodlivos, pokoj a rados vo svetle
Jeho tváre u tu v èasnosti a oèakávajme na to, èo má pre svoj ¾ud pripravené vo veènosti. ...a budú vidie jeho
tvár, a jeho meno bude na ich èelách.

blok 16.qxd

4.12.2011

20:06

Page 14

14

KRESAN

A noci tam u nebude. A nebudú potrebova svetla sviece ani svetla slnca, lebo Pán Bôh ich bude osvecova, a budú kra¾ova na veky vekov. (Zj 22,4-5)

Ladislav Paluga

Cestou ivotem, roèník 35., 3. 7. 1977

USTAVIÈNÁ OBE
A OBECENSTVO
To bude ustavièná obe zápalná po
vaich pokoleniach, obetovaná pri
dverách stanu zhromadenia pred
Hospodinom, kde budem prichádza
k vám, aby som tam hovoril s tebou.
A tak budem prichádza k synom
Izraelovým a miesto bude posvätené
mojou slávou. (2M 29,42-43)
Hospodin prichádzal k synom Izraelovým.
To je úasné! Vieme si to vôbec predstavi? Èo bolo potrebné k tomu?
USTAVIÈNÁ OBE. Ona zabezpeèovala
TRVALÉ obecenstvo s Hospodinom. Je
to logické. Boh nie je odkázaný na èloveka, kedy sa mu zachce ako boli bezduché modly.
My ale máme monos ma obecenstvo so ivým Bohom, pravým Bohom,
jediným a jedineèným Bohom, Pánom
vetkého. Pod¾a toho musí by aj ná
vzah k nemu. Iste sme to u poznali,
e Jeho poehnanie nevisí na klinci,
z ktorého by sme si ho mohli vzia, kedy
sa nám zapáèi. Ak máme cti Pánovu
prítomnos, ma z nej úitok a vidie
Ho zrakom naej viery, musíme by s Ním
v NEPRERUENOM obecenstve. On
nám niè neoznámi, ani od nás niè neprijme, ak nebudú nae srdce a naa myse¾
cele a neustále upnuté k Nemu. Ak nepramení celé nae snaenie z trvalého
a nepreruovaného obecenstva s Ním,
nemá iadnu hodnotu, èo sa skôr alebo
neskôr i ukáe, lebo len On môe upevni dielo naich rúk ( 90,17).

Jakub Rybár

ZÁKLAD VIERY
 BOIA MOC
Pán Boh zaloil spasenie èloveka na tak
jednoduchom a predsa dokonalom a silnom základe  na Pánovi Jeiovi Kristovi. Lebo ak vyzná Pána Jeia svojimi ústami a uverí vo svojom srdci,
e ho Boh vzkriesil z màtvych, bude
spasený. (R 10,9) Jednoduchá viera
berie to, èo Boh povedal, ako fakt a na
tomto pevne stojí. Slovo Boie je plné
moci a Ducha a preto je jediné, ktoré, keï
sa naò oprie viera hrieneho èloveka,
môe spasi.
Na mnohých miestach v Písme nachádzame kázanie ¾uïom o ich ve¾kej
potrebe spasenia. Sám Pán Jei kázal
Èiòte pokánie a verte v evanjelium!
(Mk 1,15) Apotoli a mnohí ïalí uèeníci
Pána Jeia nasledovali tento Jeho príklad. Zvestovali evanjelium, radostnú
zves o spasení hrienika, ktorý robí
pokánie. Apotol Pavel hovorí o svojom
kázaní evanjelia v Korinte v 1. liste
Korinanom 2,1-5. V uvedenom texte
vidno jeho bázeò, ktorá mu nedovolila
hovori niè iné, len èisté Boie evanjelium. Aj napriek tomu, e bol ve¾mi múdry
a vzdelaný a mohol by argumentami
presvedèi mnohých ¾udí, sám vyznáva,
e by to nemalo iadny zmysel. Ak by na
takomto základe vznikla nejaká viera,
nebola by to Boia viera, ale prázdna viera v ¾udskú múdros. Pre spasenie èloveka nie je nutné pochopi èo a ako to Pán
Boh urobil, ale nemudrujúca viera v spasite¾nú moc Boiu. Len tak môe by
èlovek spasený! Spasenie slúi k sláve
Boej milosti a nie k oslave múdrosti
èloveka (Ef 1,6). Èlovek býva spasený
preto, aby bola moc Boia zjavená v jeho
ivote na slávu Boej milosti.
Táto skutoènos zamieta vetky domnienky o hocijakom vlastnom prièinení sa
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ku spaseniu. Jediná vec ktorú môe
Slovo, ktoré hovorili faloní proroci je
èlovek urobi pre svoje spasenie je uveri
pripodobnené pleve, ktorá nemá niè spoBohu, e vzkriesil Pána Jeia z màtvych.
loèné so zboím. Je dôleité nemiea
Táto viera vyznáva svojimi ústami Pána
Slovo Boie s plevami, lebo nemá s nimi
Jeia ako svojho Spasite¾a, ktorý zomrel
niè spoloèné. My by sme sa snáï dona kríi za moje hriechy.
mnievali, e múdrym a vzdelaným ¾uïom
Iba viera zaloená na tomto pevnom
môe iba pomôc, keï im evanjelium podzáklade obdrí nový ivot a aj moc i
loíme aj vedeckými argumentami. Èítav novote ivota. Apotol Pavol, majúc na
me si vak, e nemáme miea plevu so
zreteli práve túto pravdu hovorí, e jeho
zboím. Èisté Boie Slovo ma väèiu moc
kázeò nezáleala v nièom inom iba v dôako evanjelium vedeckých argumentov.
kaze Ducha a moci. Kázanie evanjelia má
Jakob píe vo svojej epitole, e viera
teda iba jeden jediný cie¾  zasia do ¾udbez skutkov je màtva. Je nemoné, aby
ského srdca èisté a nepokvrnené sememàtva viera ila a konala skutky viery. Iba
no Boieho Slova. Iba ním Boí Duch
viera, ktorá je zaloená na èistom a pravobviòuje z hriechu, napráva a v koneèdivom Boom Slove môe prejavova
nom dôsledku, keï sa Boie
svoj nový ivot skutkami viery.
Slovo zmiea s vierou v srdci Boie Slovo má moc Je to preto, lebo len taká viera
k ivotu, lebo jeho
èloveka, spôsobí nový rod 
má k tomu moc. O Abraháautorom
je sám Boh
znovuzrodenie. Jedine evanmovi je napísane, e vo svojej
a obsahom Spasite¾
jelium je mocou Boou na
ivej viere obetoval svojho
Pán Jei Kristus.
spasenie kadému veriacemu
syna Izáka, rozumejúc tak,
(R 1,16).
e Boh je mocný aj z màtPán Boh u v starom zákone zdôraznil
vych vzkriesi (d 11,19). Aj na tomto
rozdiel medzi Jeho Slovom a hocijakým
príklade nám písmo potvrdzuje, e viera
iným slovom. Skrze proroka Jeremiáa
v Boiu moc má silu k svätému ivotu
odsudzuje vetkých faloných prorokov,
pod¾a Boej vôle. Keï veriaci èlovek
ktorí hovoria vlastné sny a prezentujú ich
zabudne na základ svojej viery a nerozuako slovo od Boha. Prorok, u ktorého
mie, e Boh je mocný vykona kadú vec,
je sen, nech rozpráva sen; ale ten, u
podobný je Petrovi, ktorý keï sa pozeral
ktorého je moje slovo, nech hovorí
na rozbúrené vlny, po ktorých kráèal,
moje slovo, pravdu. Èo má pleva spozaèal tonú. Kým sa pozeral na Pána
loèného so zboím? hovorí Hospodin.
Jeia, jeho nohy mali pevný základ. Tak
Èi nie je moje slovo jako oheò? hovorí
aj my, keï sa pozeráme na ukriovaného
Hospodin, a jako kladivo, ktoré roza vzkrieseného Pána Jeia Krista  Boráa skalu? (Jr 23,28-29) Slovo, ktoré
iu moc a Boiu múdros (1K 1,23-24),
hovorili faloní proroci nemalo iadnu
má naa viera pevný podklad a prejde
moc. Nemohlo vykona iadnu nápravu
vetkými prekákami ivota v spokojnosti
¾udu Boieho, mohlo ich iba zvies na zlú
a svätosti.
cestu. Naopak Slovo Boie hovorené
Písmo nás uèí, aby sme vedeli, kde je
v pravde je ako kladivo, ktoré rozráa
základ k víaznému ivotu viery. Boie
skalu! V òom je Boia moc, ktorá i to najSlovo má moc k ivotu, lebo jeho autorom
tvrdie srdce rozrazí a zmení na mäsité.
je sám Boh a obsahom Spasite¾ Pán
Milos Boia urobí z màtveho srdca ivé,
Jei Kristus. On má moc vykona vetpoddajné Boej vôli. To je spasite¾ná
ko a my sme povzbudzovaní k tomu, aby
Boia moc. Ona obsahuje aj Boiu moc
sme na to nezabúdali, ale èerpali z tohto
kriesi màtvych, ktorou bol aj sám Pán
nekoneèného zdroja posilnenie pre nau
Jei vzkriesený.
vieru.
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Pisate¾ listu idom spomína mnostvo
príkladov ivej viery. Medzi iným pripomína: Pamätajte na svojich vodcov, ktorí
vám hovorili slovo Boie, a pozorujúc,
aký bol ich východ, to jest koniec ich
obcovania, nasledujte takú vieru.
(d 13,7) Pán Boh nám dal a stále dáva
monos i s mnohými naimi duchovnými vodcami, na ktorých môeme pozorova ich vieru. Oni nám hovorili a hovoria
Slovo Boie preto, lebo sami poznali, e
iba v òom spoèíva zdroj sily pre vieru
èloveka. Iba pravdivé Boie Slovo má
moc k víaznému a pobonému ivotu,
lebo za týmto Slovom stojí ako záruka
sám mocný Boh. Máme pozorova konanie a vieru naich otcov a uèi sa dôverova v Boha a Jeho moc. A nado vetko sa
uèi h¾adie na Ve¾vodcu viery a dokonávate¾a Jeia, aby aj ná ivot mohol
smerova k jedinému cie¾u, pre ktorý sme
boli spasení  oslave Boej milosti.

Karel Koøínek

Cestou ivotem, roèník 35., 16. 3. 1977

DÔKAZ DUCHA SYNOVSTVA
...Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten nie je jeho. (R 8,9)
Vlastníctvom Pána Jeia Krista je ten,
kto má Ducha Kristovho. Nie je iný
rozpoznávací znak! Môe ma niekto
ve¾kú známos, obdarovanie, môe vynika horlivosou a pracovnou aktivitou,
bez Ducha Kristovho to niè neznamená!
Jemu je potrebné otvori srdce a da
priechod vo svojom ivote.
Duch Kristov je predovetkým tichý!
Keï zloreèil imei Dávidovi v èase jeho
najväèej bolesti a zovrenia srdca, chcel
Abiaj imeiho zabi (2S 16,9). Ale Dávid
sa nedal vyprovokova k hnevu a pomste,
ale zastal sa toho ne¾achetníka s tým, e
mu to kázal Hospodin. Preto, e nevzal

zloreèenie z rúk imeiho, ale z rúk Boích  osvedèil Ducha Kristovho, v ktorom
nie je ani hnev, ani horkos a pomstychtivos, a ktorého nemono vyprovokova zlým k zlému. To je tichos. A iba Duchom tichosti mono premôc satanovu
moc a oslávi Boha dôkazom Ducha synovstva.
Keï prosila Pána Jeia kananejská
ena o zdravie svojej dcéry, skvele
obstála v skúke pokory, pretoe kvôli
blahu svojej dcéry dokázala samu seba
zaprie (sama sebe zomrie) a do krajnosti sa poníi.
Len tam, kde zomrelo nae staré ja
a u ho nemono vyprovokova k ivotu 
 je Duch Kristov. Ako vzácne nám hovorí
tento Duch Pána z Golgoty a ako málo
miesta mu dokáeme da vo svojom
srdci!

