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ÚVOD
Spasite¾
Milí èitatelia,
aj keï sa bene tento výraz nepouíva, chápeme, e spasite¾ je ten,
kto za cenu svojho ivota zachránil
iného pred smrou. Preto nami hýbu
ivotné príbehy tých, ktorí preili
spasenie a s vïakou hovoria o svojom spasite¾ovi.
Dnes Vám píem o mojom Spasite¾ovi, Pánovi Jeiovi Kristovi a záchrane mojej due Jeho smrou.
Preto Ho milujem a vyslovujem Jeho
meno s vïaèným srdcom, lebo zomrel za moje hriechy. Svätý Boh ma
tak miloval, e dal svoj ivot za mòa,
hrieneho èloveka.
Narodil som sa ako otrok hriechu.
Mono znie niekomu výraz otrok prehnane. Ale po celej zemi ete aj dnes
ijú zotroèení ¾udia zbavení dôstojnosti a slobodnej vôle.
Písmo hovorí, e v naom tele je
hriech. Núti nás robi to, èo nenávidíme. Robí si s nami èo chce. To je
otroctvo. Kadý èlovek bez výnimky
je otrok hriechu a potrebuje Spasite¾a. K naplneniu tejto vnútornej
potreby a role spasite¾ov sa podujímali a budú podujíma ¾udia  vynikajúci myslitelia, architekti vnútornej
slobody, zakladatelia náboenstiev,
siekt. Vetci vzbudzujúci nádej spasenia potia¾, kým sa sami nekompromitujú ako otroci hriechu, ktorí myslia
na svoje rozkoe viac ako na Boha,
na zbohatnutie viac ako na nebeský
raj iných.

Jediný Spasite¾
Skutoèný záchranca nesmie ma
hriech, aby mohol zomrie za
hrienikov a pre svoju bezhrienos potom vsta z màtvych. Je
taký? Áno, je. Boí Syn, Pán Jei.
Boh Ho poslal z neba na zem za
Spasite¾a sveta. Písmo to dosvedèuje: V tomto je láska; nie e by sme
my boli milovali Boha, ale e on
miloval nás a poslal svojho Syna
ako zmierenie za nae hriechy
(1J 4,10). Preto Boh vyhlásil milos
vetkým otrokom hriechu, ktorí Mu
uveria: Tak je napísané, a tak musel Kristus trpie a vsta z màtvych
tretieho dòa a musí by kázané
v jeho mene pokánie a odpustenie
hriechov medzi vetkými národmi
(Lk 24,46.47). Boh nepole ïalieho
Spasite¾a, pretoe Pán Jei nás u
zachránil. Na nás je, aby sme verili
v Toho, ktorého Boh poslal za Spasite¾a sveta a prijali Ho s kajúcim vïaèným srdcom.

Milí èitatelia, toto je môj
Spasite¾. Uveril som
Bohu, e Pán Jei zomrel
za moje hriechy a vstal
z màtvych pre moje
ospravedlnenie. Oprite sa
celým srdcom o Boie
slovo a budete zachránení.
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.

Frederick Butcher

Kresan, november 1949, roèník II., èíslo 11.

V JAME ÈI NA SKALE?
(R 12,19)

A vzali ho a hodili ho do cisterny.
A cisterna bola prázdna, nebolo v nej
vody (1M 37,24). A vytiahol ma z huèiacej jamy, z bahnivého blata a postavil moje nohy na skalu a stavia
pevne moje kroky ( 40,3).
Väèina ¾udí nemá jasno o svojom
duchovnom stave. Nevedia, èi sú v jame,
èi na skale. Na svoje ospravedlnenie
tvrdia, e to èlovek ani nemôe vedie.
Kadý vraj má kona pod¾a svojho
najlepieho vedomia a svedomia a nakoniec sa iste dostane do neba. Toto
neobstojí vo svetle Písma. Pisate¾ citovaného almu vedel, e raz bol v jame,
v bahne a vedel, e bol odtia¾ Bohom
vytrhnutý a postavený na skalu.

Pod¾a Boieho slova je kadý
èlovek alebo v jame, alebo
na skale. Nikto nemôe by
spolovice v jame a spolovice
na skale.
V tomto panuje mnoho náboenských
omylov. Niektorí priznávajú, e sa narodili
v hriechu, v jame záhuby, ale tvrdia, e
pokrstením z nej boli vytrhnutí. Toto je
jeden zo spomenutých omylov. Môe
také malé diea vola k Bohu v pokání?
Môe veri evanjelium? Nikdy nie! Od-

kedy satan oklamal prvých rodièov, odvtedy klame s úspechom aj ich potomkov.
Jeden z týchto jeho klamov je i to, keï im
nahovára, e cirkevným obradom sa èlovek dostane z tej jamy. Keby toto bola
pravda, tak by tá jama u nebola miestom, na ktorom hynú milióny ¾udí, ale
miestom, kde ¾udia s trochou pobonosti
dosahujú spasenie. Mnohí si túto jamu
ozdobujú vonkajou zbonosou. Ale tá
napriek tomu zostáva jamou záhuby.
Tak èo robi? Zosta v nej a snai sa
spríjemni si ju? Alebo sa z nej necha
vyslobodi!

Tým, ktorí u boli vytiahnutí
z tej jamy satan nahovára nový klam. Vraj je to len ich namyslenos, keï tvrdia, e sú
spasení, pretoe sú po spasení rovnakí, akí boli pred ním.
Tých, ktorí nie sú zachránení
uspáva, aby ich udral v jame.

Písmo nám jasne hovorí, e len
Pán Jei vytrhuje z tej jamy.
Dávid tie vyznáva, e to bol
Hospodin, kto ho vypoèul a postavil jeho nohy na skalu a vloil
mu do úst novú pieseò. Áno, len
Pán Jei môe zachráni duu.
On aj zachraòuje tých, ktorí Mu
veria. Postaví ich na skalu, ktorá
sa nepohne.
A tou Skalou bol Kristus píe
apotol Pavol (1K 10,4).
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Teraz si vimnime spôsob záchrany
pustím tvojich väzòov z jamy, v ktorej
hrienika, ktorý volá k Nemu o záchranu.
niet vody (Zach 9,11).
Je to ve¾ký predmet, preto sa ho tu len
Pán chce kadého vyslobodi z tej jadotkneme. V citovanom texte èítame ako
my a postavi ho na skalu. Chce upevni
hodili Jozefa do jamy. V tom sa stal predjeho kroky a da do jeho úst novú pieseò.
obrazom Pána Jeia, ktorý zostúpil
Jozefovi bratia strhali z neho jeho
do najniích strán zeme, aby nás vytrodev. Tento pokropili krvou koz¾aa a zahol z jamy. On sa stal hriechom
niesli otcovi Jakobovi. Pána Jepre nás. A Hospodin uvalil A Hospodin uvalil ia jeho nepriatelia tie zbavili
na neho neprávos vetkých na neho neprávos rúcha, ktorý Mu pripravil nebesvetkých nás
nás (Iz 53,6). Ako sa potom
ký Otec (d 10,5). Ukriovali ho,
(Iz 53,6).
stal Jozef záchrancom svojich
volajúc: Nechceme, aby tento
bratov, tak aj Kristus skrze
kra¾oval nad nami. Pre túto
svoju smr zachraòuje hrienikov. H¾a,
svoju obe môe teraz zachráni kadéako volal z tej bahnivej jamy: Zachráò
ho. Kde stojí ty? Na skale, èi v jame?
ma, Boe, lebo mi doli vody a po
Keï si v jame volaj k Pánovi vo viere a On
duu. Hrúam sa v hlbokom bahne
a z nej vytrhne, vyslobodí. A postaví a
a nieto na èom zasta. Voiel som do
na skalu a dá ti do úst novú pieseò.
hlbín vôd a zalial ma valiaci sa prúd
( 69,2.3). V takom akom zápase bol
Daniel Moji
Boí Syn, keï vzal na seba hriechy sveta
a pil horký kalich za nás. Keï vetko
VIDZTE, PÝTAJTE SA,
vykonal, tak zvolal:
Dokonané je! (J 19,30)
Keï takto odstránil hriech cez obetovanie
samého seba, zazneli k nemu slová:
Vyprosti ho, aby nezostúpil do jamy,
naiel som výkupné (Jb 33,24). Alebo:
Aj tebe pre krv tvojej zmluvy pre-

IÏTE A NÁJDITE POKOJ

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)

Vidzte!
Celé Boie slovo, nielen Nový zákon nám
poukazuje, e odpustenie hriechov je len
v Pánovi Jeiovi. Ján Krstite¾ povedal:
H¾a, Baránok Boí, ktorý sníma hriech
sveta! (J 1,29). Poh¾ad na tohto Baránka, zastavenie sa vierou pod golgotským kríom a zloenie batoha hriechov
a vín, to je cesta k odpusteniu, k záchrane. V Starom zákone bol izraelský národ
èasto neposluný. Aj dnes sú ¾udia neposluní, ale im to neprekáa. Neboja sa
duchovnej smrti. Radej si snaia nahovori, e Boh neexistuje a teda ani súd
a peklo. Pri jednej príleitosti, keï národ
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reptal proti Bohu a Mojiovi, Hospodin
naò poslal jedovaté ohnivé hady, ktoré ich
smrte¾ne típali. A vtedy si uvedomili, e
sú hrieni. Èasto sa nad hriechmi a potrebou odpustenia zamyslíme a vtedy, keï
nám ide o ivot, keï sme na rozhraní
èasnosti a veènosti. Zhreili sme, také
bolo poznanie i vyznanie národa. Boia
odpoveï bola nasledovná: A Hospodin
riekol Mojiovi: Sprav si takého ohnivého hada a vystav ho na tyè. A stane
sa, e kadý, kto je utipnutý, keï ho
uvidí, bude i. Vtedy spravil Moji
medeného hada a vystavil ho na tyè.
A bolo tak, e keï utipol had niekoho,
a keï pozrel utipnutý na medeného
hada, il (4M 21,8.9).
O nieko¾ko sto rokov neskôr povedal
Pán Jei: A ako Moji povýil hada
na púti, tak musí by povýený Syn
èloveka, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal veèný ivot (J 3,14.
15). Pán Jei bol povýený, keï bol
pribitý na krí. S èlovekom, ktorý nemá
poznanie toho, e je hrieny a neuvedomuje si vános situácie, e odplatou za
hriech je smr, táto pravda nerobí niè. Ak
si ale, milý èitate¾, v pozícii alárnika vo
Filipis, ktorý sa opýtal:  ... èo mám èini,
aby som bol spasený? (Sk 16,30), Boie slovo ponúka odpoveï, ktorú dostal
aj tento alárnik: Uver v Pána Jeia
Krista a bude spasený ty aj tvoj dom
(Sk 16,31). Len poh¾ad viery na Baránka,
ktorý zomrel na kríi aj za tvoje hriechy,
a môe zachráni tak, ako medený had
tých, ktorí sa pozreli na neho. ia¾, tí,
ktorí tomu neuverili a nepozreli sa na to
správne miesto, zahynuli. Toto ale Boh
nechce. On chce, aby ... vetci ¾udia
boli spasení a prili k poznaniu pravdy (1Tm 2,4). Chce to aj ty?

Pýtajte sa!
Raz, keï som oféroval, zaèul som
správu v rozhlase: V Jerichove sa stala
vána nehoda, ak môete obíïte ho inou

cestou. Takmer v tom istom okamihu
som sa nachádzal pred spomenutou
obcou a pred sebou videl dlhý rad stojacich áut. Mimochodom, spomenul som si
na biblické mesto Jericho, ktoré bolo
znièené, Pánom Bohom zarieknuté na
záhubu, a kto by ho znovu vybudoval,
draho by za to zaplatil. Táto Boia kliatba
sa èasom aj splnila, keï Chiel Bételský
ho vystaval za cenu ivota svojho prvorodeného a aj najmladieho syna. Po
vypoèutí správy dopravného servisu som
uvidel odboèku doprava, tak som odboèil.
Mal som k dispozícii navigáciu GPS, a tak
som sa rozhodol nasledova rady, ktoré
mi boli ponúkané. Cestu som vôbec nepoznal a napriek radám GPS som mal
akýsi neistý pocit. Zlé tuenie sa potvrdilo, keï som asi o 10 minút zistil, e som
presne na tom istom mieste, kde som u
dnes bol. Navigácia zlyhala, ale èi som
nemal monos zastavi sa a opýta sa
niekoho na správnu cestu? Ko¾ko èasu,
peòazí a nervov by som si uetril!
Neraz si aj my chceme najprv vetko
vyskúa sami. Ís pod¾a naej múdrosti,
oslobodi sa od závislosti èi rád naich
rodièov, priate¾ov a nae ivoty a neskôr
i celé rodiny vies pod¾a toho, èo sa nám
pozdáva. V otázkach veènosti je ale len
jedna správna cesta. Nie je to svätý
Peter, ktorý pod¾a niekoho stojí s k¾úèmi
pred nebeskou bránou a rozhodne, kto
pôjde do neba a kto nie. Nie je to ani
súcitná panna Mária, ktorej by bola daná takáto moc. Nie sú to ani nae dobré
skutky, túba robi dobre, èi prijímanie
akejsi pozitívnej energie. Pán Jei hovorí, e k Otcovi vedie len jedna cesta:
Ja som cesta i pravda i ivot, nikto
nepríde k Otcovi, len skrze mòa
(J 14,6).
Vïaka Bohu, e èloveku dáva dostatok príleitostí, ako sa dozvedie vetko
o tejto ceste, ktorou je Pán Jei. Vyuil si
u monosti, ktoré dal Pán Boh peciálne
Tebe? Neznalos zákona neospravedlòuje. Ak sa stretne s Pánom Bohom ako
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Sudcom, nebude Mu môc poveda, e
Ty si o ceste spasenia nevedel, e Pán
Boh Ti nedal príleitosti sa o tom
dozvedie. U len èítanie tohto èlánku je
prejavom Boej milosti voèi Tebe, ale aj
Teba vedie do zodpovednosti za to, èo
s Pánom Jeiom spraví. Ak Ho prijme,
bude i. Ak ale nie, zahynie. Vyui
príleitosti a pýtaj sa, najlepie ete dnes!
Mono práve tých, cez ktorých si priiel
k tomuto èasopisu.

Iïte!
Je málo len pozna to, èo je dobré. Treba
pod¾a toho aj robi. Ak váne chorý èlovek pozná liek na svoju chorobu, a neuíva ho, zomrie. Ak niekoho bolí zub, vie,
e má ís k zubárovi, ale ak nejde z akéhoko¾vek dôvodu, zub ho bude bolie aj
naïalej. Je málo, ak pozná dobrú cestu,
ale po nej nejde. Nestaèí kontatova,
e Pán Jei je Spasite¾, e zomrel za
hriechy sveta, ak neverí, e zomrel aj za
tvoje hriechy a nevyznáva, e je aj tvojim osobným Spasite¾om. Ani chodenie
na bohosluby èi hlásenie sa ku kresanstvu ete nie je zárukou toho, e ide
po tej správnej, dobrej ceste.
Boie volanie znie dnes aj tebe:
...iïte... Prosíme a na mieste Kristovom, nebuï ako tvrdohlavý izraelský
národ a nepovedz: Nepôjdeme!

Nájdite pokoj!
Ko¾ko ¾udí v súèasnej uponáh¾anej a runej dobe túi po pokoji due! Máme prístup k ve¾kému mnostvu informácií cez
rôzne médiá. Hlavne mladí ¾udia stále
nieèo poèúvajú. Ako ako sa potom dá
poèu Boí hlas, ktorý je èasto tichý, ale
intenzívny. Ko¾kokrát sme znepokojení
zlými správami o vojnách, prírodných
katastrofách, smrte¾ných chorobách èi
úrazoch! Aj zmý¾anie èi skutky naich
najbliích, potreba rozhodova sa v ivote a nájs to správne rieenie tie pôsobia

na duu a niekedy pre takýto nepokoj
nemôeme ani spa. ia¾, aj tí, ktorí sú
v najbliom zväzku, v manelstve, hoci
v dnenej dobe u ako hovori o manelstve, namiesto èinenia dobrého si vytvárajú situácie, ktoré prináajú nepokoj.
Sú situácie, keï do due prídu otázky
týkajúce sa veènosti. Niekedy sú to len
nevyslovené mylienky, ktoré sa na
chví¾u objavia v naom vnútri, ale hneï
príde nejaká povinnos alebo zábava,
ktorá ich odsunie na ved¾ajiu ko¾aj.
Ak sme poctiví voèi sebe a nezmierení
s Bohom, v týchto situáciách nepreívame práve pokoj, ale skôr neistotu z budúcich vecí, a strach z toho, èo bude po
smrti. Preto nás Boie slovo vyzýva
a znovu nám pripomína, aby sme postáli
na svojich cestách, nali si èas a odloili
svoje povinnosti a zá¾uby, pýtali sa na
správnu cestu, a tak nali skutoèný pokoj
due. Ten dáva len Kniea pokoja, Pán
Jei Kristus, ktorý povedal a stále hovorí: Poïte ku mne vetci, ktorí pracujete a ste obtiaení, a ja vám dám
odpoèinutie ...a nájdete odpoèinutie
svojim duiam (Mt 11,28.29). Tí, ktorí
vyznali svoje hriechy a prili v pokání ku
Spasite¾ovi, môu preíva Boí pokoj,
ktorý prevyuje kadý rozum. Kieby si aj
ty, milý èitate¾, mohol preíva tento
pokoj, ktorý nie je pokojom zbraní, ale je
to pokoj due, pokoj blíi sa k Bohu
skrze svojho Pána Jeia Krista!

