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Zmiluj sa nado mnou, ó, Boe, pod¾a svojej milosti!
Pod¾a mnostva svojho milosrdenstva zahlaï
moje prestúpenia. (alm 51,3)
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ÚVOD
Pokánie
Milí èitatelia, kedy ste sa naposledy stretli
so slovom pokánie? Èo je pokánie?
Pod¾a Slovenského slovníka je to prejavenie ¾útosti nad previnením, zlým
skutkom, kajanie sa. A dôvodov, preèo by
sa malo spomína pokánie, je dnes viac
ako dos. Sebectvo, hrubé slová, poniovanie druhých, chamtivos, bezoh¾adnos, ivot bez sebaovládania, ukájanie
najniích pudov... Ko¾ko såz vytieklo
v roku 2012 z detských oèí preto, lebo
rodièia milovali seba viac, ne ich a bez
váhania ich odhodili, kvôli uspokojovaniu
seba a svojich potrieb? Èi nie je táto krivda dostatoèným dôvodom ku pokániu?
Ko¾ko hanlivých slov, zraòujúcich slov
vylo z ¾udských úst v roku 2012? A ko¾kí
z nich sa vrátili, aby dui, ktorú urazili,
osoèili, vysmiali a poníili prejavili ¾útos
nad previnením. Ko¾kí zneuili politickú
alebo úradnícku moc v tátnom mocenskom aparáte na poskytovanie sluieb
a výhod za protisluby v roku 2012?
A v ko¾kých z nich sa pohlo svedomie
a verejne to priznali? Ko¾kí naruitelia
veobecne uznávaných hodnôt a zákonov v roku 2012 sa dopracovali aj ku
pokániu predtým, ne ich zaèali zákonne
stíha? A ko¾kí spravodlivo odsúdení
a uväznení v roku 2012 si aj myslia, e
to bolo spravodlivé? Pozrite sa, èo vyplavila z èloveka monos anonymnej komunikácie na webových stránkach, internetových sociálnych sieach v roku 2012?
Otvorená zlos, nenávis, oplzlos, krutos, agresívnos... A ko¾kí z nich sa spamätali a zahanbili? Preèo sa tento spôsob
vyjadrovania udomácnil v roku 2012 u aj
v médiách, v beletrii, tlaèi a hudobnom
priemysle? Propaguje sa a nepranieruje
to, èo devastuje morálku jednotlivca a celej spoloènosti. Èi prispievanie ku takému

rozirovaniu zla a skazy spoloènosti nie
je dostatoèný dôvod k pokániu? Ak za
zlo nebude èlovek súdi seba, bude
musie voèi èloveku, jeho mnoeniu zla,
skazenosti a ukrutnosti zasiahnu Boh.
Pretoe Boh jestvuje a Boh je Svätý
a zem je Jeho. Boh má právo a prostriedky k náprave. Vyèistí svoju zem
od vetkých, ktorí na nej páchali bezprávie a zlo a nechceli sa kaja zo svojich skutkov a prosi Ho o zmilovanie
za to, e pohrdli Bohom, ubliovali ¾uïom
a skazili ich.

Oèistenie
Na prelome rokov sa robí ve¾ké upratovanie, pretoe idú Vianoce a blíi sa Nový
rok. A po celom zhone a prípravách sa
èlovek osprchuje a zasadne za slávnostný tedroveèerný stôl s najbliími. Milí
èitatelia, ale budú pritom aj vae svedomia oèistené od zlých slov a skutkov?
Boh èaká na pokánie, pretoe chce
odpusti kadému svojmu vinníkovi, ktorý
vstúpi do seba, uvedomí si vinu pred milostivým Bohom a v zahanbení ju vyzná
Bohu a potom aj èloveku, proti ktorému
sa previnil. Boe, buï milostivý, mne,
hrienikovi! Na toto volanie Boh èuje.
A také svedomie zbaví viny. Umyje ho
krvou Pána Jeia Krista. Pán Jei povedal, e Jeho krv sa vylieva pre odpustenie naich hriechov: lebo toto je moja
tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva
za mnohých na odpustenie hriechov
(Mt 26,28). A Spravodlivý Boh s¾úbil, e
pre krv Pána Jeia viac nespomenie na
nae hriechy: Lebo budem milostivý
ich neprávostiam a na ich hriechy a na
ich bezzákonné skutky viac nespomeniem (d 8,12).
Boh pripravil oèistenie náho svedomia od kadej viny. A kadý, kto vyznáva

blok 18.qxd

15.12.2012

13:36

Page 4

4

KRESAN

Bohu svoje hriechy a verí, e krv Pána
Jeia vytiekla za jeho hriechy, bude
zbavený viny pred Bohom, oèistený v svedomí a dosiahne pokoj pred Bohom.
A ako oèistený, môe ma èlovek dôveru
k Bohu ako milované diea k Otcovi. Toto
je viera. Jej tajomstvo je v oèistenom
svedomí od kadého previnenia voèi
Bohu i ¾uïom.

Milí èitatelia, skôr ne zasadnete
k tedroveèernému stolu, umyte svoje
svedomie krvou Pána Jeia Krista.
A Boí pokoj bude vo vás. Stanete sa
Boími demi, írite¾mi Boieho pokoja v rodine, v zamestnaní, vade.
To Vám za redakciu Kresan elá
Miroslav Vyhnánek

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

Jaroslav Mjartan

SPASENIE Z MILOSTI
Niè nie je dôleitejie v ivote èloveka ako
spasenie (záchrana) od veèného zahynutia, od veènej smrti. Aké je to predivné, e
spasenie èlovek môe získa zadarmo,
bez ¾udského prièinenia  Boou milosou: Lebo ste milosou spasení skrze
vieru, a to nie zo seba, je to dar Boí
(Ef 2,8). Aká jasná a jednoznaèná výpoveï Boieho Slova. Boh sa Svojím Slovom prihovára èloveku, e spasenie
èlovek nezíska dobrými skutkami alebo
polepovaním. Ba dokonca ani dodriavaním vetkého, èo je napísané v knihe
zákona (G 3,10), lebo skrze zákon poznanie hriechu (R 3,20) a nie získanie
spasenia. Aký dobrý je ná Boh, e ponúka zadarmo to, èo Ho tak ve¾a stálo 
ivot Jeho Syna Pána Jeia Krista. Boh
na základe obeti Pána Jeia Krista môe
dáva spasenie z milosti. Za spasenie u
je dokonale zaplatené, je naplnená vetka spravodlivos Boia, ktorá hovorí, e
odplatou za hriech je smr (R 6,23).
A tak, èo ¾uïom bráni, aby získali
spasenie, veèný ivot v Kristu Jeiovi?
Je to nevera. Nevera je straný stav

¾udského srdca s ete stranejími dôsledkami. Èo to vlastne nevera je? Èo to
je, keï niekto povie: ja tomu neverím,
èo to znamená? Nevera nepramení z toho, e by Boh neposkytol dostatok informácií o spasení. Veï Boh zvestuje ¾uïom vetkým vade, aby èinili pokánie (Sk 17,30) a verili evanjeliu  tej
radostnej zvesti o spasení z milosti. Tak,
kde je pravá príèina? Nevera je vedomé
rozhodnutie èloveka, e evanjeliu nebude veri alebo o evanjeliu u nechce niè
poèu. Nevera je neposlunos voèi Boiemu Slovu, voèi Bohu samotnému.
V Slove Toho, ktorý dokonale pozná ¾udské srdce je na takého tvrdenie dostatok
dôkazov. V d 3,19, kde je napísané
o Izraelitoch, ktorí nevoli do zas¾úbenej
zeme: A vidíme, e nemohli vojs pre
neveru a v d 4,6: nevoli pre neposlunos. Aj v 1Pt 1,8 je napísané podobne: im, ktorí sa uráajú na Slove,
súc neposluní. Jeremiá (6,16) opisuje neposlunos (neveru) nasledovne:
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!
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Viac dôkazov snáï ani nie je potrebné
uvádza na to, aby sme mohli poveda:
áno, nevera je neposlunos, nevera je
vedomé odmietnutie spasenia ponúkaného samotným Bohom. Mono niektorí
budú argumentova a èo tí, ktorí ijú v nepreskúmaných oblastiach, kam sa civilizácia náho typu ete nedostala. Veï
tí nemajú monos zauja postoj voèi
tomu o èom nepoèuli. Ja takým ¾uïom,
ktorí takto argumentujú chcúc sa ospravedlni zo svojej nevery, hovorím, aby sa
o tých z pralesov nestarali, ale starali sa
o svoje spasenie. Lebo oni poèuli a budú
bez výhovorky.
Boh má spôsob ako sa dosta aj
k tým z pralesov. V Sk 16,6-7 je napísané: A keï preli Frýgiu a Galatskú
krajinu, pretoe im Svätý Duch zabránil hovori slovo v Ázii, prili k Mýzii
a pokúali sa ís do Bitýnie, ale im nedal Duch Jeiov. Ako je to moné, e
Duch Boí zabránil apotolovi Pavlovi
a ostatným ís na uvedené miesta? Veï
Boh chce, aby vetci ¾udia boli spasení
a prili k poznaniu pravdy. Odpoveï môeme nájs v Slovách Pána Jeia zapísaných v J 16,8-9: A keï On príde, bude usvedèova svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde, a to o hriechu
preto, e neveria vo Mòa... Ten On je
Duch Svätý, ktorý po zostúpení na zem
na Letnice, bude okrem iného obviòova
svet, jednotlivých ¾udí z hriechu. Srdcia,
ktoré sa neprotivia volaniu Svätého Ducha, ale sa nechajú obvini z hriechu, sú
srdcia pripravené poèu zves evanjelia.
Duch Boí zabránil zvestova na opísaných miestach, pretoe v Macedonii boli
srdcia, ktoré vzdychali a ete nepoèuli
o Spasite¾ovi. Preto usmernil Pavla videním Macedónca volajúceho o pomoc:
Prejdi k nám a pomô nám! (Sk 16,9).
A naozaj v Macedónii na základe poèutého Slova uverili v Pána Jeia mnohí ¾udia.
Duch Boí obviòuje kadé srdce,
nevynechá ani jedného èloveka, ani na
jedného nezabudne, nech by bol kde-

ko¾vek. Keï Boh nájde také srdce, ktoré
sa pokorí pred Ním, tak sa postará o to,
aby takýto èlovek poèul aj evanjelium, tak
ako v prípade Macedóncov. Boh má dos
prostriedkov na to, aby to zabezpeèil.
Duch Boí nevynechal ani Teba, milý
èitate¾. Ako odpovie na Jeho volanie?
Zavolá na Pána Jeia: Pane Jeiu
pomô mi, oèisti ma od mojich hriechov?

L. Sheldrake

Kresan, december 1948, roèník I., èíslo 12.

KRISTOVE
MILOSTIVÉ SLOVÁ
A vetci mu prisviedèali a divili sa
¾úbezným slovám, vychádzajúcich z jeho úst a hovorili: Èi nie je toto syn
Jozefov? (Lk 4,22)
Istý spisovate¾ povedal: Jedna doba bojovala o Kristov hrob, druhá o jeho telo
a krv a tretia, prítomná, bojuje o Jeho
slová. K tomu chceme poveda len to¾ko,
e tento posledný boj nie je spojený len
s touto dobou. V celej kresanskej dobe
Boí ¾ud bojoval o Kristove slová.
I keï Pánove slová vyvolali obdiv
a prekvapenie u jeho poslucháèov v Nazarete, ten ich obdiv sa èoskoro zmenil
na hnev, keï sa Jeho slová prieèili ich
predsudkom. No i keï sa vetci v synagóge (kole) na Neho hnevali, Jeho slová
neprestali by milostivými. Nehovorí im
slová hnevu a súdu, ale im pripomína
uzdravenie pohana Námana a poehnanie eny vdovy skrze proroka Eliáa. Tým
ich chcel uisti, e Boia milos prúdi
s poehnaním a bez obradov ku malomocným, vdovám a kadému. Bigotným
Izraelitom boli tieto slová odporné ako tie,
ktorými odsudzoval ich pokrytectvo a lakomstvo. V pyných srdciach nie je miesto pre milostivé Kristove slová. Tie si
nájdu miesto len v srdciach oèistených
hrienikov.
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Evanjelium obsahuje také milostivé
slová, aké nepovedal nikdy nijaký èlovek.
Len Boh zjavený v tele mohol poveda
takéto slová: Odpúajú sa ti hriechy,
alebo: Tvoja viera a spasila, choï
v pokoji, alebo: Jej mnohé hriechy sú
jej odpustené. Na tieto prehlásenia povedali idia: A kto je toto, ktorý hovorí
také rúhania? Kto môe odpusti hriechy okrem samého Boha (Lk 5,21)?
Zato tí, èo dosiahli poehnanie skrze
Jeho slová, odnáali si ich v srdci a hovorili: Nikdy tak nehovoril èlovek, ako
tento èlovek. Slepý Bartimeus, nadcolník Zacheus, Mária Magdaléna, z ktorej
vylo sedem démonov, Peter, ktorý povedal: Odídi odo mòa Pane, lebo som
hrieny èlovek (Lk 5,8), Samaritánka,
ktorej ivot bol odkrytý pri studni Sychar
a mnohí iní, ktorí poèuli Jeho slová a pocítili ich moc, tí vetci poznali a vyznávali,
e Kristove slová boli Boie slová.
Nepriatelia i priatelia vedeli, e Jei
hovoril milostivé slová. Zato knieatá
Izraelského ¾udu tvrdili, e sa Jeho slová
protivia Mojiovmu zákonu, preto sa Ho
pýtali: A v zákone nám prikázal Moji
kameòova také eny, nu, èo ty hovorí? (J 8,5) Po Jeho odpovedi odili
jeden po druhom bez slova, ale stále ako
Jeho nepriatelia. Keï Ho chceli oèierni
v oèiach ¾udu, alovali na Neho: Tento
prijíma hrienikov a je s nimi. Na toto
obvinenie im Pán povedal krásne podobenstvo (Lk 15), ktoré u viac ne 1900
rokov poteuje Boí ¾ud a spôsobuje rados v nebi nad kajúcimi hrienikmi. Ako
z narezaného stromu vyteká myrra, tak
vyvolávali útoky nepriate¾ov z Jeho vnútra
sladkú vôòu milosti a dobroty Boej.
Keby sme mali citova vetky slová
Pána Jeia Krista, museli by sme tu
prepisova celé tyri evanjeliá. ¼udské
slová sa nikdy nevyrovnajú týmto Jeho
slovám. Dávid nemohol poveda: Poïte
ku mne vetci, ktorí pracujete a ste
obtiaení a ja vám dám odpoèinutie
(Mt 11,28).