Pavol Urban

Cestou ivotem, roèník 35., 16. 1. 1977

HUSTÝ OBLAK
Zahladím tvoje prestúpenia ako hustý
oblak a ako mrákavu tvoje hriechy.
Navrá sa ku mne, lebo som a
vykúpil. (Iz 44,22)
Nad hrienikom sa vytvára hustý oblak
a mrákava, ktoré priahujú Boí hnev. Tak
sme vetci ili vo tme, bez Krista. Vtedy
sme boli deti hnevu.
Tu sa pribliuje láska Pána Jeia
k hrienikovi s výzvou: Navrá sa ku
mne, lebo som a vykúpil! Ty nemusí
zosta pod oblakom Boieho hnevu, ani
v mrákave. Odplatu za hriech som zniesol
za teba na kríi. Ty sa ku mne navrá!
Ak hrienik toto milé pozvanie odmietne, musí sa zamyslie nad slovami:
Akoe my uteèieme, keï zanedbáme
také ve¾ké spasenie... (d 2,2-3) My
sme toto pozvanie prijali s detinskou vierou, a tak u nieto nijakého odsúdenia
tým, ktorí sú v Kristu Jeiovi.
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Ako radostne sme vyjadrovali vïaènos
svojmu Spasite¾ovi aj duchovnou piesòou: Oj, pamätná mi je chví¾a, v nej som
poznal Jeia. Ó, to doba ve¾mi milá,
s Ním èo strávila dua!
Raz povedal Pán Natanaelovi: Verí?
Väèie veci nad to uvidí. (J 1,48-51)
Skúsili sme Pána v naom ivote, Jeho
vernos, moc, súcit s naimi slabosami.
A èo povieme, keï nás usadí tam, v Jeho
dome, aby sme mohli by v Jeho dobrote
veène. Predivný sa ukáe vo svojich
svätých.

Ján erfel

POKOJ VÁM! (J 20:19)
Tieto slová povedal Pán Jei po svojom
zmàtvychvstaní svojim uèeníkom, ktorí boli zamknutí zo strachu pred idmi. Priiel
medzi nich a povedal im: Pokoj Vám! To
bolo to, èo oni v tejto chvíli najviac potrebovali. Nikdy v ivote nebolo ich vnútro
tak rozbúrené ako vtedy. Smr Pána
Jeia pripravila uèeníkov o vetku silu,
odvahu, nádej. Boli bezradní, ustraení,
zúfalí. Nieko¾kokrát ich neprítomnos
Pána Jeia uviedla do zúfalého stavu.
Napríklad na Genezaretskom jazere.
Pán Jei chcel by sám. Uèeníci sa plavili bez neho. Uprostred jazera ich zastihla búrka. Pán ich z brehu pozoroval
a v pravý èas zachránil, vstúpil do loïky
a búrka utíchla. U vtedy poznali, èo znamená pre nich jeho neprítomnos. No On
vdy priiel v pravý èas.
Po ukriovaní stratili akúko¾vek nádej,
e by opä priiel. Veï zomrel! Udalosti
posledných dní ich pripravili o poslednú
iskrièku nádeje. To, èo videli a preili na
Golgote, udusilo vetko, èo ich tri roky
uèil a hovoril, e sa má sta. Ale Pán
Jei na nich nezabudol. Prichádza k nim
po svojom zmàtvychvstaní a prvé jeho
slová sú: Pokoj Vám!
To nebol obyèajný pozdrav. S Pánom
Jeiom prichádzal skutoèný pokoj. V tú
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chví¾u mizne strach, nepokoj. Prichádza
rados. A tak zaradovali sa uèeníci,
keï videli Pána. (J 20,20)
V ich srdciach zavládol pokoj. Nie
taký, ktorý dáva svet. Svet h¾adá pokoj
v zemských veciach, no tam ho nenájde.
Vidíme ako to vyzerá dnes. Neistota,
nepokoj, strach o budúcnos. Sebectvo,
sebaláska, nevera, hriech, nenávis,
vrady, materializmus. Vade víazí zlo.
To je ivot bez Boha, v ktorom je èlovek
sám sebe bohom. A predsa ¾udia túia po
pokoji. No h¾adajú ho v nesprávnych
veciach, na nesprávnom mieste. Nenájdu
a nemajú pokoj bezboní. V tých veciach,
ktoré sú okolo nás, nenájdeme pokoj.
Pokoj nespoèíva v tom, èi máte prácu,
alebo ste bez práce, èi máte majetok
a ním zaistenú existenciu, alebo ste úplnými obrákmi, ani jedno, ani druhé, vám
pokoj neprinesie. Snáï aké také uspokojenie. Toto vetko sa rýchle pominie. To
nie sú pravé zdroje pokoja. Boí pokoj
mono dosiahnu jedinou cestou a to
Jeiovou prítomnosou v tvojom srdci,
u èi si bohatý, alebo chudobný.
Pán Jei ije. Je ten istý, vèera, dnes,
i na veky! I dnes zjavuje seba samého,
ivého, zmàtvychvstalého, tým, ktorí po
òom vo svojom srdci úprimne túia a h¾adajú pokoj.
Pán Jeí, ete dnes volá: Poïte ku
mne vetci, ktorí pracujete a ste obaení, a ja vám dám odpoèinutie. (Mt 11,28)
Vetci, ktorí túite po pravom pokoji, poïte k Pánovi Jeiovi. On je zdroj pokoja,
radosti. Nikoho neodmietne. Prijmite ho,
ako svojho Spasite¾a, odovzdajte mu svoj
ivot, svoje srdce. Jeho krv oèistí vae
srdcia od zlého svedomia. Pán ho oèistí
od kadého hriechu. Prijmete od neho ten
pravý pokoj, ktorý nemá a nedá svet. Keï
ho vpustíte do svojho ivota, srdca, poèujete slová a budete si ich môc privlastni:
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj
vám dávam; nie tak ako dáva svet, ja
vám dávam. Nech sa ne¾aká vae
srdce ani nestrachuje! (J 14,27).
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Mnohí, ktorí sme poèuli volanie Pána
Jeia a odovzdali sme mu svoj ivot,
môeme poveda s apotolom Pavlom:
S Kristom spolu ukriovaný som a ijem u nie ja, ale ije vo mne Kristus...
(G 2,20) Smieme preíva ten jeho pokoj
v tomto svete nepokoja a radova sa tou
opravdivou radosou, ktorú dáva len On.
Dôvodom, pre ktorý sa uèeníci radovali, bolo to, e videli Pána. Zaradovali
sa uèeníci, keï videli Pána. Aj my ho
vidíme oèami viery. Radujme sa a preívajme slas pokoja.

V. Kraus

Cestou ivotem, roèník 35., 2. 6. 1977

VETKY HRIECHY
A zahodí vetky ich hriechy do hlbín
mora. (Mich 7,19)
Istá ena uverila v Pána Jeia a prijala
odpustenie svojich hriechov. Ale stále ju
znepokojovali jednotlivé hriechy z minulosti, akonáhle si na ne spomenula. Zo
zhromadenia odchádzala vdy poteená
a rozradostnená, ale akonáhle jej ziiel
na um niektorý hriech z minulosti, bola
plná nepokoja. Preto vyh¾adala veriaceho
brata, aby jej objasnil tento stav.
Brat jej povedal: Keï ste dala izbu do
poriadku a zmietla smeti na lopatku, èo
ste s nimi potom urobila? Vyhadzovala
ste z nej kúsok po kúsku do smetného
koa? Veriaca sestra sa u chystala
odpoveda, ale brat ju predbehol: Nie,
vysypala ste vetko naraz do koa. ena
prikývla a porozumela. Vrátila sa jej do
srdca rados. Poznala, e si zle poèínala,
keï sa nechávala ustaviène znepokojova jednotlivými, u odpustenými hriechmi.
Keï prilo neskôr podobné pokuenie,
povedala si: Boh v Kristu Jeiovi zahodil vetky moje hriechy do hlbín mora
zabudnutia. Boí Baránok zaplatil svojou
krvou na kríi Golgoty za vetky moje
hriechy naraz!

Pavol Urban

Cestou ivotem, roèník 35., 25. 7. 1977

STATOÈNÍ ¼UDIA
My vetci sme synovia jedného
mua; sme statoèní ¾udia. (1M 42,11)
Kde bola statoènos Jozefových bratov,
keï priznávali: Pykáme spravodlivo,
lebo istá vec, e sme sa previnili proti
svojmu bratovi. Lebo sme videli
úzkos jeho due, keï nás úpenlivo
prosil a nepoèúvali sme.
Aj krá¾ Saul sa robil pekný pred
Samuelom, keï povedal: Poehnaný
ty Hospodinovi, vykonal som slovo
Hospodinovo. Ale Samuel mu odpovedal: Aký je to b¾akot stáda v mojich
uiach?
V obchodoch vidíme nápisy: Presvedèite sa o naej statoènosti! A zákazníci si dávajú pozor, èi dostali tovar, za
ktorý zaplatili, èi im vydali správne a pod.
Od veriacich sa èaká statoènos,
o ktorej sa môe kadý presvedèi. Vrátia
nájdenú vec, neoklamú, nie sú dráèi, lebo
sú synovia svetla a zo vetkých síl sa
vynasnaia by bezúhonní a rýdzi.
Len ivotom dokázaná statoènos
obstojí pred Bohom i pred ¾uïmi a nie to,
èo povieme sami o sebe. Nech je pravdou o nás: Sme deti nebeského Otca,
sme statoèní ¾udia.