Josef Kurz

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

VIERA A SKUTKY
Sú dva protichodné princípy, dva protikladné zákony, ktoré sa nikdy nestretnú
a ktoré tie nikdy nemôe nejako kombinova, pretoe sú rozdielne svojou podstatou. Je to zákon viery a zákon skutkov.
Buï viera a milos, alebo skutky a zásluha. Buï pokorná kapitulácia pred Bohom
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a úplné spo¾ahnutie na Jeho milos, alebo
hrdá sebaoslava samospravodlivosti,
ktorá ïakuje Bohu za to, e nie je ako iní
¾udia. Túto naprostú nezluèite¾nos oboch
princípov vyjadril apotol Pavol takto:
Tomu vak, kto robí skutky, nepoèíta
sa mzda pod¾a milosti, ale pod¾a podlnosti. Ale tomu, kto nerobí skutky,
ale verí na toho, ktorý ospravedlòuje
bezboného, poèíta sa jeho viera za
spravodlivos (R 3,4.5).
Boh vie, e Jeho zákon nemôe nikto
naplni svojimi skutkami, pretoe Jeho
zákon je absolútny, dokonalý a vyaduje
aj dokonalú spravodlivos, teda nie
nejakú vonkajiu spravodlivos len pre
oko èloveka, ale úplnú èistotu srdca
a svätos charakteru. Pretoe táto zmena
celej naej bytosti je úplne mimo dosah
¾udských síl, nemôe iadny èlovek dosiahnu spasenie vlastnými skutkami,
ktorými by naplnil absolútne poiadavky
Boieho zákona, ktorý mono zhrnú do
týchto dvoch príkazov: Milova bude
Pána, svojho Boha, z celého svojho
srdca, z celej svojej due, z celej svojej sily a z celej svojej mysle a svojho
blíneho ako samého seba (Lk 10,27).
Kto to kedy dokázal? Nikdy, nikto. Boh
pozná nau slabos a nemohúcnos
o moc viac, ne my sami. Preto neiada
inú podmienku k spaseniu len vieru.
Ameò ti hovorím, dnes bude so
mnou v raji (Lk 23,43), hovorí Kristus
kajúcemu lotrovi krátko pred jeho skonom. Ten lotor nemá dobré skutky, nemá
zásluhy, nemá monos napravi zlý ivot
na zemi ani niekde na veènosti v nejakom
oèistci, o ktorom Kristus vôbec nehovorí,
lebo oèistec je ¾udský výmysel, ale má
nieèo o moc väèie a cennejie ne sú
vetky skutky a zásluhy, vetky príhovory
svätých a ne vetko pykanie v oèistci 
má Boie zjavenie o Kristu: vidí Jeho
nekoneènú lásku, ktorá sa modlí za nepriate¾ov. Toto svetlo Boieho poznania
v òom pôsobí vieru, e Kristus je mocný
i ochotný odpusti a pomôc aj jemu,

KRESAN
neastnému a biednemu lotrovi. Áno,
jediná iskrièka Boieho poznania pôsobí
v srdci vieru v Boiu milos a má väèiu
cenu ne vetky sviatosti, ne vetky takzvané dobré skutky, domnelé príhovory
svätých, pykanie v oèistci a celé úsilie
èloveka. Preèo? Pretoe jediná iskrièka
Boieho zjavenia pochádzajúceho z Boha dokáe spôsobi v srdci èloveka skrze
vieru nekoneène viac ne dokáu vyvola
vetky dobré skutky a zásluhy èloveka
spolu. Dokáe spôsobi zmenu srdca,
transsubstanciáciu, prepodstatnenie celej
¾udskej bytosti, znovuzrodenie.
Èo je vlastne viera? Je to stav srdca
spôsobený Boím zjavením o Kristu, stav
srdca, ktorému sa Boh priznáva svojimi
mocnými skutkami tak, ako sa napríklad
priznal kedysi ku viere Daniela tým, e
zavrel levom tlamy. A prvým mocným
Boím skutkom je práve oèistenie srdca,
zdroja ivota v nás, zmena a prepodstatnenie naej bytosti, znovuzrodenie. Pán
nás uzdravuje od vetkých naich duchovných neduhov práve tak, ako kedysi
uzdravoval mnohých od telesných neduhov. A ak vtedy povedal mnohým z nich:
Tvoja viera a uzdravila, musíme týmto slovám rozumie tak, ako keï Písmo
hovorí o viere Danielovej, e zatvorila
levom tlamy. Pán proste pripoèíta vo svojej milosti viere skutky, ktorými sa k nej
priznáva, pretoe ju prijíma a uznáva ako
stav srdca spôsobený Boím zjavením.
Nie sú to teda ani skutky viery, ale mocné
Boie skutky. No môeme ich nazýva aj
skutkami viery. Je samozrejmé, e tieto
skutky viery nie sú iadnym základom
spasenia ani iadnou naou zásluhou,
pretoe v skutoènosti nie sú nae. Nemajú soteriologický-spasite¾ný význam
ale doxologický-oslavný. Ich ve¾kým poslaním je oslávenie Boha ako Spasite¾a. Boh neèaká a na ovocie naich pier,
On sa chváli sám vo vlastnom diele svojimi mocnými skutkami, ktorými sa priznáva k viere, ktorú v nás podnietilo Boie zjavenie. A to je nieèo úplne iné, ako
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biedny samospravodlivý èlovek h¾adajúci
spasenie skrz vlastné skutky, ktorý prichádza pred Boiu tvár, aby sa pochválil
svojimi skutkami.
Preèo teda dal Boh zákon, keï vedel
vopred, e ho nikto nemôe naplni?
Odpoveï je celkom prostá. Prostredníctvom zákona èlovek spoznáva hriech.
Zákon je len zrkadlo, ktoré ukazuje, e
potrebujem umývadlo. Práve svojou nesplnite¾nosou mi ukazuje, e potrebujem
Boiu milos. Tak, ako onen colník volajúci v úzkosti: Boe, buï milostivý mne
hrienikovi! A tej milosti sa mu dostalo
na základe Kristovej obete práve tak, ako
nám, aj keï ete bola v budúcnosti a ten
èlovek o nej mono nemal ani tuenie,
lebo asi nebol najlepím znalcom prorockých Písem. ia¾, boli v starozákonnej
dobe takí, ktorí zákon neuívali ako
zrkadlo, ale práve ako umývadlo, èo je
ve¾ké nepochopenie pravého poslania
zákona. Chceli nadobudnú ospravedlnenie a spasenie plnením zákona, prièom
sa chválili svojimi skutkami ako svojimi
zásluhami. Z tých bol aj ten farizej, ktorý
ïakoval Bohu, e nie je ako iní ¾udia
a chválil sa Bohu èo vetko robí pod¾a
zákona. Zbytoène sa chváli Bohu napríklad tým, e si nikoho nezabil, keï Boh
vidí v tvojom srdci korene a zárodky
vrady: nelásku, hnev, iarlivos, závis.
A tak je to s kadým prikázaním. A tak
vidíme v týchto dvoch muoch  vo farizeovi a publikánovi (colníkovi)  o ktorých
hovoril Pán (Lk 18,10-14) stelesnenie
dvoch protichodných zásad na pôde
starozákonného zjavenia. Publikán volí
cestu viery v Boiu milos, farizeus cestu
skutkov zákona a vlastnej zásluhy.
Publikán sa odvoláva na Boiu milos,
farizeus sa chváli vlastnou spravodlivosou. Publikán dúfa v Boha, farizeus
dúfa sám v seba. Publikán oslavuje Boha
ako darcu milosti, farizeus oslavuje seba
ako pôvodcu dobrých skutkov. Jedným
slovom: publikán vidí spasite¾a v Bohu,
farizeus ho vidí sám v sebe.

9
Niè nové pod slnkom! Aj dnes v dobe
novozákonného zjavenia nachádzame
túto dvojakú kategóriu hrienikov. Jedni
sa podobajú márnotratnému synovi. Sú si
vedomí vlastnej biedy, ako hlboko ich
hriech degradoval od stolu Boích poehnaní a ku válovu, z ktorého jedia oípané svoje pomyje a v tomto vedomí sa
blíia k Bohu so slovami vyznania. Boh
ich prijíma za svoje deti. A sú iní, ktorí sa
podobajú vlastnou mrazivou li-spravodlivosou onomu stariemu bratovi
márnotratného syna, ktorý sa chváli,
e nikdy neprestúpil otcove príkazy.
A predsa je svojím srdcom, stravovaným
zlosou a závisou, odcudzený otcovmu
srdcu viac, ne bol márnotratný syn v ïalekej cudzine ne sa vrátil k otcovi.
Podobné dve kategórie nachádzame
v istom zmysle i medzi vykúpenými. Sú
jedni, ktorí dokáu úprimne a poctivo prizna chybu, ktorej sa dopustili, pretoe
èisté svedomie im je milie ako priaznivý
¾udský súd. Zatia¾ èo sú iní, ktorí nie sú
schopní nikdy poctivo a otvorene prizna
si chybu, lebo vonkajia póza neomylnosti má u nich väèiu cenu ako èisté svedomie. Som pevne presvedèený, e i toto
bezprostredne súvisí so stavom viery.
Ak verí celým srdcom v Toho, ktorý vidí
v skrytosti a ospravedlòuje bezboného
kajúcnika, potom Ti je vnútorná èistota
pred Bohom viac, ako to, èo si ¾udia
pomyslia o tvojom zlyhaní. Dbá, aby
bolo tvoje svedomie èisté pred Bohom
a nevytvára zdanie dokonalého v ¾uïoch, pretoe sa chce ¾úbi Bohu a nie
¾uïom. Potom sa stará predovetkým
o svoj vnútorný ivot. Ak ale nemá dos
viery, potom vynakladá celú snahu na to,
aby si vyzeral zvonku dobre na základe
dobrých skutkov. Potom tie za niè na
svete neprizná chybu a omyl zo strachu
straty imidu, ktorý si vybudoval v ¾uïoch.
Aká márnos a bezcennos! Aká malichernos! Bohu sa ¾úb a nie ¾uïom, lebo
Ten, ktorý a súdi je Pán a nie èlovek!
¼úb sa Bohu svojou vierou, nie ¾uïom
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navonok dobrými skutkami! Ak sa ale Boh
prizná k tvojej viere naozaj dobrými
skutkami, nezakladaj si na nich! Nie sú na
tvoju slávu ale na Boiu slávu. Odvrhni
úplne a dôsledne zákon skutkov vedúci
k vyvyovaniu seba a zvo¾ si s tou istou
dôslednosou zákon viery vedúci k oslave
Boha (R 3,27). Pretoe iba viera môe
oslávi Boha, lebo veri znamená pusti
vetko zo svojich rúk a vloi do Boích
rúk. A to je to, èo Boh od nás poaduje,
nie nae skutky.

Ján Siracký

Ze slov pravdy a lásky,
júl 1934, roèník XVIII., èíslo 7.

NEMILUJTE SVET...
(1J 2,15)

Najprv sa zmienime o nieko¾kých veciach, ktoré máme milova a milujeme.
Na prvom mieste je to ná Pán, ktorého
milujeme, pretoe On prvý miloval nás.
Toto milovanie nesmie by len slovné, ale
v skutkoch a pravde. Pán Jei hovoril:
Keï ma niekto miluje, ten bude
ostríha moje slovo (J 14,23). Kto má
moje prikázania a ostríha ich, to je ten,
ktorý ma miluje (J 14,21). Máme Ho
milova celým srdcom, celou mys¾ou
a z celej sily. Potom máme milova bratov
a sestry. Pod¾a toho pozná svet, e sme
Pánovými uèeníkmi, keï budeme ma
lásku medzi sebou (J 13,35). Máme tie
milova príchod náho Pána. Kto miluje
Jeho príchod, ten sa pripravuje, pracuje
a s radosou aj trpí kvôli Pánovi.
Teraz sa pozrime na tie veci, ktoré nemáme milova. Sú oznaèené jediným slovom: svet. Najskôr si vak pripomeòme
známy ver Písma: Lebo tak Boh miloval svet... (J 3,16). Ako zlúèime toto Boie milovanie sveta s príkazom: Nemilujte svet!? Boh nám nebráni robi to,
èo sám robí. Preto aj my môeme a máme milova svet, ktorý ON miloval a miluje.

On miluje ¾udí. Tých máme aj my milova.
Boh nemiluje veci a duchovný systém tohto sveta a nám to tie zakazuje. Zo slov
náho textu môe kadý úprimne zmý¾ajúci vidie, ktoré veci nemáme milova.
Len znovuzrodený èlovek môe milova tak, ako miluje Boh. Môe milova
¾udí a nemilova ich hriene veci, môe
milova dobré a nenávidie zlé. To je jedna zo známok nového rodu. Taký èlovek
nenávidí to, èo nenávidí Boh a miluje
to, èo miluje Boh. Pretoe celý svet leí
v zlom, celé jeho zriadenie, celý systém
odvádza èloveka od Boha. Preto Boí
èlovek nesmie a nemôe milova svet.
Keï si niekto predsa len zamiluje svet
ako Démas, tak opúa Pánove dielo,
obecenstvo s veriacimi i samotného Pána. Z toho vidíme, aké nebezpeèenstvo
sa skrýva v milovaní sveta. Ak niekto miluje svet, v tom nie je Otcova láska a bez
nej tie nie je obecenstvo a poslunos.
Svet (ktorý sa vdy protivil Bohu
a vetkému, èo je Boie) sa nikdy nezmení. Naa moderná doba na òom tie niè
nezmenila. Preto aj dnes platí ono napomenutie, aby sme ho nemilovali. Dokonca
snáï viac ne kedyko¾vek predtým. Slovo
svet má mnohoznaèný význam. Preto sú
aj veriaci èasto v rozpakoch o tom, èo
majú a nemajú milova. Jeden dobrý spôsob rozpoznávania sveta a jeho vecí je
nasledovný: Ak nás niektoré veci pripravujú o obecenstvo s Pánom a tak aj o rados vo Svätom Duchu, o chu a nadenie v práci pre Pána, take pre ne ani
netúime po Pánovi a Jeho príchode,
buïme uistení, e sú to veci tohto sveta.
Mnohí veriaci milujú svet v nejakej
miere a forme. Svoje jednanie ospravedlòujú tým, e vraj proti tej alebo onej
veci, ktorú konajú alebo milujú, Písmo
nehovorí. Nestaèí im, e svojím jednaním
poruili obecenstvo so svätými a e ich
obviòuje svedomie. Je mnoho vecí, ktoré
Písmo nemenuje, a predsa je proti nim.
Tie nám zjavuje ono Pomazanie, ktoré
máme od Svätého.
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Pán nám nezakazuje to, èo je dobré
pre nae due a nae telá. Ak nám nieèo
zakazuje, tak to nie je dobré ani pre telo,
ani pre ducha. My môeme milova prírodu, more, hory, lesy, rieky a pod. Obdivovanie Boej prírody nás vedie ku
chváleniu Stvorite¾a. Ona je Jeho dielo.
Zato veci, ktoré nám ponúka svet k zábave, odvádzajú od Boha. Ony slúia iadostiam tela, oèí, pýche ivota. Chráòme
sa ich.
Milujme ¾udí, ale nemilujme svet
a jeho veci. Lebo kto miluje svet,
v tom nie je Otcova láska. Ten tie
nezostáva v Boom milovaní.

Prevzaté z èasopisu Saat und Ernte
Ze slov pravdy a lásky,
september 1934, roèník XVII., èíslo 9.

CUDZINCI A PÚTNICI

Dcéry chcel vyda za muov zo Sodomy, ktorí zostali v Sodome a neposlúchli
Lotovu radu, keï im povedal, aby ili
s ním (1M 19,8). Biedne unikol súdu, stratil svoju enu, ktorá sa nemohla odtrhnú
od neastného mesta a dcéry mu neboli
k radosti. Tak skonèil svoju pochybnú pú
 v chudobe a biede, ukrytý v jaskyni.
Zanechal tu potomkov, ktorí pod¾a
5M 23,3 nemali prístup do Boieho zhromadenia a ktorých sídlo bolo mimo zas¾úbenú zem (5M 2,9).
Ko¾kí ¾udia, ktorí sa nechali vyvies
z prítomného zlého veku, zo zaèiatku
putujú v obecenstve so spolupútnikmi
ako Lot s Abrahámom. Chodenie vo viere
sa im vak stáva zanedlho namáhavé,
zatúia po nieèom vidite¾nom a hmatate¾nom.
l

l

(d 11,13)

Abrahám a Lot vyli z rodnej zeme, opustili príbuzných, odili z otcovského domova i od priate¾ov. Spoèiatku ili spolu ako
spolupútnici, potom sa oddelili. Lot si zvolil ku vlastnej kode svoju cestu: Niektorá cesta je priamou pred èlovekom, ale
jej koniec cestami smrti (Pr 14,12).
Abrahám sa nechal vies Bohom a vyznával, e je pútnik a cudzinec na zemi, bez
obèianskeho práva (d 11,13). Uvaujme
o rozdiele v ich cestách a ivote pre ná
èasný i veèný úitok.