KRESAN
Alebo: Ale kto sa napije z vody,
ktorú mu ja dám, ten nebude ízni na
veky; ale voda, ktorú mu ja dám, obráti
sa v òom na prameò vody vyvierajúcej
do veèného ivota (J 4,14).
Alebo: Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mòa, bude zachránený, a vojde aj vyjde i pau nájde (J 10,9).
Kadý nepredpojatý èlovek vie, e
Kristove slová neboli vymyslené nejakým
Adamovým potomkom, ale boli napísané
pomocou Boieho Ducha. Také slová
mohol poveda len Ten, ktorý bol i Boh
i èlovek. Keï odhliadneme od akostí,
ktoré vniesli do evanjelia kresania i neverci, zostáva nám jasnou skutoènos,
e evanjeliá obsahujú Kristove slová,
ktoré povedal On sám osobne. Tieto
slová presviedèajú kadého úprimného
poslucháèa.

Radoslav Stráòava

KRISTUS A ZÁSTUPY
Pán Jei Kristus v èase svojej verejnej
sluby pútal na seba pozornos ve¾kých
zástupov. Evanjeliá èasto popisujú davy,
ktoré sa na Jeia tlaèili, aby ho videli,
poèuli, dotkli sa ho. Mono èasto boli
najbliie pri òom tí z najostrejími
lakami  aj zo zvedavosti a veteènosti.
Ve¾akrát zástup okolo len zavadzal tým,
ktorí po òom úprimne túili. Je zvlátne,
ale ¾udia sa dodnes v tomto nezmenili.
Mnohí sa ku Kristovi tlaèia, tisnú, aby
si ho prisvojili, privlastnili  snáï tak ako
sa ¾udia tlaèia v obchodoch pri akciách
a z¾avách. Mnohým ¾uïom snáï bráni
osobne spozna Pána Jeia Krista práve
ten mnohý zástup okolo neho. ¼udia sa
nevedia predra a ku Jeiovi pre
mnostvo takzvaných náboných ¾udí,
ktorí tých úprimných skôr odrádzajú, pre
mnostvo obradov, ktorým nerozumejú,
pre ¾udské hierarchie a úrady, ktoré Boh
nezriadil. Aká je to smutná pravda. Ale
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pravá túba si vdy nájde cestu a tie
Pán Jei vie vidie takú túbu a vie jej aj
pomôc.
Taký Zacheus, bohatý a úspený colník v Jerichu, ktorý bol nízkej postavy
(a mono aj doháòal malos svojej postavy svojou ikovnosou v podnikaní) 
ten sa vyplhal na figový strom, aby videl
Jeia, keï mal ís okolo. Málo chýbalo,
aby z toho stromu spadol, keï Jei zastal priamo pod ním a menom ho oslovil:
Zacheus, zídi rýchlo dolu, lebo dnes
musím zosta v tvojom dome! Po tomto stretnutí sa z hrienika Zachea, stal omilostený hrienik, ktorý èinil pokánie a dosvedèil to aj skutkom, keï polovicu majetku rozdal chudobným (Luká 19,1-10).
V inom prípade, keï Pán Jei uèil
v istom dome a ziiel sa zástup okolo
domu, e sa u nemohli pomesti ani ku
dverám, tyria mui nesúci na posteli
svojho porazeného priate¾a, vyli na dom,
rozobrali strechu a spustili priate¾a aj
s poste¾ou priamo pred Pána Jeia. Písmo zaznamenáva, e Pán Jei vidiac ich
vieru povedal mu: Èloveèe, odpustené
sú ti tvoje hriechy! A èlovek bol napokon aj uzdravený a vstal z postele a odiiel do svojho domu oslavujúc Boha.
(Luká 5,17-26). Aj také bývajú cesty ku
Pánovi Jeiovi pre tých, ktorí ho skutoène h¾adajú a nenechajú sa odradi
iadnymi prekákami.
Pán Jei vedel aj v zástupe a tlaèenici pozna, kedy z neho vyla moc a niekto bol uzdravený. Hovorí nám o tom
príbeh o ene, ktorá v zástupe odzadu
pristúpila k Jeiovi a dotkla sa lemu jeho
rúcha a hneï bola uzdravená. Táto ena
12 rokov trpela na krvotok. Pod¾a Mojiovho zákona bola neèistá a mala by
izolovaná od spoloènosti, kadý kto by sa
jej dotkol, bol by neèistý (3. Mojiova 15,
19). Pán Jei sa vak pre òu stal ivotnou nádejou, a tak prekonala vetky prekáky zástupu aj vetok strach z odhalenia jej choroby a len tajne odzadu sa ho
dotkla  a bola uzdravená. Pán Jei jej
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povedal: Dúfaj, dcéra, tvoja viera a
uzdravila, choï v pokoji! (Luká 8,4048). A bola to skutoène viera v jej srdci,
v ktorom si povedala: Len keï sa dotknem jeho rúcha, budem uzdravená.
Takúto nádej a vieru vzbudzuje Pán Jei
Kristus v mnohých utrápených duiach
a tí, ktorí na neho vloili svoju nádej  aj
napriek prekákam  neboli nikdy zahanbení a zakúsili, e je Pán dobrotivý.
Ïalia ena, verejne známa ako hrienica, vola raz do plného domu farizeja,
v ktorom bol práve pozvaný Pán Jei.
Dobre vedela, èo si o nej ¾udia budú hovori, nedbala na to, nedala sa odradi,
stala si odzadu k nohám Jeiovým a slzami ich poumývala, vlasmi poutierala,
bozkávala a mazala vzácnou masou.
Preila potom to, e tie osobne poèula
z úst Pánových to, èo nepatrilo náboným
¾uïom okolo, ale len jej: Odpustené sú
tvoje hriechy... choï v pokoji. (Luká
7,36-50). Okúsila, e Pán je dobrotivý
a milostivý.
idovské kniea, farizej Nikodém,
bohatý a vysoko postavený náboný
èlovek, iným spôsobom naiel príleitos
stretnú sa osobne s Jeiom. Priiel za
ním tajne v noci, osamote a v rozhovore
dostal na svoje otázky vzácne odpovede.
Dlhý èas bojoval so strachom verejne sa
prihlási k uèeníkom Jeiovým, ale keï
bol Pán Jei ukriovaný, bol to práve on,
spolu s Jozefom z Arimatie, ktorí Pánove
telo dôstojne a s láskou pochovali. Nikodém pri ukriovaní Pána Jeia preil
naplnenie slov, ktoré mu osobne Pán
hovoril dávno pred tým, vtedy pri tom ich
noènom rozhovore: A ako Moji povýil hada na púti, tak musí by povýený Syn èloveka, aby nikto, kto verí
v neho nezahynul, ale mal veèný ivot.
(Ján 3,14)
Tí, ktorí chceli vidie Jeia zblízka
iba zo veteènej zvedavosti, odili naprázdno. Herodes sa tie teil, keï k nemu priviedli súdeného Jeia, e koneène
ho zblízka spozná a uvidí aj nejaký div,
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o ktorých mnoho poèul. Pán Jei pred
ním vak mlèal. Pilát priiel do kontaktu
s Pánom Jeiom ako jeho vyetrovate¾
a sudca a okrem iného sa ho pýtal: Èi si
ty ten krá¾ idov? Jei mu odpovedal: Hovorí to ty sám od seba, a èi ti
iní povedali o mne? (Ján 18,33.34). Tu
Pán Jei v otázke Pilátovi odkrýva podstatnú a dôleitú vec  èi Ho poznáme
osobne, skrze vlastné poznanie a presvedèenie, alebo len poznáme a bez skúmania prijímame to, èo nám o òom hovorili iní  na náboenstve, v kostole, v kole... A to je ten veèný ivot, aby poznali teba, toho jediného pravého
Boha a toho, ktorého si poslal, Jeia
Krista. (Ján 17,3).
Je ve¾mi smutné, e osobné poznanie
Pána Jeia a osobný vzah k nemu sa
èasto nahradzuje poznaním a vzahom
skrze rôznych prostredníkov. Keby ¾udia
aspoò trochu poznali Písmo, poznali by
jednoduchú biblickú pravdu: Lebo je
jeden Boh, jeden aj prostredník Boha
a ¾udí, èlovek Kristus Jei. (1.Timoteovi 2,5). Kadý uèite¾ a kadé náboenstvo, ktoré do vzahu medzi veriaceho
a Boha vkladá iného prostredníka, ako
len Pána Jeia Krista, je proti Boiemu
slovu a v rozpore s ním! Tak sa môe sta
náboenstvo, kostol, alebo takzvaná cirkev opä tým zástupom, ktorý zavadzia,
odrádza a bráni veriacim prís priamo ku
Pánovi Jeiovi a len cez neho k Bohu.
Skutoèná cirkev je spoloèenstvo veriacich, kde kadý má osobný vzah k Bohu
a pozná ho. Pán Jei Kristus priiel na
zem medzi svoj ¾ud v èase, kedy sa do
úlohy prostredníkov medzi Bohom a ¾uïmi sami ustanovili zákonníci a a farizeji.
Pán o nich takto hovoril: Na stolici Mojiovej posadili sa zákonníci a farizeji. (Matú 23,1), Beda vám, zákonníkom, e ste vzali k¾úè známosti, sami
ste nevoli a vchádzajúcim ste bránili. (Luká 11,52). Èi aj dnes nie je mnoho tých, ktorý vyhlasujú, e vlastnia k¾úèe
do nebeského krá¾ovstva? A takí vraj
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nevstupujú a iným bránia. Kadý jeden
musí najprv sám vstúpi  cestou pokánia
a vyznania hriechov, aby potom mohol
z milosti Boej aj iným ukazova cestu,
ktorú u preiel a pozná ju. Jei povedal: Ja som cesta i pravda i ivot, nikto
nepríde k Otcovi, len skrze mòa.
(Ján 14,6)
Zástupy okolo Pána Jeia dodnes
môu bráni èloveku prís a priamo
k Nemu. Ten kto sa neuspokojí s tým, e
len cez ve¾ký zástup a dav poèuje nieèo
o Jeiovi, ale túi pozna skutoènú pravdu o Òom a osobne sa presvedèi, ten
prekoná na ceste za Ním vetky prekáky
a Pán mu pomôe a umoní, skrze vieru
osobne sa s Ním stretnú. Pán Jei sám
takto pozýva:
Poïte ku mne vetci, ktorí pracujete a ste obtiaení a ja vám dám odpoèinutie.
(Matú 11,28)
Vetko èo mi
dáva Otec, príde ku mne a toho, kto príde
ku mne, nevyeniem von.
(Ján 6,37)

Adolf Saphir

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

DOKONALÝ SPASITE¼
A PROSTREDNÍK
Pán Jei je dokonalý prostredník. Kòazi
z pokolenia Léviho boli hrieni ¾udia
a museli prináa obete sami za seba. Ale
Pán Jei bol svätý, nevinný, nepokvrnený.
Vo vzahu k Bohu bol Pán Jei svätý,
u od poèiatku svojho narodenia èistý,
prejavuje v celom svojom ivote svoju
vnútornú dokonalú lásku k Otcovi a jedineènú zhodu s Jeho vô¾ou.
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Vo vzahu k ¾uïom bol nevinný. Chodil
dobre èiniac vetkým. Miloval dokonalou
láskou, ktorá odpúa a vetko znáa.
Vo vzahu k Sebe bol nepokvrnený,
aj keï il na svete plnom hriechu a pokuení. Keï sa dotkol màtveho  i v tom bol
opak idovského kòaza, ktorý sa nieèoho
màtveho ani dotknú nesmel  i smr
premohol. Vzal màtve dievèatko za ruku
a ona oila a vstala. Doiel do styku aj
s pokuite¾om a zostal nepokvrnený. Bol
oddelený od hrienikov. Popis spravodlivého a blahoslaveného mua v prvom
alme sa naplnil na Òom. Ako jediný èlovek na svete bez hriechu, bol vdy sám
so svojím Bohom.
A predsa, aj keï takto skutoène oddelený od hrienikov, pútal k sebe chudobných a skrúených srdcom a bol ich priate¾om. Prichádzali k Nemu vetci hrienici, aby poèuli Jeho milostivé slová. On
ich prijímal a jedol s nimi. Nakoniec visel
medzi dvoma lotrami ako poèítaný
s bezbonými (Lk 22,37).
Uème sa od Pána Jeia pravému
oddeleniu pre Boha, ktoré sa javí v pokore a láske k hrienikom, na rozdiel od
samo robeného farizejského oddelenia,
v ktorom nie je ani obecenstvo s Bohom,
ani príalivej moci Boskej milosti, priahujúcej ¾udí k Bohu.

L. P. Køesina

Kresan, jún 1949, roèník II., èíslo 6.