Jozef Èertík

AKO ROZOZNA
BOIU VÔ¼U
PRI DÔLEITÝCH
ROZHODNUTIACH

(upravené pod¾a biblických materiálov)

Èasto musíme urobi dôleité rozhodnutia a Boia vô¾a nám nie je jasná.
Nasledujúce predpoklady nám môu
by pomocou k tomu, aby sme nadobudli
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istotu v otázkach, pri ktorých sme zvlá
odkázaní na Boie vedenie.

bu tvojich sluobníkov, ktorí si
iadajú bá sa tvojho mena, a daj
dnes, prosím, svojmu sluobníkovi
zdaru a daj mu nájs z¾utovanie
pred tým muom. A ja som bol
pohárnikom krá¾ovým. (Neh 1,11)
Pán Boh vypoèul modlitby a naklonil
krá¾ove srdce: Na to mi povedal
krá¾: O èo tedy iada? A ja som
sa medzitým modlil Bohu nebies.
A povedal som... (Neh 2,4-5)

Sú tyri predpoklady,
ku poznaniu Boej vôle:
1. Ochota Boiu vô¾u vykona
Boh nám zjaví svoju vô¾u, ak sme
ochotní robi to, èo od nás chce. Znakom skutoènej ochoty je, keï zaèneme plni tú Boiu vô¾u, ktorá je nám
známa zo Svätého Písma, z Biblie.
Èini tvoju vô¾u, môj Boe, si
elám, a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. ( 40,9)
V alme 37. vo veroch 4.-5. je opis
srdca pripraveného kona Boiu vô¾u:
Kochaj sa v Hospodinovi a dá ti
iadosti tvojho srdca. Uva¾ na
Hospodina svoju cestu a nadej sa
na neho, a on uèiní.
2. Èítanie Boieho slova
Boie slovo je normou pre ná
kresanský ivot. Keï pravidelne
èítame Bibliu, nájdeme odpovede
na mnoho otázok. Sú to Boie odpovede, pretoe cez Písmo k nám
hovorí Boh. Tvoje slovo je sviecou
mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. ( 119,105) S akým vnútorným
postojom máme èíta Boie slovo je
opísané v alme 86,11: Vyuè ma
Hospodine, svojej ceste, aby som
chodil v tvojej pravde, sústreï
moje srdce na bázeò svojho mena.
3. Modlitba
Keï stojíme pred dôleitým rozhodnutím, mali by sme sa za túto záleitos intenzívne modli. Pán Boh
chce, aby sme Ho prosili o vedenie.
Zas¾úbil nám, e vypoèuje nae modlitby. Keï sa Nehemiá chystal na
rozhovor s krá¾om Artaxerxom, vrúcne
sa modlil: Prosím tedy, ó, Pane,
nech pozoruje tvoje ucho na modlitbu tvojho sluobníka a na modlit-

4. Príslunos ku zboru
Pán dal zvlátne zas¾úbenia pre zhromadenie veriacich v Neho. A zase
vám hovorím, e keï sa dvaja z vás
zhodnú na zemi o akejko¾vek veci,
za ktorú by prosili, stane sa im od
môjho Otca, ktorý je v nebesiach.
Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromadení v mojom mene, tam som
i ja v ich strede. (Mt 18,19-20)
Pán k nám chce hovori skrze zvestované slovo v zhromadení a tie cez
iných bratov a sestry, ktorí poznajú Pána a Jeho slovo. Slovo Kristovo nech
prebýva vo vás bohate, vo vetkej
múdrosti: uèiaci a napomínajúci sa
almami, hymnami a duchovnými
piesòami v milosti spievajúci vo
svojom srdci Pánovi. (Kol 3,16)

Ku poznaniu Boej vôle
je potrebné:
l

l
l

ma utíené srdce, dôverujúce Boiemu slovu,
vô¾u poddanú vôli Pánovej,
by pripravený na zmeny  Pán Jei
nás smeruje ku svojej vôli tak, e
zavrie dvere, cez ktoré chceme prejs
alebo nám otvorí nové dvere, ktorými
máme prejs: A vieme, e tým, ktorí milujú Boha, vetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní pod¾a preduloenia. (R 8,28)
A keï som priiel do Troady cie¾om
evanjelia Kristovho, hoci som mal
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otvorené dvere v Pánovi, nemal
som oddychu vo svojom duchu,
keï som nenaiel svojho brata Títa.
Ale rozlúèiac sa s nimi odiiel som
do Macedonie. (2K 2,12-13),
neprepoèu hlas Pána Jeia hovoriaceho v starích bratoch  povaujú
tvoje rozhodnutie za správne, sú zdranliví, vyjadrujú pochybnos? Keï
neni rady, bývajú zmarené úmysly;
ale v mnostve radcov bude stá.
(Pr 15,22)
ma vnútorný pokoj nadobudnutý z poznania vôle Pána Jeia, nie z rozhodnutia pod¾a svojej vôle. O niè sa
nestarajte, ale vo vetkom modlitbou a prosbou s ïakovaním nech
sa oznamujú vae iadosti Bohu.
A Boí pokoj, ktorý prevyuje kadý
rozum, bude strái vae srdcia
a vae mysle v Kristu Jeiovi.
(F 4,6-7) Pri vetkých rozhodnutiach,
ktoré robíme, by sme mali ma vo svojom srdci Boí pokoj. Vnútorné znepokojenie môe by Boím napomenutím, e nae rozhodnutie nie je dobré.
Naproti tomu hlboký pokoj môe by
potvrdením, e ideme správne, napriek obavám v dui vyplývajúcim zo
zistenia, e takto som si to nepredstavoval. Takto hovorí Hospodin,
tvoj vykupite¾, Svätý Izraelov: Ja,
Hospodin, tvoj Boh, a uèím prospieva a vediem a cestou, ktorou
má ís. (Iz 48,17) Oj aby si
pozoroval na moje prikázania, bol
by tvoj pokoj ako rieka a tvoja
spravodlivos ako vlny mora! (Iz
48,18) Poznávaj ho na vetkých
svojich cestách a on bude urovnáva tvoje tvoje stezky. (Pr 3,6)
Dám ti rozum a vyuèím a ceste,
ktorou, po ktorej pôjde; dám radu
obrátiac na teba svoje oko. ( 32,8)

Keï máme takéto uistenia Boie
z Písma, nájs správnu cestu nie je
komplikovaná záleitos.

John Ritchie

The Believers Magazine

OCHRANA ZBORU
PRED HRIECHOM
(Preklad: E.R.M.)

Sú tri monosti, ako sa dá hriech dra od
zhromadenia Boieho ¾udu; tri spôsoby,
ktorými môu by uetrení hanby a necti
tí, ktorí prichádzajú k dôstojnému Menu,
v ktorom sa zhromaïujeme (Mt 18,20).

1. Súdenie seba - skúaním
(1K 11,27-29),
2. Súdenie Bohom - káraním
(1K 11,30-33),
3. Súdenie zborom - kázeò
(1K 5 a iné).

1. SÚDENIE SEBA
Bez súdenia seba neslúi Pamiatka
Pánova k prospechu veriaceho. Ba ani to
nie je Pamiatka Pánova, ak sa na nej
zúèastòujú ¾udia zaaení hriechom. Len
fyzická úèas na duchovnej hostine viedla v Korinte k jej zneváeniu a obrátila ju
na pôitkárstvo. Bolo potrebné vykona
nápravu: Ale nech skúa sám seba
èlovek a nech tak je z toho chleba a pije z toho kalicha. (1K 11,28)
Kde chýba seba skúanie a súèasne
i odsúdenie, tam ani nemôe jestvova
pravé obecenstvo s veriacimi. Pamiatka
Pánova je vyjadrením náho obecenstva;
chlieb jasne potvrdzuje nau jednotu
v Tele Kristovom. Kde sa schádzajú svätí
k Pamiatke Pánovej, alebo modlitbe, alebo
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ku vzájomnej slube s nevyznaným hriechom vo svojom strede, je Svätý Duch
zarmútený a nemôe pracova. Monoe
ve¾kú èas z naej bezmocnosti zapríèiòuje práve zlyhávanie v tejto veci. Kde
taký úpadok pokraèuje, tam nastupuje
druhý spôsob súdu  káranie.

2. BOH KÁRA
V káraní Boh podáva pomocnú ruku, aby
bolo zhromadenie ochránené od hriechu. Dialo sa tak v Korinte, pretoe sa
opustili apotolove nariadenia, ktorý ich
kvôli tomu varoval: Preto je medzi vami
mnoho slabých a chorých a mnohí
spia (zosnuli) (1K 11,30) Pravý úèel
kárania je náprava  Boh nás chce vráti
na Svoje cesty. A pravda niktoré káznenie, keï je prítomné, nevidí sa by
radostným, le smutným; ale pozdejie pokojným ovocím spravodlivosti
odpláca tým, ktorí ním boli vycvièení.
(d 12,11) Èas nemoci a mdloby ponúka
príleitos k premý¾aniu a pokániu. No,
keï Boia ruka ¾ahkým pokáraním nedosiahne zmenu, Pán niekedy povauje za
nevyhnutné  kvôli Svätému Písmu  odvráti sa a mnohí spia. Napriek tomu musíme pamäta na to  pred pripustením tretieho spôsobu súdu  e mdloba, choroba a smr vdy nie sú trestom a jedinými
prostriedkami kárania, ktoré pouíva Boh.

3. ZBOR VYKONÁVA KÁZEÒ
Tretí spôsob, ako odvráti hriech od zhromadenia, je súdenie hriechu zborom prostredníctvom karhania. Sú dve monosti:
a) v zbore
b) mimo zbor

Kázeò vnútri zboru

Napomínanie
(pozri 1Te 5,12-13; d 13,7-17)
To je èinnos starích bratov. Skutky
nerozvánosti, spurnosti a nesúhlasu
medzi veriacimi a iné chyby môu a mali

21
by by napravené priamym rozhovorom.
Slová osobného napomenutia majú vdy
vyslovi iba starí bratia. Taká úloha nesie
so sebou monos ich osoèovania. Niekedy musia znies i zlú poves. Ale verní
pastieri na to nedbajú.
Pokáranie (pozri 1Tm 5,20.24)
Ak je zboru hriech známy (nie taký, ktorý
vyaduje vylúèenie) alebo keï láskavé
(a vèasné) napomenutie nevyvolalo zmenu v chovaní, je nutné verejné pokáranie.
Je to bolestná úloha. Vyaduje mnoho
láskavosti a odvahy. Ale donáa dobré
ovocie, ktoré má ve¾kú hodnotu  aby
mali aj ostatní strach (1Tm 5,20). Bázeò je zdravé znamenie v zhromadení.
Charakterizovala zbor v Jeruzaleme za
èias apotolov: A prila ve¾ká bázeò na
celú cirkev a na vetkých, ktorí to
poèuli. (Sk 5,11) Kde je bázeò, tam je
mení sklon k hriechu.
Oddelenie (pozri 2Te 3)
Kde napomenutie a pokáranie spôsobí
zmätok a zostáva bez úèinku, tam musí
dôjs k úplnému prerueniu obecenstva.
Neporiadne chovanie v Tesalonike sa
môe povaova za ¾ahiu záleitos;
nebol to ve¾ký hriech. Preèo potom také
prísne jednanie? Lebo sa odmietali podriadi autorite starích bratov, ktorých tam
ustanovil Boh. To je vzbura. Samuel povedal Saulovi: Lebo spúra je taký hriech
ako èarodejníctvo a svojvô¾a ako modlárstvo a bohovia. Pretoe si ta zavrhol
slovo Hospodinovo, zavrhol aj on
teba, aby si nebol krá¾om. (1S 15,23)
Odmietnu poslunos, poadovanú starími zboru (ich autorita je podoprená Písmom) je závaná vec a môe by rieená
jedine tak, e celý zbor veriacich sa
chová pod¾a príkazu Boieho Slova: Ale
ak niekto neposlúcha náho slova,
podaného listom, toho si poznamenajte a nesdáva sa s ním, aby sa zahanbil. (2Te 3,14) Nemajte s ním niè doèinenia, so spurným údom.
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Je dobré si vimnú hranice tohto aktu
disciplíny. Nie je to vylúèenie; preto nie je
vinník povaovaný za nepriate¾a (alebo
za bezbonú osobu), ale je káraný ako
brat. Èinnos zboru je pritom podobná
tomu, èomu sme v detstve hovorili posla
k¾aèa. Úèel toho je, aby sa previnilec
zahanbil a bol navrátený z nesprávnej
cesty. Ak sa takému bratovi alebo sestre
budú veriaci svedomito vyhýba, skoro sa
dostaví oèakávaný výsledok, zvlá tam,
kde je úprimnos. Ak je káraný neúprimný
v kresanskom vyznaní, sám sa oddelí od
zhromadenia, èo je napokon len k ozdraveniu zboru.