1. Lotova cesta a ivot
Lot vyiel z Cháranu s majetkom (1M 13,
5.6). Zvolil si jordánsku rovinu, býval v ich
mestách, staval svoje stany a ku Sodome. Neskôr býval v Sodome (1M 14,12),
kde zanedlho sedel v bráne ako sudca
a váený obèan.

l

l

l

Krásna jordánska rovina, len iadne
namáhanie, iadne príkre tànisté cestièky a odriekanie;
Bezpeèné bydlisko, len nie nepokojný, nek¾udný stan, vdy pripravený
k ïaliemu putovaniu;
By váený, len nie opovrhovaným
pútnikom;
Tu a tam nieèo poveda o Kristu, len
nie by blázon pre Neho;
Udrova priate¾stvo so sodomänmi
a ich zábavami, len nie sa oddeli
a by ako smeti a ako vyvrhe¾ u sveta
(1K 4,13).
To je obraz kresanov,
ktorí sa podobajú Lotovi.

Dobre ste beali, kto vám prekazil?
pýta sa apotol (G 5,7). Démas ma
opustil, zamilujúc si tento svet
(2Tm 4,10).
Svet pribrzdí takých veriacich v ich behu. Snáï sa niektorí domnievajú, e prispôsobením sa dosiahnu pozíciu, z ktorej
lepie ovplyvnia svet, no v skutoènosti sú
len trpení svetom, ktorý sa nemo prizerá
ich poèínaniu. Akonáhle sa odváia nieèo
poveda, ihneï zaèujú: Idi ta!... Sám sem
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priiel býva cudzinec a bude nás
súdi! (1M 19,9) Takí spravodliví musia
trápi svoju duu dòom i nocou h¾adením na bezboné skutky (2Pt 2,8). Aký to
ivot!
Preto naspä! Radej volím sedie
na prahu v dome svojho Boha ne
býva v stánoch bezbonosti, hovorí
almista ( 84,11). A preto vyjdite spomedzi nich a odde¾te sa, a nedotýkajte
sa neèistého a ja vás prijmem a budem
vám za Otca a vy mi budete za synov
a za dcéry, hovorí Pán, vemohúci
(2K 6,17.18).
Lot vak predsa nemal zahynú. Abrahám sa zaòho prihovoril, preto bol vyslobodený. Ani ty, milý èitate¾, ktorý si
podobne ako Lot zaiel do sveta, nemá
zahynú. Nastúpil si síce cestu, ktorá ti
donáa boles, prispôsobuje sa svetu,
vzdialil si sa obecenstvu s Boími dietkami. Snáï teraz lká, do akých vecí si sa
zaplietol. Predsa ale vedz, e si predmetom príhovorov nebeského ve¾kòaza
(J 17,20) i svojich bratov, ktorí trúchlia
nad tvojím poblúdením. Nezostávaj v Sodome, kde je atmosféra k zaduseniu, kde
sa ti nemôe vies dobre. Ty má èini
pokánie, navráti sa medzi Boí ¾ud a zauja medzi nimi svoje poehnané miesto.

2. Abrahámova cesta a ivot
Abrahám iiel tam, kam ho poslal Hospodin. Preiel celú zem po jej dåke
a írke. Býval v stane pri dube na rovine
Mamre, kde postavil Hospodinovi oltár
(1M 13,18). Tam k nemu priiel Hospodin
a Abrahám Ho pohostil. Tam odhalil Abrahámovi Pán svoje úmysly (1M 18,17).
Boh bol jeho títom a ve¾kou odplatou
(1M 15,1).
Abrahám sa nespojil s obyvate¾mi
zeme. il medzi nimi ako pútnik a cudzinec (1M 23,4). Aké vak vydávali o òom
svedectvo tamojí obyvatelia? Ty si
Boie kniea medzi nami (1M 23,6).
Hovorili o òom úplne inak, ako o Lotovi:

Idi ta! ... Sám sem priiel býva cudzinec a bude nás súdi!
Potomkovia Abraháma sa stali vyvoleným národom a ¾udom, cez ktorý budú
poehnané ostatné národy.
List idom nás poúèa, preèo zmý¾al
Abrahám o sebe ako cudzincovi a pútnikovi: Vierou pohostínil v zemi zas¾úbenia ako v cudzej a býval v stánoch
s Izákom a Jakobom, spoludedièmi
toho istého zas¾úbenia. Lebo oèakával
mesto, majúce základy, ktorého remeselníkom a stavite¾om je Boh ...ale
ich zïaleka videli a boli presvedèení
o nich a vítali ich a vyznávali, e sú
cudzincami a pútnikmi na zemi. Lebo
tí, ktorí hovoria také veci, zjavne ukazujú, e h¾adajú vlas ...Ale takto túia
po lepej, to jest po nebeskej ...lebo im
Boh prihotovil mesto (d 11,9-16).
Tak a dodnes, kadý nebeský pútnik
a cudzinec na svete vie, e tu nemá zostávajúce mesto, a e má vzhliada k zas¾úbenému budúcemu mestu (d 13,14).
Je spokojný aj keï je u sveta nikto a chudák, neznámy, opovrhnutý, osamelý a nepochopený. Netúi po ve¾kých veciach
sveta. Za kodu povauje vetko, èo sa
nezhoduje s nebeskými vecami. Zhromaïuje poklady v nebi, kde u teraz
s Kristom zaujal miesto vo viere. Nezaujíma sa o Sodomu a chce z nej vyvies
i brata Lota. Politické veci ho zaujímajú
potia¾, pokia¾ mu pripomínajú skorý príchod a krá¾ovstvo Pána Jeia.
Jedna vec ho zaujíma nadovetko:
oltár. Pozná miesta, kde sa oslavuje Pán
a rád ich vyh¾adáva. Vyhovujú jeho vnútorným potrebám. Tam sa vdy zhromaïujú v Jeho mene cudzinci a pútnici
vyvolaní z prítomného zlého veku, aj keï
len dvaja, traja. Tam sa spolu radujú v prítomnosti svojho Pána a vyznávajú Jeho
meno.
Zakrátko sa ná stav cudzincov a pútnikov skonèí. Pôjdeme domov. Niektorí
nai spolupútnici sú u doma u Pána.
Ako im je dobre! Tam sme známi, milovaní
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a oèakávaní. Tam sa nám chystajú
príbytky. A ná Pán, ktorý príde zase, si
nás vezme k sebe, aby sme boli s Ním
navdy. Týmito slovami sa vzájomne poteujme (1Te 4,18).

Z knihy Davida Goodinga
Nespútaná viera, 1986
vybral Radoslav Stráòava

OSPRAVEDLNENIE
A POSVÄTENIE
Láskyplný a vytrvalý záujem apotolov
o obrátených je pre nás nasledovania
hodným príkladom. Sú mnohé druhoradé
veci, o ktorých môu kresania rôznych
presvedèení odline rozmý¾a. Ale ani
jeden skutoèný veriaci nebude povaova
za druhoradé uèenie týkajúce sa prijatia
spasenia a ïalieho preívania spasenia.
Nejde tu vôbec o panovanie nad vierou iných ¾udí ako to Pavol vyjadruje
(2K 1,24), ale spolupracovanie na ich
radosti. Kadý veriaci má Bohom dané
právo na plnú rados spasenia, ako aj
Bohom danú povinnos preukazova
Kristovi neohranièenú poslunos. Je
povinnosou kadého kresana, aby podporoval obidve tieto veci, na prvom
mieste vo svojom vlastnom ivote a potom aj v ivotoch svojich spoluveriacich.
Ná hlavný záujem pri tých, za ktorých nesieme duchovnú zodpovednos,
je presvedèi sa èi sú skutoène spasení 
nako¾ko to je len moné to urobi.
Povedzme napríklad, e niektorí, ktorých
poznáme, pred èasom prili k poznaniu,
e len takzvané (formálne) kresanstvo
nepostaèuje. Dôsledkom tohto poznania
urobili osobné rozhodnutie, e budú
nasledova Krista a teraz sa úprimne
snaia i denne pre Spasite¾a. Nemáme
právo spochybòova ich úprimnos ani
podceòova ich oddanos. Zároveò sa
vak potrebujeme presvedèi, èi sú skutoène znovuzrodení. Samé Písmo nám
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pripomína, e je moné, napríklad vzh¾adom na ich náboenské pozadie, e oni
môu v skutoènosti dúfa v nesprávnu
vec oh¾adom spasenia. Ich nedávny
záitok by mohol by len nejakým príbojom náboenského oddania sa, alebo
vzruenia, èo vak v sebe nemá skutoèné
obnovenie a zanechalo ich to bez pravého vlastníctva a preívania veèného
ivota (Mt 7,22.23).
Musíme dba o to, aby ¾udia boli skutoène znovuzrodení  ale to nie je vetko.
Máme tie zodpovednos aby sme
predstavili kadého èloveka dokonalého v Kristu Jeiovi (Koloanom 1,28).
To znamená, musíme dba a modli sa za
ich rast  pokrok v posvätení. Aj tu nám
Pavol poskytuje praktický príklad. Vo svojom ve¾kom výklade evanjelia v liste
Rimanom, kapitoly 6, 7, 8 venuje otázke
náho pokroku v posvätení. Ale skôr, ako
èo len spomenie posvätenie, najprv hovorí v 5. kapitole (a v predolých) ako môeme ma pokoj s Bohom. Pokoj s Bohom prichádza na prvé miesto v jeho jednaní, pretoe skutoèný záitok pokoja
s Bohom je jediný základ, na ktorom
môe by budované pravdivé posvätenie.

Nadovetko dôleitý rozdiel
medzi ospravedlnením
a posvätením
Pokoj Boí sa zaíva nie na základe
posvätenia, ale ospravedlnenia. Ospravedlnený súc tedy z viery máme pokoj
s Bohom (Rimanom 5,1). Posvätenie je
dlhotrvajúci proces, ktorí nás èiní svätejími. Zaèína znovuzrodením a nebude
ukonèené  v úplnosti bude a po vzkriesení màtvych (Filipänom 3,10-16). Ospravedlnenie naopak, je okamitý skutok
Boí, ktorý v tom momente, keï uveríme a svoju vieru zloíme v Pána Jeia
(R 3,26) nás prehlasuje, e sme v poriadku s Bohom. Hoci sme sami v sebe hrieni a klesajúci, bezboní ako to
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Pavol píe (Rimanom 4,5), Boh môe
spravodlivo prehlási o nás, e sme v poriadku s Ním, pretoe smr Jeho Syna zaplatila plnú cenu za vetky nae hriechy
a tak zadosuèinila poiadavkám Boieho
zákona. To, èo máme my robi je veri.
Na tomto základe súc ospravedlnení vierou, máme pokoj s Bohom a prítomný èas slovesa máme obracia pozornos na nesmierne dôleitú praktickú vec.
Pokoj s Bohom nie je èosi, èo dúfame, e
dosiahneme na konci, keï nae posvätenie bude úplné. Pokoj s Bohom a pocit
bezpodmieneèného prijatia u Neho, sú
veci, ktoré kadý veriaci môe zaíva
priamo od prvého momentu, keï sa
zdôverí Spasite¾ovi.
Ma pokoj s Bohom, samozrejme nie
je to isté ako ma pokoj sám so sebou.
Pokoj sám so sebou, záleí èiastoène aj
na naom pokroku vo svätosti a my nikdy
v tomto ivote nedosiahneme úplnú
spokojnos s naím duchovným pokrokom. Ale keïe nae prijatie u Boha
nezáleí na naom duchovnom pokroku,
ale na Kristovej obeti, pokoj s Bohom
máme a môeme ho preíva priamo od
samého zaèiatku náho kresanského
ivota. On zostáva istý a nepohnute¾ný
cez vetky ivotné poníenia i povznesenia a èo do budúcnosti on spoèíva na
Boej garancii, e ani jeden veriaci nikdy
nebude znáa Boí hnev  trest (R 5,9).
V spojení s týmto, predsa len je
dôleité pre nás, aby sme pamätali, e
¾udia z náboenského prostredia mohli
by vyuèovaní, e s ospravedlnením je to
podobne ako s posvätením. e ospravedlnenie neznamená okamitý skutok
prehlásenia toho, kto verí v Jeia, e je
v poriadku s Bohom, ale dlhotrvajúci proces robiaci jeho alebo ju prakticky
spravodlivým a svätým.
Praktický výsledok tohto zmätku preto
je, e títo ¾udia aj keï hovoria cele
úprimne o zdôverení sa osobne Kristovi,
môu ete stále myslie o pokoji s Bohom
ako o nieèom, o èom oni dúfajú, e to
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nakoniec dosiahnu, na základe uspokojujúceho pokroku v kresanskom ivote.
Pre nich je prijatie u Boha nie nieèo, èo im
bolo dané na poèiatku kresanskej cesty,
ale nieèo ku èomu oni dúfajú kvalifikova
sa  dospie pri konci tej cesty. Oni budú
samozrejme hovori o tom, e sú spasení
z milosti skrze vieru. Ale pre nich by
spasení z milosti znamená, e skrze vieru
im Boh dáva milos vykonáva potrebné
skutky a robi potrebný pokrok v posvätení a keï to bude uskutoènené, tak oni
dúfajú, e sa kvalifikujú  budú hodní, aby
boli u Boha prijatí. Inými slovami, oni sa
ete vdy snaia vyzíska si prijatie u Boha na podklade (Kristom pomáhaných)
dobrých skutkov a samozrejme na týchto
výrokoch oni nemôu ma skutoèný pokoj
s Bohom. Vedome alebo nevedome ete
sú stále v urèitom druhu otroctva  jarma
(G 4,1-5,1). Ak ich naozaj milujeme, nemali by sme ich necha tam. Musíme im
pomôc von z jarma do slobody a aby
sme to urobili, potrebujeme im ukáza na
pravý význam pokánia a viery.

F. Kiss

Kresan, august 1949, roèník II., èíslo 8.

PRÁCA
SVÄTÉHO DUCHA
...prijmete moc Svätého Ducha, ktorý
príde na vás a budete mi svedkami
i v Jeruzaleme i po celom Judsku
i v Samárii a tak a do poslednej konèiny zeme (Sk 1,8).
Aj úprimní èitatelia Biblie majú èasto
nejasný pojem o Svätom Duchu. O Otcovi
a Synovi zmý¾ajú o mnoho správnejie
ako o Svätom Duchu.
Význam a poslanie Svätého Ducha
nám objasní poh¾ad uèeníkov pred a po
Letniciach. Pred príchodom Ducha síce
videli Pánove skutky, poèuli Jeho slová,
ale medzi sebou sa dohadovali, kto je
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väèí, Peter Ho zaprel a Judá zradil. Báli
sa mylienky, e by Pán Jei mal zomrie v Jeruzaleme a chceli Ho od toho
v slepej ¾udskej prirodzenosti odradi.
Prirodzený (duevný) èlovek zostáva
krehkou nádobou bez sily a vernosti voèi
Pánovi Jeiovi. Preto nestaèili iba
Pánove skutky a slová, ani Jeho smr,
musel by zoslaný Svätý Duch, tretia
osoba Boskej trojice. Len prostredníctvom pomoci Ducha môe èlovek
uskutoèni nieèo z Pánovho uèenia a príkladu. Preto Pán povedal svojím uèeníkom slová náho textu.
Veobecnou skúsenosou veriacich
¾udí je, e k viere Pána Jeia a k nasledovaniu potrebujú moc, ktorú im dáva
Svätý Duch. Skrz Neho prijímame i mnohé dary milosti. Jeho prítomnos s nami,
to je Boia moc. Len po prijatí tejto moci
môeme by pravými svedkami Pána
Jeia. Moc Ducha nám niè nenahradí,
nijaká ¾udská múdros alebo schopnos.
Po Letniciach sa uèeníci ocitli v aej
situácii ako predtým. Petra nevypoèúvala
len slúka, ale celá idovská rada. Ale
zmocnený Svätým Duchom nezaprel ani
svojho Pána, ani pravdu. Pred Letnicami
sa uèeníkov pridàali rozlièné slabosti,
pretoe ete nemali Svätého Ducha. Keï
budeme h¾adie na nich a na starozákonných svätých v tomto svetle, nebudeme
ich súdi pre ich rôzne poklesky.
Z druhej polovice textu vidíme, e
uèeník, ktorý prijal moc Ducha, bude najprv svedkom vo svojom dome  v Jeruzaleme a len keï sa tam osvedèí, vo svojom zbore, pole ho Pán na irie pole.
Kto sa aj tam osvedèí, pole ho Pán a do
Samárie, medzi ¾udí, ktorí sotva poznajú
Boha. Kto sa nechá vies Svätému Duchu, ten nemôe preskoèi tento poriadok. Posledným stupòom Pánovho poslania je: A do poslednej konèiny zeme.
V druhej èasti tohto textu vidíme
krásne zahraniènú a domácu misiu. Tí, èo
zachovali tento poriadok Písma a osvedèili sa vo svojom najuom kruhu, môu

smelo ís a do najvzdialenejích krajín
sveta. Kto vak vynechá túto skúku, ten
by nastúpil do vlaku, lode prázdny a taký
by aj vystúpil. Z náho textu vidíme aj to,
e medzi vnútornou a zahraniènou misijou nie je podstatný rozdiel. Pre obidve je
potrebná tá istá moc Ducha. Vydávanie
svedectva, to je boj viery aj doma, aj v cudzine. V tom boji obstojíme, len keï sa
opierame o moc Svätého Ducha. Len On
dáva rozlièné dary uèeníkom ako to
èítame v 1K 12,1-11: ...to vetko pôsobí jeden a ten istý Duch, rozde¾ujúc
osobitne jednému kadému tak, ako
chce.
Aj k poívaniu týchto darov potrebujeme moc z výsosti. O Pánovi Jeiovi
povedali poslucháèi, e ich uèil slovom
i mocou. Keï pozostáva svedectvo bez
moci Svätého Ducha, tak sa podobá zrnu
bez klíèivosti, v ktorom niet ivota.
V spojení s prijatím Svätého Ducha
musíme zdôrazni ete jednu vec. Keï
idovská rada robila nátlak na Petra a jeho spoloèníkov, Peter povedal: A my
sme svedkami v tých veciach i Svätý
Duch, ktorého dal Boh tým, ktorí Ho
poslúchajú (Sk 5,32). Poslunos je
hlavnou podmienkou pôsobenia Svätého
Ducha. Len kde túto veriaci dokazujú voèi
poznaným pravdám, umoòujú Svätému
Duchu prebýva a pôsobi v nich a skrze
ich svedectvo!