VERNÝ BOH
(1K 1,9)

Dejiny èloveka sú obalobou ¾udskej nevery a nevernosti oproti Bohu. Vierou èlovek vstupuje v styk a obecenstvo s Bohom a stáva sa Mu verným. Len svojou
neverou je z takého obecenstva vylúèený
a stáva sa neverným. To má svoj následok v nevernosti èloveka oproti èloveku,
nevernos vyím nadèasovým mylienkam, cie¾om, princípom. Staèí nahliadnu
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do Písma a dejín vôbec, aby sme sa
o tom presvedèili.
Ná Boh je vak iný. Silný Boh nie
je èlovek, aby klamal, ani syn èloveka,
aby ¾utoval (4M 23,19). Aký je sám
v sebe, v svojej podstate, taký je aj v svojich prejavoch. Vernos patrí k Jeho povahe, osobnosti, je jednou z Jeho prívlastkov. Boie prejavy sa neodliujú od Jeho
podstaty. Jeho mylienky, slová a èiny sú
totoné. Je verný vo Svojich zmluvách,
zas¾úbeniach, poehnaniach, ale tak isto
vo svojich výstrahách a súdoch. Ak sa
pozrieme do ktorejko¾vek sféry Boieho
pôsobenia zistíme, e je verný.
Boh je verný ako Stvorite¾. Ako taký
je zjavený v 1Pt 4,19: Take aj tí, ktorí
trpia pod¾a vôle Boej, nech ako vernému Stvorite¾ovi v èinení dobrého
porúèajú svoje due. Rodièia preberajú zodpovednos za deti, ktoré splodili, sú
im verní. O èo viac Stvorite¾ celého vesmíru je starostlivý oò a o vetko, èo je
v òom. Udruje ho svojou mocou, vládne
nad ním svojou múdrosou, spravuje svojou láskou. Kadá jar pripomína Boiu
vernos svojmu rozhodnutiu, ktoré oznámil po potope: Odteraz, dokia¾ bude
trva zem, po vetky jej dni, sejba
a atva, studeno a teplo, leto a zima,
deò a noc neprestanú (1M 8,22); ...lebo svojmu slnku velí vychádza na
zlých aj na dobrých a dáva dáï na
spravodlivých aj na nespravodlivých
(Mt 5,45). Nech je Bohu vïaka, e dokazuje svoju vernos ako Stvorite¾ a udriavate¾ vesmíru.
Keï preèítame Písma Starého Zákona, stretneme sa tam s Boou vernosou v zmluvách s jednotlivcami i celým
národom. Keï vyiel Abrahám z Úr, nevedel kam iiel. Tak hovorí 11. kapitola
listu idom. Na cestu vak mal Boie
slovo a svoju vieru. To staèilo. Aj my, bratia a sestry, máme Boie slovo na cestu
do nebeského Kanánu. Máme tie Abrahámovu vieru? Abrahám vierou dokázal svoje presvedèenie o Boej vernosti.
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A nebol sklamaný. Boh ho nielen vyviedol, ale aj doviedol. Niet pochybnosti
o tom, e túto poehnanú skúsenos
budeme ma aj my.
Alebo èo zas¾úbenie o semene 
potomstve, ktoré dostal Abrahám v onej
hviezdnatej noci? Èítame, e Abrahám
uveril a bolo mu to poèítané za spravodlivos. ia¾, e neskôr zakolísal vo
viere. Bolo vak Boie zas¾úbenie zruené jeho nedôverou a pochybovaním
Sáry? Nie! Boh bol verný. Hneï potom
boli Abrahám i Sára presvedèení o Jeho
vernosti: Vierou i sama Sára dostala
moc zaloi semeno a porodila mimo
èasu veku, keïe mala za verného
toho, ktorý zas¾úbil (d 11,11). A tak
poehnaný Boh urobil s Abrahámom
zmluvu, ktorú znovu potvrdil pri Izákovi
a Jakobovi, zmluvu, týkajúcu sa potomstva a zeme, v ktorej malo ono prebýva
(1M 26,3; 28,13-15; 35,12). Potvrdenie
tejto zmluvy bolo nutné, aby bolo jasné,
kto má by jeho nosite¾om; èi Izmael, èi
Ezav, alebo Jakob. Preto Boh hovorí Izákovi: ...a postavím prísahu, ktorú som
prisahal Abrahámovi, tvojmu otcovi
(1M 26,3), a predstavuje sa v Bétel Jakobovi ako Boh Abraháma, tvojho otca,
a Boh Izáka (1M 28,13). Po Jakobovi
nie je zmienka o ïalom potvrdení tejto
zmluvy. Nebolo nutné, pretoe z jeho
synov nebol vylúèený nikto z poehnania.
Verný Boh predivne vyplnil zas¾úbenie dané Abrahámovi. V òom, ako vzore
viery a v jeho semene  Kristovi (G 3,14),
boli poehnané vetky èe¾ade zeme
(1M 12,3), a bol uèinený otcom mnohých národov (1M 17,5), v telesnom i duchovnom zmysle. A tak Abrahám mal
potomkov:
a) charakteru rýdzo telesného:
Izmael (1M 16,10),
synovia Ketury (1M 25,1-4, Ezav...)
b) charakteru telesného
a duchovného:
Izák, Jakob, Izrael
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c) charakteru rýdzo duchovného:
deti viery zo vetkých národov
(R 4,11-12; G 3,14).
Tento trojaký charakter jeho potomkov
je totoný s trojakým symbolizmom, e
jeho semena bude:
a) ako prachu zeme (5M 13,16),
b) ako nesèíselného piesku
na brehu mora (d 11,12),
c) ako nespoèetných hviezd na nebi
(1M 15,5; d 11,12).

Aký dôkaz Boej vernosti!
Práve tak celý Izrael a jeho dejiny sú
iarivou pochodòou tohto Boieho charakteru. Aká prednos sa dostala Izraelovi
a ako ve¾mi zlyhal! ...ktorí sú Izraeliti,
ktorých je synovstvo i sláva i zmluvy
i zákonodarstvo i svätosluba i zas¾úbenia, ktorých sú otcovia a tí, z ktorých poiel Kristus pod¾a tela, ktorý je
nado vetkým, Boh, poehnaný na
veky. Ameò (R 9,4-5). Akým neverným
sa stal Izrael Bohu a svojmu poslaniu,
ktorým bol poverený! Pavol ale s pohnutím volá: Lebo veï èoe, ak niektorí
neverili?! Èi azda ich nevera zmarí vernos Boiu? (R 3,3) Nemôe! Boh úplne nezavrhol tento národ. Ich pádom sa
dostalo spasenie pohanom, ich poráka
znamená bohatstvo pohanov. Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho
tajomstva, aby ste neboli sami u seba
múdrymi, e zatvrdenie z èiastky stihlo
Izraela dotia¾, dokia¾ nevojde plnos
pohanov, a tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Príde zo Siona
Vyslobodite¾ a odvráti bezbonosti
od Jakoba (R 11,25-26). Boh ete dokáe v bohatej miere svoju vernos Izraelovi, ako je jasne popísané v 11. kapitole listu Rimanom.
Najvzácnejím spôsobom prejavil Boh
svoju lásku a vernos k padlému èloveèenstvu v poslaní svojho milovaného Syna,
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aby sa stal obeou zmierenia. Vetky
starozákonné proroctvá o Jeho príchode
sa slávne naplnili v Pánovi Jeiovi
Kristovi: Ale keï prila plnos èasu,
poslal Boh svojho Syna, polého zo
eny, podrobeného pod zákon (G 4,4).
Vetky obete starej zmluvy, ktoré boli len
tieòom budúcich vecí, získali úplnú podstatu v drahej osobe a obeti Spasite¾ovej.
Aj my, bratia a sestry, sa môeme tei
z ovocia takto prejavenej lásky a vernosti
Boej. Jemu samému buï naa vïaka.
K tomu máme denne skúsenosti s verným Bohom Otcom i Synom i Duchom
Svätým. Vedzme, e i keby sme sa Jemu
stali v nieèom nevernými On zostáva
verný, lebo nemôe sám seba zaprie
(2Tm 2,13). Vedomie skutoènosti, e ná
Boh a Pán zostáva verný, i keby sme my
boli neverní, neposkytuje ale nijakú
monos duchovnej neviazanosti, nedbanlivosti alebo vlanosti! Práve naopak!
V tomto vedomí spoèíva ná záväzok.
Vernos Boieho ¾udu v kadom veku
vdy vyplývala z vedomia a presvedèenia
o Boej vernosti. Mnoho, mnoho bolo
takých ¾udí, v ktorých vedomie Boej vernosti malo za odozvu ich vernos Jemu 
Abrahám, Moji, Samuel, Dávid, Daniel,
Simeon, Anna, Peter, Pavol, Augustín,
Hus  nekoneèný rad. Buïme aj my verní
Jemu, a to nie iba z princípu vernosti, ale
pre Jeho lásku a vernos oproti nám a pre
nau lásku k Nemu. Bez lásky k Nemu
by sa stali èiny naej vernosti strohou
mainériou! Verný brat a sestra sa nikdy
nebudú uchy¾ova od poznaných právd,
nikdy nepôjdu do prostredia a miest, kde
je On zavrhnutý. Nikdy nebudú vyh¾adáva svojich ivotných partnerov medzi
modernými pohanmi, aby ich potom za
kadú cenu obrátili, aby sa nepovedalo!
Verným bratom a sestrám budú stále
drahé pravdy o Cirkvi, o zhromaïovaní,
o oddelení (2K 6,14-18).
V Matúovom evanjeliu 24,45-25,30
sa uvádza trojaké h¾adisko vernosti. Ono
ústredné podobenstvo o desiatich pan-

nách vyzdvihuje vernos voèi Pánovi
(Mt 25,1-13). To je centrum náho duchovného ivota. Jemu samému venova
svoje srdce, po Òom túi, Jeho vyh¾adáva a oèakáva. By hotový, pripravený. To vedie k starostlivosti o vlastné
srdce.
Vernos k Pánovi ale nutne vyústi
vo vernosti sluobníka Pánovmu dielu
a spolu sluobníkom (Mt 24,45-51). Tu je
na zreteli staros o Pánovo dielo.
A napokon vernos k hrivnám, ku zvereným darom, je dôsledkom vernosti voèi
Pánovi. O tom pojednáva tretie podobenstvo (Mt 25,14-30). To vedie k starostlivosti o zverené hrivny-dary. Kadému
z nás Pán udelil nejaký dar. Nezáleí na
ve¾kosti, na druhu. Buïme vak verní a pouívajme ho a roznecujme. V pouívaní
týchto darov spoèíva naa zodpovednos. To mal na myslil Pavol, keï písal Timoteovi: A pre tú príèinu a upomínam,
aby si roznecoval dar Boí... (2Tm 1,6).
O naom drahom Pánovi je napísané,
e je verný svedok (Zj 1,5). H¾a, aký
vzor pre nás k nasledovaniu. Predne vo
veci evanjelia, ale tie v zborovom ivote,
keï ide o nejaké svedectvo. Verný svedok neklame, ale faloný svedok hovorí velijakú lo (Pr 14,5).
Nech je nám toto podnetom k ïaliemu premý¾aniu a seba skúaniu. Ten,
ktorý tak dokázal svoju vernos, hovorí
tie kadému z nás: Buï verný...

Folkner R.