Kázeò mimo zbor
Kázeò mimo zbor je najprísnejia a najvánejia, akú mono vykonáva. Jej zobrazenie nájdeme v 2M 32, kde zabili Léviho synovia svojich bratov, ktorí hreili.
Je to zhrnuté v 1K 5,13: A tých, ktorí sú
vonku, súdi Boh. Vylúète toho zlého
sami spomedzi seba! To je skutok
vylúèenia. No je v òom zahrnuté o moc
viac, ne len oddelenie údu od zboru
alebo odmietnutie práva úèasti na lámaní
chleba. Èítame: ...vyda takého satanovi na záhubu tela... (1K 5,5) Keï je
jednotlivec pod¾a Písma v tomto smere
káznený a autorita mena Pána Jeia
Krista upevnená, je postavený mimo
zbor, na miesto BEZ BOEJ OCHRANY
(pozri Jb 1,10), podliehajúce iba Boiemu súdu. Nemôe by ani reè o tom, èi sa
má s takým èlovekom jedna ako s bratom. Rozhodne sa povauje za zlého
èloveka, ktorý sa iba nazýval bratom.
Táto najkrajnejia forma kázne sa
uplatòuje na dvojaké zlo:
1. Morálne zlo (1K 5)
V jedenástom veri tejto kapitoly je
zoznam, ktorým sa máme riadi:
l smilník,
l lakomec,
l modlár,

nadávaè,
opilec,
l dráè.
Zo slov apotola Pavla : keby sa menoval bratom A BOL... mono usudzova,
e mal na mysli konkrétneho èloveka,
ktorého normálnym prejavom ivota je
jeden z uvedených spôsobov, menovaných v zozname. Tu sa hovorí o èlovekovi, ktorý uskutoèòuje hriech ako normálny zvyk.
V tomto peciálnom prípade (ktorý je
ve¾mi vány) opísanom vo veri druhom
5. kapitoly 1. listu Korinanom vidíme 
keï ho porovnáme s 2. kapitolou 2. listu
Korinanom  e núti k náprave a to tam,
kde sa preukázala opravdivá ¾útos. To je
vdy zmysel kázne. Na to by sa nikdy
nemalo zabudnú.
l
l

2. Zlo faloného uèenia
(Tt 3,10; R 16,17-19; 2J 9.11)
Zlé uèenie je Bohu tak odporné ako zlý
ivot. To pozorujeme na Pánovom odsúdení zborov v Pergame a Tyatíroch v knihe Zjavenia Jána 2,14.15.20: Ale mám
nieèo málo proti tebe: e tam má
tých, ktorí dria uèenie Balámovo...
Tak má aj ty takých, ktorí dria uèenie
mikuláencov, èoho nenávidím. Pán
neobviòuje zbor z toho, e sa drí zlého
uèenia, ale e má medzi sebou due,
ktoré sa ho dria. Bolo východisko z tejto
situácie, ale nevyuilo sa. Tým sa dal
priechod súdu.
Podobne hovorí Pán zboru v Tyatíroch: Ale mám nieèo málo proti tebe:
e nechá enu Jezábe¾, ktorá hovorí
o sebe, e je prorokyòou, uèi a zvádza mojich sluhov, aby jedli obetované modlám. Mono, e s tým zbor
nesúhlasil, ale trpeli ju.
Èlovek môe pozna alebo zabàdnu
do faloného uèenia bez toho, aby si uvedomoval jeho nebezpeènos a dôsledky.
Ale zavrhnutie bludára musia predchádza dve výstrahy. ¼útos a návrat sú
opä hlavné poiadavky. Kde je na faloné
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uèenie daná z Písma priama odpoveï,
býva návrat rýchly a brat je zachránený
bez ïalích opatrení. Kde tomu tak nie je,
je zrejmé, e onen èlovek sa snaí o rozvrat. A preto, aby sa zachovalo svedectvo
a pokorní veriaci, nezostáva, ako takého
èloveka vylúèi. To sa nevzahuje len na
zbory, ale aj na nae domácnosti (2J 10).
e trest za faloné uèenie je taký prísny ako za zlý ivot, je vidie z 1Tm 1,20:
...z ktorých je Hymeneus a Alexander,
ktorých som vydal satanovi, aby sa
nauèili nerúha sa. (Porovnaj 2Tm
2,17-18; 4,14)
Je zaujímavé, e Newberry vysvet¾uje
slovo uèi ako by uèený káznením.
Kázeò je vdy vyuèovanie, privádzanie
k ¾útosti a napravenie. Nikdy nie je súdnym potrestaním.
Pouèenie o súde zboru môeme
èerpa z prípadu Achana. Jozue mal
ve¾kú zodpovednos  zisti vinníka, ale
keï bol rozsudok vykonávaný, tak celý
Izrael vzal kamene a Achana ukameòoval
(Joz 7). Pouitie tohto prípadu je zrejmé.

Prevzaté: DÖNGES

HOSPODINOVE SLÁVNOSTI
VO SVETLE EVANJELIA
ÚVOD
Boh chcel ma pre seba svätý a astný
¾ud. Ku tomu si vyvolil v minulosti izraelský národ, Abrahámových potomkov; mal
to by ¾ud Jeho vlastníctva, v ktorého
strede chcel býva a zdrova sa. Vieme,
e Jakobovi synovia sa v dôsledku hladu
presídlili do Egypta, a e ich potomkovia
tam zostali po Jozefovej smrti tyristo
rokov v zajatí, lebo Egypania si ich podmanili za otrokov. Tým sa stalo, e Abrahámove potomstvo muselo by najprv
vyslobodené z domu sluby.
Pre túto úlohu si Boh vzbudil Mojia,
aby sa stal vodcom a izraelským prostredníkom; On sám si ho povolal i vycho-

val, potom i poslal pred egyptského vladára s posolstvom: Prepusti môj ¾ud,
aby mi slávil slávnos na púti.
(2M 5,1) Áno, to mala by výsada a úloha
vyvoleného ¾udu, slávi Pánovi slávnos
(sviatok) na púti.
Dnes je celý svet v duchovnom
zmysle takou púou pre svoje odpadnutie od Boha. A vetci, ktorí poznali Boie
mylienky pokoja a radujú sa z Jeho
spasenia a vykúpenia, ktoré nám pripravil vo Svojom milovanom Synovi, Pánovi
Jeiovi Kristovi, Ho môu velebi a oslavova a Jemu sa klaòa v duchu a pravde.
Áno, Pánovi vykúpení sú schopní slávi
Bohu slávnos u na tomto svete, na
duchovnej púti.

HOSPODINOVE
SLÁVNOSTI
Hospodinove slávnosti, ktoré bol povolaný slávi Izrael, sú pre nás plné duchovného významu. Preto nám to bude
na poehnanie, ak budeme o nich premý¾a pod vedením Svätého vo svetle
evanjelia. Boh dal svojmu zemskému
¾udu, ¾udu prvej zmluvy, sedem slávností.
Ak k nim pripoèítame týdenne sa opakujúcu sobotu, tak ich potom pravdae bolo
spolu osem.
Pri výpoète slávností v 3. Mojiovej
knihe 23. kapitole je skutoène aj sobota
menovaná na prvom mieste. Ale stojí za
povimnutie, e Boí Duch, potom, èo
pripomenul slávnos soboty vo veroch
1 a 3, vo veri 4. zaèína odznovu: Toto
sú výroèité slávnosti Hospodinove...,
ktoré budete slávi.
A a teraz sa menuje nasledovných
sedem slávností v roku:
1. Pesach Hospodinovo  Ve¾ká noc,
2. sviatok nekvasených chlebov
Hospodinovi,
3. snopok prvotiny atvy,
4. slávnos Letníc  dva kvasené chleby
prvých plodín Hospodinovi,
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5. pamiatka trúbenia,
6. Kippúrim  deò pokrytia hriechov
pred Hospodinom, deò zmierenia,
7. slávnos stánov sedem dní
Hospodinovi.
Ak necháme sobotu ako samostatnú
slávnos, je sedem slávností. Mnohí poèítajú Pesach spolu so sviatkom nekvasených chlebov ako jednu slávnos, v tom
prípade by ich bolo i so sobotou sedem.
Èíslo sedem je èitate¾ovi Biblie dobre
známe ako èíslo vyjadrujúce Boskú
jednotu v jej rozmanitosti; napr. svietnik
v stánku bol sedemramenný so siedmimi
lampami; v Zjavení je vymenovaných
sedem zborov ako obraz rozmanitého
stavu celej kresanskej cirkvi od jej poèiatku a po jej koniec.
Uvaujme o týchto slávnostiach
bliie pod¾a ich poriadku.

Sobota
Sobota zaujíma zvlátne a nezávislé
miesto medzi Hospodinovými slávnosami. Kým ostatné slávnosti spolu zobrazujú pôsobenie a cesty Boie  to, ako
chce Boh uvies svoj ¾ud do svojho
odpoèinutia, sobota sama o sebe zobrazuje vzneené, veèné odpoèinutie,
ktoré pripravil Boh pre svoj ¾ud.
Kadá sobota mala ¾udu znovu pripomenú odpoèinutie, ktoré mu dáva Boh.
Slovo sobota pochádza z hebrejského
èasoslova znamenajúceho odpoèinutie a prvý raz sa s ním v Písme stretávame v 1M 2,3. V správe o stvorení
èítame: A Boh dokonal siedmeho dòa
svoje dielo, ktoré èinil, a odpoèíval
siedmeho dòa od vetkého svojho
diela, ktoré uèinil. A Boh poehnal
siedmy deò a posvätil ho, lebo v òom
si odpoèinul od vetkého svojho diela,
ktoré stvoril Boh èiniac. Prvý deò,
ktorý èlovek preil po svojom stvorení na
zemi, bola sobota, deò slávnostného

Boieho odpoèinutia. Bolo to Boie odpoèinutie, lebo On pracoval a nie èlovek;
Boh potom vo svojej milosti uviedol èloveka do svojho odpoèinutia.
Aký vzneený dôkaz Boej lásky k èloveku je to a Jeho úmyslu, e milosou
a skrze svoje dielo (nie dielo èloveka, nie
skutky èloveka) chce èloveka uvies do
svojho odpoèinutia a svojej blaenosti!
Na nejakú vlastnú zásluhu tu nemohlo
by ani pomyslenie, ak smel èlovek u
v prvý deò svojho bytia slávi sobotu,
odpoèinutie.