Ján Siracký

Kresan, september 1949, roèník II., èíslo 9.

JEDNOTA DUCHA
Na svete sú rozmanité jednoty. A je ich
veru dos. Vytvárajú si ich ¾udia urèitého
povolania alebo zamerania a sklonov.
V takýchto jednotách sa zdruujú pre
dosiahnutie urèitého cie¾a. Tieto jednoty
sú èasto len formálne, lebo v praktickom
ivote si skoro kadý èlen koná èo chce
a ako chce. Pod¾a toho potom je aj táto
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ich jednota úèinná alebo neúèinná. Kde
ale taká jednota skutoène zjednocuje
èlenov, tam obyèajne aj dosahujú svoj
vytýèený cie¾, pretoe v jednote je sila
a záruka úspechu. Tam, kde je len akousi
ozdobou, nedosahujú niè.
Teraz sa pozrime na jednoty,
o ktorých nám hovorí Písmo.
Jedna z nich je jednota Ducha v zväzku
pokoja. Rozdiel medzi svetskými jednotami a touto je, e tamtie zakladajú a udrujú ¾udia, túto zaloil Boh a za Jeho pomoci ju kresania majú zachováva. Kadý veriaci je do nej uvedený a zapojený:
Lebo i v jednom Duchu my vetci sme
pokrstení v jedno telo... Vetci sme
napojení v jedného Ducha (1K 12,13).
Keï sme uverili, vetci sme boli zjednotení v jednom Duchu. V Òom sme boli
oivení a osvietení. Prostredníctvom
Neho sme boli spojení s Pánom. Vetci
Ho máme v sebe ako peèa, znamenie
svojho vykúpenia. Vetci Ho máme ako
závdavok (preddavok) náho dedièstva.
To vetko vykonal Boh v nás a na nás
hneï pri naom obrátení. Aká to Boská
jednota!
Svätý Duch nám zjavuje Krista a spája
nás s Ním. Tak vstupujeme do ïalej jednoty, o ktorej èítame: A ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch
(1K 6,17). V Písme èítame o rôznych spojeniach s Pánom. Tak sme s Ním spojení
ako ovce s pastierom, ako uèeníci s Majstrom, ako ¾ud Boí so svojím Vodcom,
ako ivé kamene so základným kameòom, ako údy Tela s Hlavou a letorasty
s vinièom. No jednota Ducha prevyuje
vetko. O túto máme usilova, aby sme ju
zachovali. To dosiahneme, keï budeme
chodi v úzkom spojení s Pánom, keï
budeme k Nemu ¾nú, lebo bez Neho
nemôeme a nechceme by. Keï sa k Nemu takto pripájame, sme s Ním jeden
Duch. Táto jednota je podmienkou ïalej
jednoty, jednoty ducha medzi veriacimi.

Teraz pozrime na jednotu ducha
medzi veriacimi.
Ako sme u spomenuli, do tej nás u
uviedol Pán. Udruje nás v nej skrze
Svätého Ducha, ktorý nás vyuèuje a obohacuje duchovnými darmi. Vodí nás po
Boích cestách. Rozlieva v naich srdciach Boiu lásku. Satan nám nepraje
túto jednotu a vykonáva vetko moné,
aby nás o òu pripravil. ia¾, e sa mu to
èasom aj podarí. Preto nech je snahou
vetkých nás uchova si túto jednotu pred
jeho útokmi. Niektorým kresanom záleí
len na jednotnej forme. Keï tú dosiahnu,
sú spokojní. Nato¾ko dbajú o jednotu
formy, e za òu obetujú i jednotu ducha.
Varujme sa toho, èo tejto jednote kodí
a pestujme to, èo ju upevòuje. Chodenie
v poslunosti voèi Svätému Duchu, chodenie v Boej bázni, zostávanie v bratskej
láske a iné ju utvrdzujú. Vímajme si ich
a budeme upevòova jednotu ducha vo
zväzku pokoja.
Svätý Duch nám slúi prostredníctvom
rôznych darov. Touto slubou nás vedie
do jednoty viery. Ako vieme, viera je len
jedna, ktorá bola raz daná svätým. Òou
sme vetci Boí synovia. Keï rovnako
veríme, rovnako Ho aj poslúchame a ¾úbime sa Mu. Tak prichádzame k plnému
poznaniu Boieho Syna. Nu zachovávajme túto jednotu viery. Nech nikto z nás
nemyslí: Ja verím takto a dobre je, ty verí inak a tie je dobre. Kto takto zmý¾a
alebo hovorí, ten alebo vieru nepozná,
alebo ju zneuíva.
Zachováva jednotu ducha nie je
¾ahká vec. K tomu je potrebné porozumenie a zjednocovanie rozdielnych náh¾adov medzi veriacimi. Èasto je potrebné odumieranie svojej tvrdoijnosti,
bezoh¾adnosti, jeitnosti. Pavol sa radej vzdal svojho práva, ako by naruil
jednotu ducha medzi bratmi. Sú bratia,
ktorí neustúpia od svojho práva alebo
názoru, ani keby tým mali rozbi celú jednotu ducha. Ovláda ducha je najaie.
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Nejednotnos ducha sa zisuje najaie.
Keï nieèo nehovoríme alebo nekonáme
jednako, to sa hneï vidí. Keï ale necítime a nezmý¾ame jednako vo svojom
srdci, to sa ako spozoruje. No Svätý
Duch to vidí a cíti. Tam je Svätý Duch
zarmucovaný. Tak sa stáva, e aj pri
úplnej jednote vyznania, foriem a pracovných metód niet duchovnej moci a poehnania. Preèo? Lebo tam niet jednoty
ducha vo zväzku pokoja.
V poslednom èase pozorujeme so zármutkom, ako satan rozbíja vnútornú jednotu. V niektorom zbore je naoko vetko
pekné, zjednotené, ale srdcia sú rozdelené a vzdialené od seba. Tam Svätý
Duch nedáva svoje poehnanie. Absalom
bol síce po svojom hroznom hriechu pripustený do krá¾ovského paláca, ale
nemal nijaké spojenie s Dávidom, svojím
otcom. Zdá sa, e èím uhladenejie sú
formy v niektorých zboroch, tým menej
jednoty ducha je tam. Naèo je vidite¾ná
jednota bez vnútornej, duchovnej. Vonkajia je èasto iba biedna náhrada tej
vnútornej, ktorá sa vytratila.
Èím jemnejia je rastlina, tým viac má
kodcov. Èím jemnejí orgán v tele, tým
je citlivejí na nemoci. Takou je i jednota
ducha, ktorá je ten najvzneenejí dar,
èo dosiahne èlovek na zemi. Cez òu mu
plynie najvyie poehnanie. V nej dosahujú bratia a sestry vrchol radosti,
pokoja a svätého nadenia. Preto má
to¾ko nepriate¾ov, to¾ko kodcov. Veriaci
musia vynaloi ve¾ké úsilie, aby si ju
zachovali. Beda tam, kde niet toho úsilia.
Tam i pri vonkajej jednote niet poehnania a duchovnej radosti. Nestaèí, aby o túto jednotu usilovali len niektorí. K tomu sú
potrební vetci. Túto jednotu ducha
mono zachova aj pri rôznych povahách,
sociálnych rozdieloch, postavení a obdarovaní. Staèí, keï sme boli napojení na
jedného Ducha a keï sa pripojujeme
k Pánovi a sme s Ním jeden duch. To nie
je snaha vyniknú nad ostatných. Skôr
snaha zapadnú medzi iných v súlade
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s Duchom Pána Jeia. V takej jednote
ducha je sila. Tam je kadý uitoèný
a astný. Nu tak vynalome to najväèie
úsilie na zachovanie tejto jednoty ducha.
Ako to máme kona? O tom sa doèítame
v Písme. Pán nech nám dá k tomu milos.

J. B. Nicholson jr.

Z anglickej zvukovej nahrávky z 12. 11. 1998
preloil Daniel Moji

POKRÝVKA HLAVY
(1K 11,1-19)

Na úvod chcem poznamena, e toto
miesto Boieho slova je jedno z tých,
ktoré vyvoláva viac nepokojov, ako iné
miesta Písma. Nie je mojim úmyslom pridáva ïalie polienko do ohòa týchto
nepokojov. Je dôleité pripomenú si irí
aj uí kontext èítaného miesta. Keï
apotol Pavol píe svätým, cirkvi do Korintu, z 1. listu Korinanom vidíme, e èo
sa týka poriadku v dome Boom, tento
zbor nemá znaky, ktoré by sme radi videli
v jednotlivých zboroch Nového zákona.
Keï si ale èítame druhý list Korinanom,
vidíme, e urobili ve¾ký pokrok a je ve¾a
dôvodov pre povzbudenie. Vidíme, e aj
kresania, ktorí sú neduchovní a neberú
Boie slovo váne, sa môu skrze Boieho Ducha dosta do stavu, ktorý je v súlade s Boím slovom. Je to pre mòa ve¾kým
povzbudením.
Cirkev posledných dní stratila z centra
pozornosti Pána Jeia. Je stále viac
egocentrická. V prvých veroch 11. kapitoly ale nie je daný dôraz na èloveka, ale
na Krista  ver 1, 3..., t. j. Christos 
pomazaný, pomazaná Hlava. Pomazaná
Hlava je jeden z najkrajích obrazov jednoty bratov, èo stojí v kontraste s rozdelením, o ktorom sa píe v prvých kapitolách. V 2. èasti 11. kapitoly sa hovorí
viac o Pánovi (v. 20, 23, 26, 27, 29, 32).
Vidíme tu dva aspekty: v prvej èasti pomazaná Hlava, v druhej nanebovstúpený

blok 17.qxd

10.7.2012

21:49

Page 18

18
Pán v zmysle: ... i Pánom i Kristom ho
uèinil Boh, toho Jeia, ktorého ste
vy ukriovali! (Sk 2,36). Ak sa budeme
zaobera príli ve¾a tým, èo majú robi
mui a eny, môe nám uniknú hlavná
mylienka. Cie¾om prikrývky nie je prikrývka. Cie¾om neprikrytia hlavy mua nie
je mu. Pri pozornom túdiu kapitoly zistíme, e hlavnou mylienkou kapitoly je
sláva Kristova v zhromadení. Èasto
zdôrazòujeme symboly bez toho, e by
sme sa zaoberali hlbie tým, èo je za
nimi. Teda nie prikrývka hlavy je to najdôleitejie, ale symbol hlavy. Spomínajú sa
tu 2 strany: hlava mua a hlava eny.
Mu a ena tu zobrazujú Krista a Cirkev.
Úlohou mua a jeho zodpovednosou je
reprezentova Pána Jeia Krista. ena
predstavuje Cirkev. Keï stoja na svojich
miestach tak, ako majú, v mikrokozme
svedèia o Boom zámere. Biblia zaèína
svadbou v Záhrade a konèí svadbou
v hlavnom meste vesmíru. Medzitým sa
odvíja vzah mua a eny, ktorý poukazuje na vzah Krista a Cirkvi. Hneï na zaèiatku musíme urobi správne rozdelenie:
v 1K 11 máme poriadok v Cirkvi z iného
poh¾adu ako v Efeanom 5. V 1K 11 máme poriadok z pozície stvorenia, ktorý
zaèal v raji  vzah mu a ena, ktorý je
obrazom na Cirkev a jej vzah ku Kristovi.
Vzah Krista ku Cirkvi zobrazený v Efeanom 5 nás uèí o vzahu mua a eny.
1K 11 zobrazuje vzah v Cirkvi, kým
Ef 5 vzah v rodine. V 1K 11 vidíme, e
Kristus je hlavou Cirkvi, v Ef 5, e mu je
hlavou manelky. V Ef je daný dôraz na
nieèo iné ako v 1K 11. Vychádzajúc z týchto rozdielov pri èítaní 1K 11 si nemôeme myslie, e by tu lo o manelov,
o vzah manela a manelky.
Pozorne sledujeme túto mylienku:
kadý mu je hlavou kadej eny pod¾a
poriadku v Cirkvi. Je to rovnaký princíp
ako abecedný poriadok. Napr.: kadé
meno v telefónnom zozname zaèínajúce
na písmeno A je pred kadým menom,
ktoré zaèína na písmeno N. Keby sa nie-
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kto saoval, e u nieko¾ko rokov je jeho
meno na strane 572 a povedal by, e
budúci rok chce by na prvej strane,
odpoveï by mohla by asi nasledovná:
Pravdepodobne nerozumiete tomu, e
keby ste boli na strane 1, nikto by
nenaiel h¾adané èíslo, lebo by neexistoval iadny poriadok. Nemá to niè spoloèné s dôleitosou. Máme rovnako radi
písmeno A ako písmeno Z. Aby sme boli
schopní nájs telefónne èísla, potrebujeme abecedný poriadok  poradie.
Podobne existuje èíselný poriadok, chronologický poriadok i poriadok v Cirkvi.
Vo v. 3 sa zdá, e Pavol premieal logické
poradie  nie je ani zostupné, ani vzostupné. My by sme to asi takto usporiadali:
1. Hlavou Krista je Boh,
2. hlavou mua je Kristus,
3. hlavou eny je mu.
Alebo úplne naopak. Pavol to tak pomieal, aby poloil dve slovné spojenia
ku sebe: Hlavou eny je mu a hlavou
Krista je Boh. Dôvodom je to, aby sme
nenadobudli dojem, e mu je dôleitejí
a hodnotnejí ako ena. Lebo hlavou
Krista je Boh a Kristus je Boh, a preto to
nemá niè spoloèné s cenou, hodnotou
a dôleitosou, ale má to súvis s poriadkom. Poriadok slúi Pánu Bohu na vykonanie Jeho zámerov. Kristus sa podrobil
Bohu takým istým spôsobom, ako sa má
mu podda Kristovi a ena muovi. Taký
je poriadok. Poddanie sa v kadej èasti
tohto celku. Apotol Pavol píe svätým
v Korinte, ale chce zdôrazni, e problém
v Korinte je problémom kadého zhromadenia. Tým problémom je odvracanie
poh¾adu od Pána Jeia. Keï Pán Jei
vyzýva mua, aby sa Mu poddal, a enu,
aby sa poddala muovi v zhromadení
a vy túto výzvu prijmete, neurobíte tým
rados mne, ale Pánu Bohu. Pán Jei to
urobil dávno pred nami. Poddal sa, poníil sa a po smr a to po smr kría. Teda
Ten, ktorý to od nás iada, to urobil prvý.

blok 17.qxd

10.7.2012

21:49

Page 19

19

KRESAN
Nie je pravdou, e tieto vzahy patria len
do ideálneho a nie do náho zhromadenia. Pán nás pozná, vie, e nie sme
ideálni, a napriek tomu to zariadil tak, aby
aj zlé zhromadenie bolo dobrou kolou.
Ak by bol kadý v zhromadení dokonalý,
kde by sme sa nauèili trpezlivosti, zhovievavosti, milosti, dobrotivosti, podobnosti Kristovi? Ak zistíme, e ¾udia v zhromadení sú podobní nám, zistíme aj to,
ko¾ko Boej milosti potrebujeme, aby
sme konali ako Boie deti. To, èo si èítame v 1K 11, je nadprirodzené. Vyaduje to
nadprirodzenú milos, aby sme boli schopní pod¾a toho robi. Nie je ¾ahké to robi,
dokonca je nemoné robi to správnym
spôsobom, v správnom duchu a so správnym výsledkom, ktorým je oslava Pána,
kým nedovolíme, aby to On robil cez nás.
On nás iada, aby sme boli posluní Jeho
slovu, a aby tak On mohol by oslávený.
V 1. veri vidíme na èo je daný dôraz
celej kapitoly: Buïte mojimi nasledovníkmi, ako som i ja Kristov. Kapitola
je súèasou irieho kontextu, ktorý konèí
slovami: Ak niekto myslí o sebe, e je
prorok alebo duchovný, nech pozná
dobre, èo vám píem e sú to prikázania Pánove... a vetko nech sa deje
slune a pod¾a poriadku (14,37-40).
To je hlavná mylienka.