Olomouc 1990  prepis z poznámok

List idom 11. kapitola
 IZÁK, JAKOB A JOZEF
Vráme sa do idom 11, kde máme opísané ivoty ïalích troch patriarchov:
Izáka, Jakoba a Jozefa. Kadý z nich ilustruje iný aspekt videnia viery. d 11,20:
Vierou o budúcich veciach poehnal
Izák Jakoba a Ezava. Izák bol schopný
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vidie veci, ktoré sa mali sta. Boh mu dal
Izákovi a Rebeke vedie, ktorého z dvoch
nahliadnu do svojich plánov. Svet hovosynov si vyvolil, aby zaloil národ ako narí: Vidie znamená veri. Kresan hovorí:
plnenie svojho zas¾úbenia. Poznáte ten
Veri znamená vidie. Pán Jei povepríbeh. Narodili sa dvaja chlapci: Jakob
dal: Blahoslavení sú tí, ktorí nevideli
a Ezav. Mali by sme poveda: Ezav a Jaa uverili. (J 20,29) Izákovo videnie viekob, lebo Ezav sa narodil ako prvý. A Pán
rou sa teda zameralo na budúcnos, ktorú
dával u pri narodení ïalie znamenie:
ete nebolo vidno.
malièký Jakob dral svojho starieho braBuïme k Izákovi spravodliví: bol príta za pätu. Tak tu máme dva dôkazy o tom,
kladom slabej, vlanej viery. Niekedy sa
e Boh mal pre Jakoba svoj plán. Najprv
nám dokonca môe zda, e ho Boh a
Hospodin vopred oznámil, e starí bude
ahal do svojej vôle. Izák nikdy nevykroèil
slúi mladiemu a napokon sa Jakob
ako prvý, nebol ve¾mi iniciatívny. V knihe
dral svojho brata za pätu.
Genesis sa toho o Izákovi nedoèítame
Avak namiesto poslunosti Boiemu
ve¾a. Prijal poehnanie od svojho otca
slovu Izák uprednostòoval svojho starieAbraháma, ale o òom osobne nie je ve¾a
ho syna. Ver 28 hovorí: A Izák miloval
napísané. Samozrejme, váiEzava, pretoe jedával z jeho
me si ho za to, e v mladosti Blahoslavení sú tí, lovu a Rebeka zase milovala
ktorí nevideli
vyiel so svojím otcom na horu
Jakoba. Izák bol neposluný
a uverili.
Morija a bol ochotný necha sa
otec. Chcel poehna Ezava,
(J 20,29)
obetova. Váime si ho aj za
hoci Ezav nebol zboný èlovek.
to, e neskôr trpezlivo èakal na
Keï vyrástol, nevybral si enu
svoju nevestu. Boh dal Izákovi krásnu
z Abrahámovej rodiny, ale oenil sa s cumanelku Rebeku. Abrahám vyslal svojdzinkami a priniesol tak do Izákovej rodiho sluhu, aby jeho synovi Izákovi privieny zármutok (1M 26,35). Napriek tomu
dol nevestu, ktorá nebude z kananejbol Izák odhodlaný Ezava poehna. Naských ien. Poslal ho do svojej vlasti, aby
priek Boiemu slovu o tom, e si vyvolil
odtia¾ priviedol enu pre svojho syna.
Jakoba! V prvej èasti 1M 27 sa doèítame
enu, ktorá bude pozna Pána. V knihe
o tom, ako sa Izák napokon rozhodol.
Genesis sa doèítame o tom, ako sa to
Prikázal Ezavovi ulovi zverinu, ktorú rád
Abrahámovmu sluobníkovi podarilo.
jedával a pripravi hostinu, na ktorej by ho
A ete jednu krásnu vec vidíme pri
poehnal. Bolo to v rozpore s Boou vôIzákovi: A Izák sa pokorne modlil
¾ou. Izák bol neposluný otec. Ak si doèíHospodinovi za svoju enu, lebo bola
tate kapitolu 27 do konca, nájdete v nej
neplodná. A Hospodin vyslyal jeho
problémovú rodinu, ktorej èlenovia idú
pokornú modlitbu a poèala Rebeka,
kadý svojím smerom a nastáva zmätok.
jeho ena. (1M 25,21) Izák sa modlil
Toto je jeden z problémov, ktoré
k Hospodinovi a Boh na jeho modlitbu
pozorujem v rodinách naich zborov. Keï
odpovedal. Rebeka otehotnela a mali sa
¾udia nie sú ochotní poslúcha Boha,
im narodi dvojièky. Ver 22 hovorí o tom,
do rodiny sa vnáa konflikt. Aj Rebeka
ako sa deti pred narodením strkali. Keï
mala svojho ob¾úbeného syna, ktorého
sa Rebeka na to Boha opýtala, odpovedal
nakoniec naviedla na podvod. Jakob sa
jej: Dva národy sú v tvojom ivote
najprv bránil, ale Rebeka ho presvedèila.
a dvojaký ¾ud sa rozíde z tvojho lona
Izák napokon poehnal Jakoba na Ezaa jeden ¾ud bude mocnejí od druhého
vovom mieste. Keï sa to Ezav dozvedel,
a väèí bude slúi meniemu. Toto
dal sa do ve¾kého kriku a prosil svojho
bola odpoveï na Rebekinu modlitbu. Ten
otca, aby ho tie poehnal (1M 27,34).
starí bude slúi mladiemu. Boh tak dal
Aj Ezav teda dostal poehnanie, ale to
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prvotné poehnanie pripadlo Jakobovi.
A tak sa rodina dostala do ványch problémov. Máme tu neposluného otca,
matku, rozhodnutú urobi èoko¾vek, syna
podvodníka a ukrivdeného syna.
Je to neskutoèné. Ako vôbec mohol
Boh poehna Jakoba, keï sa zaplietol
do takého podvodu?! Ako vôbec mohol
Boh poui Izáka na sprostredkovanie
poehnania, keï v skutoènosti Boha
neposlúchol?! Ako je vôbec moné, e
v d 11,20 sa v súvislosti s Izákom píe
o akejsi viere?! Pozrime sa do R 5, kde
èiastoène nájdeme odpoveï na svoje
otázky. ... ale kde sa rozmnoil hriech,
tam sa ete väèmi rozhojnila milos.
(R 5,20) To samozrejme neznamená,
e by sme mali vedome hrei. To rozhodne nie. R 6,1-2 nám hovorí, e nikdy
vedome nemáme hrei a neposlúcha
Boha. Ale v naej ¾udskej slabosti, v naom obmedzenom chápaní niekedy predsa len zhreíme, zakopneme, sklameme
Pána. A Pán nám hovorí, e Jeho milos
je väèia ako ná hriech. Ani jeden
hriech, ktorého by ste sa dopustili, nie
je nato¾ko ve¾ký, aby ho Boh nemohol
odpusti. Mono ste v minulosti ve¾mi
Pána sklamali a teraz pochybujete o tom,
e by vás On mohol ete niekedy poui.
Ale tam, kde sa rozmnoil hriech, tam sa
ete väèmi rozhojnila milos. A Izaiá
sa odvauje a hovorí: Nájdený som
od tých, ktorí ma neh¾adali, zjavený
som tým, ktorí sa po mne nepýtali.
(R 10,20) Boh sa takto prihovára skrze
svojho proroka a hovorí, e niekedy Ho
¾udia ani neh¾adajú, ani ich netrápi, e by
mali poslúcha Boiu vô¾u. Ale On vládne
a presadí svoju vô¾u, pretoe je zvrchovaný a má moc. Je Krá¾om nad celou zemou. Môe si teda na dosiahnutie svojich
plánov poui ¾udí, ktorí majú ve¾mi malú
vieru, ba dokonca nemajú iadnu vieru.
V tomto prípade bol Boh aj nad Izákovou
neposlunosou.
Mám tento príbeh rád z viacerých dôvodov. Uteuje ma v mojich slabostiach
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a dáva mi nádej: ak si Boh mohol poui
Izáka, snáï si môe poui aj mòa. Ak
Boh mohol vykona svoju vô¾u skrze podvodníka, akým bol Jakob, snáï môe
pôsobi aj skrze mòa!
Jakobov príbeh je o tom, ako do
neho Boh musel neustále búi, aby
vyformoval a zmenil jeho ivot do podoby
svojej vôle. Zjavila sa pri òom Boia
milos  Boh ho poehnal, ale zároveò
tu máme aj Boiu výchovu. Biblia hovorí,
e koho Pán miluje, toho kázni a vihá kadého, koho prijíma za syna.
(d 12,6) Práve toto sa potvrdilo na Jakobovom ivote.
Vierou Jakob zomierajúc poehnal
kadého zo synov Jozefových a poklonil sa na vrch svojej palice. (d 11, 21)
Nebudeme sa venova celému Jakobovmu ivotu. Pozrime sa len na záver
jeho ivota, kde nachádzame prekrásny
obraz. Preiel vo svojom ivote mnohými
akými okolnosami, Boh mu poehnal
dvanás synov od viacerých ien a teraz
sa chystá zomrie. V 1M 48 prichádza
k nemu syn Jozef a iada svojho otca,
aby poehnal jeho dvom synom, Efraimovi a Manassesovi. Privádza mladieho
Efraima tak, aby bol Jakobovi po ¾avici
a prvorodeného Manassesa po jeho
pravici (1M 48,13). Jakob sa nazýva aj
Izrael, èo znamená Boie kniea. K staruèkému Izraelovi sa teraz blíia jeho
vnuci; Efraim po ¾avej a Manasses po
pravej ruke. No namiesto toho, aby poloil pravicu na Manassesovu a ¾avicu na
Efraimovu hlavu, Izrael prekríil ruky
(ver 14). Jozef ho preruil s upozornením, e Manasses je starí, a tak on by
mal dosta poehnanie. Starý Izrael vak
Jozefovi vysvetlil, e chce Efraima poehna ako prvorodeného.
Z tohto obrazu vyplýva mnoho krásnych vecí, ale chcem upozorni na jednu
z nich: nie je to prvýkrát, èo prvorodený
musel ustúpi mladiemu súrodencovi.
Spomínate si na Kaina a Ábela? Na
Izmaela a Izáka? Na Ezava a Jakoba?
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A teraz opä, pod¾a nevyspytate¾ného
Boieho plánu, mladí dostáva pred starím prednos. V skutoènosti Jakob poveruje týchto dvoch vnukov, aby sa z nich
stali vodcovské pokolenia v izraelskom
národe, aby prevzali úlohu prvorodených.
Tak sa potomkom Jakobovej milovanej
eny Ráchel a ob¾úbeného syna Jozefa
dostalo privilegovaného postavenia medzi pokoleniami národa Izrael. Nie je to
obraz milosti? Boh si vyberá to slabé zo
sveta, aby zahanbil to, èo je múdre. Vyberá si opovrhnuté, aby zahanbil to, èo je
silné. Vyberá si to, èo nie je niè, aby zmaril to, èo je nieèím (1K 1,27-28). Pozrite sa
na rané obdobie kresanstva, akí slabí
a bezmocní (èo sa ¾udských moností
týka) boli prví kresania! No mocou evanjelia otriasli rímskou tyraniou! Moc Boieho Slova a Jeho plánov je ove¾a väèia
ako moc ktoréhoko¾vek politického systému. Boh nám dal moc Svojho Slova
a moc svojho Svätého Ducha, aby sme
niesli zves kría ¾uïom na tomto svete.
A tak Jakob znázoròuje videnie vierou. Predvídal, e vetci jeho synovia majú podiel na Boom dedièstve. Izák videl
do Boieho plánu a Jakob videl vopred
Boie dedièstvo. O nieko¾ko storoèí neskôr, keï sa potomkovia Izraela rozmnoili, Boh ich vyviedol za Mojia z Egypta
a nechal ich tyridsa rokov putova po
púti. Nakoniec ich priviedol do zas¾úbenej zeme a potomkovia dvanástich Jakobových synov si túto zem rozdelili. O tom
vetkom hovorí Jakobovo poehnanie.
Zamerajme sa teraz vak ete na jedno slovo zo d 11,21  na slovo pokloni
sa. Jakob sa poklonil na vrch svojej palice. Staruèký mu, ktorý sa chystal zomrie, sa opiera o svoju palicu. To je
obraz zlomenia. Preèo sa opieral o palicu? Pretoe kedysi zápasil s Boím anjelom a povedal mu, e ho nenechá odís
bez toho, aby ho poehnal. Anjel ho
ochromil, ale poehnal ho. A tak palica je
symbolom jeho nemohúcnosti. Po zvyok
svojho ivota sa òou musel podopiera.

KRESAN
Je to vak aj obrazom pútnictva. Pozoroval som horolezcov vo vajèiarsku a mnohí z nich mali peciálnu palicu, ktorá im
pomáhala pri výstupe. A tu máme starého
Jakoba, opierajúceho sa o svoju palicu.
O berlu, ktorá môe predstavova aj krá¾ovské ezlo. Z Jakoba sa stalo kniea.
Zaèal ako klamár a podvodník, ale Boh
zmenil jeho ivot a urobil z neho kniea.
Meno Izrael znamená Boie kniea.
Toto kniea uctieva Boha. Uctievanie je
najvyím a najvzneenejím ¾udským
poèinom. Tu, na konci svojho ivota, je
Jakob príkladom svojej rodine v pravom
uctievaní Boha. Myslím si, e Boh dal
Jakobovi toto videnie viery, pretoe vyplývalo z jeho uctievania. Ako úasne sa dá
ukonèi ¾udský ivot  uctievaním Boha!
Kie by nám Boh otvoril oèi k tomu, ako
máme i vierou!
Práve to bolo skúsenosou patriarchov zo idom 11. Biblia nám hovorí, e
Izák, Jakob a Jozef vyhliadali do budúcnosti. Mali to správne videnie. ivot viery
zahàòa aj poh¾ad do budúcnosti. Poh¾ad
na to, èo Boh môe uèini. Aký si kresan? Vidí iba problémy a prekáky?
Alebo má poh¾ad viery a neh¾adí na
problémy, ale na monosti? Od Izáka
sme sa nauèili, e Boh má do budúcnosti
svoj plán. Izák musel prejs tvrdou skúsenosou, aby si to uvedomil. Vyzeralo to,
e vlastne ani nechce kona Boiu vô¾u.
Pokúal sa ju obís. Ale Boh ho premohol. A èo Rebeka? Bolo to správne, e
prehovorila Jakoba, aby oklamal svojho
otca? Veï Izák bol rozhodnutý urobi
nesprávnu vec! Neverím, e je správne
kona nesprávne veci v záujme tých
správnych. Verím, e Boh mohol zmeni
Izákov úmysel bez toho, aby sa o to
Rebeka sama pokúala tým, e naviedla
svojho syna na klamstvo.
Sú manelky, ktoré vyvíjajú na svojich manelov nátlak  sekírujú, hundrú
a snaia sa veci ovplyvni z úzadia,
len aby dosiahli u muov svoje. Keï sme
boli s manelkou ete èerství manelia,
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rozhodol som sa urobi jednu vec. Ve¾mi
mi na tom zálealo. Cítil som, e si to Pán
Boh praje, a tak sme sa za to so enou
modlili. Myslel som si, e robím správnu
vec. Postupne bolo stále jasnejie, e
Boh tieto dvere zatvára. Take namiesto
toho, aby som urobil to, èo som chcel na
zaèiatku, Boh otvoril dvere niekde úplne
inde a my sme sa vydali iným smerom.
Teraz, po dvadsiatich rokoch, vidím, e
sme sa rozhodli správne. Vtedy som vak
tomu nerozumel. Pred nejakým èasom
som sa od mojej eny dozvedel, e s mojím pôvodným zámerom vlastne nikdy
nesúhlasila! Nikdy mi to nepovedala.
Mala pocit, e by to nebolo správne,
hlavne keï vedela, ako mne na tom ve¾mi
zálealo. Namiesto toho, aby sa mi postavila do cesty a zabránila mi v mojom
úmysle, odovzdala celú záleitos Pánovi
na modlitbe. A Boh jej modlitbu vypoèul.
Videla to, èo som ja nevidel a mala pravdu. Som ve¾mi astný, e mám takú
manelku! Preto verím, e keby Rebeka
poèkala a modlila sa, Boh mohol zmeni
Izákovo zmý¾anie. Boh by naiel spôsob, ako naplni svoju vô¾u. A tak Izák
nás uèí, ako viera môe nahliadnu do
Boích plánov.
Po mnohých rokoch Jakob poehnal
svojich dvanástich synov. Preèítate si
o tom v 1M 49. Predpovedal, aký bude
ich ivot a ako sa kadý z nich stane
hlavou pokolenia v národe Izrael. Charakter kadého pokolenia je presne vystihnutý práve v 1M 49. Videl dopredu
dobu, keï budú býva v zas¾úbenej zemi.
A tak poehnal svojich synov a ukonèil
svoj ivot v uctievaní Boha.
Dostávame sa k veru 22. Je to zvlátny, neobvyklý ver. Èo je na Jozefových
kostiach také významné, e ich tu Boí
Duch zdôrazòuje? Niekto si tento ver
preèíta s úsmevom, ale ja vidím v Jozefovom príkaze ve¾ký význam. Týmto
príkazom sa toti stotonil s Boím
¾udom. Tento detail je aj pre nás ve¾mi
dôleitý. Jozef nám odkazuje, e Boí