Dôvod Boieho odpoèinutia
Boh neodpoèíval z únavy a kvôli obnoveniu svojich síl. Odpoèinul, pretoe dokonal svoje dielo (ukonèil, bolo hotové)
a pretoe toto dielo bolo dokonalé (perfektné). Sobota odpoèinutia bola súèasne
peèaou, ktorú Boh poloil na svoje dielo
stvorenia, aby ukázal, e vetko, èo uèinil, bolo ve¾mi dobré.
Tak bola daná sobota od Boha
èloveku skôr, ne tu boli boje, akosti
a hriech so vetkými dôsledkami a nespoèetnými utrpeniami. Èlovek by mohol
uíva odpoèinutie ako Boí ctite¾. Ale beda, on tak neurobil, on odpadol od Boha.
Hriech priiel na svet a s ním biedy,
skaza, úzkos a smr.

Koniec Boieho odpoèívania
Mohol tu Boh vzh¾adom na hriechu a skaze podrobený svet, na vetky tie vzdychy
a celú tú biedu na svete, mohol ete
odpoèíva? Nie! Ten, ktorý je hojný v milosrdenstve a nechce smr hrieneho èloveka, ale chce jeho zachovanie a spasenie, do tej miery miloval svet, e svojho
jednorodeného Syna poslal, aby znièil
satanove dielo. A prostredníctvom Neho,
aby utvoril nové stvorenie.
A mohol Kristus, keï priiel, slávi so
idmi sobotu a odpoèíva uprostred biedy
a skazy padlého sveta? Nemohol! Aký by
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to malo zmysel, keï hriech znesvätil skutoèný význam soboty, ktorý kedysi tak
krásne vyjadroval Boiu zá¾ubu v Jeho
dokonalom stvorení?
Ako sa dozvedáme z evanjelia, boli to
práve soboty, v ktorých Boí Syn èinil
to¾ko divov. A keï chcel zas v jednu sobotu uzdravi slepého, povedal idom: Ja
musím kona skutky toho, ktorý ma
poslal... (J 9,4) A bola sobota, keï
spravil Jei to blato a otvoril jeho
oèi. (J 9,14) A keï predtým v Bethezde
uzdravil v sobotu tridsosem rokov nemocného èloveka a za to ho idia prenasledovali a chceli zabi, povedal im:
Môj Otec pracuje a doteraz, i ja pracujem. (J 5,17) Aké zmysluplné slová!

Na èom pracoval Boh?
Znovu podèiarkujeme. Boh nemohol
odpoèíva a zachováva sobotu vzh¾adom na hriech na svete a celej tej ¾udskej
biede. Otec pracoval, aj Syn pracoval.
Áno, Boí Syn zostúpil nato, aby "prepustil zajatcov" a "skazil diablove skutky".
Na kríi odobral samému diablovi moc
a slávil nad ním víazstvo. Keï zomierajúc zvolal: Dokonané je!, ve¾ké a podivuhodné dielo vykúpenia a zmierenia bolo
dokonané, na základe ktorého nastala
teraz pravá sobota Bohu a Jeho ¾udu,
ktorú u môu slávi s blaeným srdcom.
Aké vzneené! Obe Krista Jeia,
Boieho Syna, je dokonalým základom
pravého a veèného sobotného odpoèinutia pre Boha a Jeho vykúpených. Táto
obe odpovedá ako vetkým spravodlivým a svätým poiadavkám Boím, tak
aj vetkým potrebám úbohého, vinami
obaeného hrienika, túiaceho po odpustení a pokoji.
Milý èitate¾, pod kríom na Golgote,
kde prelial krv Boí Baránok, je umonené stretnú sa svätému a spravodlivému Bohu s hrienikom. Boh i èlovek tu
dosahujú svoje práva a svoje odpoèinutie. Boia svätos a spravodlivos je

oslávená a po spasení túiaci hrienik tu
vidí vetku svoju vinu potrestanú a zahladenú v spravodlivom súde, take
môe jasa: Tam, kde je Boh oslávený,
je i moje upokojenie!
To, èo prorokoval almista pred tisíckou rokov, sa stalo na kríi a skrze
ukriovanie Pána Jeia Krista: Milos
a pravda sa stretnú; spravodlivos
a pokoj sa bozkajú. ( 85,11)
Milý èitate¾, h¾adá odpoèinutie svojmu svedomiu, pokoj s Bohom? Pohliadni
vierou na golgotský krí, kde tiekla krv
Boieho Syna za hrienikov. Ona oèisuje
od kadého hriechu. Veï pozná predsa
volanie Pánove: Poïte ku mne vetci,
ktorí pracujete a ste obaení a ja vám
dám odpoèinutie. (Mt 11,28) A ïalej:
Poïte, lebo je u vetko hotové.
(Lk 14,17)

ivot v odpoèinutí
Ak tvoje svedomie odpoèinulo pred svätým Bohom na základe Boích výrokov
o cene a moci Kristovej krvi, potom môe
a má by tvoje srdce tie k¾udné a astné
v nasledovaní Pána Jeia, aj keby viedla cesta údolím såz. Pán dáva tým svojím
i pre ich srdce odpoèinutie, ako sám hovorí: Vezmite moje jarmo na seba
a uète sa odo mòa, lebo som tichý
a pokorný srdcom a nájdete odpoèinutie svojim duiam. (Mt 11,29)
Tak je pre kadého, kto pozná Pána
Jeia ako svojho osobného Vyslobodite¾a, v Jeho diele a v Jeho osobe podávané a pripravené odpoèinutie. Sobota
v Izraeli bola iba nepatrným obrazom
tohto pravého odpoèinutia. A tak, ako bolo v Izraeli smrte¾ným hriechom, t.j. hriechom, ktorý musel by potrestaný smrou,
znesvätenie soboty akýmko¾vek dielom,
take napríklad mu, ktorý zbieral v sobotu drevo, bol skutoène ukameòovaný
(4M 15,32), tak aj teraz nech sa nikto nemýli, e by mohol ku Kristovej dokonalej obeti nieèo prida vlastnými skutkami.
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To by bola opoválivos a Bohu ohavnos. Preto, milý èitate¾, neodvá sa ako
onen naruite¾ soboty v Izraeli, nies Bohu pre odpustenie svojich hriechov ako
nazbierané suché radie svojej spravodlivosti. Nebolo by ti to na úitok.
Svätá sobota  odpoèinutie, ktoré nachádza v Kristovi Boh, môe a má v Òom
nájs i tvoja dua.

Odpoèinutie due a svedomia
Odpoèinutie due je iné ako odpoèinutie
svedomia. Ale oboje dáva Boh skrze
Pána Jeia a Jeho dielo a v Pánovi
Jeiovi a Jeho osobe.

Odpoèinutie budúce
Pre veriaceho zostáva ete tretie odpoèinutie, ktoré zvlátnym spôsobom
zobrazuje starozákonná sobota. Toto
tretie odpoèinutie èaká veriacich v budúcnosti. Nikto ho nedosahuje na tomto svete, ani najvernejí veriaci ho tu nemôe
dosiahnu. Teraz sú veriacemu urèené
boje a utrpenia, vnútorné a vonkajie,
v ktorých preíva odpoèinutie v Kristovi
so srdcom plným útechy a blaenosti
viery, nádeje a lásky.
Ale tejto zemi raz vzíde iná doba s tisícroèným krá¾ovstvom Pána Jeia
Krista. Tu, kde bol zavrhnutý, bude panova. Nastane predpovedaný rok milosti
Pánov, ktorého obrazom je tie sobota.
Tak ako prila kadých sedem rokov
sa opakujúca sobota (rok) odpoèinutia
a po kadých 7 x 7 = 49 rokoch opakujúci sa rok pädesiatych rokov, rok plesania, tak príde aj Ve¾ká sobota tisícroèného kra¾ovania pokoja Pána Jeia
Krista (3M 25), ktorú zobrazoval 50. rok
v Izraeli. Potom bude satan, pôvodca
celého zla, zviazaný a zem zaplesá
a bude kvitnú pod ezlom Pánovho
pokoja a poehnania.
Ale sobota zobrazovala ete vzneenejie, nebeské a veèné odpoèinutie

Boieho ¾udu v Boej sláve. O tomto
odpoèinutí èítame v liste idom: Tak
tedy ete zbýva sobotenie, odpoèinok
¾udu Boiemu (d 4,9) Tam, vo veènom
odpoèinutí, nadíde dokonalá sobota.
Tam budú s Jeiom vo svätom velebení a v nikdy neutíchajúcom blahoslavenstve dlie pred Bohom a u Boha
v nebeskom Otcovom dome vetci
v pravde veriaci. Do tejto soboty chcel
Boh privies a dovedie svoj ¾ud, ako je
napísané:
A videl som nové nebo a novú
zem, lebo prvé nebo a prvá zem boli
pominuli a mora u nebolo. A ja Ján
som videl to sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupujúce od Boha z neba,
prihotovené ako nevestu, ozdobenú jej
muovi. A poèul som ve¾ký hlas od
trónu z neba, ktorý hovoril: H¾a, stán
Boí s ¾uïmi a bude býva s nimi,
a oni budú jeho ¾udom, a on, Boh,
bude s nimi a bude ich Bohom. A Boh
zotrie kadú slzu z ich oèí, a smrti u
viacej nebude, ani alosti, ani kriku,
ani bolesti viacej nebude, lebo prvé
veci pominuli. (Zj 21,1-4)
Milý èitate¾, to je blaený cie¾ veriacich. Písmo nám hovorí: Lebo vchádzame do odpoèinku my, ktorí sme
uverili... (d 4,3) A ïalej: A nevojde
do neho nikdy niè obecné, a èo robí
ohavnos a lo, iba tí, ktorí sú zapísaní
v knihe ivota Baránka. (Zj 21,27)
Nauèili sme sa, e slávnos soboty
s jej odpoèinutím, ktorú dal Boh svojmu
izraelskému ¾udu na konci kadého
únavného týdòa, bola:
1. Trvalým poukazom na prichádzajúci vzneený èas odpoèinutia a poehnania na zemi, v ktorom sa bude zvestova pozemskému Boiemu ¾udu Izrael
zo Siona: Tvoj Boh kra¾uje! (Iz 52,7)
O dobe, kedy bude panova Hospodin
(a On je Jei Kristus) nad zhromadeným, oèisteným a vtedy i veriacim
izraelským ¾udom, hovoria okrem iných
nasledujúce miesta Písma:
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Izaiá 2,1-4; 9,6-7; 11,1-12; 24,23.60,
Jeremiá 23,5-6,
Sofoniá 3,14-20,
Zachariá 14,9,
Zjavenie Jána 20.
Èitate¾om, ktorí majú záujem o idov
a nádej Izraela, bude istotne vítanou
poznámka oh¾adne vetkých zboných
idov, ako vdy v piatok veèer, teda pred
zaèiatkom soboty, na jej uvítanie spievajú
nasledovnú pieseò: Lecha dodi likrath
kala t.zn.: Sobota zaèína, poï priate¾,
vítajme ju so svadobnou radosou.
A obrátení k zas¾úbenej zemi (k Betlehemu) spievajú ïalej v jednej slohe tejto
piesne: Moje srdce vidí vierou na tróne
Syna Izaiho z Betlehema.
ia¾, e Izrael sa zatvrdil a nepoznal,
e zas¾úbený vladár z Betlehema
(Micheá 5,2) sa u dávno narodil; e
Syn Jesseho, predtým, ne mohol zasadnú na trón, musel trpie a zomrie na
kríi za hriechy Svojho ¾udu. Prv, ne
mohol vies Izrael k slávnosti stánkov,
sviatku odpoèinutia a blaenosti, ktorým
konèia vetky Hospodinove slávnosti,
musí s Izraelom slávi najprv prvú slávnos  Paschu, Ve¾kú noc, kde Ho poznajú ako pravého Ve¾konoèného Baránka,
ktorého krv bola preliata za nich.
2. Predovetkým ale, mala by sobota obrazom veèného odpoèinutia
pripraveného Boiemu ¾udu. Tam vedie
Boia mocná ruka Otcovská a verné
Otcovské srdce vetkých vykúpených po
únave a súení ivota. Tam zotrie kadú
slzu z ich oèí a bude veène s nimi. Tam
obracia Svätý Duch stále srdce a zrak
veriaceho, ktorý je tu iba hos a pútnik.
Napriek tomu, e veriaci u naiel svojmu
svedomiu a srdcu odpoèinutie v Kristovi,
Vykupite¾ovi, túi vyjs z tohto sveta,
miesta hriechu a biedy a by po vstúpení
do slávy tam, kde je Jeho Pán a Spasite¾.
Tam bude s Ním a so vetkými vykúpenými v blaenom velebení, vzdialený boju
a utrpeniu, pre Boou tvárou a v Boej

sláve odpoèíva navdy. Tam v príbytkoch
pokoja a ustavièného svetla a dokonalej
blaenosti pred Boou tvárou, tam nastane pravá sobota, veèná, bez konca.
Preloil:

Vladimír Komárek

NEPOVIMNUTÉ
KRÁ¼OVSTVO
Moje krá¾ovstvo nie je z tohto sveta
(J 18,36)
Ve¾kým nepriate¾om Pána Jeia Krista
v dnenej dobe je praktická práca, ktorá
nemá základ v Novom Zákone, ale vo
svete. Vyaduje ve¾a energie a aktivity,
ale nedbá na skrytý ivot s Bohom.
Zdôrazòuje nesprávnu vec.
Pán Jei povedal, e Boie krá¾ovstvo je skryté: Krá¾ovstvo Boie nepríde s pozorovaním, ...Lebo, h¾a, krá¾ovstvo Boie je medzi vami (Lk 17,20-21)
Kresanskí pracovníci èasto usilujú
o to, aby si ich vimli ¾udia, zatia¾ èo
opravdivá moc ¾udského ivota sa zjavuje práve v tej najosobnejej a najskrytejej oblasti ivota.
Musíme sa zbavi nákazy ducha tohto
náboenského veku, v ktorom ijeme.
V ivote náho Pána nebol nijaký zmätok
ani èinorodý zhon, ktorý si dnes tak
ceníme. A uèeník má by ako jeho
Majster. Poslaním Boieho krá¾ovstva nie
je obecný prospech, ale osobný vzah
s Kristom.
Sila tejto biblickej koly nespoèíva
v praktických aktivitách. Celá jej moc
spoèíva v tom, e sa tu vnoríte do Boích
právd, aby ste nimi nasiakli. Nemáte najmeniu potuchu, akú budúcnos pre vás
Boh pripravuje, a neviete, akým tlakom
a napätiam budete prechádza doma
alebo v cudzine. Ak premrháte svoj èas
v nespoèetných aktivitách, namiesto aby
ste sa norili do ve¾kých a základných
právd o Boom vykúpení, potom, keï tlaky
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a napätia skutoène prídu, tak neobstojíte.
Ak vyuijete tento èas na to, aby ste
zakorenili v Bohu a zaloili základy,
napriek tomu, e sa vám to môe zda
nepraktické, potom Mu zachováte vernos vo vetkých okolnostiach.

Josef Kurz

Èasopis Kresan,
roèník III., december 1950, èíslo 12.

PREDESTINÁCIA
A VYVOLENIE
Predestinácia je Boie tvorèie predzvedenie a predurèenie. Je to tajomný èin Boej
zvrchovanej(1) vevedúcnosti(2) a vemohúcnosti(3) vo veènosti pred poèiatkom
vetkých vecí. Bohu nepribúda múdros
ani neubúda. Vetko, èo bolo, je a bude,
je od veènosti Bohu dokonale známe do
vetkých, do posledných podrobností:
Známe sú Bohu od veku vetky jeho
diela. (Sk 15,18)
Bohu nepribúda ani neubúda moc:
vetko, èo bolo, je a bude, je pod Jeho
zvrchovanou nadvládou, take ani vlas
z hlavy nespadne bez Jeho vôle.
Boh vloil do vetkého diania prirodzené zákony. Sú nezmenite¾né a nezruitelné ako napríklad zákon sejby
a atvy. Pôsobia dokonale a veobecne.
Boh pozná vopred súhrn vlastností
(povahu) vetkého a vie, ktorým prirodzeným zákonom sú podriadené, a akými prirodzenými zákonmi sa vyvíjajú.
Na základe toho predurèil ich koneèný
výsledok.
Takto Boh ustanovil predzvedením
nezmenite¾né plány o koneèných výsledkoch vetkých vecí. Tieto plány, ktorých
hlavná línia je oznámená prorockým
slovom, sú naprosto pevné, zákonite
presné, nezmenite¾né a neopravite¾né.
Nijakej moci zla sa nepodarí pozmeni ani
najmení detail, a tak urobi z Boha
luhára, keby sa nestalo to, èo Boh vopred
oznámil. Preto i vetko zlo musí proti svo-

jej vôli slúi Bohu a Jeho sláve, ako sa
stalo napríklad pri smrti Krista. Vtedy
urobila ¾udská zloba, ktorá pribíjala Boieho Syna na krí, len to, èo predurèila Boia ruka a Boia rada, aby sa
stalo. (Sk 4,28)
Predestinácia nie je nejaká slepá
vonkajia osudovos, ktorá si ako grécke
fátum(4) despoticky podmaòuje ¾udské
due a veci nièiac ich osobitos. Predestinácia je vnútorná zákonitos zvrchovaného a stáleho Boieho pôsobenia vo
vetkom, èo sa deje. Nie je to víchrica
podvracajúca hory a rozráajúca skaly,
nie je to zemetrasenie, v ktorom sa zrúti
kadé rozhodnutie ¾udskej slobodnej
vôle, nie je to oheò, ktorý spa¾uje a obráti
na popol vetko, èo mu stojí v ceste
a pred ktorým sa márne snaí uniknú.
Je to tichý a jemný hlas: A riekol: Vyjdi,
postav sa a stoj na vrchu pred Hospodinom. A h¾a, Hospodin iiel pomimo. A najprv sa valil ve¾ký vietor silný,
ktorý podvracal vrchy a lámal skaly,
pred Hospodinom. Ale Hospodin
nebol vo vetre. A po vetre nasledovalo
zemetrasenie; ale Hospodin nebol v zemetrasení. A po zemetrasení oheò; ale
ani v ohni nebol Hospodin. A po ohni
bolo poèu TICHÝ HLAS JEMNÝ.
(1Kr 19,11-12) Za vetkými víchricami, zemetrasením i ohòami ¾udských dejín, kráèa nevidite¾ný Boh, riadiaci a usmeròujúci vetko pod¾a rady Svojho srdca, ktorej
tichý a jemný hlas poèuje len ucho proroka, ijúceho v súlade s Boím srdcom.
Predestinácia je tvorèím prejavom slobodnej zvrchovanosti a zvrchovanej Boej slobody pri kladení prirodzených základov diania v stvorení, pri ktorom sa naprosto neprihliada k spolupráci stvorených
(1)

zvrchovaný (nièím neobmedzený, nezávislý,
suverény, absolútny, svojbytný, vrcholný a najvyí)

(2)
vevedúcnos (schopnos vetko o vetkom vedie)
(3)
(4)

vemohúcnos (schopnos vetko zmôc, vetko
urobi, ma vetku moc a vládu)
fátum (pod¾a antických predstáv neodvratný,
predurèený osud, údel)
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bytostí, k ich úsiliu a dobrej vôli, ale kde je
jediným èinite¾om Boh sám.
Predestinácia je tajomstvom zvrchovanej Boej vôle. Je èiastoène odkrytá
èloveku preto, aby ho prijal pokornou vierou, aby sa radoval z prirodzenej nezmenite¾nosti Boích plánov, aby s neochvejnou statoènosou videl za kadým zlom
dirigujúcu a kontrolujúcu Boiu ruku
(kniha Job; R 8,31-39), aby sa v hlbokej
vïaènosti skláòal pred milostivým Bohom
v poznaní, e na kladení najvlastnejích
základov spasenia sa neprièinil svojou
vô¾ou, svojimi skutkami, dobrými vlastnosami, ba ani svojou vierou (Job 38,4;
2Tm 1,9), a aby pri svojej spolupráci
s Bohom v pokore zisoval, e Boh je
iniciátor a prvým (1J 4,19), take èes
a sláva patrí jedine Bohu.
Predestinácia je posledný èlánok v reazci Boej milosti. Domý¾a uèenie
o spasení z milosti do posledných dôsledkov (R 8,28-30).
Predestinácia je tajomstvom, ktoré je
nám len èiastoène odkryté. Nech je toto
zdôraznené! Preto sa nesmie sta predmetom rozumových pekulácií, ktoré a
dodnes vedú i tých najzbonejích a najmúdrejích z ¾udí do nepreniknute¾ných
húav logických rozporov, v ktorých kalná lampièka ¾udského rozumu beznádejne zhasne.
Vyvolenie je len urèitá, nepatrná èas
celkovej predestinácie. Ale predestinácia
sa týka dejín celého vesmíru a posledných údelov celého sveta a vetkého diania, vyvolenie sa týka len Cirkvi Kristovej
 výstup a koneèný cie¾ predzvedenia.
Kadý, kto uveril v evanjelium Kristovo
a stal sa údom Cirkvi, Tela Kristovho, bol
ku tomu vyvolený vo veènosti, pred poèiatkom vetkého (Ef 1,4-6). Vyvolenie
nemá v podstate niè spoloèné so spasením v najirom zmysle slova, ale iba
s príslunosou k Cirkvi Pána Jeia
Krista a ku zvlátnym úlohám, ktoré má
táto presne definovaná Boia rodina
v èasnosti i vo veènosti.

29

Karel Koøínek

Cestou ivotem, roèník 35.,
3., 19., 31. augusta, 14. októbra
a 5., 9. novembra 1977

KTO NÁS ODLÚÈI
OD LÁSKY KRISTOVEJ?
(R 8,35)

Zármutok?
Mária stála pri hrobe Pánovom zvonku
a plakala. Aký ve¾ký bol jej zármutok!
Odlúèil ju od ivého Krista!
Áno, zármutok pôsobí to, e sa nám
Pán Jei javí ako màtvy  bezmocný
a k naim bolestiam a problémom nevímavý. Zdá sa nám, ako by neexistovala
Jeho láska k nám, ak naozaj ije, alebo
ako by Jeho láska zomrela s Ním...
Nech bola Mária akoko¾vek zarmútená a jej pocit odlúèenia od Pána sebe
väèí, vieme, e to niè nezmenilo na nádhernej skutoènosti, e nebola a nemohla
by nikdy odlúèená od Jeho lásky! On
sám sa postaral o premenu Máriinho zármutku v neskonalú rados. Jej zármutok
dral jej oèi v slepote iba dovtedy, kým
nezaèula HLAS IVÉHO PÁNA!
Podobne by sme mohli hovori o zármutku uèeníkov idúcich do Emaus
i o vlastných zármutkoch, v ktorých nás
ná drahý Pán nikdy nenechal a mohli sme
s apotolom vyzna, e nikto a niè nás
nemôe odlúèi od Neho a od Jeho lásky!
Vo Filipách mal Pavol a Sílas dos
dôvodov k zármutku (Sk 16) a predsa sa
dokázali radova a spieva v okovách
a klade len preto, e oèi ich viery videli
IVÉHO PÁNA, od ktorého a od ktorého
lásky ich nikto a niè nemôe odlúèi.