Pokrývanie len pre Korint?
1. list Korinanom je jediná epitola, ktorá
zaèína tým, e nie je písaná len priamym
adresátom listu, ale povolaným svätým, so vetkými, ktorí vzývajú meno
náho Pána Jeia Krista, na kadom
mieste (1,2). Pavol, èi lepie povedané
Svätý Duch, vedel, e príde doba, keï
niektorí povedia, e tieto slová platia len
pre Korint. Ak niekto prehlási o prvej èasti
jedenástej kapitoly, e je len pre Korint,
èo urobí potom s druhou èasou tejto
kapitoly? Aj Pamiatka Pánova je len pre
Korint? Okrem toho uprostred kapitoly,
na konci jej prvej èasti je ver 16, kde je

napísané: Ale ak sa niekto vidí by
kriepivým, my nemáme takej obyèaje
ani zbory Boie. Z toho vyplýva, e
tieto pravidlá boli bené aj v iných
zboroch. Boí ¾ud prijal tento poriadok
vade, kde apotol Pavel cestoval.
Nebola to len nejaká teória, ale prax aj
v iných zboroch. V súèasnosti v mnohých
zboroch pozorujeme, e veriaci túto vec
nepraktizujú a povedia: Ako si môete
myslie, e len vy máte pravdu a ostatní
sa mýlia? Skutoènos je taká, e my sme
ostali stá v tejto pravde a iní od nej odstúpili. Pred nieko¾kými rokmi sa eny vo
väèine spoloèenstiev pokrývali. Robili
tak aj vo ve¾kej rímsko-katolíckej cirkvi.
Preèo taká zmena? Prestali sme sa pýta:
Preèo? V novozákonnej cirkvi bratia
èasto odpovedajú na otázky: Kedy? Kde?
Èo? Ako? Ale ak sa nepýtame aj preèo?,
následne nám uniknú aj vetky ostatné
odpovede. Predchádzajúce generácie
ien poznali odpoveï na to, preèo si
pokrývajú hlavy. Èasom nastúpila generácia, ktorej predchádzajúca túto informáciu neodovzdala. eny stále vedeli èo
majú robi, ale u nie preèo to robi. A tak
sa zaèalo vytráca aj to èo. Duchovné
skutoènosti zaèala ovplyvòova aj móda
a duch doby. Preto si musíme zodpoveda otázku: Preèo robíme to, èo robíme?
Aký to má zámer?

Mu nie je zdroj eny
Ver 3. obsahuje mylienku o hlave.
Niektorí moderní feministickí teológovia
hovoria, e hlava znamená zdroj, napríklad zdroj vody. Vraj aj ena bola vzatá
z mua. Ale to, e ena bola vzatá z mua ete neznamená, e mu je jej zdrojom. Pravda je taká, e stvorenie mua
a eny bolo jedno dielo stvorenia  Boh
ich nazval Adam (1M 5,2). Boh stvoril
enu. On je zdrojom mua i eny. Teda
hlava nehovorí o zdroji, ale o istom poriadku stvorenia. Budeme hovori o praktickej aplikácii tejto pravdy.
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V epitolách Efeanom i Koloanom
sa trikrát píe, e Kristus je Hlavou. Peter
dvakrát uvádza, e Kristus je Uholným
kameòom (hlavným  Headstone). V liste
Efeanom i Koloanom sa Hlava spomína v súvislosti s telom. Nie je to len hlava
obrazná, ale funkèná. Aká je jej úloha vo
vzahu k telu? Je zodpovedná za telo.
Nerobí niè, ale je za telo zodpovedná,
riadi ho. Podobne je to vo funkènom tele
 v Cirkvi. Kristus  Hlava preberá zodpovednos za mua v miestnej cirkvi 
hlavou kadého mua je Kristus. ena
z toho samozrejme nie je vylúèená. Niekedy sa jej ako poèúva, keï sa zaène aj
skonèí pri mylienke, e jej hlavou je
mu. Èo potom mu? Môe si on potom
robi èo chce pod¾a vlastných plánov a rozhodnutí? Vôbec nie! O tomto tu nie je ani
slovo! Mu musí z toho, èo robí v zbore
vydáva poèet Kristovi.

Hlava a sláva
Pavel hovorí o dvoch veciach, ktoré spája: o hlave (v. 3) a o sláve (v. 7 a nasledovné vere, napr. v. 15): Máme tu dvakrát tri paralelné mylienky:
a) hlavou Krista je Boh, hlavou mua je
Kristus a hlavou eny je mu
b) slávou eny sú jej vlasy, slávou mua
je ena a slávou Boha je mu.
Termín obraz vo veri 7: mu je obrazom Boha neznamená, e aj ena je
obrazom Boha èi obrazom mua. Je to tu
uvedené v inom význame ako v 1M. Tam
je mylienka, e mu a ena boli stvorení
na obraz Boí v takom zmysle ako keï sa
pozrie na obraz a vidí v òom maliara.
Keï sa pozrie na budovu, vidí v nej
architekta. Keï sa pozrie na mua alebo
na enu, je tam nieèo, èo hovorí o Stvorite¾ovi  o Bohu.
Na rozdiel od tohto významu v 1K je
význam ikon, èo znamená reprezentant.
Mu sa správa ako reprezentant Boha

v zhromadení. ena nie je reprezentantom mua a preto, keï sa spomína ena,
nie je pri nej spomenuté toto slovo. ena
je slávou muovou. Zamyslíme sa nad
tým, èo to znamená. Keï sa pozrieme do
slnka, nevidíme slnko, ale vidíme jeho
slávu, vonkajie zobrazenie jeho vnútornej podstaty. Keï sa pozrieme na rue,
vidíme slávu ruového kríka, vidíme vonkajie vyjadrenie vnútornej podstaty.
Nikto nemôe vidie Boiu podstatu bez
toho, aby ju nejako navonok prejavil. Keï
priiel Pán Jei, h¾adeli sme na Jeho
slávu, na slávu ako jednorodeného
od Otca a bol plný milosti a pravdy.
(J 1,14) Pán Jei priiel a zjavil Boiu
slávu. Nikto nevidel Boha, iba Jeho slávu.
Sláva je teda vonkajie vyjadrenie vnútornej podstaty. Keï Pán Boh stvoril
èloveka z prachu zeme, vdýchol do jeho
nozdier dych ivota a èlovek sa stal ivou
duou (1M 2,7). Èlovek bol tým, èím bol
preto, lebo vyiel z Boej ruky. Potom
Boh zobral nieèo z mua a uèinil enu.
ena bola tým èím bola preto, lebo vyla
z mua. Nesmieme pritom zabudnú, e
Boh ich stvoril ako jedno dielo stvorenia.
Bol tam spoloèný ivot. Tento princíp vidíme v 1K 11,8: Lebo mu nie je zo eny,
ale ena z mua, lebo ani nie je mu
stvorený pre enu, ale ena pre mua.
V 1K 11 sú 2 dôvody pre poriadok, ktorý je tu opísaný:
1. ena je z mua
2. ena je pre mua a nie naopak.
Keï sa nad týmito dôvodmi hlbie zamyslíme, zistíme, e je to v prvom rade o Kristovi a Cirkvi, nie o tebe a o mne. Inými
slovami úlohou Cirkvi nie je to, aby ma
Kristus obastòoval a uspokojoval. On to
robí a bude robi aj to, ale hlavným cie¾om je to, e Cirkev je tu pre Neho, na
Jeho oslavu a pre Jeho poteenie!
Vetko bolo stvorené s týmto cie¾om.
Prvé stvorenie v tom zlyhalo, ale je tu nové stvorenie. Mu nebol stvorený zo eny,
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ale ena z mua. Inými slovami zdrojom
môjho ivota je Kristus. Cirkev v zastúpení miestneho zboru musí poveda, e
Mu nemá èo da. Nemá iadne zdroje na
dávanie, pokia¾ mu ich Pán nedá. Ak nami Jeho ivot nepreteká, nemáme niè, èo
by sme mohli da ¾uïom. Niektorí ¾udia
odchádzajú zo zboru so slovami, e tento
zbor nespåòa ich potreby. Ale èi nae
potreby nemajú by potrebami náho
Pána?! Len keï Jeho ivot preteká naím ivotom, vtedy môe by kadý
poehnaný.
Vo veroch 11, 12: Pavol pokraèuje:
Avak ani mu bez eny ani ena bez
mua v Pánovi. Lebo ako je ena z mua, práve tak i mu skrze enu, a vetko je z Boha. Znamená to, e prvá ena
pochádza z mua. Pozoruhodné. V novom stvorení poiel mu zo eny bez
prièinenia ¾udského otca. V prvom stvorení bola ena, ktorá pola z mua bez
prièinenia ¾udskej matky. Aj to je pozoruhodné. Musíme porozumie, e kým
v prvom stvorení prvá ena pola z mua,
kadý mu pochádza zo eny. Inými slovami, mui a eny sa navzájom potrebujú. Hlava si nemôe poveda, e nepotrebuje telo. Bez neho je zbytoèná. A naopak. Toto platí aj vo fyzickom tele. Pán
Boh hovorí, e usporiadanie je takéto:
Kristus je hlavou, vy ste Jeho telom. Èím
je telo bez hlavy a hlava bez tela? Vetko, èo Kristus robí na zemi, chce robi
cez svoju Cirkev. Chce, aby Mu takýmto
spôsobom slúila. Preto ustanovil dva
princípy: hlavu a slávu. Pouíva pri tom
symboly. Na konci kapitoly hovorí o dvoch
symboloch týkajúcich sa tela a na zaèiatku kapitoly o dvoch symboloch hovoriacich o hlave. Aby bola v Cirkvi zjavovaná sláva Pána Jeia, vetka konkurujúca sláva musí by skrytá. A aká je
to sláva? Je to sláva eny a sláva mua.
Tieto slávy majú svoje miesto, ale Cirkev
nie je tým správnym miestom na ich
zjavovanie. Keï sa v miestnej cirkvi 
v zbore schádzame, naím predmetom

má by Boia sláva. Preto, aby sme neoslavovali sami seba, musíme si vysvetli
tieto symboly. Pán Boh pouíva dva
obrazy: hlavu mua a hlavu eny. V súèasnosti je problémom pokrývanie ien,
v prvej cirkvi to bolo pokrývanie muov.
Na Strednom východe majú eny aj dnes
stále pokrytú hlavu, a preto pre nich nie je
iadnym problémom ma ju pokrytú aj
v zbore. Je to skôr problém muov.

Dva symboly
Take sú tu 2 symboly: nepokrytá hlava
mua hovorí o tom, e chceme vidie
slávu Pána Jeia. Prikrytá hlava mua
symbolicky prikrýva Pánovu slávu. Na
druhej strane hlavou eny je mu a ena
je slávou muovou. Ak je ena slávou
muovou, ena musí by pokrytá, lebo
je slávou muovou a sláva muova
musí by v cirkvi prikrytá. Vïaka Bohu,
e dal ene prirodzenú pokrývku. Vo veri
15 je napísané, e vlasy sú ene dané
miesto závoja. ena má prirodzenú prikrývku. Sú to jej vlasy. Táto prikrývka
pokrýva slávu mua, ktorou je ena.
Nejde tu o vzah manel  manelka.
Slová kadý mu a kadá ena nás
posúvajú do raja, do stvorite¾ského poriadku. Tu je vyjadrené, e Boh stvoril
mua a enu, nie manela a manelku.
Kadá ena v cirkvi reprezentuje cirkev
a kadý mu v cirkvi reprezentuje Krista
v zbore. ena je pokrývkou slávy mua
vïaka svojim vlasom. Jej vlasy prikrývajú
slávu mua. Toto je prirodzená prikrývka
a to je dobré. Nemôem stá pri dverách,
skúma a núti kadú enu, aby prikrývala
slávu muov tým, eby si prikrývala hlavu. Ak si ena neprikryje svoju hlavu
a tým odha¾uje svoju slávu, sláva muova
je prikrytá jej vlasmi. Teda prvou pokrývkou sú vlasy.
Ale ak majú by pokryté dve slávy 
sláva mua i sláva eny, musia by aj dve
prikrývky. Prvou prikrývkou sú enine
vlasy, ktoré prikrývajú slávu mua, ktorou
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je ena. Je to, samozrejme, symbolické.
V 15. veri vidíme ale ïaliu slávu  sú
to dlhé vlasy. Sú prikrytím muovej
slávy, ale odhalenou slávou eny.
Hovoria o nej, o jej povahe, charaktere.
Aby bola zakrytá táto sláva eny, musí tu by druhá pokrývka, prikrývajúca
jej vlasy.
Keï sa tu píe o dlhých vlasoch, nie je
tu napísané, e majú by také dlhé, ako je
to len moné. To by potom znamenalo, e
aj muove krátke vlasy by mali by také
krátke, ako je to len moné. Prili by sme
do takého extrému, e mui by sa podobali na skinhedov. Dlhé vlasy teda neznamenajú také dlhé ako je to len moné,
ale aby boli v súlade s Boím poriadkom,
t. j. odliovali mua od eny. V èase, keï
si eny výrazne skracovali vlasy, jeden
brat povedal, e keï sa ena stále kratie
strihá, pre zachovanie poriadku súvisiaceho s dåkou vlasov, sa on tie musí striha stále kratie a bojí sa, aby mu na
hlave vôbec nieèo ostalo.

Zhrnutie:
1. ena je slávou muovou. Jej vlasy sú
jej vlastnou slávou. Aby boli prikryté
obe slávy, t. j. sláva mua i sláva eny,
sú potrebné dve prikrývky: prvou prikrývkou (prirodzenou) sú vlasy eny.
Neprikrývajú jej slávu, lebo sú jej slávou. Prikrývajú muovu slávu, ktorou
je ena.
2. Táto prikrývka je zároveò ïalou
slávou, a preto vyaduje aj ïaliu prikrývku, ktorou je závoj. Na základe
v. 5, 6 touto druhou prikrývkou nemôu by vlasy. Ak by to boli vlasy, potom
by muselo by napísané, e ak ena
NEMÁ VLASY, nech sa ostrihá, èo je
nezmysel. V. 6 ale hovorí: Lebo jestli
sa ena NEPOKRÝVA, nech sa aj
ostrihá.
Niektoré eny môu argumentova tým,
e ak sú pre ne slávou dlhé vlasy, tak si

ich ostrihajú a nebudú ma iadnu slávu.
Podobne ako Nazareji nosili v Starom
zákone dlhé vlasy a bolo im to na hanbu.
Verejne sa vystavovali na hanbu kvôli
Pánu Bohu. Tak aj eny môu uvaova,
e sa dajú ostriha a tým sa zbavia svojej
slávy. Pavol ale hovorí, e by tu nastal
ïalí problém. Keï sa vzdáva svojej
vlastnej slávy, vzdáva sa aj pokrývky
muovej slávy a odkrýva ju. Musí ma
teda dve prikrývky.

Sloboda lásky
Termín dlhé vlasy hovorí o kráse ducha
lásky Nového zákona. V Starom zákone
bolo vetko predpísané  ko¾ko lakov,
efa... Vetko bolo merate¾né. V Novom
zákone nie sú miery. Dokonca ani príkaz, e sa má láma chlieb vdy v prvý
deò týdòa. Pán Jei povedal: Ko¾koko¾vek ráz by ste to robili. A veriaci
v prvej Cirkvi tomu rozumeli tak, e vdy
v prvý deò týdòa to majú robi a toho sa
aj drali. Tak isto to robíme aj my dnes.
Je toti ve¾ký rozdiel, èi poviem mojej
manelke: Buï si istá, e vdy ma
poteí, keï mi povie, e ma miluje.
Alebo: Chcem, aby si mi hovorila kadý
pondelok ráno o ôsmej hodine, e ma
miluje. To druhé by nebolo zmysluplné.
Na to by staèil poèítaèový program!
Hlavná mylienka je taká, e to má by
dobrovo¾ná vec. Nie je iadny predpis
o ve¾kosti prikrývky, ani nie je úplne jasné,
kedy presne ju má ena nosi. Jasný, je
princíp poriadku. Ostatné je dané na
duchovné vnímanie eny, na jej poslunos a to, ako sa chce páèi Pánovi.
Otázky typu Kedy? a Musím?, nie sú
správne. Pri otázke jednej sestry, èi má
dostatoène dlhé vlasy som povedal, e
ja to nevidím lebo stojím len v miestnosti, ale mono anjeli, ktorí sa pozerajú
z väèej vzdialenosti majú lepie oèi...
Ak rozmý¾a tak, e si chce necha
vlasy èo najkratie, aby to ete bolo
vhodné nieèo tým vyjadruje.
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Pokrývky v Písme
Pokrývanie sa sestier nie je v Boom
slove nièím novým. Niektorí ¾udia hovoria,
e 1K 11 je jediné miesto, ktoré hovorí
o pokrývaní, a preto nie je dôleité. Ani
o znovuzrodení si ve¾a neèítame, a predsa je ve¾mi dôleité. Keï o nieèom Pán
hovorí iba jedenkrát, neznamená to,
eby to nebolo dôleité. Skutoènos
o pokrývaní je ale taká, e o òom nehovorí len Pavol v 1K ale nájdeme ho
v Písme viackrát.
Mylienka pokrývania zaèína v záhrade Eden. Keï Adam zhreil, priiel dôvod
pre prikrytie. Prvou prikrývkou bolo figové
lístie, aby bola prikrytá nahota. Bola táto
prikrývka dostatoèná? Asi nie, keï sa
museli skry aj medzi stromy raja, keï
poèuli hlas Hospodina. Hovorí to o náboenstve èloveka. Akoby èlovek vyjadroval, e nepotrebuje preliatu krv Baránkovu, e mu staèí jeho náboenstvo.
Chce ukry svoju nahotu za figové lístie.
Pán Boh ale ukazuje, e pred Ním sa aj
tak nedá skry. Keïe prikrývka z figového lístia nestaèila, Pán Boh pripravil
prikrývku z koe zvieraa. Preèo? Figové
lístie zakrývalo ich nahotu, ale nevystihovalo cenu, ktorú bolo potrebné zaplati za
hriech, lebo bez vyliatia krvi nedeje sa
odpustenie. Zámerom Boej prikrývky zo
zvieraa bolo zjavi Boí plán vykúpenia
a Jeho slávu. Môeme v tom vidie, e
kadá Bohom pripravená prikrývka
zjavuje tento princíp: zakrýva, skrýva
a zároveò odkrýva, ukazuje. Túto pravdu vidíme v celej Biblii.
Opona medzi svätyòou a svätyòou
svätých zakrývala Boiu slávu. Keby tam
nebola a niekto by voiel do svätyne,
zahynul by. Ako dobre, e ijeme v dobe
milosti. Ko¾kí z nás by mali problém
prei! Opona zároveò nieèo odkrývala.
Poukazovala na hriech, na dôvod, preèo
tam nemohli vstúpi. Slúila na zakrývanie a zároveò na odkrývanie. Takto by
sme mohli hovori o odeve najvyieho
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kòaza, stánku a jeho pokrývkach. Toto
vetko boli len obrazy a symboly.
Keï ideme do Nového zákona, vidíme, e stánok bol obrazom inkarnácie.
Pán Boh priiel k nám, stánil medzi nami
a videli sme Jeho slávu. Telo Pána Jeia bolo oponou. Tie nieèo zakrývalo
a odkrývalo. Zakrývalo Boiu slávu. Keby niekto videl Jeho Bostvo bez tejto
opony, nepreil by tento poh¾ad. Preto
priiel v ¾udskom tele, aby zakryl Boiu
slávu. Jeho telo zároveò odkrývalo Boí charakter. Boh bol zjavený v tele. My
sme tmou a On je svetlom. Keby nebolo
Jeho tela, nepreili by sme stretnutie
s Ním. Preto to zakryl. Prikrytie nebolo
len zakrytím Boej slávy, ale aj odkrytím
Boieho srdca.
V stánku èi v chráme boli prikrývky
a opona. V Cirkvi Pána Jeia sme na
strane opony zo svätyne svätých. Keï sa
pozrieme do oèí Pána Jeia, pozeráme
sa priamo do Boieho srdca, priamo do
svätyne svätých. Keï sme v zhromadení, nezostávame v budove, miestnosti,
ale opúame ju a vierou vchádzame za
oponu. Schádzame sa okolo Pána Jeia
v nebi. Miesto náho stretávania sa je
v skutoènom svätostánku  v nebi. Preto
majú prikrývky v zhromadení svoje
miesto.