vyvolený ¾ud má zvlátne postavenie
pred Bohom a on chce by jeho súèasou
aj po svojej smrti.
Vierou Jozef dokonávajúc zmienil
sa o vyjdení synov Izraelových z Egypta
a prikázal o svojich kostiach. (d 11,22)
Izreaelský národ je dôleitý
minimálne z troch dôvodov:
1. Jeruzalem je hlavným mestom Boej
vlády. Keï bol v Jeruzaleme postavený chrám, Boh zostúpil, aby prebýval
vo svätyni svätých. Sláva Boia naplnila toto miesto.
2. idia boli Boím vyvoleným národom
a Jeruzalem bol centrom uctievania
Boha. Rovnako boli aj svedkami okolitým národom. Boh skrze Izaiáa povedal: ... dám a za svetlo národom.
(Iz 42,6)
3. idia boli národom, do ktorého sa mal
narodi Boí Syn, Mesiá. Krá¾ krá¾ov,
Záchranca, Boí Pomazaný. Jozef to
vedel, pretoe poznal zas¾úbenie,
ktoré dal Boh Abrahámovi a chcel by
jedno s Boím ¾udom.
Urèite poznáte Jozefov príbeh. Bol to
otcov miláèik a bratia na neho iarlili, a
ho predali do egyptského otroctva. Jozef
preiel mnohými akosami a skúkami,
ale Boh ho nakoniec povýil a on sa stal
druhým najdôleitejím èlovekom v celej
krajine. Stal sa z neho mocný mu a Boh
si ho pouil vo vysokom postavení. Jeho
bratia prili do Egypta v dobe hladu a on
im poskytol potravu. Nakoniec prila do
Egypta celá jeho rodina, usadila sa tam
a rozrástla sa. A presne ako Boh zas¾úbil
Abrahámovi, il tento ve¾ký národ v cudzej zemi tyristo rokov. Jozef o tom vetkom vedel a veril Boiemu zas¾úbeniu, e
jedného dòa jeho ¾ud opustí Egypt. Boh
ich odtia¾ vyvedie a oni sa vrátia do zas¾úbenej zeme. Nie je to silným svedectvom o Jozefovej viere v Boie dielo?
Jozef napísal svoj testament a mono sa
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tento dokument dostal medzi oficiálne
egyptské písomnosti. Kadý si mohol
preèíta, e Jozef veril, e jeho národ jedného dòa vyjde z Egypta.
Chcem, aby ste si vo veri 22
vimli tri veci:
1. Bol to silný dôkaz pre Egypanov.
Napísaním svojej poslednej vôle vydal
Jozef svedectvo dokonca aj Egypanom, e jedného dòa idia opustia
Egypt. Keï sa tak stane, mali so sebou vzia Jozefovo telo.
2. Bolo to ve¾kým povzbudením pre
izraelský národ. Nielen e to bolo
svedectvo Egypanom, e Boie
Slovo je pravdivé, ale stalo sa to
ve¾kým povzbudením pre Boí národ.
Predstavte si ich tyridsaroènú cestu
púou za Mojia. Ako tak putovali
tou pustou zemou, mali pred oèami
¾udí, ktorí niesli Jozefovu rakvu. Celých tyridsa rokov mala táto rakva
pre nich zvlátny odkaz: Boh sa o vás
postará. Tak ako sa Boh postaral o Jozefa v Egypte, tak sa Boh postará aj
o nich na púti. Pozrite, tamto je
Jozef. Je síce màtvy, ale veril, e raz
bezpeène prídeme do zas¾úbenej
zeme! Verím, e boli dni, keï potrebovali takéto povzbudenie, aby mohli
ís ïalej.
3. Jozefove kosti nám slúia ako príklad
viery v Boie Slovo. Na svojej smrte¾nej posteli videl Jozef nieèo, èo sa
malo uskutoèni za viac ako dvesto
rokov. Vyzeralo to, e Jozef vidí do
budúcnosti. To, èo mohol urobi, bolo
veri Boiemu Slovu. V 1M 15,7 a 13-16
povedal Boh Abrahámovi, e vyvedie
jeho semeno z Egypta. Jozef veril
Boiemu Slovu.
A tak vetci patriarchovia h¾adeli do budúcnosti. Pouèili sa z minulosti, ale naplnenie zas¾úbení lealo v budúcnosti.
Tak sa pozerá viera.

Daniel Moji

PRAVÉ POZNANIE
A IVÝ VZAH
V Písme sa spomínajú nebezpeèia, ktoré
vdy hrozili zborom Pána Jeia. Na základe konkrétnych udalostí zo Starého
Zákona by som sa chcel z Boej milosti
zaobera len dvoma z mnohých, pred
ktorými vystríha Pán zbory svätého
Boieho ¾udu:
1. Keï potom priiel ¾ud do tábora,
povedali starí Izraelovi: Preèo nás
dnes porazil Hospodin pred Filitínmi? Vezmime k sebe zo Síla truhlu zmluvy Hospodinovej. Keï príde
do náho stredu, zachráni nás a vyslobodí z ruky naich nepriate¾ov
(1S 4,3).
Izrael mal dobré poznanie o tom, e k víazstvu nad nepriate¾om je potrebné, aby
bol Hospodin uprostred nich. Zabudli
vak na to, e nestaèí aby bola truhla
zmluvy v ich strede. V prvom rade ich srdcia mali by pri Hospodinovi. Preto aj boli
porazení a truhla Boia bola vzatá.
To isté platí aj dnes v Cirkvi. Dobré formy bez obsahu sú nedostatoèné. Len tradícia bez ivého osobného vzahu s Pánom Jeiom, poznanie bez posluného
srdca a mechanicky prevzaté Boie slovo
nezabezpeèujú Boiu prítomnos a sú
slabou zbraòou do zápasov proti zlému.
Nielen obrana viery, ale aj skutky viery, hoci v ¾udských oèiach i tie najmenie
a hotovos evanjelia pokoja vychádzajúca z osobného Boieho volania a popudu,
patria k zdravému ivotu a rastu veriaceho. Poh¾ad dozadu na vodcov, ktorí hovorili Slovo Boie, ili a pracovali pod¾a
neho, nech nás vedie dopredu, aby sme
nasledovali ich vieru s oèami upretými
hore na Ve¾vodcu a Dokonávate¾a naej
viery.
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2. A tak viezli truhlu Boiu na novom
voze... A Dávid a celý Izrael vesele
sa hrali pred Bohom z celej sily,
a to pri spevoch a pri hudbe na
harfy a citary, na bubny a cymbaly
a na trúby... Preto sa zapálil hnev
Hospodinov na Uzu a zabil ho...
(1Pa 13,7-11).
Dávidovo srdce bolo naplnené radosou
voèi Bohu. Mal aj horlivos a túbu urobi
dobrú vec. Robil ju vak bez pravého
poznania, ktoré Pán Boh dal. Dobrá tradícia nesenia truhly bola nahradená modernejími a praktickejími vozmi a volmi. Výsledkom bola trhlina, ktorú Pán Boh
urobil, keï zabil Uzu, ktorý chcel zachyti
truhlu, keï voly vyboèili.
Aj dnes je nebezpeèie zdôrazòova
rados, nadenie, dobré vzahy medzi
veriacimi a opúa Boí poriadok v Jeho
dome a uèenie Boieho Slova odovzdané
nám cez otcov viery ako zastaralé náh¾ady. Výsledkom je trhlina, ktorá nemusela
by.
Na záver povzbudenie: A celý Izrael
niesli hore truhlu zmluvy Hospodinovej s radostným krikom... (1Pa 15, 28-29).
Kòazi svätoslúiaci pod¾a pravého poznania a boli naplnení radosou a sprostredkovali pre celý ¾ud Boie poehnanie
a Bohu chválu od Jeho ¾udu (16. kap.).
Srdcia spojené poznaním Boej vôle
v radostnej svätoslube pod vládou Boieho Ducha sú predpokladom poehnania v osobnom i zborovom ivote a konania dobrých skutkov v prvej láske (Zj 2,2-4).
K tomuto sa nechajme povzbudi.

Miroslav Vyhnánek

MYSE¼ PÁNA JEIA
Viera nemôe iné ako poslúcha. Hriech
sa nemôe podriadi. Myse¾ viery je
totoná s mys¾ou Pánovou. Myse¾ tela
nechápe veci Boieho Ducha. Mylienky
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Boie sú ivot a pokoj. Mylienky ¾udské
sú smr a nepokoj. Preto je napísané:
A vetko, èo nie je z viery je hriech.
(R 14,23) A: Lebo ak ijete pod¾a tela,
zomriete; ale ak Duchom màtvite
skutky tela, budete i. (R 8,13)
Boh je svetlo a niet v òom nijaká tma.
Preto povedal Boí Syn, Pán Jei
Kristus o svojom Otcovi: ...nikto nie je
dobrý, iba jeden  Boh! (Mk 10,18) Preto pravá viera ije èinením vôle Boej.
Aký je v oèiach viery Boh, taká je viere
Boia vô¾a  dobrá, ¾úba a dokonalá. Preto sú pre vieru ¾ahké Boie prikázania.
Èini dobré skutky je ivotom viery. Sú to
skutky vopred pripravené od Boha v zjavenej Boej vôli v Biblii. Takto chápe viera
úèel svojho bytia na svete: Lebo sme
jeho dielom, stvorení v Kristu Jeiovi
nato, aby sme konali dobré skutky,
ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme
v nich chodili. (Ef 2,10) Sú to skutky
opísané v Boom zákone! To sú skutky
spravodlivosti. Milova Pána svojho Boha
z celého srdca, celej mysle, celej due
a celej sily a svojho blíneho ako samého
seba! To sú dobré skutky. Ktoré Boh
vopred prihotovil, aby sme v nich chodili!
Je to chodenie v láske! Veï láska je plnos zákona! Láska nerobí blínemu zlé.
Koná to, èo je dobré a uitoèné ¾uïom
pod¾a Boieho zákona! Obriezka a neobriezka nie sú nièím, ale zachovávanie
Boích prikázaní! (1K 7,19)
Vopred prihotovené skutky sú skutky
spravodlivosti a to je: Mne je i Kristus...! (F 1,21) i Pána Jeia Krista
je chodi v spravodlivosti, by vedený
Duchom je necha sa vodi po cestách
spravodlivosti! ( 23,3) Kto má moje
prikázania a ostríha ich, to je ten, kto
ma miluje... (J 14,21) Vopred pripravené skutky sú milova Boha a blíneho
kadý deò. Nie je to pátranie po tom, èo
mi dnes asi Pán pripravil, ale hotovos
poslúcha, vyjavi vieru v akomko¾vek èine lásky oproti Bohu a blínym a seba zapiera! To sú tie vopred pripravené dobré
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skutky  chodenie Duchom, chodenie
v láske, kona spravodlivos, súd a milosrdenstvo bez sebectva. Ma oèi viery
otvorené pre to, èo je dobré a uitoèné
iným, ma vieru a hotovos ukáza ju
v skutku lásky oproti blínym. Nemyslie
len na svoje ale aj na to, èo je Boie
a blíneho! Ne¾úbi sa sebe ale Bohu!
i pod¾a Boha, èini Jeho vô¾u zapísanú
vopred v Biblii, to sú vopred prihotovené
Boie skutky, dobré, ¾úbe a dokonalé!