Úzkos?
Keï sa uèeníci plavili na príkaz Pánov
v odpornom vetre (Mt 14,24), ustali
tak, e sa im po vlnách kráèajúci Kristus
javil ako prízrak resp. straidlo (obluda)
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a namiesto uspokojenia ich zachvátila
úzkos a taký des, e od hrôzy krièali
(Mt 14,26).
Úzkos dokáe nato¾ko skresli pravdu, e v Pánovi videli iba prízrak a vetko,
èo súvisí s Jeho drahou osobou ukazuje
úzkos ako nieèo neprijate¾né  odporné
a hrozné. Tak odluèuje úzkos od Krista
a Jeho lásky!
Aké je to vzácne, e ani tento stav
vak nemôe uèeníkov a nikoho z nás
odlúèi od vzahu Pána Jeia k uèeníkom, k nám! On nielen prichádza za nami, nielen prekonáva vetky prekáky,
ktoré sa Mu stavajú na odpor, ale SVOJÍM SLOVOM odstraòuje celú úzkos 
a tým otvára oèi k správnemu videniu
seba! Tak miznú vetky prízraky a mátohy úzkosti a v obnovenom videní prítomného Pána zavládne pokoj a rados.
Vzápätí preije Peter smrte¾nú úzkos,
keï sa po nevydarenej chôdzi po vode
k Pánovi zaène topi. Preèo sa zaoberá
silným vetrom a svojou odvahou? To
predsa vedie vdy len do úzkosti a zahynutia! Preèo sa nezaobera PÁNOVÝM
SLOVOM a stráca svoj poh¾ad na Neho?
Toto Petrovo odlúèenie skrz úzkos by ho
stálo ivot, keby tento jeho stav mohol
Krista odlúèi od neho!

Prenasledovanie?
UÈENÍCI mali vetky dôvody pre zatvorené dvere po smrti svojho Majstra
(J 20,19). Plným právom oèakávali, e sa
teraz prenesie na nich idovská nenávis,
pre ktorú ukriovali ich Pána. Prenasledovanie, protivenstvo od idov síce ete
nenastali, ale oni u nimi zaèínajú i, èi
lepie  ivori! Dochádzajú k opaku toho,
èo od nich poadoval Pán. On im dal
k¾úèe k otváraniu Boieho krá¾ovstva
nielen pre idov, ale i pohanov, k¾úè svojej lásky k otváraniu ¾udských sàdc pre
Pána Jeia Ale oni ho nielen nepouijú
na tento úèel, ale dokonca naopak 
pouijú ho k uzavretiu dvier, k uzavretiu

sa medzi tyri steny namiesto cesty ku
vetkým národom a do poslednej
konèiny zeme!
Vidíme, ako dokáu prenasledovanie a protivenstvo èloveka odlúèi
od vnímania ivého Krista a od povedomia Jeho lásky. Potvrdzuje to Lukáova
správa o tom, ako sa uèeníci na¾akali
a prestraili, keï sa Pán zjavil uprostred
nich:
Ale oni celí na¾akaní a prestraení, domnievali sa, e vidia ducha.
(Lk 24,37) Dali sa prenasledovaním
odlúèi od Pána, ale Pán sa nedal nikým
a nièím odlúèi od nich! Priiel za nimi
a svojou prítomnosou a svojím pokojom zahnal ich celý strach  SVOJÍM
SLOVOM A SVOJÍM OSOBNÝM ZJAVENÍM.
Ako sa potom vetci zaradovali, vidiac Pána a ako Ním boli posilnení pre
budúce protivenstvá a prenasledovania,
ktoré neodluèujú, ale spájajú s Ním!

Hlad?
Otázka chleba bývala èasto v popredí
záujmu uèeníkov Pána Jeia. Mali staros o chlieb pre zástupy (Mt 14,15), mali
staros o chlieb pre seba (Mt 16,7), ba
dokonca o chlieb pre Pána (J 4,31) 
a pre samotnú problematiku hladu a jeho
likvidácie nemajú zmysel pre chlieb
Pána Jeia Krista, ktorým sa On sýtil
a ktorý priiel da k nasýteniu ¾udským
duiam v sebe samom. Tak ani nie hlad
samotný, ale u púha obava z hladu ich
vlastne odluèovala od porozumenia
Pánovi a tým od samého Pána a od vnímania Jeho lásky k sebe. Ako ¾ahko
a skoro zabudli, e Pán je rozhodujúci
èinite¾ i v otázke nasýtenia tela a to vtedy
a tam, kde padajú vetky ¾udské a technické prostriedky (Mt 16,8-10). Pre túto
chlebovú otázku trpí ujmu ich vzah
k Pánu Jeiovi.
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Nie sme aj my èasto na úkor svojho vzahu k Bohu a k Jeho láske
príli zaneprázdnení existenènými starosami, ktoré sú èasto
zbytoèné  a nezabúdame na to
NA KOM sme vlastne existenène
závislí? Aké jedineèné je stanovisko náho Pána ku tejto otázke!
Jeho nemohol hlad donúti upadnú do satanovej nástrahy (Mt 4,4),
ani k tomu, aby nesplnil svoje poslanie zanedbajúc plnenie Otcovej
vôle (J 4,32-38)! Môe tento Jeho
vzah lásky k tebe narui nejaký
hlad ? A èo ty?

Nahota?
Náman zakrýval odevom svoje malomocenstvo. Kadý èlovek má rovnakú snahu
zakry nedostatky svojej prirodzenosti.
Ko¾ko je tu pretvárky, li a fale, ko¾ko
okázalosti a gest, do ktorých sa èlovek
zaha¾uje len preto, aby nevyla najavo
jeho bieda a hriech! Èasto sa podobá
¾udský ivot skôr divadelnému javisku
s hercami, hrajúcimi viac, èi menej zdarilo akési svoje role, ne pravdivému
vyjadreniu skutoènosti. Èasto si musíme
klás otázku, èi by sa vôbec mohol obís
ivot bez tých kostýmov, ktoré mono
strieda pod¾a potreby.
Aké nesmierne aké bolo pre Námana vyzleèenie z nádherného rúcha
a zjavenie jeho biedy! A aké ne¾ahké bolo pre márnotratného syna navrátenie
k otcovi  v handrách! Nahota vdy znamená poníenie ¾udskej dôstojnosti
a krásny odev jej zvelebenie. Ná drahý
Pán mal len jediný odev, ktorý Mu darovali ¾udia, a ktorý Mu nakoniec ¾udia aj
vzali... Aká potupa, keï bol zbavený svojho odevu a vystavený ako nahý zloèinec
veobecnému posmechu! Jeho nemohla
od nás odlúèi iadna potupa a hanba
nahoty!

Dokáeme aj my pre Pána znáa
pohanu a posmech? Dokáeme znies,
keï nás hrieny svet zbavuje náho
odevu kvôli Kristovi? Ak Jeho neodlúèi
iadna nahota od nás, ako by nás mala
odlúèi od Neho?

Nebezpeèenstvo? Meè?
Dobre poznáme príbeh o Petrovom hrdinstve! Vo svojom citovom výleve nadenia vyznáva svoje úprimné predsavzatie, e ho ani alár, ani smr neodlúèia
od Pána (Lk 22,33), aby vzápätí púha
predstava nebezpeèenstva ovplyvnila
jeho bojazlivé srdce k trojakému popretiu svojho Majstra! Ako málo staèí
uèeníkom Pánovým, aby Ho zapreli
svojím mlèaním, vytáèaním sa, èi lou!
Aké nepatrné, èi vôbec len zdanlivé nebezpeèenstvo v bezvýznamných veciach
privedie Boie diea ku strate charakteru
Boieho synovstva a tak odluèuje od
Pána Jeia!
Akému nebezpeèenstvu bol vystavený ná drahý Pán  pre nás!
Na nikoho sa nesústredil satanov
útok so vetkými hrôzami hanby,
opustenosti a utrpenia tak, ako na
Neho! Aký hrozný zápas bojoval
v Getsemane, kde bol Jeho pot
ako kvapky krvi, aké hrozné muky
preíval v Gabate, kde pocítil zvrchovanú nenávis svojich bratov, za ktorými priiel od svojho
Otca, aby ich zachránil, aká nami
nevystihnutelná boles smädu
a opustenosti od Boha ho suovala na Golgote! Aj keï vedel
o vetkých týchto nebezpeèenstvách, rozhodol sa úplne dobrovo¾ne ís touto cestou  pretoe
On nikdy nemohol zaprie sám seba a nemohol zaprie Boha v Jeho
neskonalej láske!

blok 16.qxd

4.12.2011

20:06

Page 32

KRESAN

32

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

Adolf Saphir

Ze slov pravdy a lásky, roèník VIII., 1924

KRISTOVA KRV
...svojou vlastnou krvou voiel raz
navdy do svätyne vynajdúc veèné
vykúpenie. (d 9,12)
Nie bez svätej bázne a trasenia, a predsa
s hlbokou radosou má kresan hovori
o drahej Kristovej krvi. Tu je srdce,
najvnútornejia svätyòa naej viery.
Nedivte sa, bratia, e toto uèenie bolo
vdy kameòom úrazu a skalou pohorenia. Ale kde nemôe vidie ¾udský um
múdros a neobnovená myse¾ pochybuje a posmieva sa, tam sa Boí svätí
skláòajú pred Bohom a budú sa skláòa
na veky.
Kristus je stred vetkých boských
zjavení. Toto tajomstvo iari so stále
rastúcim jasom celým Písmom.
Èi Ho nevidíme u v lepej Ábelovej
obeti a na verajach Izraelských domov
v onú pamätnú Ve¾kú noc? Èi sa s Ním
nestretávame na kadej stránke 3. knihy
Mojiovej? Nepoèujeme Ho v tom velebnom a dôraznom prehlásení: Bez vyliatia krvi, nedeje sa odpustenie hriechov? Èi Ho nezobrazuje celé zariadenie Stanku? Môeme Ho nevidie
v slovách Izaiáa o Mesiáovi, e vylial
svoju duu na smr? A v slovách
Zachariáa: ..a obrátia svoj zrete¾ ku
mne, ku tomu, ktorého prebodli?
(Zach 12,10)
Pán Jei prehlásil: Ak nebudete
jes tela Syna èloveka a pi jeho krvi,
nemáte v sebe ivota. (J 6,53) A v pos-

ledný veèer povedal: Toto je tá moja,
tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva
za mnohých na odpustenie hriechov.
(Mt 26,28)
Podobne pripisujú zvlátnu dôleitos
ako Pánovej smrti, tak i Jeho preliatej
drahej krvi vetky apotolské listy. V knihe Zjavenia, ktorou konèí Písmo, sa to
uèenie spomína opä a opä so zvlátnou
vánosou. Hneï v 1. kapitole vzdáva
milovaný uèeník Ján èes a slávu Tomu,
ktorý si nás zamiloval a umyl nás svojou krvou a uèinil nás krá¾ovstvom (pozostávajúcim) z kòazov Bohu a svojmu
Otcovi.
Vetky nebeské chválospevy, hlasy
anjelov i svätých pripisujú vykúpenie
smrti Kristovej a Kristovej krvi pripisujú
ospravedlnenie svätých aj víazstvo nad
hriechom a zlostníkom.