Zodpovednos za pokrývanie
V Starom zákone boli isté osoby, ktoré
boli zodpovedné za prikrývanie. V poriadku prvého stvorenia si èítame o Luciferovi. Význam jeho mena je Svetlono.
Jeho titul je Zodpovedný za prikrývanie
(zastierajúci cherub Ez 28,14 pozn.
prekladate¾a). Nenávidí pokrývanie preto,
lebo bol zodpovedný za to, aby iadna
sláva nekonkurovala sláve Boej. Lucifer
chcel slávu pre seba. Povedal: Vystúpim hore do neba, vyvýim svoj trón
nad hviezdy silného Boha... a budem
podobný Najvyiemu! Boh ale povedal, e nebude a zvrhol ho. Odvtedy sa
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vemone snaí obra Boha o Jeho slávu. Je to zmyslom jeho existencie. Keï
sa postavil proti Pánovi Jeiovi pri ve¾kom pokúaní na púti, povedal, e Mu
dá vetku slávu sveta, keï sa mu pokloní.
Inými slovami povedané: Daj mi slávu,
t. j. padni predo mnou a pokloò sa mi
a môe ju ma. ijeme na diablovom
území a ako si èítame v 1K 11, rozdelenia
v Cirkvi iniciuje diabol preto, aby ukradol
Bohu Jeho slávu. Je to ten istý diabol,
ktorý mal za úlohu strái prikrytie.
4. kniha Mojiova 16. kapitola hovorí
o Kórachovi. Patril ku Kehátovcom, ktorých kòazskou zodpovednosou bolo, aby
vetky sväté nádoby mali prikrývky na
svojich miestach. Jemu sa ale táto sluba
nepáèila. Chcel by ve¾kým éfom. Túil
po sláve. Moji sa ho opýtal, èi je to malá
vec, ktorú od neho Boh chce, aby ju vykonával. Pretoe podcenil slubu, do ktorej Ho Pán postavil a opovrhol òou, zem
otvorila svoje ústa a zostúpil ivý do pekla. Moji povedal, e predtým sa nikdy
niè podobné nestalo. Patril ku Kehátovcom, ktorí boli zodpovední za prikrývanie,
iní boli zodpovední za náradie, èi nosili
aké veci... Kadý mal svoju slubu od
Hospodina.
Keï sa pozrieme do 11. kapitoly 1. knihy Korinanom vidíme, e mui a rovnako
aj eny majú aktívnu i pasívnu úlohu. Aby
bola Bohu prinesená sláva, vetky tieto
tyri úlohy sa musia vykonáva s plnou
vánosou a zodpovedne. Pasívna úloha
mua je nenosi prikrývku. Jeho aktívnou
úlohou je by reprezentantom Boha
v zhromadení. Je to vzneená úloha.
Nie je tu miesto pre vtipy na túto tému,
veï hovoríme ako Boí hovorcovia. Ako
keby Pán Boh viedol zhromadenie.

Modlitba a prorokovanie
Vo veroch 4 a 5 sa hovorí o modlitbe
a prorokovaní v najirom slova zmysle.
Modlitba zahàòa vetko, èo hovoríme
Bohu. Proroctvo obsahuje vetko, èo Boh

hovorí nám. Je to nieèo zrozumite¾né, na
èo ostatní môu poveda: Ameò.
Nahlas sa mu nemodlí kvôli sebe, veï
Pán Boh poèuje aj jeho tichú modlitbu.
Nahlas sa modlí kvôli svätým, aby mohli
ís spolu s ním do Boej prítomnosti. Boh
v tom istom èase poèuje aj tiché modlitby
ostatných bratov a sestier. Nie je úplnou
pravdou prehlásenie, e mu môe hovori a ena nie. Ale zhromadenie nie je
stretnutím Miestneho zastupite¾stva. Ak
je niekto mu, ete ho to neoprávòuje
k tomu, aby mohol hovori. Môe hovori
len ten, ktorého chce v danej chvíli poui
Duch Svätý. Ten, kto je k tomu Duchom
Boím vedený ako Boí reprezentant,
vetci ostatní bratia aj sestry sú mimo
poriadku. Pravdou nie je ani to, e sestra
vôbec nemôe hovori. Keï sa v 1. ep.
Petra v 2. kapitole hovorí o kòazstve
veriacich, nie je tam rozlíenie na muov
a eny. Máme sa budova ako sväté
kòazstvo, aby sme obetovali duchovné
obete. Aj sestry môu uctieva Boha na
verejnosti i v súkromí. Pán Boh nás
vetkých vytrhol z moci temnosti a premiestnil do krá¾ovstva Syna Svojej lásky,
povolal z tmy do Svojho predivného svetla ako krá¾ovské kòazstvo, muov i eny
bez rozdielu. Vetci bez oh¾adu na pohlavie Ho môu uctieva a svedèi o Òom.
Jediným obmedzením je, aby sa eny
nesprávali ako reprezentantky Boha.
Preèo nikto nebráni enám, aby spievali?
Lebo nevystupujú ako reprezentantky
Krista, ale spievajú za seba. Preèo na
hlasnú modlitbu brata odpovedajú slovom
amen? Lebo tým nevyjadrujú skutoènos,
e by reprezentovali Krista. To robí brat,
ktorý sa nahlas modlí. Slovom amen
vyjadrujem to, e súhlasím s modlitbou
a pripájam sa k nej. Ak by som s modlitbou nesúhlasil, amen nepoviem. Preto,
bratia, myslite na to, aká je to zodpovednos modli sa nahlas. Preto keï hovoríte z Písma, hovorte tak, ako keby to hovoril Boh a nie ako svoje názory. A keï sa
modlíte, dávajte si pozor, ako sa modlíte,
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lebo reprezentujete Boha. eny teda Boha v zhromadení nereprezentujú, a preto sa ani nahlas nemodlia. Takýto je princíp. Individuálne ale majú eny slobodu
pomodli sa.

Pasívna a aktívna úloha
v zhromadení
Pasívna úloha muov je teda taká, e
nenosia prikrývku. Ich aktívna úloha je
hovori ako reprezentanti Boha. Preto je
zlé, ak ena hovorí ako reprezentantka.
Podobne je zlé, keï Duch Boí vedie
brata k tomu, aby hovoril, a on mlèí.
Zneucuje a okráda to Pána. Bratia sa
potrebujú cvièi v tom, aby boli pouite¾ní
Pánom. Duch Boí je ako dirigent kapely,
ktorý ju riadi. Usmeròuje srdcia k tomu,
aby priniesli Bohu chválu. Nie je správne
postavi sa a navrhnú svoju ob¾úbenú
pieseò, nech je akoko¾vek pekná. Nae
mylienky majú vies k spoloènej, nie k individuálnej oslave Pána. Tá sa odohráva
doma. Ale keï sa zídeme spolu, prichádzame ako telo, Boí ¾ud. V rámci tohto
tela pristupujú bratia k Bohu a toto telo
zastupujú. Preto sa nemodlia v jednotnom èísle. Takto sa modli je vhodné
doma. Nie ïakujem Ti, ale: ïakujeme
Ti. Modlia sa v zastúpení Boieho ¾udu.
Aj eny majú v zbore pasívnu a aktívnu úlohu. Ich pasívnou úlohou je to, e
nehovoria verejne. Môu Pánovi poveda
èo chcú, ale nezastupujú zbor. Na druhej
strane majú aj aktívnu úlohu  sú správkyne pokrývania. Nie je to o niè menia
úloha ako starozákonná sluba synov
Geronových, ktorí stráili a nosili prikrývky Svätostánku. Ak to boli len tiene
a symboly, o èo dôleitejia je podstata
skutoèných vecí týkajúca sa miestneho
zboru. Opä treba podotknú, e ena
môe ma prikrývku na hlave, ale v srdci
sa s týmto poriadkom nevie stotoni.
Jeden brat povedal, e radej by videl
nepokrytú sestru s pokorným srdcom,
ktorá túto pravdu v srdci prijala, ako

prikrytú sestru s rebelujúcim srdcom.
Opýtal som sa ho, ako to presne vidí. Ale
keï má pokorné srdce, je moné, e bude robi nieèo proti Písmu? Symbol musí
by spojený so skutoènosou. Prikrývka,
za ktorú je ena zodpovedná, je prikrytie
muovej slávy. Ak mu slúi a vidí prikryté hlavy ien, môe a má právo si myslie,
e jeho sláva je zakrytá. V jednom zbore
videl slúiaci brat prikrývku len na dvoch
hlavách  jednej eny a jej dcéry. Po
zhromadení povedal manelovi tej eny.
Vie èo si myslím, keï vidím tie prikrývky? Dávam si ove¾a väèí pozor na to, èo
hovorím. Sú tu dvaja ¾udia, ktorí berú Boie slovo váne. Aj my ho musíme bra váne. Toto je cie¾. Vidíme prikrývku a brat si
povie, e aj jeho sláva je skrytá. V zhromadení sa obdivuje jedine Kristus. Nie
nám, ale Tvojmu menu patrí sláva. A je
to znázornené ve¾mi jednoduchou
symbolickou formou: odkrytou hlavou
mua a zakrytou hlavou eny.

Radoslav Stráòava

SLOBODA
A ZODPOVEDNOS,
ZÁPAS O SLOBODU
Ja som Hospodin, vá Boh, ktorý
som vás vyviedol z Egyptskej zeme,
aby ste im neboli sluhami, a polámal
som ihlice váho jarma a dal som vám,
aby ste chodili priami (3M 26,13).
Tak teda stojte v slobode, ktorou
nás Kristus oslobodil a nepriahajte sa
zase do jarma otroctva (G 5,1).

Sloboda a zodpovednos
Pán Boh si vykúpil svoj ¾ud, aby neslúili
¾uïom, ale aby poznali skutoènú slobodu
a z lásky a dobrovo¾ne slúili jedine samotnému Bohu. Vtedy nebudú zohnutí
a poháòaní pohonièmi s ihlicami a bièmi.
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Anglický kresanský spisovate¾ C. S. Lewis napísal v jednej knihe nasledovné
slová o otroctve a slobode: Medzi najhorie dôsledky otroctva a toho, e vás niekto neustále do nieèoho núti, patrí to,
e keï vás potom u nikto nenúti, zistíte,
e ste takmer stratili schopnos prinúti sa
sami. Prechod z otroctva do slobody prináa okrem ú¾avy a radosti potom aj nieèo ïalie. Sloboda to je aj samostatné
rozhodovanie sa, monos vo¾by a tie
zodpovednos za rozhodnutie s patriènými dôsledkami.
Veriaci v Pána Jeia Krista boli vyslobodení od hriechu, ale neboli len vyslobodení od nieèoho, ale aj ku nieèomu. Sloboda to nie je len nemusie nieèo robi,
ale aj môc nieèo robi. Keï sme boli neveriaci a vo svojich hriechoch, nemohli
sme i pre Boha, nemohli sme mu slúi,
nemohol si nás poui pre svoje zámery
 teraz toto vetko môeme, slobodne
a dobrovo¾ne èini. Sloboda je tým jediným skutoèným základom, kde vzniká
dobrovo¾ná ochotná sluba. Krásne o tom
hovorí Písmo v nariadení o prepustenom
hebrejskom sluhovi, ktorý sa môe rozhodnú dobrovo¾ne slúi svojmu pánovi,
lebo ho miluje (2. Mojiova 21,1-6). Písmo nám ale tie odkrýva, e nau slobodu niekto pehuje, nepáèi sa mu a chce si
nás podmani. Pavol takto píe v liste
Galatským zborom o faloných bratoch,
ktorým ani na chví¾u neustúpil, aby pravda evanjelia navdy u nich zostala (Galatským 2,4.5). Niekedy sa vak môe
sta, e sa veriaci nezachovajú tak rozhodne ako Pavol a ustúpia takýmto faloným robotníkom  toto Pavol rieil v Korinte. Lebo pravda, ak ten, kto ide k vám,
káe iného Jeia, ktorého sme nekázali,
alebo ak dostávate iného ducha, ktorého
ste nedostali, alebo iné evanjelium, ktoré
ste neprijali, pekne znáate... Lebo veï
radi znáate nerozumných súc rozumní.
Lebo znáate i to, ak vás niekto otroèí, ak
niekto vyiera, ak niekto berie, ak sa niekto povyuje, ak vás niekto do tvári bije.

KRESAN
(2K 11,4.19.20). Je ve¾mi smutné, e rozumní veriaci niekedy znáajú nerozumných, ktorí si ich chcú podmani, len
preto, e sú títo arogantnejí, priebojnejí. Je to faloná pokora a neposlunos
Pánovi od takýchto ustupujúcich sluobníkov a následkom toho sa deje krivda
a trpí celé zhromadenie, kde sa toto nepriate¾ovi podarilo. Bývali otroci hriechu
a terají oslobodení Pánovi sa uèia tej
zodpovednosti, zrelosti, ktorú od nich Pán
oèakáva. Aj k tomuto si Pán vychováva
i vystrojuje svojich sluobníkov, duchovných vodcov a autority vo svojom ¾ude
(idom 13,7.17). Duchovná lenivos a nedbalos tých, ktorých Pán povoláva do
sluby, vytvára miesto pre presadenie sa
telesných priebojných karieristov  zvlá
vtedy, keï sa im nekladie iadny odpor.
Mnohokrát sú takí leniví sluobníci radi,
e aspoò ktosi pracuje, je horlivý a snaí
sa a potlaèia svedomie, ktoré im signalizuje, e to nie je v poriadku, strpia i povyovanie, zotroèovanie, hlavne, e ktosi za
nich pracuje, nesie bremeno, rozhoduje...
V Písme máme mnoho príkladov povzbudenia duchovným vodcom  Debora
a Barák takto spievali po víaznej bitke:
Za to, e sa vojvodcovia postavili na
èelo Izraelovi, za to, e sa ¾ud dobrovo¾ne dostanovil do boja, dobroreète
Hospodinovi! (Sudcov 5,2). Niektorí vak
boli leniví, neochotní a nezaili tie duchovné skúsenosti, ktoré èlovek zaije iba
vtedy, keï poslúchne na volanie Boie.
Knieatá z Izachára s Deborou, a celý Izachár, tak Barák, poslaný bol do
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údolia peí. Pri potokoch Rúbenových chopené boli ve¾ké mylienky
srdca. Preèo si sedel medzi dvoma
ohradami poèúva pískanie fujary
v pohodlí pri pasení stád? Pri potokoch Rúbenových ve¾ké výstihy srdca! Gileád býval za Jordánom. A Dán
preèoe zostal pri lodiach? Aser sedel
na brehu mora a býval nad svojimi
zátokami. Zabulon, udatný ¾ud, ktorý
zarieknul svoju duu na smr a Naftali
to isté na vysokých miestach po¾a.
Prili krá¾ovia, bojovali; vtedy bojovali
krá¾ovia Kanaána, v Tánachu, pri vodách Megidda. Kúska striebra nevzali
koristi. Z neba bojovali, hviezdy so
svojich vysokých ciest silných bojovaly so Sizerom (Sudcov 5,15-20).
Keï sa za èias Nehemiáa obnovoval
Jeruzalem, chýbali ochotní, ktorí by sa
vrátili do znièeného mesta. A knieatá
¾udu bývali v Jeruzaleme, a ostatok
¾udu hádzali losy, aby doviedli jedného z desiatich býva v Jeruzaleme, vo
svätom meste, a devä èiastok aby bývalo v iných mestách. A ¾ud dobroreèil
vetkým muom, ktorí sa dobrovo¾ne
podali býva v Jeruzaleme (Nehemiá
11,1.2). Nevesta v Piesni alamúnovej
volá: Tiahni ma a pobeíme za tebou
 tak je pravdou, e príklady tiahnu. Tou
pravou silou a pohnútkou za takýmto
beaním je láska. Nech Pán vo svoje
milosti a láske ete mnohých takto za
sebou tiahne, aby sme vetci spoloène,
ako jeden slobodný, nepodmanený Boí
¾ud, utekali za Ním.