Ako myslí viera?
V liste Galaanom 3,23 je napísané, e
viera mala by zjavená a viera prila.
Kedy sa to naplnilo? Písmo odpovedá:
Ale keï prila plnos èasu, poslal
Boh svojho Syna, polého zo eny,
podrobeného pod zákon... (G 4,4)
Dobre si prezrime svojho Pána Jeia.
On il Boí zákon! Tak èinil spravodlivos
na zemi. On jediný z ¾udí sa mohol podrobi Boiemu zákonu, lebo v òom nebola
myse¾ nepriate¾stva oproti Bohu! Miloval
Pána svojho Boha z celého srdca, celej
mysle, celej due a celej sily a svojho
blíneho ako samého seba. Pán Jei
ako jediný z ¾udí mohol plni zákon, lebo
v Òom nebol hriech. On robil iba Boiu
vô¾u. Mimo vieru neurobil niè. Veï vetko,
èo nie je z viery, je hriech. Pán Jei je
stelesnením viery. Preto hovorí Písmo, e
viera sa mala zjavi a prila, keï Boh
poslal svojho Syna! Viera ije skrze Otca!
Pokrmom viery je èinenie Boej vôle,
dobrých skutkov, èinenie Boích prikázaní. Veï Pán Jei ich mal vo vnútri!
Otec chcel iba to, keï posielal Syna na
svet, aby bol na zemi Èlovek pre lásku
k Bohu podrobený pod zákon! Èinite¾
spravodlivosti. Boí Syn v ¾udskom tele je
zjavená viera. Viera pôsobiaca skrze
lásku. Skrze lásku plnil Syn Boí zákon
a vyjavil, e miluje Boha z celého srdca,
celej mysle, celej dui a celej sily.
A potom, keï preiel zem dobre robiac ¾uïom, vyjavil ako miluje ¾udí, keï

poloil svoj ivot za bezboníkov, nepriate¾ov Boha, aby ich vykúpil spod tútorstva
zákona a dal im Boiu vieru do sàdc, aby
mali toho istého ducha viery, aký bol aj
v Synovi, ktorý sa stal posluný a po
smr a to po smr kría. Pán Jei bol èinite¾om zákona. Naplnil zákon. Bol v úplnom súhlase s Boím zákonom ako môe
by iba Svätý Èlovek so svätým zákonom
a svätým prikázaním, ako môe by
zajedno len Spravodlivý a Dobrý so spravodlivým a dobrým prikázaním. Takého
nám predstavuje Písmo Pána Jeia. Je
vo vetkom podobný nám a predsa
neporovnate¾ný s nami. My chceme ale
nemôeme èini dobré. On nemohol nerobi dobré. V nás neprebýva dobré!
V Òom prebýval dobrý Boh a Boí zákon.
My èiníme to, èo nenávidíme. On èinil
spravodlivos a nenávidel bezbonosti.
My súhlasíme so zákonom, e je dobrý,
ale èiníme to, èo nechceme. Pán Jei
nielene súhlasil so zákonom, e je
dobrý, a nielen mal zá¾ubu v zákone a sa
spolu so zákonom radoval, ale zákonom Boím il. Jemu neprekáal hriech
v údoch, lebo v Òom nebol hriech. My
sme jeden ako druhý otrokmi zákona
hriechu a skutoène jeho biedni otroci
a slabí na to, aby sme sa vyslobodili. Ale
Boí Syn? Plný zákona Ducha ivota
a preto oslobodite¾ od zákona hriechu
a smrti. ...Boh polúc svojho Syna
v podobnosti tela hriechu a príèinou
hriechu odsúdil hriech v tele, aby bolo
naplnené právo zákona v nás, ktorí
nechodíme pod¾a tela ale pod¾a
Ducha. (R 8,3-4)
A my po poznaní viery pôsobiacej
skrze lásku u teraz chápeme, èo je zákon Ducha ivota a chodenie pod¾a Ducha. Je to chodenie v láske a plnenie Boích prikázaní. Je to duch, èo ije pre
spravodlivos! To je i z viery. To je ivot
spravodlivého. A to je myse¾ Pánova, ktorú máme. Tak ako On, aj my veriaci v Neho, myslíme na veci Ducha. On musel
by vo veciach svojho Otca, lebo nemal
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myse¾ tela ako majú hrieni ¾udia. Nemohol myslie ako pohania najprv na nasýtenie tela, napojenie a odiatie tela. V Jeho
rebríèku dôleitosti bolo najprv èinenie
Boej vôle a potom vetko ostatné. Tá
istá myse¾ je aj v nás.
Nu, neuháajme a nezarmucujme
Svätého Ducha, ktorým sme zapeèatení
a budeme zmý¾a, hovori a kona ako
Pán Jei. Majúc toho istého ducha viery,
budeme hovori slová viery a kona Boie
skutky, skutky viery v láske, ktoré nám
vopred pripravil, aby sme ich konali.
A on sám, Boh pokoja, nech vás
ráèi celých posväti a vá duch nech
je zachovaný celý a neporuený i dua
i telo bezúhonne, keï príde ná Pán
Jei Kristus. Verný je ten, ktorý vás
volá, ktorý aj uèiní (1Ts 5,23-24)

Jakub Kysel

POVRCHNOS
A NEROZHODNOS
A taktie sa stalo v tých dòoch, keï
nebolo krá¾a v Izraelovi, e bol istý
mu, Levita, pohostínom kdesi vzade
vrchu Efraimovho, ktorý si vzal enu
eninu z Betlehema Júdovho. Ale jeho
enina smilnila dopúajúc sa nevernosti proti nemu a odila od neho do
domu svojho otca do Betlehema
Júdovho a bola tam nejaký èas, tyri
mesiace. Potom sa zobral jej mu
a iiel za òou, aby jej hovoril k srdcu
nato, aby ju doviedol spä, a mal so
sebou svojho mládenca a dvoch oslov.
A doviedla ho do domu svojho otca.
A keï ho uvidel otec dievèiny, zaradoval sa a iiel mu vústrety. A jeho svokor, otec dievèiny, ho zdral u seba,
take zostal u neho tri dni, a jedli a pili
a nocovali tam. Ale tvrtého dòa bolo,
e vstali skoro ráno, a èlovek sa zobral, e pôjde. Avak otec dievèiny
povedal svojmu zaovi: Posilni svoje

srdce kúskom chleba, a potom pôjdete. A tak sadli a jedli spolu obidvaja
a pili. A otec dievèiny povedal èlovekovi: Noe zostaò ete a prenocuj tu,
a nech sa poveselí tvoje srdce. A keï
vstal èlovek, e odíde, nasilu ho zdral
jeho svokor. A tak sa vrátil a zase prenocoval tam. Potom vstal skoro ráno,
piateho dòa, e teda pôjde. Ale zase
len povedal otec dievèiny: Noe posilni, prosím, svoje srdce! A otá¾ali, a sa
nachýlil deò. A jedli obidvaja. Keï
potom vstal èlovek, e pôjde, on i jeho
enina i jeho mládenec, jeho svokor,
otec dievèiny, mu povedal: Noe h¾a,
deò sa u nachýlil k veèeru. Prenocujte, prosím. H¾a, deò sa kladie, prenocuj tu, a nech sa poveselí tvoje srdce.
Zajtra vstanete skoro ráno a vydáte sa
na svoju cestu, a tak pôjde do svojho
stánu. (Sudcov 19,1-9)
l

l

Na tvrtý deò bol Levita rozhodnutý
opusti svokra. Ale rozhodnutie vsta
a ís je zastavené ponukou: Posilni
svoje srdce kúskom chleba, a potom
pôjdete. Od nepriate¾a si nikdy neberme ani kúsok, lebo to nebude len
kúsok.
Potom pôjdete... Nepriate¾ vie, e keï
len nachví¾u zdrí  potom nepôjdeme.

Ráno tu bolo rozhodnutie odís. Ete ráno
vôbec neprichádzalo do úvahy osta. Ale
teraz po tom kúsku znejú úplne inak
slová: Noe zostaò ete a prenocuj tu,
a nech sa poveselí tvoje srdce. Nepriate¾
hovorí: Len sa vese¾! Má na to nárok.
No veselenie bez Pána spôsobí, e srdce
sa odcudzí ivotu Boiemu. Prestane beh
o závod. Slúte Hospodinovi v bázni
a vese¾te sa s trasením. ( 2,11) Toto
je návod Písma ako sa veseli.
Aký bol ten Levita malátny! Ako slabo
predtým bojoval! Teraz ho u mohol nasilu zdra.
Kto prijme èo len kúsok od satana a dá
mu len kúsok miesta vo svojom ivote,
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nebude schopný mu vzdorova. Toho bude môc nasilu zdra.
Ete ráno bol Levita urèite presvedèený, e u pôjde, ale nebol rozhodný.
Myslel si, e môe ma naraz dve veci, aj
chví¾u osta a zároveò potom ís. Nakoniec pre otá¾anie a nerozhodnos premárnil vhodnú chví¾u na odchod. Odchádza
v zlý èas. A ete znie za ním to zvodné:
Noe h¾a, deò sa u nachýlil k veèeru.
Prenocujte, prosím. H¾a, deò sa kladie,
prenocuj tu, a nech sa poveselí tvoje
srdce. Zajtra vstanete skoro ráno a vydáte sa na svoju cestu, a tak pôjde
do svojho stánu.
Zajtra... tu je pre nás výstraná pravda. Áno, nepriate¾ hovorí zajtra sa zaprie. V skutoènosti vie, e po povolení
telu to bude zajtra ete aie. Srdce
bude prevrátené a bude a klama. Budú
ti chýba orlíèie krídla viery. A nepriate¾
bude ma nahromadených dos argumentov, bude a presviedèa, e naozajstný ivot s Bohom nie je moný a e
vlastne musí prehráva. Pravda ti vyvstane a spravodlivos a nebude dostihova. Preto je ïaleko od nás súd,
a spravodlivos nás nedostihuje. Èakáme na svetlo, a h¾a, tma, na nejaký
záblesk, chodíme v mrákavách. Robili
sme neverne ako odpadlíci a luhali
sme Hospodinovi, odvrátili sme sa
nenasledujúc svojho Boha, hovorili
sme útisk a odpadnutie, vymý¾ali
a vraveli sme livé reèi zo srdca, take
súd musel ustúpi naspä a spravodlivos stojí zïaleka, lebo pravda
klesla na ulici, a statoèná priamos
nemôe vojs. (Iz 59,9.13.14)
Ak sme pravdiví, musíme poveda:
Áno, stáva sa nám to. Ale to nie je Boia
vô¾a s nami. Tak ako o faraónovi hovorí
písmo: Práve nato som a vzbudil, aby
som na tebe ukázal svoju moc, a aby
sa rozhlasovalo moje meno po celej
zemi. (R 9,17) Tak aj nás Pán zachránil
...aby sme boli na chválu jeho slávy... (Ef 1,12) Sluha Pána Jeia svoj-

KRESAN
mu vlastnému pánovi stojí alebo padá.
Ale bude stá, pretoe Boh je mocný
postavi ho, aby stál. (R 14,4)

Ján Siracký

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

JEDNI DRUHÝCH
...vrúcne milujte jedni druhých z èistého srdca (1Pt 1,22).
Preto zloiac lo hovorte jeden
kadý pravdu so svojím blínym, lebo
sme si navzájom údami (Ef 4,25).
V zdravom tele si údy navzájom slúia.
Tak je to aj v Kristovom Tele  v Cirkvi.
Veriaci sú údy jeden druhému. Preto sú
závislí na Hlave a jedni na druhých. Majú povinnosti oproti Hlave aj vzájomne.
Vimnime si niektoré napomenutia v tomto smere.
Jedno z nich je: ...vrúcne milujte jedni druhých z èistého srdca (1Pt 1,22).
Najprv si pripomeòme, akí sme boli pred
obrátením: ... a ili sme v zlosti a závisti, ohyzdní, nenávidiaci jedni druhých
(Tt 3,3). ...boli sme prirodzenosou
deti hnevu ako aj ostatní (Ef 2,3). Taká
je svetská spoloènos, z ktorej nás Pán
vytrhol. Teraz, keï sme poznali Boiu
lásku v Kristu, táto láska bola rozliata
v naich srdciach skrze Ducha. Preto sa
máme milova navzájom, ja teba, ty mòa.
Niektorí kresania sa stále ponosujú,
e ich iní nemilujú. Takí zabúdajú, e
toto milovanie je vzájomné. Aby sa mohli milova, máme si uvedomova, e
sme povinní to kona a máme by milovania hodní. Máme tak i a chodi,
aby nás bratia mohli milova. Na to nesmieme zabudnú, lebo Pavol povedal:
...a lásky keby som nemal, niè nie
som (1K 13,2).
Ïalej nám Pán prikazuje: Jedni druhých bremená neste a tak naplòte
zákon Kristov (G 6,2). Údy Kristovho
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Telá nesú rôzne bremená. Jedni ¾ahie
a druhí aie. Keï sa navzájom milujú,
nebudú sa díva neteène na akosti svojich bratov a sestier, ale budú plaka s plaèúcimi a radova sa s radujúcimi. Budú
pomáha. Budú sa s nimi podie¾a na dobrom i zlom. Niè nie je ¾ahie, ako poveda: Mal si da pozor! Nemal to kona!
Nemal tam ís! Takto hovoria ¾udia, ktorí
zostávajú neteèní voèi utrpeniu svojich
blínych. Vo svete je to bený zjav, ale
medzi veriacimi by sa nemal objavi.
Máme pomáha jedni druhým, lebo sme
bratia. Sme údy jedného Tela. Pútnici ku
tomu istému cie¾u. Nech nám nikdy nie
je aké to, èo èiníme pre naich bratov
a sestry. Èiòme dobre vetkým, najviac
ale domácim viery. Èo uèiníme jednému
z nich, Pánovi sme to uèinili. Len tu, kde
sú akosti a súenia, je príleitos èini
dobre. Príde èas, keï ponesieme kadý
svoje bremeno.
Aby sme to dokázali, Pán nám hovorí:
V pokore majte jedni druhých za
vyích od seba (F 2,3). Ako ¾ahko sa
mnohí dívajú zhora na svojich bratov
a sestry! Uème sa od Pána, ktorý sa tak
poníil, e svojim uèeníkom umýval nohy.
Tie Pavol vyznával, e je najmení zo
vetkých svätých. Toto napomenutie platí
hlavne mladým. Tí sú náchylní myslie si
o sebe mnoho a o starích málo. Myslia,
e sú zbehlejí ako starí, preto èasto nimi
pohàdajú a neposlúchajú ich. Tí, ktorí si
prisvoja toto napomenutie, nebudú nikdy
pohàda druhými.
...podriaïujúc sa jedni druhým
v bázni Boej (Ef 5,21) Toto je doplnok
predchádzajúceho vera. Preèo sa tu
a tam nepodriaïujú jedni druhým? Preto,
e ich nepovaujú za vyích od seba.
Nemajú bázeò Boiu v srdci. Je síce
pravda, e v Cirkvi panuje Hlava. No nie
kadý úd je spojený bezprostredne s Hlavou. Väèina údov je spojených jeden
s druhým. Preto sa musia podriaïova
jedni druhým. Je to pre ich dobro a pre
slávu ich Hlavy  Krista.