O inom predmete nie je apotolské uèenie také dôrazné,
také jasné a tak hojné. Táto
pravda plnila ich srdcia a bola
ich ústrednou mylienkou.
Skrz Kristovu krv, my, ktorí
sme boli ïalekí, stali sme sa
blízki; prostredníctvom jeho
krvi sme ospravedlnení; Kristus trpel, aby nás posvätil svojou krvou; máme, a to na veky,
vykúpenie skrze Jeho krv;
Jeho krv nás oèisuje od
kadého hriechu a Cirkev bola
kúpená za túto ve¾kú cenu.
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Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.
Cestou ivotem, roèník 35.
9., 11., 13., a 15. 7. 1977

MODLITBA
...je treba vdycky sa modli a neustáva. (Lk 18,1)
V modlitbe hovoríme s Bohom  vzdávame Mu poctu, prihovárame sa, prosíme èi rozprávame s Ním. Boh nechce,
aby Jeho deti ili ivotom samé, ale
chce, aby Mu oznamovali vetky svoje
iadosti a radovali sa z obecenstva
s Ním.

Pán Jei nás uèí
nieko¾kým prostým,
základným princípom
modlitby:
l

l

l

l

Nemodlite sa ako pokrytci, ktorí vystavujú zbonos na obdiv, aby boli
chválení.
Nemodlite sa ako pohania mnohými
slovami. Mnoho slov sa Bohu ne¾úbi.
On vetko vie a miluje nás. Nemusíme
Ho prehovára, aby bol milostivý,
alebo aby nás poèul. Zvyk, skôr
zlozvyk opakova: Boe, poèuj nás!
sa podobá poèínaniu faloných prorokov, volajúcich: Bálu, vysly nás!
(1Kr 18,26).
Modli sa o odpustenie pre seba a neby ochotný odpusti, nemá zmysel
(Mt 6,14).
Modli sa bez záujmu, ako to zobrazuje podobenstvo v Lk 11,5-13 a 18,1-8
je zbytoèné. Modlitba musí by naliehavá. Treba prichádza bez mnohých slov, ale èasto, nevzda sa
a neochabnú. To je modli sa s vierou
a vytrvalosou.

Vzorová modlitba Pána Jeia
(Mt 6,9-13)
Dôkladne si premyslime jej zloenie,
obsah, håbku a rozsah.

Na prvé miesto kladie Boie
záleitosti do troch prosieb:
1. aby bolo posvätené Jeho meno,
2. aby prilo Jeho krá¾ovstvo,
3. aby sa stala Jeho vô¾a.

Nae vlastné potreby sú obsahom
nasledujúcich tyroch iadostí:
4. o
5. o
6. o
7. o

pokrm,
odpustenie,
vedenie a
ochranu.

Modlitbu konèí
vzdaním pocty Bohu.
V modlitbe nie je miesto pre sebecké
moje, myslí na druhých, preto my,
nae.
Táto bezvadná modlitba sa ale nesmie zvrhnú v bezduchú formalitu, zbrklo drmolenú, zbytoène opakovanú.

Spôsob modlitby
Nech je naa modlitba v Duchu. Odrieka
nauèenú modlitbu (i keï môe by èas
od èasu uitoèná) je ako opieranie sa
o palicu. Nauème sa dobroreèi Bohu
a modli sa v Duchu. Zas¾úbenie v R 8,
26-27 je naou výsadou: A tak podobne i Duch spolu pomáha naim slabostiam. Lebo toho, èo by sme sa mali
modli nevieme; ale sám ten Duch
sa prihovára za nás nevyslovite¾nými vzdychaniami. A ten, ktorý spytuje
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srdcia, vie, èo je myse¾ Ducha, e sa
pod¾a Boha prihovára za svätých.
Spôsob, ako sa modli, objasòuje ver
Ef 6,18: ...modliac sa kadou modlitbou
a prosbou kadého èasu v Duchu
a tým cie¾om bdejúc s celou vytrvanlivosou a prosbou za vetkých svätých.

Klaòanie sa (dobroreèenie,
vzdávanie pocty)
Je to najvyia forma modlitby. Je prejavom due, ktorá sa raduje v Bohu; vzdáva Mu poctu, velebí a oslavuje Ho v obdive nad tým, aký je On, a èo pre nás
v Kristovi uèinil. ...lebo aj Otec h¾adá
takých modlitebníkov (svojich ctite¾ov)... (J 4,23-24)
Príkladom sú almy 145 a 150.
Neobsahujú jedinú prosbu, len oslavu
Pána.

Príhovor
Ulachtilou formou modlitby je príhovor
za druhých ¾udí. Vimnime si modlitbu
Pána Jeia za nás v J 17 a nauème sa
predklada Bohu potreby druhých ¾udí.
Èasto je nám zaako modli sa za seba,
a a príhovor za druhých akoby zdvihol
stavidla naej modlitby.

Rozhovor s Bohom
Rozhovor s Bohom je tá najplodnejia
forma modlitby. iadne nejasné a neurèité výroky ako ó, Boe, poehnaj...,
ale rozhovor s Bohom a vetkých naich
záleitostiach. Asi tak, ako keï priniesol
Ezechiá dopis do chrámu:
Vtedy vzal Ezechiá list z ruky
poslov a preèítal ho, a odíduc hore do
domu Hospodinovho, rozvinul ho Ezechiá pred Hospodinom. (2Kr 19,14)
Alebo ako Dávid, keï sedel pred
Hospodinom a hovoril s ním o krá¾ovstve.

Pravidelnos modlitby
Modlime sa pravidelne v urèitú dennú
dobu. Dávid a Daniel sa modlili zásadne
ráno, napoludnie a veèer:
Veèer i ráno i na poludnie sa budem úpenlivo modli a pokorne vola,
a vyslyí môj hlas. ( 55,18)
A Daniel, keï sa dozvedel, e bolo
napísané také písmo, odiiel hore do
svojho domu (a obloky mu boli otvorené hore na jeho izbe proti Jeruzalemu), a trikrát za deò k¾akol na svoje
kolená a modlil sa a chváliac ïakoval
pred svojím Bohom, preto, e to tak
robieval i pred týmto. (Da 6,10)
Ale okrem týchto obvyklých modlitebných chví¾ sa nauème modli v priebehu
dòa, pri èakaní i na ceste, skrátka vdy.
Modlitba v skrytosti srdca sa stane
poehnaným zvykom.

blok 16.qxd

4.12.2011

20:06

Page 35

KRESAN

35

SPRÁVY ZO ZBORO V
Spomienka na brata Jána Javorníka.
Brat Ján Javorník sa narodil,
24. 4. 1924 v Sebedíne pri Banskej
Bystrici. V rodine bol vychovávaný
svojou matkou k bázni Boej. Ukonèil
¾udovú kolu a tie v tom èase aj
metiansku kolu. Vo svojich 11 rokoch v zhromadení brata Gyoriho
v Banskej Bystrici prijal Pána Jeia
Krista ako svojho osobného Spasite¾a a Pána. Vyuèil sa v textilnom
obchode poèas 3 rokov a pracoval
skromne vo svojom obchode v Bátovciach. V roku 1946 uzavrel manelstvo s Annou rodenou Balkovicovou, s ktorou im Pán
Boh daroval 4 deti, Duana, Jána, Annu a Petra. V roku 1955 Pán náhle odvolal jeho
manelku. Na krátku chví¾u mu bola pomocou jeho 73 roèná matka. Odstupom èasu vidíme
vierou, e to bola vô¾a Boia a modlitby, aby v roku 1956 svoje ivoty brat Ján Javorník
a sestra Anna Kriková spojili v poehnanom manelstve. Veï tyri deti dostali znova
v sestre Anièke milujúcu matku. V tomto manelstve im Pán poehnal ete dvoch synov
Pavla a Daniela.
Brat Javorník svedomite ako veriaci pracoval v Kovoplaste Nitra, kde ho vedenie podniku poverilo funkciou vedúceho obchodného oddelenia. Bolo potrebné aby si zvýil vzdelanie. S Boou pomocou ho ukonèil na Technicko-prevádzkovom intitúte. Väèinu svojho
plodného ivota preil so svojou rodinou v Nitre. V zhromadení slúil Boím Slovom a bol
zodpovedný ako starí zboru. Od roku 1982 bol starími Kresanských zborov poverený
zastupova tieto zbory pred tátnou správou. Poèas týchto rokov verne slúil Pánovi, hoci
to bola zloitá doba. Táto práca vyadovala ve¾a modlitieb a stretnutí s bratmi, aby mohol
obstá pred Pánom a ¾uïmi. Brat èasto spomínal na modlitby s br. Viktorom Ostroluckým.
Pán pridal vdy potrebnú múdros k odpovediam na otázky prichádzajúce zo tátnej správy.
Brat Javorník sa presvedèil o pravde Boieho Slova, e vtedy Duch Svätý hovorí za nás.
Pán sa mnohokrát oslávil a priznal, lebo to bolo konané v Jeho sile a zmocnení.
Zaèiatkom roku 2002 prili do ivota viery zdravotné skúky, tie aj pobyt v nemocnici
a stále pretrvávajúce zdravotné problémy manelky. Po èastých modlitbách a dohode
s manelkou i vetkými demi, sa odsahovali z Nitry do Devínskej Novej Vsi k najmladiemu synovi Danielovi a jeho rodine.
Zbor veriacich v Devínskej Novej Vsi bol obohatený príchodom brata Javorníka. Bol príkladom ivota viery po celý jeho ivot. Èasto si èítal Boie Slovo, èo sa prejavovalo aj v jeho
slubách v zhromadení, vdy bol pripravený k slube Bohu aj ¾uïom praktickou pomocou.
Veriaci v zbore videli jeho odovzdaný ivot cele Pánovi. Jeho sluby Slovom Boím na mesaèných zhromadeniach v Bratislave boli vdy srdeène prijímané a oèakávané.
Jeho odchod z èasnosti do veènosti bol v plnej istote viery a v pokoji. Nebolo u treba
operácie srdca na ktorú èakal. Pán pred tým odvolal svojho slúobníka k sebe 23. 9. 2011.
Po jeho odchode vidíme naplnenie Boieho Slova z epitoly idom 13,7: Pamätajte
na svojích vodcov, ktorí vám hovorili slovo Boie, a pozorujúc, aký bol ich východ,
to jest koniec ich obcovania, nasledujte takú vieru.
Za zbor Devínska Nová Ves Milan Neklapil
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za bezboných
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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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Uvedené tituly, ako aj zoznam ïalej literatúry je moné získa na adrese:
Misijná spoloènos evanjelia Jeia Krista, Púpavova 4, 84104 Bratislava,
alebo na adrese redakcie èasopisu Kresan.
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