Zápas o slobodu
Boie slovo nás vyzýva stá v Kristovej
nadobudnutej slobode a nenecha sa
opä podmani do neslobody a zajatia.
Dejiny Izraelského národa sú tie dejinami, v ktorých sa striedali obdobia slobody
s obdobiami duchovného, ale i fyzického
zajatia. Bolo vdy ve¾mi zlé, keï sa ¾ud
v èase podmanenia a zajatia, uspokojil
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a zmieril s takýmto stavom. Boh vdy
vzbudzoval prorokov, sudcov, vodcov,
ktorí viedli celý Boí ¾ud do zápasu
o vlastnú slobodu. Nebolo to nikdy ¾ahké.
V období Sudcov èítame o mnohých takých situáciach. V jednom takom období,
kedy opä Hospodin vydal svoj ¾ud pre ich
hriech do rúk Filitínov, narodil sa Samson a bolo o òom u pred narodením prorokované anjelom: on, zaène zachraòova Izraela z ruky Filitínov (Sudcov 13,5). Samson bol urèite zvlátny
Boí sluobník (asi ako celé obdobie
Sudcov bolo zvlátne), ale predsa si ho
Pán Boh pouíval. V jednej situácii sa
vak dostal Samson do konfliktu nielen
s Filitínmi, ale aj s vlastnými  s mumi
Júdovými. Títo bojovníci z Judska sa vydali proti Samsonovi, lebo sa opováil
vzoprie sa Filitínom a bojova proti nim.
Vtedy zilo dolu tri tisíce muov z Júdu a prili k rozpukline skaly Étam
a povedali Samsonovi: Èi ty nevie, e
nad nami panujú Filitíni, a èo si nám
to teda vykonal? A on im riekol: Ako
oni mne vykonali, tak som i ja im
vykonal. A riekli mu: Zili sme a poviaza, aby sme a vydali do ruky
Filitínov (Sudcov 15,11). Je to hrozné,
keï Boí ¾ud prijíma ako normálnu skutoènos, e je podmanený. Muovia
Júdovi sa zaèudovane pýtajú Samsona,
èi ty nevie, e nad nami panujú
Filitíni?. Neodváili sa bojova proti
Filitínom, ale odváili sa bojova proti
Samsonovi. Toto je príklad nevery Izraelského národa svojmu Bohu a prijatia zajatia a podmanenia za normálny fakt.
Iná bola situácia, ktorá je popísaná
v alme 137, keï Izraelci horko plakali
v zajatí nad svojim stavom. Pri riekach
Babylona, tam sme sedávali i plakali,
keï sme sa rozpomínali na Sion. Na
vàby v òom, v Babylone, sme boli poveali svoje harfy, lebo tam iadali od
nás tí, ktorí nás boli zajali, slová piesne, a tí, ktorí nás trápili, rados, keï vraveli: Zaspievajte nám niektorú pieseò
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sionskú! No, ako by sme mohli spieva pieseò Hospodinovu v zemi cudzinca?! Ak by som a zabudol, ó,
Jeruzaleme, nech zabudne i moja pravica. Nech sa prilepí môj jazyk na moje
ïasno, ak by som sa nerozpomínal na
teba, ak nebude Jeruzalem vrcholom
mojej radosti. Je omnoho lepie úprimne zaplaka, rozpomína sa na slobodu,
ako sa s neslobodou zmieri. A takýmto
plaèúcim duiam potom Pán Boh aj svojim èasom dal rados z návratu domov, do
svoje vlasti a do duchovnej slobody.
Bohaté a múdre Písmo nám ukazuje
cestu Izraelského národa do zajatia, ale
aj cestu z neho von. A (babylonský krá¾)
vyniesol odtia¾ vetky poklady domu
Hospodinovho a poklady domu krá¾ovho a otåkol vetko náradie zo zlata, ktorého bol narobil alamún, izraelský krá¾,
v chráme Hospodinovom, tak ako hovoril Hospodin. A presahoval celý Jeruzalem i vetky knieatá i vetkých udatných muov, desa tisíc zajatých, i vetkých tesárov a zámoèníkov; nezostalo
niè krome chudobného ¾udu zeme.
Nepriate¾ okráda Boí ¾ud najskôr o zlato
a poklady, potom o vetkých udatných
a obdarovaných ¾udí a ostáva len chudobný ¾ud zeme. Takto je popísané aké
obdobie Boieho ¾udu a takéto obdobia
znova a znova prichádzajú naò. Avak
Boia milos a vernos oproti svojmu ¾udu
nikdy nekonèí a vdy Pán Boh pripravuje
cestu spä do poehnania a hojnosti.
Aj táto cesta zo zajatia naspä je
podrobne popísaná. Najskôr sa vracali
(z babylonského zajatia) tí udatní a ob-
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darovaní sluobníci (Ezdrá, Nehemiá),
obnovil sa chrám v Jeruzaleme, neskôr
hradby mesta. Pre nae uvaovanie je
dobré si vimnú, ako bolo pre dokonèený
chrám pripravené zlato na jeho ozdobu.
Ezdrá ïakuje Hospodinovi za dar, ktorý
dobrovo¾ne obetoval krá¾ Artaxerxes a jeho radcovia  striebro a zlato  Bohu
Izraelovmu, ktorého príbytok je v Jeruzaleme (Ezdrá 7,15.16). Poehnaný
Hospodin, Bôh naich otcov, ktorý dal
takú vec do srdca krá¾ovho, aby
okrálil dom Hospodinov, ktorý je
v Jeruzaleme! (Ezdrá 7,27). Ostávalo
ete prenies tento drahocenný náklad
z Babylona do Jeruzalema. Záznam
v knihe Ezdrá 8, 21-36 krásne rozpráva
o ceste viery cez nebezpeèné územie bez
¾udskej (vojenskej) ochrany, o osobnej
zodpovednosti kadého úèastníka cesty
za zverený poklad, èi o závereènom zrátavaní zverených pokladov v Jeruzaleme.
Tu sú zobrazené tie najkrajie a najdrahocennejie poklady Boieho ¾udu 
posluná viera dokázaná v ohni skúky.
To je to, èo je skutoènou ozdobou Boieho chrámu. Toto potrebuje Boí ¾ud kadého èasu a o toto ho chce nepriate¾ Boí
pripravi. Vtedy sa dobre strái duchovná sloboda a poklady, ktoré z nej plynú,
keï ju èlovek nadobúda cestou zápasu
viery, ktorá je skúaná v ohni. Toto je nevyhnutne potrebné pre Boí ¾ud a nenahradite¾né. Kadé jedno pokolenie Boieho ¾udu si musí prejs svoje kananejské
vojny (Sudcov 3,1.2), prei duchovné
zápasy, nadobudnú a oceni si pravé
Boie poklady  poklady viery, aby v kadom èase bol na zemi slobodný Boí ¾ud,
ktorý Jemu svätoslúi a ktorý si On pouíva vo svojich zámeroch na tomto svete.
... aby dokázanie sa vaej viery,
o mnoho cennejie nad zlato, ktoré
hynie, ale sa ohòom skúa, bolo vám
najdené na chválu, na èes a na slávu
pri zjavení Jeia Krista (1. Petra 1,7)
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Zotrvávali pri lámaní chleba - osoba a dielo
Pána Jeia Krista
Úvahy zamerané na osobu a dielo Pána Jeia Krista.

Róbert Mede

KRISTUS  KONIEC
MOCI, NADVLÁDY
A PRÍTOMNOSTI
HRIECHU
Vstup hriechu do sveta
Krásny poèiatok ¾udstva, ktorý nám mohol darova jedine múdry Stvorite¾, sa
zanedlho zmenil na noènú moru. Poslunos vystriedala neposlunos a dokonalos poruenos, keï sa èlovek neposlunosou stal hrienym nástrojom
satana a ¾udské vnútro bojovým po¾om,
na ktorom sa odohráva najväèí boj
vetkých èias, ktorý vyústil do golgotského zápasu Spasite¾a na kríi a do diela
záchrany celého ¾udstva.
Apotol Pavol to Rimanom popisuje
týmito ványmi slovami: Preto ako
skrze jedného èloveka voiel hriech do
sveta a skrze hriech smr, a tak prela
smr na vetkých ¾udí, pretoe vetci
zhreili (R 5,12). Tu je poèiatok zákona
hriechu a smrti, ktorého úèinok pozorujeme dennodenne vo fyzickej smrti. Celé
¾udstvo, ktoré pochádza z prvého èloveka
Adama, je pod týmto zákonom a jeho
neúprosným verdiktom smrti. Pán
Jei Kristus priiel
na túto zem, aby
zahladil smr a daroval nám z milosti
veèný ivot.

Odstránenie hriechu zo sveta
Zastavi postup hriechu a tým aj smrti
bolo dielo hodné Boieho Syna. Ku dielu
záchrany nepouil svoju vemohúcnos
a légie anjelov. Priiel ako Spasite¾, aby
pod¾a Boej vôle okúsil na svojom tele
smr: Lebo ten, kto zomrel, je u ospravedlnený od hriechu (R 6,7). Svojou
smrou prejavil odvekú túbu a Boiu vô¾u zbavi nás hriechu, ktorý okrem toho,
e má ovocie v konkrétnych hriechoch,
plodí aj spravodlivú odplatu  smr.
On súc spravodlivý, èistý a bez hriechu, bol jediným dokonalým nástrojom
Boej spravodlivosti a Boej lásky v jednej osobe. Priiel ako posluný Syn, kvôli
nám, aby uviedol v platnos nae oslobodenie: Lebo zákon Ducha ivota v Kristu Jeiovi ma oslobodil od zákona
hriechu a smrti (R 8,2). Priiel kvôli
nám hrienym, slabým ¾uïom, ktorí sme
si neuvedomovali vános náho nepriate¾stva voèi Bohu súc oklamaní od
satana, od sveta a od vlastného tela. Boh
varoval svoj ¾ud skrze zákon, ktorý dal
prostredníctvom Mojia. On dal dobrý,
svätý a duchovný zákon, ktorý viedol
¾udí k Spasite¾ovi a upozoròoval ich na
Stvorite¾ov nárok na poslunos zo strany
stvorenia.
Stále tu ale ostáva nae telo, ktoré bude vdy zamerané na seba a príli slabé,
aby si priznalo svoje miesto tam, kde ho
zákon právom posiela, v smrti. Lebo to,
èo bolo nemoné zákonu, nako¾ko bol
slabý skrze telo, to vykonal Bôh
polúc svojho Syna v podobnosti tela
hriechu a príèinou hriechu a odsúdil
hriech v tele, aby bolo naplnené právo
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zákona v nás, ktorí nechodíme pod¾a
tela, ale pod¾a Ducha (R 8,3.4). Milujúci Boh odsúdil hriech v tele, v dokonalom a nepokvrnenom tele svojho Syna
a náho Spasite¾a Pána Jeia Krista.
Tento zázrak sa stal na Golgote, kde sa
naplnilo Boie Slovo: Lebo toho, ktorý
nepoznal hriechu, uèinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosou Boou v òom (2K 5,21). Hlbiny Boieho milosrdenstva spôsobili odstránenie hriechu. Tak, ako v Adamovi voiel
hriech do sveta, tak skrze smr Pána
Jeia Krista aj vyiel zo sveta ako odsúdený a zvrchovane hrieny. Nie je v sile
¾udského umu pochopi, èo to znamenalo
pre spravodlivého Syna, by uèinený za
nás hriechom, by stotonený s hriechom
ako mocou, ktorá plodí smr. Ale Bohu
sa za¾úbilo takto spasi èloveka z moci
hriechu.

Odstránenie
nadvlády hriechu
Moc hriechu bola zlomená, no Boh ide vo
svojom dokonalom diele ïalej a zbavuje
nás aj nadvlády hriechu. On nás uspôsobuje ku svätému a dokonalému ivotu
u tu na zemi v naich smrte¾ných telách.
Lebo Pán Jei Kristus sám vyniesol
nae hriechy na svojom tele na drevo,
aby sme odumreli hriechom a ili
spravodlivosti, ktorého sinavicami ste
uzdravení (1P 2,24). Z milosti Boej je
moné slúi spravodlivosti, lebo ná Pán
bol za nás bitý a vydaný na smr, aby
sme my boli uzdravení, oslobodení spod
nadvlády hriechu.

Odstránenie
prítomnosti hriechu
Vetci zachránení teraz vzhliadame hore,
odkia¾ sa ná Pán vráti pre nás pod¾a
svojho zas¾úbenia. Vráti sa, aby na nás
naplnil to najúasnejie proroctvo, o kto-

rom apotol Pavol píe veriacim do
Korintu:  ... Smr je pohltená vo víazstvo (1K 15,54). Poníenie Satanovo
bude dokonalé, keï si nae slabé smrte¾né telá obleèú nesmrte¾nos a dostaneme oslávené telá bez hriechu.
Vtedy budeme zachránení z prítomnosti
hriechu.

PÁN JEI KRISTUS
NA GOLGOTE ZVÍAZIL
V TROCH ROVINÁCH:
l

l

l

bol uèinený hriechom
za nás, aby nás oslobodil
z moci hriechu,
na svojom tele vyniesol
nae hriechy, aby nás
uzdravil
z nadvlády hriechu,
a sa pod¾a zas¾úbenia
vráti, zbaví nás aj
prítomnosti hriechu.

Jaroslav Mjartan

KRV KRISTOVA
Písmo uèí ¾udí na viacerých miestach
aká vzácna a drahocenná je krv Pána
Jeia Krista, ktorá ako jediná dokáe
padlého èloveka dokonale oèisti od jeho
hriechov.
Krv Kristova je vzácnejia ako krv
kozlov a býkov (d 9,13.14), ktorých krv
nemohla oèisti ¾udské svedomie od
hriechov. Krv Kristova je drahocennejia
ako vetko, èo je na svete tak cenené
a predsa je pominute¾né (1P 1,18).
Drahocennos krvi Kristovej vie najlepie posúdi Ten, ktorý vie vetko, a to
je Boh samotný.
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Aké sú niektoré príèiny,
pre ktoré len krv Kristova dokáe
spasi èloveka od veènej záhuby?
1. Lebo je to krv Toho, ktorý je svätý,
prostý zla, nepokvrnený,
oddelený od hrienikov (d 7,26).
V dobe Zákona mali idia pod¾a nariadenia veèného Boha obetova len èisté
zvieratá, ktoré mali by bez vady. Na dokonalé vykúpenie bolo teda potrebné
niekoho dokonalého, niekoho kto nie je
zo sveta poznaèenom hriechom. Tým
Niekým je Boí Syn, Pán Jei Kristus,
o ktorom Duch Boí vydáva svedectvo,
e je to Ten Pán z neba (1K 15,47),
ktorý nie je zo sveta (J 17,16). Je to Ten,
o ktorom Boh Otec dvakrát vysvedèil,
e sa Mu v Òom za¾úbilo (Mt 3,17; 17,5).
Pán Jei sa stal èlovekom, ktorý nebol
poznaèený hriechom, ktorý aj napriek
vetkým pokúaniam neuèinil hriech
(d 4,15). A preto len Jeho krv dokonale
oèisuje èloveka od hriechu, na rozdiel od
krvi obetných zvierat, ktoré hriech len
prikrývali.
2. Lebo je to krv Toho, ktorý obe
zmierenia doniesol dobrovo¾ne.
Pán Jei v J 10,18 hovorí o Svojej dui:
Nikto jej neberie odo mòa, ale ja ju
kladiem sám od seba. Sám od seba
hovorí o dobrovo¾nej obeti, nie z donútenia. Ale to sa o zvieratách, ktoré boli
privádzané na obetovanie nedá poveda,
oni zaiste neli dobrovo¾ne. Veï cítili krv
u predtým obetovaných zvierat, cítili
horkos blíiacej sa smrti. Toto by vedeli
potvrdi tí, ktorí pracujú tam, kde sa
poráajú zvieratá aké sú reakcie zabíjaných zvierat. Sám som bol svedkom, keï
sa usmrcovali ovce, ktoré sa síce nebránili tomu, èo ich èaká, ale v ich oèiach boli
slzy. Pán Jei hoci vedel, èo Ho èaká
iiel dobrovo¾ne a enám, ktoré nad Ním
plakali povedal: Dcéry Jeruzalema,
neplaète nado mnou (Lk 23,28), lebo

Ja Som si to vybral dobrovo¾ne a idem
na Golgotu pre vae hriechy. On vetko
èinil bez reptania a pochybovania a dobrovo¾ne aj pri tom, keï sám vyniesol
nae hriechy na svojom tele na drevo
(1P 2,24).
3. Tretí dôvod, pre ktorý je taká
drahocenná krv Kristova je zapísaný v Iz 53,11: Svojou známosou ospravedlní spravodlivý môj
sluobník mnohých a ich
neprávosti On ponesie
To znamená, e Pán Jei iiel nielen
dobrovo¾ne na krí, ale On mal aj dokonalú známos, preèo má zomrie. Zaiste
ste u poèuli niekedy od ¾udí: Keby som
vedel, èo ma èaká tak tam nejdem, to si
nedám urobi a pod. Ale Pán Jei vedel,
èo Ho èaká, e zomrie ukrutnou smrou
a ako Syn èloveka bude opustený od Boha. On vedel, a predsa iiel. Takúto znalos obetné zvieratá nemali, oni nevedeli
preèo sa to tak deje. Pán Jei mal tú
známos Boiu, ktorá je nad zápalné
obeti (Hoz 6,6). On vedel, e len Jeho
obe, Jeho krv je jediný spôsob ako zachráni èloveka od veènej smrti. Jeho
smr na kríi nebol zhluk nejakých náhod,
ktorým sa u nemohol vyhnú, ale to bola
rada, vô¾a Boia. A On tú radu Boiu
dokonale poznal. On neiel vo Svojom
ivote na neisto, ale ako Písmo vydáva
svedectvo: Pevne obrátil Svoju tvár, e
pôjde do Jeruzalema (Lk 9,51). On
vedel, e tam zomrie tak ako vopred hovoril Svojím uèeníkom. Pán Jei vedel,
e Boh obetí a posvätného daru a zápalných obetí ani obetí za hriech nechcel ani v nich nemal zá¾uby, v obetiach, ktoré sa donáajú pod¾a zákona (d 10,8). On vedel, e On je tou
dokonalou obeou, tým Baránkom, ktorý
vyleje krv, v ktorej bude ma Boh zá¾ubu
na veènos.
V d 9,14 je napísané: o ko¾ko viacej krv Kristova..., to nám ukazuje to,
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e tých dôvodov, pre ktorú je krv Kristova
taká výnimoèná, je omnoho viacej. Duch
Boí nás vedie k tomu, aby sme spytovali
Písmo a nachádzali v òom ïalie krásy
Kristovej bytosti a Jeho krvi.