21
Hriech je kodlivý a cudzí ivel v ivote jednotlivca i celej Cirkvi. Preto nás Pán
napomína: Teda vyznávajte si jeden
druhému hriechy (Jk 5,16). Hriech je
ako tàò v tele alebo piesok v oku. Je prekákou pokojného a astného ivota.
Prekákou obecenstva s Bohom i bratmi.
Prekákou slube Pánovi a bratom.
Mnohí nemuseli klesnú tak hlboko, keby
vyznali svoje poklesky niektorému bratovi. Drali to vak v sebe a klesali hlbie
a hlbie a úplne odpadli. Tým ukodili
sebe i celému Boiemu dielu. Len keï si
váime bratov a sestry, keï ich povaujeme za vyích od seba, máme k nim
dôveru a vyznáme im svoje hriechy.
V tomto vyznávaní sú zahrnuté hriechy
proti bratom, hriechy proti Pánovi alebo
aj naim blínym, s ktorými si nevieme
rady. Takýmto vyznaním urobíme rez v pokraèovaní v hriechoch a získame obecenstvo a modlitby brata a sestry, ktorým
sme to vyznali. Aby sme tento príkaz
naplnili, potrebujeme mnoho milosti.
Ïalej nám Pán hovorí: Nesúïme
tedy viacej jedni druhých... (R 14,13).
Z predolých verov vidíme o akom súdení je tu reè. Nie sme vetci jednakí.
Nemáme rovnakú povahu. Kadý máme
svoju individualitu. Nesúïme jedni druhých pre tieto povahové rozdiely. Kadý
z nás ije alebo umiera svojmu Pánovi.
Jeden pracuje pre Pána takto, druhý inak,
len keï to koná v úprimnosti a svätosti.
Kadý sme Pánovi zodpovední. Od Neho
máme vzia odplatu. Nechcime vlia
vetkých do svojej formy, natiahnu na
jedno kopyto. Vïaka Bohu za rôznos
pováh, za rôzne dary a za rôznu slubu.
Majme porozumenie jedni pre druhých.
Buïme uznanliví a zhovievaví vo veciach
Pánovej sluby.
Neluhajte jeden druhému... (Kol
3,9). Lo je zo satana, pravda je Kristus.
Kto poznal Pána, toho pravda vyslobodila. Musíme dba, aby sme hovorili vdy len
pravdu v láske. Keï si nie sme istí o nejakej veci, nehovorme ju. Mohlo by sa sta,
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e nechtiac by sme hovorili lo. Chráòme
sa rôznych senzaèných správ o veriacich.
Tie sú obyèajne livé. Uetríme tak seba
aj iných od trápenia. Aké je to smutné,
keï nás niekto oklamal. Aké je to zahanbujúce, keï sme my niekoho oklamali!
Nehovorte zlého druh na druha...
(Jk 4,11). V posledných èasoch sa tento
zlozvyk íri ako oheò. Niektorí veriaci priamo dychtia po nejakej zlej správe o bratoch a sestrách, aby ju hneï podali ïalej.
Pre nich neplatí napomenutie, aby to
povedali dotyènému osobne. Aby ho
napomenuli v láske a v pravde. Aby ho
varovali. Pôsobí im to rozko, keï môu
hovori zle jeden o druhom. Nedajú si ani
len to¾ko práce, aby zistili, èi je to pravda.
Staèí im, e to niekto povedal. K tomu, èo
poèuli pridajú nieèo pod¾a svojho vkusu
a podávajú to ïalej. Mali sme príleitos
zisti, e v takých zlých správach nebolo
ani stebla pravdy. Chráòme sa tejto rakoviny naej doby. Veï z kadého márneho slova vydajú ¾udia poèet v súdny deò.
A ostatne, bratia, vetko, èo je pravdivé, èo je poèestné, èo je spravodlivé,
èo je mravne èisté, èo je ¾úbe, èo je
dobropovestné, ak nejaká cnos a jestli nejaká chvála, o tom premý¾ajte,
èo ste sa aj nauèili a èo ste prijali
a poèuli a videli na mne, to robte,
a Boh pokoja bude s vami (F 4,8-9).

F. Butcher

Ze slov pravdy a lásky, 1924, roèník VIII.

VZÁJOMNÁ
ZODPOVEDNOS
...A on (Achan) bol jediný èlovek,
ktorý zhreil, a nezomrel iba on sám za
svoju neprávos (Joz 22,20).
...a jeho chvost vliekol tretinu
nebeských hviezd... (Zj 12,4).
Pád prvého èloveka v raji nebol osudný
len pre neho samého, ale i pre celé jeho

potomstvo (R 5,12-18). Tie úhlavný Boí
nepriate¾, keï zhreil, strhol za sebou
tretinu nebeských mocností k spoluúèasti
na svojom hriechu. Toto pravidlo, pod¾a
ktorého pád jedného strhne so sebou
ïalích, platí stále. Ak sme neposluní,
kodu to spôsobí nielen nám, ale ná
poklesok je nebezpeèenstvom aj pre
druhých. Keï stroskotá parník, záchranné èlny sa rýchlo vzïa¾ujú od neho, aby
neboli strhnuté spolu s ním do morských
hlbín. Ak zasiahne ve¾kú obchodnú spoloènos úpadok, pocítia to vetky firmy,
ktoré s òou obchodovali. Ak pozorujeme
spôsob, akým skupiny turistov zliezajú
nebezpeèné horské hrebene, poskytne
nám to podobný zaujímavý a pouèný
obraz. Celá skupina je spojená v rade za
sebou lanom. Na prvom a poslednom
mieste sú skúsení horskí vodcovia. Ak sa
pomykne niekto medzi nimi, zavrávorajú
len najblií v rade. Ostatní stoja spolu
s vodcami. Ak lano vydrí zvýené napätie, pád jedného nestrhne vetkých. Ak
ale padne vodca, je viac ako pravdepodobné, e strhne so sebou do priepasti
vetkých.
Adam, keï padol, urèite si nebol vedomý, e vydáva svoje potomstvo po dobu
trvania sveta do satanovej moci. Tak isto
Achan, keï vykonal neprávos, nemyslel
na to, e nezahynie sám; jeho hriech sa
stal osudný nielen celému národu pri dobýjaní mesta Haj, kde padlo asi 36 muov
(Joz 7,5), ale bol i skazou svojej vlastnej
rodine (o Achanovi je známe, e nebol
bezvýznamnou osobou, ale e pochádzal
z pokolenia Júdovho a bol popredný vo
svojom rode).
Ïaleko väèie následky spôsobila
nevera desiatich vyzvedaèov, pretoe to
boli poprední mui v ¾ude, knieatá v Izraelovi. Preto ich nevera zasiahla celú
obec: Tu sa pozdvihla celá obec, a dali sa krièa, a ¾ud plakal celú tú noc.
A reptali na Mojia a na Árona vetci
synovia Izraelovi, a vraveli im, celá
obec: Ach, keby sme len boli zomreli
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v Egyptskej zemi alebo aspoò na tejto
púti keby sme boli zomreli! Preèo nás
len vedie Hospodin do tej zeme, aby
sme popadali od meèa?! Nae eny
a nae deti budú za lúpe. Èi nie je
nám lepie vráti sa do Egypta? A povedali jeden druhému: Ustanovme
si vodcu a vráme sa do Egypta (4M
14,1-4)! Následok ich nevery bol, e ani
títo vyzvedaèi (okrem Jozuu a Kálefa), ani
¾ud, ktorý bol zvedený, nedoli do zas¾úbenej zeme, ale vetci, a na ich malé
deti, zahynuli na púti.
Aj v Pánovej Cirkvi má ivot kadého
brata a sestry svoj vplyv na ostatných.
Najmä vedúcich bratov (starí zboru). Tak
ako horskí vodcovia sú si vedomí vlastnej
zodpovednosti a bez zvaovania neurobia ani krok, pretoe od ich opatrnosti
závisí úspenos a ivot turistov, tak by
mali vies veriacich aj správcovia zboru
a starí bratia. Máme skúsenosti, e mnohí starí bratia a sestry nie sú si ani vedomí svojho vplyvu v zbore a nemyslia na
to, e ich jednanie bude mladími veriacimi vnímané ako smerodajné. Tak sa
stáva, e ak urobia chybu, tú istú chybu
zopakujú s nimi aj druhí. Ich zodpovednos pred Pánom za iných je ve¾ká.
Keï povedal Peter: Idem lovi ryby
(J 21,3), hneï siedmi odpovedali: Pôjdeme aj my s tebou (J 21,3).
Aj v Antiochii nejednal Peter v zhode
s evanjeliom, jednal pokrytecky: A s ním
spolu pokrytecky robili aj ostatní idia,
take aj Barnabá bol spolu zavedený
ich pokrytectvom (G 2,13). Keby to bol
niekto iný, nebolo by to tak nebezpeèné,
ale pretoe to boli Peter a Barnabá,
strhli mnohých. V pravú chví¾u ale zasiahol iný vodca, Pavol, a tak sa zabránilo
ïaliemu zlu.
Starí v Izraeli za èias Jozuu vedeli zo
skúsenosti, e neprávosou jedného bude trpie celý národ. Preto ich rozruila
zves, e dva a pol pokolenia si vystavalo okázalý oltár nad Jordánom: Keï to
poèuli synovia Izraelovi poslali k sy-

nom Rubenovým a k synom Gádovým
a k polovici pokolenia Manassesovho
do zeme Gileáda Pinchasa, syna Eleazára, kòaza a desa knieat s ním... hovorili s nimi a riekli: Takto hovoria synovia Izraelovi, celá obec Hospodinova: Aké je to prestúpenie, ktorého ste
sa dopustili proti Bohu Izraelovmu, odvráti sa dnes, aby ste neili za Hospodinom, tým, e ste si vystavili oltár,
aby ste sa dnes sprotivili Hospodinovi? (Joz 22,12-15)
A potom spomínajú
dve udalosti z minulosti:
Prvá:
Èi nám bolo ete málo vykona
neprávos pri modle Peora, od ktorej
sme sa neoèistili ani do tohto dòa,
a pre ktorú prila rana na obec Hospodinovu? (Joz 22,17)
Druhá:
Lebo veï èi nebolo tak, keï sa
Achan, syn Zérachov, dopustil prestúpenia zarieknutou vecou, e bol hnev
na celú obec Izraelovu? A on bol jediný èlovek, ktorý zhreil a nezomrel iba
sám za svoju neprávos (Joz 22,20).
Aj dnes je Boí ¾ud ako údy Kristovho
Tela, úzko prepojený páskou spoloèného
ivota: A buï e trpí jeden úd, spolu
trpia vetky údy; buï e sa oslavuje
jeden úd, spolu sa radujú vetky údy
(1K 12,26). Kadému srdcu z toho plynie
otázka: teia sa zo mòa alebo trpia kvôli
mne moji bratia a sestry? Lebo nikto
z nás neije sám sebe, a nikto sám sebe nezomiera (R 14,7). A preto: Jeden
kadý z nás nech sa ¾úbi blínemu na
dobré ku vzdelaniu (R 15,2).
Pýtajme sa teraz ïalej:
l
l

Sú mnou spolu údy budované?
Nie sú poznaèené mojimi pokleskami?
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Nikto nemôe prejs cez túto pú izolovane od ostatných veriacich. Aj Kálef
a Jozua boli nútení kvôli hriechu druhých
zosta takmer 40 rokov v spoloèenstve
s ostatnými. Boí nepriate¾ strhol a strháva mnohých so sebou do priepasti, ale
Pán Jei Vystúpiac na výsos zajal
zajatie... (Ef 4,8), t.j. ¾udské due z tejto
priepasti vytrhuje a vedie. Nech si vetci
starí neprestajne uvedomujú ve¾kú zodpovednos. Kie by zotrvávali na Pánu
Jeiovi, aby tí, èo ich nasledujú, nachádzali Skalu pod svojimi nohami.
Mono niektorí namietnu, e nemáme
h¾adie na èloveka, ale len na Pána. Táto
námietka, snáï do istej miery správna,
ale nikoho nezbavuje zodpovednosti.
Tak, ako tých turistov spája povraz, tak
nás spája puto lásky, ktorá je pojivom
dokonalosti (Kol 3,14).
Preto nezabudnime, e kadá neprávos jednotlivca sa vypomstí nielen jemu,
ale e tie strháva do utrpenia a zhuby
svoje okolie. Preto èím je niekto vo vyom postavení, tým väèí je jeho vplyv
a tým väèí okruh duí zasiahne jeho
hriech. Prehliada dôleitos tejto pravdy
by mohol iba niekto, kto nemá lásku
k svojím blínym. Ak je ale niekto plný
tejto lásky, stúpa stále vyie  v ústrety
Pánovi.
Ze slov pravdy a lásky,
september 1936, roèník XX., èíslo 9.

NEPRICHÁDZAJME
NESKORO
DO ZHROMADENÍ
A keï nastala hodina, sadol za stôl
i dvanásti apotolovia s ním (Lk 22,14).
Pán Jei poslal Petra a Jána, aby pripravili baránka, ktorého chcel ete posledný
raz s nimi jes pred svojím utrpením.
Títo uèeníci ili a urobili vetko pod¾a
rady a príkazu Pána Jeia: A odíduc

nali tak, ako im povedal, a prihotovili
baránka (Lk 22,13).
Keï nastala hodina, v ktorú sa mala
táto slávnos kona, Pán zasadol za stôl
a dvanásti apotolovia spolu s Ním.
Pán bol so vetkými uèeníkmi spolu
v miestnosti a baránok a vetko, èo patrilo k tejto slávnosti bolo Petrom a Jánom
u pripravené.
I dvanásti apotolovia s Ním. Nikto
nepriiel neskoro. Pán èakal na urèenú
hodinu so svojimi uèeníkmi. Nemusel sa
obzera ku dverám, èi u príde aj Matú,
alebo Tomá, alebo Ondrej. Vetci boli
spolu, nemuseli èaka niektorého oneskorenca. Spoloène èakali na hodinu, v ktorú
slávnos zaèínala.
Aj my máme by naèas v zhromadení
a spoloène èaka na hodinu, v ktorú sa
zhromadenie zaèína. Iste, e niekto
podobne ako Peter s Jánom príde skôr
do miestnosti a vetko potrebné k zhromadeniu pripraví.
ia¾, e tu a tam si niektorí bratia
a sestry zvykli chodi do zhromadenia
neskoro. Nehovoríme o bratoch a sestrách, ktorí majú dvojsmennú pracovnú
dobu. Ani o tých, ktorí obèas zmekajú
kvôli doprave. Rozhodne ale si zaslúia
pokáranie vetci, ktorí by mohli by vèas
v zhromadení a neprídu, pretoe si navykli prís na poslednú chví¾u alebo nieko¾ko minút po zaèiatku zhromadenia.
Duchovná úroveò zboru sa pozná aj
pod¾a poriadku, èi sú vetci vèas v zhromadení. Zvlá trápne je ale to, keï sú
vetci veriaci spolu a musia èaka na svojich starích. Starí musia by príkladom
ostatným veriacim aj v tejto veci.
Pán je s nami v kadom zhromadení.
Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromadení v mojom mene, tam som i ja
v ich strede (Mt 18,20). Pán je s nami,
my Mu vzdávame vïaky  a do toho sa
otvárajú dvere a vstupuje brat, ktorý
napriek tomu, e to má najbliie, obyèajne príde pä minút po zaèiatku zhromadenia. A za ním ïalí traja, tyria. Aká
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neúcta k Pánovi! A èi to nevyruuje a niektorých nepripravuje aj o poehnanie?
Zvyknime si chodi radej desa minút
pred zaèiatkom zhromadenia, sadnime
si a v utíení obráme srdce v modlitbe
k Pánovi a èakajme na chví¾u, keï bratia
zaènú zhromadenie.
Ze slov pravdy a lásky, 1926, roèník X.