Ervín Koník

SYNOVSTVO
PÁNA JEIA

(Mt 3,13-17, J 1,29-34,
1Pt 1,18-21)
Milovaný Syn
V 3. kapitole Matúovho evanjelia vidíme
Pána Jeia prichádza ku krstu. Predtým
je napísané, e ku krstu vychádzal k Jánovi Krstite¾ovi Jeruzalem i celé Judsko
a celé Jordánske okolie a boli krstení od
neho v rieke Jordáne vyznávajúc svoje
hriechy (Mt 3,5.6). Pán Jei tie prichádza na miesto krstu, avak On nemal
èo vyznáva. On prichádza preto, ako to
aj vyjadril Jánovi Krstite¾ovi, aby sme
naplnili vetku spravodlivos. A tak
sa stalo, e Ján Krstite¾, ktorý mu ve¾mi
bránil, ho nakoniec pokrstil, a to bola
chví¾a, kedy prilo to vzácne svedectvo
z neba. Èítame o tom vo veri 16. a h¾a,
otvorili sa mu nebesia a videl Ducha
Boieho, ktorý zostupoval akoby holubica a prichádzal na neho. Ve¾akrát
býva akos v tom, komu bolo urèené
toto vidite¾né svedectvo. Text Ján 1,29-34
nám vysvet¾uje, e to bolo svedectvo pre
Jána Krstite¾a. A tak na základe tohto
svedectva (holubica) Ján poznáva Pána
Jeia a oznaèuje Ho ako Boieho Baránka. Hovorí nám to o viere, trpezlivosti
a oèakávaní Jána Krstite¾a na Boí èas,
kedy sám Boh oznaèí Svojho Syna.
A tento èas priiel a Ján na základe naplneného zas¾úbenia, keï videl zostupova
Ducha Boieho ako holubicu, mohol
vyjadri svoje svedectvo: A ja som videl
a svedèil, e to je ten Syn Boí (J 1,34).

A v Mt 3,17 zaznieva hlas z neba: Toto
je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa
mi za¾úbilo. Toto je ve¾mi mocné Boie
svedectvo o Pánovi Jeiovi, ktoré vyjadruje zá¾ubu Boieho srdca v milovanom Synovi. Bolo to u 30 rokov, èo tu
Pán Jei il od svojho narodenia a bol
stále milovaným Synom, v ktorom sa Mu
za¾úbilo, pretoe On vdy èinil, èo videl,
a hovoril, èo poèul od svojho Otca. Pán
Jei stále konal Boiu vô¾u, ako je
napísané u v alme 40,9: èini tvoju
vô¾u, môj Boe, si elám... Toto vyznaèovalo Pána Jeia po celý Jeho
ivot. A teda aj celý Jeho ivot bol vzácny, v ktorom sa Bohu za¾úbilo.

Jednorodený Syn
Pán Jei  milovaný Syn  je v J 1,18
oznaèený ako jednorodený Syn. Boha
nikto nikdy nevidel, ale jednorodený
Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám
vysvetlil.
Meno jednorodený Syn vyjadruje skutoènos, e spôsobom, aký je zaznamenaný v L 1,35, sa nikto nenarodil ani predtým, ani potom. Mária na svoju otázku
ako sa to stane (Lk 1,34) dostáva
odpoveï, ktorá ve¾mi jednoducho a presne vyjadruje Boí spôsob príchodu Pána
Jeia (Lk 1,35) ...a preto aj to splodené sväté bude sa vola Syn Boí.
Toto je jednorodený Syn Boí  svätý od
narodenia, svätý a po smr na kríi. A to
je ten Baránok Boí, ktorý sníma hriech
sveta, ktorého krv je v 1Pt 1,19 oznaèená
ako drahocenná.

Drahocenná krv
Áno, bola to drahocenná krv, lebo to bola
krv milovaného Syna Boieho, ktorý nikdy
niè zlého neurobil. Celý svoj ivot konal len
Boiu vô¾u k zá¾ube Boieho srdca. Preto
Boh h¾adel na Pána Jeia s takou láskou
a za¾úbením. Toto iadny èlovek nedokázal. Hoci tu v minulosti ilo ve¾a vzácnych
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Boích muov a prorokov, Pán Jei  milovaný Syn Boí  bol jediný, jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom (J 1,18).

Prvorodený Syn
Pán Jei teraz u má bratov, ktorí nie
z krvi ani z vôle tela ani z vôle mua,
ale z Boha sú splodení (J 1,13). V tomto zmysle je Pán Jei prvorodený. Ale
takým spôsobom ako Pán Jei sa iadny
z Jeho bratov nenarodil. Jeho bratia sú tí,
èo sa narodili z vody a Ducha, ako to
povedal Pán Jei Nikodémovi v J 3,5.
A On sa ich nehanbí menova bratmi preto, lebo sú z Boha splodení a ako èítame
v 1Pt 1,3 a v 1Pt 1,23: ...znova splodení ivým slovom Boha a zostávajúcim naveky. Je to vzácne, e to sú tí,
ktorí uverili Bohu a prijali Pána Jeia ako
svojho Spasite¾a. Poèuli slovo Boie, uverili Mu a Svätý Duch ich zapeèauje a spája ako údy tela Kristovho navzájom a tie
s Hlavou  Pánom Jeiom v nebi. V tomto zmysle má Pán Jei mnoho bratov,
ale ako ten splodený Svätým Duchom 
narodený zo eny, je jednorodený. Tento
jednorodený Syn Boí, ktorý tu vyrozprá-

val a zobrazil Boha, On, ktorý je obrazom nevidite¾ného Boha (Kol 1,15), On
je aj tým Baránkom Boím, predurèeným pred zaloením sveta, ktorý sám jediný, svätý, vyniesol na zloreèené drevo
kría na svojom svätom tele nae hriechy
a hriechy celého sveta, aby boli na veky
odstránené spred Boej tváre. Pán Jei
na kríi zakúsil odplatu za hriech  smr.
On zomrel, Jeho drahocenná krv vytiekla
na dôkaz smrti. Táto svätá krv musela by
vyliata, lebo bez vyliatia krvi nedeje sa
odpustenie hriechov (d 9,22).
Pán Jei preil najvzácnejí ivot 
na Boiu zá¾ubu. Boh vydal o tom svedectvo, avak keby nebol zomrel, bol
by zostal sám, ako to penièné zrno
(J 12,24). On by zostal sám a my by sme
zostali vo svojich hriechoch  hrozné
pomyslie! Ale vïaka Pánu Jeiovi, On
poloil svoj ivot z lásky a dobrovo¾ne
za nás (J 15,13), a Jeho svätá drahocenná krv je naveky pred tvárou Boou.
A tak na základe tejto drahocennej
krvi Pána Jeia môeme aj my dnes
pristupova k Nemu s chválou a vïakou a spoloène v jednom duchu chváli to Jeho na veky poehnané meno.

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Preloené z nemèiny

Ze slov pravdy a lásky,
september 1934, roèník XVII., èíslo 9.

MODLITBA V MENE
PÁNA JEIA, ZA ÈO
SA MODLI A AKO
SA SPRÁVNE MODLI
A èoko¾vek budete prosi v mojom
mene, uèiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi. Keï budete nieèo prosi
v mojom mene, ja uèiním (J 14,13.14).

Modli sa v Jeho mene znamená modli
sa v súhlase s Pánom Jeiom. Aby sme
sa dokázali modli v súhlase s Ním,
musíme v súhlase s Ním aj i!

1. Prekáky modlitieb sú
rôzne. Len na niektoré
z nich si tu poukáeme:
l

Hriech v naom ivote
H¾a, ruka Hospodinova nie je
prikrátka, aby nemohla zachráni,
ani jeho ucho nie je priaké, aby
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nemohlo poèu; ale vae neprávosti spravili priehradu medzi vami
a medzi vaím Bohom, a vae hriechy skryli pred vami jeho tvár, aby
nepoèul. Lebo vae ruky sú pokvrnené krvou a vae prsty neprávosou; vae rty hovoria lo, a vá jazyk vatle prevrátenos (Iz 59,1-3).
l

l

l

l

l

l

Neposlunos Boiemu slovu
A budete krièa toho dòa pre svojho krá¾a, ktorého si zvolíte, ale neohlási sa vám Hospodin toho dòa
(1S 8,18).

...preukazujúc úctu ako tie spoludedièom milosti ivota, aby vae
modlitby nemali prekáky (1Pt 3,6.7).
l

l

Tvrdé srdce
 nemilosrdnos
Ten, kto zapcháva svoje ucho, aby
nepoèul kriku chudobného, bude
tie raz vola, ale nebude vyslyaný (Pr 21,13).
Nezmierite¾nos
 neznáanlivos
Teda keby si doniesol svoj dar na
oltár a tam by si sa rozpamätal, e
tvoj brat má nieèo proti tebe, nechaj
tam svoj dar pred oltárom a idi,
najprv sa zmier so svojím bratom a
potom prjdi a obetuj svoj dar
(Mt 5,23.24).
Hnev a pochybovanie
Chcem tedy, aby sa muovia modlili na kadom mieste a pozdvihovali sväté ruky bez hnevu a pochybovania (1Tm 2,8).
Fintenie a ozdobovanie
Tak iste aj eny, v rúchu zdobnom
a slunom, ozdobova sa so stydlivosou a rozumnosou, nie zápletami a zlatom alebo perlami
alebo drahým rúchom (1Tm 2,9).
Vzájomná neúcta
a pohàdanie medzi manelmi
...ako Sára poslúchala Abraháma
volajúc ho pánom...

Sebectvo
...prosíte a neberiete, pretoe si zle
prosíte, aby ste to spotrebovali vo
svojich rozkoiach (Jk 4,3).
Modlitba, prosba musí by
pod¾a Boej vôle
A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k nemu, e keï prosíme nieèo
pod¾a jeho vôle, èuje nás (1J 5,14).
...áno, Otèe, lebo tak sa ti to ¾úbilo (Mt 12,26).
...avak nie ako ja chcem, ale ako
ty (Mt 26,39).
...ty, ktorý si povedal skrze ústa
Dávida, svojho sluobníka...pohliadni na ich hrozby a daj svojim
sluhom prosto a s celou smelosou
hovori tvoje slovo (Sk 4,25.29).

2. Èo je Boia vô¾a?
Za èo sa máme modli?
l

Za sluhov a sluobníkov slova
 je to duchovný boj
...ty, ktorý si povedal skrze ústa
Dávida, svojho sluobníka... pohliadni na ich hrozby a daj svojim
sluhom prosto a s celou smelosou
hovori tvoje slovo (Sk 4,25.29).
...i za mòa, eby mi bolo dané
slovo, keï otvorím svoje ústa, aby
som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia...eby som ho zvestoval prosto a smele, ako mi náleí
vravie (Ef 6,19.20).
Ale vás prosím, bratia, pre náho
Pána Jeia Krista a pre lásku Ducha, eby ste spolu so mnou zápasili na modlitbách za mòa u Boha,
aby som bol vytrhnutý od neposluných v Judsku, a aby moja sluba,
konaná Jeruzalemu, bola príjemná svätým, aby som k vám priiel
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v radosti skrze vô¾u Boiu a odpoèinul si spolu s vami (R 15,30-32).
l

l

l

Za vetkých ¾udí, aby boli spasení
Bratia, zá¾uba môjho srdca a prosba k Bohu za Izraela je, aby boli
spasení (R 10,1).
Lebo je to dobré a príjemné pred naím Spasite¾om Bohom, ktorý chce,
aby vetci ¾udia boli spasení a prili
k poznaniu pravdy (1Tm 2,3.4).
Za vetkých vysokopostavených
Napomínam tedy, aby sa predovetkým konali prosby, modlitby, prímluvy a poïakovania za vetkých
¾udí, za krá¾ov a vetkých, ktorí sú
vo vysokom postavení, aby sme ili
pokojný a tichý ivot vo vetkej pobonosti a poèestnosti (1Tm 2,1.2).
Za Boie deti, za veriacich
Ja prosím za nich, neprosím za svet,
ale za tých, ktorí sú tvoji (J 17,9).
Neprestávam ïakova za vás zmieòujúc sa o vás na svojich modlitbách (Ef 1,16).
A za to sa modlím, eby vaa láska
ete viac hojnela pravou známosou a kadým vnímaním... (F 1,9).
Preto aj my odo dòa, ktorého sme
to poèuli, neprestávame modli sa
za vás a prosi, eby ste boli naplnení èo do známosti jeho vôle
vetkou múdrosou a rozumnosou
duchovnou... (Kol 1,9).

3. Príklad správnej modlitby
A Jakob povedal: Boe môjho otca
Abraháma a Boe môjho otca Izáka,
Hospodine, ktorý si mi povedal: Navrá sa do svojej zeme a ku svojej rodine a uèiním ti dobre, mení som od
vetkých tých skutkov milosrdenstva
a od vetkej pravdy a vernosti, ktoré si
uèinil so svojím sluobníkom, lebo len
so svojou palicou som preiel tento
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Jordán pred rokami a teraz som vo dva
tábory. Vytrhni ma, prosím, z ruky Ezava, lebo sa ho bojím, aby nepriiel a nezbil ma i matky s demi! Avak ty si
povedal: Istotne ti dobre uèiním a rozmnoím tvoje semeno, e ho bude ako
piesku mora, ktorý nie je moné spoèíta pre jeho mnostvo (1M 32, 9-12).
To je krásna modlitba! Jakob hovorí
najprv o láske a vernosti Boej. Potom sa
spolieha na zas¾úbenie, ktoré mu dal Boh
(ktorý si mi povedal... avak ty si povedal...). Potom nasleduje pokorné vyznanie nehodnosti, e si niè nezaslúil, a ïakovanie za vetko, èo prijal od Boha. A
napokon príde prosba za vytrhnutie z ruky brata Ezava.
Bola to modlitba úprimná, ale po nej
Jakob zase jednal sám! Predloil svoju
záleitos Bohu na modlitbe, ale potom
Mu ju neprenechal! Jednal sám! Preto mu
modlitba nepriniesla ú¾avu a pokoj. Mal
stále strach! Také prosby sú bezcenné.
Preto nás apotol Peter napomína: Kadú svoju staros uhoïte na neho, lebo
on sa stará o vás (1Pt 5,7). Jakob si mal
poveda: Teraz som predloil Bohu svoju
záleitos s Ezavom  teraz to u nie je
moja, ale Boia vec! Správna modlitba
je: Odovzda Bohu vec, o ktorú sme Ho
prosili a prenecha Mu ju! Taká modlitba
spôsobí srdcu odbremenenie od starostí,
strachovania a vyvolá stav oèakávania na
Boha. Staros je preè! Naplní nás nová
sila a my èakáme, ako Boh sám vypoèuje
nae modlitby, ako nau vec vyriei pod¾a
Svojej vôle a múdrosti k námu dobru.
Preto zanechajme prázdne slová
a prenechávajme Bohu vetky svoje starosti, akosti v rodine, zamestnaní, zhromadení, v naej vlasti atï.
Kie by sme vetko vloili do prebodnutej ruky náho Pána, pretoe:

On sa stará o nás!
Kie by sme sa vedeli
správne modli!
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Tak teda stojte
v slobode, ktorou nás
Kristus oslobodil, ...

(G 5,1)

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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