VZÁJOMNÁ
PODDANOS STARÍCH
Zbory veriacich ¾udí, väèie i menie, majú by spravované biblicky, pod¾a Boej
vôle, nieko¾kými Bohom ustanovenými
starími. Veriaci im majú by poddaní, povo¾ní a posluní:
Poslúchajte svojich vodcov a ustupujte im, lebo oni bdejú za vae due
ako takí, ktorí vydajú poèet, aby to
robili s radosou a nevzdychali, lebo
to by vám nebolo uitoèné (d 13,17);
Podobne mladí, podriaïujte sa
starím, a vetci, podriaïujúc sa jedni
druhým, obleète sa do pokory, pretoe
Boh sa pyným protiví a pokorným
dáva milos (1Pt 5,5).
Nezabudnime ale, e ku tejto poddanosti,
povo¾nosti a poslunosti im musia da
starí príklad, to znamená, e sami musia
by takými jeden voèi druhému, akými
majú by mladí veriaci voèi nim. Slová
apotola Petra: ...ale súc príkladom
stádu (1Pt 5,3), sa iste tie vzahujú aj
na tieto cnosti. Jednomyse¾nos v rozlièných záleitostiach zboru, o ktorých sa
hovorí v alme 133, má charakterizova
starovstvo. ia¾, e tomu tak vade nie
je. I starí má pokuenie by neústupèivý,
panovaèný a nejeden si myslí, e on
jedine sám najlepie rozumie vetkému
a sám najlepie chápe a vystihuje Boiu
vô¾u. Keï niekde starí nie sú jednomyse¾ní a navzájom poddaní, keï si sami
neslúia v láske, aký potom môu ma

vplyv na zhromadenie? Kie by sme si
vetci vzali príklad z dvoch starích, o ktorých èítame:
Nae obecenstvo sa stále prehlbovalo a za celých 59 rokov neboli medzi nami
rozpory alebo horkos... Oh¾adne náho
jednania, stanovenia ciest, vedenia a pravidiel naej domácnosti sme vdy èakali
na Pána, aby nám zjavil svoju vô¾u. Keï
sme spoloène uvaovali o niektorej veci
a boli sme jednej mysli, tak sme túto
spoloènú záleitos ete predloili Bohu
k potvrdeniu, pripomínajúc si pochybenie
Nátanovo a Dávidovo, ktorí, poznajúc iba
èiastoène Boiu vô¾u o stavbe chrámu,
ve¾mi pochybili, e celú záleitos nepredloili Bohu, aby im dokonale zjavil
svoju vô¾u. Keï sme v nieèom neboli zajedno tak sme opä èakali na Boha, aby
nám dal jednomyse¾nos a ani jeden, ani
druhý nikdy neurobil krok proti úsudku
druhého. Preto nebolo medzi nami roztrky a horkosti.
Vediac, e sa musíme ukáza pred
súdnou stolicou Kristovou, snaili sme sa
ís cestou tichosti a pokory, po ktorej má
kráèa celá cirkev; je samozrejmé, e
ovocie takej poddanosti a poslunosti
nemôe by iné, ne jednota v Duchu,
take roztrky a straníckos sa nemohli
objavi.

E. H. Broadbent

Ze slov pravdy a lásky, 1926, roèník X.

PRIAME JEDNANIE
JEDNOTLIVCA I ZBORU
S BOHOM
Kadá jednotlivá dua má právo na priame obecenstvo s Pánom. On hovorí:
Poïte ku mne (Mt 11,28). Ve¾ké kroky sa podnikli aby sa tomu zabránilo,
a aby bol uvedený buï kòaz, alebo
nejaký svätý, alebo iný prostredník medzi
Boha a èloveka. My ale sme sa mohli
z milosti vyhnú týmto prekákam a vojs
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do priameho jednania a obecenstva
s Ním: Za to som trikrát prosil Pána...
(2K 12,8)  Pavol sa modlí priamo k Pánovi. A to je tá smelá dôvera, ktorú
máme k nemu, e keï prosíme nieèo
pod¾a jeho vôle, èuje nás. A keï vieme, e nás èuje, za èoko¾vek prosíme,
vieme, e máme prosby, ktoré sme
prosili od neho.(1J 5,14-15)  aj Ján aj
vetci veriaci majú osobný prístup k Bohu
skrze Pána Jeia.
A TAK VERÍME V NEHO:
l Sme spasení:
Uver v Pána Jeia Krista a bude
spasený ty aj tvoj dom (Sk 16,31).
l Chodíme v obecenstve s Ním:
Verný je Boh, skrze ktorého ste
povolaní v obecenstvo jeho Syna
Jeia Krista, náho Pána (1K 1,9);
teda èo sme videli a poèuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami. A nae obecenstvo
je s Otcom a jeho Synom, Jeiom
Kristom (1J 1,3).

Poslúchame a ostríhame
Jeho Slovo:
Jei odpovedal a riekol mu: Keï ma
niekto miluje, ten bude ostríha moje
slovo, a môj Otec ho bude milova,
a prídeme k nemu a urobíme si u neho
príbytok. Kto ma nemiluje, ten neostríha mojich slov. A slovo, ktoré
èujete, nie je moje slovo, ale toho,
ktorý ma poslal (J 14,23-24).
l

Spoliehame sa na Neho
a dúfame v Neho:
Nadej sa na Hospodina celým svojím
srdcom a nespoliehaj sa na svoju
rozumnos. Poznávaj ho na vetkých
svojich cestách, a on bude urovnáva
tvoje stezky (Pr 3,5-6);
Poehnaný mu, ktorý sa nadeje
na Hospodina a ktorého nádejou je
Hospodin! A bude ako strom, zasadený nad vodami, a ktorý zapustil svoje
l

korene nad riekou; nebude sa bá, keï
príde horúèava, ale jeho list bude zelený, ani sa nebude stara v suchý rok,
ani neprestane rodi ovocie (Jr 17,7-8).
Sme Jemu zodpovední
vo vetkom:
Nech tak myslí o nás èlovek ako o sluobníkoch Kristových a o správcoch
tajomstiev Boích. Tu ostatne sa vyh¾adáva u správcov, aby bol ktosi nájdený verný. A mne je to najmením,
aby som bol vami súdený alebo ¾udským súdom. Ale ani sám seba nesúdim, lebo nie som si nièoho povedomý, ale tým nie som ospravedlnený;
no ten, kto ma súdi, je Pán (1K 4,1-4);
Usiluj sa, aby si seba predstavil
dokázaného Bohu, robotníka, ktorému
sa netreba hanbi, ktorý krojí slovo
pravdy, ako sa patrí (2Tm 2,15);
A preto sa aj vemone snaíme,
aby sme, buï e dlejeme doma v tele,
buï e sme von z domova, jemu sa
¾úbili (2K 5,9).
Istotne, e nikomu nedovolíme, aby
nás olúpil o toto drahocenné právo priameho a osobného vzahu k Bohu.
Tak je to ale aj so zborom veriacich.
l

KADÝ ZBOR MÁ PRÁVO:
na priame spojenie
a na priame jednanie s Pánom:
A keï ich prepustili, prili k svojim
a porozprávali im vetko, èo im povedali najvyí kòazi a starí. A oni,
keï to poèuli, jednomyse¾ne pozdvihli hlas k Bohu a povedali: Samovládca, ty, ó, Boe, ktorý si uèinil
nebo a zem i more i vetko, èo je
v nich... A tak teraz ó Pane, pohliadni
na ich hrozby a daj svojím sluhom
prosto a s celou smelosou hovori
tvoje slovo... a keï sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromadení, a zrazu boli vetci naplnení Svätým Duchom a hovorili slovo Boie
prosto a smele (Sk 4,23-31);
l
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A keï im vyvolil starích po zboroch a ve sa pomodlili s pôstom,
poruèili ich Pánovi, v ktorého uverili
(Sk 14,23);
A tak teraz, bratia, porúèam vás
Bohu a slovu jeho milosti, ktorý môe
vzbudova a da vám dedièstvo medzi
vetkými posvätenými (Sk 20,32).
Na spravovanie èi riadenie sa
Jeho slovom:
Tak tedy, bratia, stojte a drte podania, ktorým ste nauèení u èi slovom
a èi naím listom (2Ts 2,15);
A prikazujeme vám, bratia, v mene
náho Pána Jeia Krista, aby ste sa
stránili kadého brata, ktorý sa neriadne správa a nie pod¾a podania, ktoré
dostal od nás (2Ts 3,6);
A chválim vás, bratia, e vo vetkom pamätáte na mòa a dríte ustanovenia tak, ako som vám ich vydal
(1K 11,2).
l

l Na prijatie darov Svätého Ducha:
Ïakujem vdycky svojmu Bohu vzh¾adom na vás pre milos Boiu, ktorá
vám je daná v Kristu Jeiovi, e ste
v òom obohatení vetkým, kadým slovom i kadou známosou, tak, ako je
svedectvo Kristovo upevnené medzi
vami, take nemáte nedostatku v niktorom dare milosti oèakávajúc zjavenie
náho Pána Jeia Krista (1K 1,4-7).
l Na opatrení svojich potrieb:
A môj Boh naplní kadú vau potrebu
pod¾a svojho bohatstva v sláve v Kristu Jeiovi (F 4,19);
A Boh má moc rozhojni vám kadú milos, aby ste vdycky vo vetkom
mali vetkého dostatok, a tak hojneli
na kadý skutok dobrý (2K 9,8).

To je jasné z celého Nového zákona.
Pán Jei povedal: Na tej skale vybudujem svoju Cirkev (Mt 16,18). V Skutkoch nenájdeme iadnu federáciu èi spo-
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lok cirkví, ale kadú cirkev samostatnú.
Obecenstvo sa udrovalo ivilo èastými
návtevami a osobnými rozhovormi (nie
nariadeniami, ktorými by sa dala docieli
zdanlivá jednota). V listoch je kadá
cirkev povaovaná sama za seba zodpovedná priamo Pánovi:
Ale ako sa cirkev podriaïuje Kristovi... (Ef 5,24) a Zjavenie 1.-3. kapitola.
Pavol píe povolaným Jeia Krista, vetkým, ktorí ste v Ríme, milovaným Boím, povolaným svätým
(R 1,6-7) a cirkvi Tesalonièanov v Bohu a Otcovi a v Pánu Jeiu Kristovi
(1Ts 1,1). Priamy vzah a pomer kadého
zboru k Pánovi je tu jasný.
Ve¾ké pokusy sa robili a sú stále robené, aby sa vniklo medzi Pána a Jeho
zbory. Ve¾ké mnostvá rozlièných cirkevných organizácií usiluje ovládnu jednotlivé zbory, chcú im prikazova, èo majú veri, robi, chcú prevzia vedenie
a zaopatrova potreby tých, ktorí slúia
Slovom a kadým spôsobom chcú znemoni zborom ich závislos na Pánovi
a usilujú sa urobi ich zavislými na ¾uïoch
a organizáciách. K dosiahnutiu týchto zámerov sa pouíva najsilnejích prostriedkov ako prenasledovanie, vyluèovanie,
preruenie podpory...
My máme udrova právo priamej závislosti kadého zboru na Pánovi a v nej
i. Kde sa neije v tejto závislosti na Pánovi, tam veriaci nemôu robi pokroky vo
viere, v poznaní a v poslunosti, pretoe
ak dosiahnu urèitý stupeò, vstúpi medzi
nich a Pána nejaké ¾udské pravidlo (stanovy), alebo príkaz niektorej organizácie
alebo systému, ktorý ich kontroluje a zakáe ïalí postup, aby sa niè nerobilo
proti pravidlám organizácie. To je jedna
z hlavných príèin nedostatku v raste a vývine Boieho ¾udu.
Ako kadá veriaca dua je priamo
poddaná Bohu a nikto nemá právo sa
postavi medzi òu a Boha, tak kadý zbor
veriacich je poddaný Pánovi a je predmetom vedenia Jeho Svätého Ducha pod¾a
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Jeho Slova, a iadna organizácia alebo
federácia nemá by prostredníkom.
Keby sa tento stav úplne zachovával,
nemohlo by nikdy vzniknú nebezpeèenstvo ve¾kých roztriek, pretoe kadý jednotlivý zbor by sa zamestnával len misijnými záleitosami a osobami, ktoré sa
ho priamo týkajú, nevnucoval by svoje
rozhodnutia druhým zborom, a necítil
by sa zaviazaný (bezpodmieneène vdy
a vetkými) uzneseniami druhého zboru.
Ze slov pravdy a lásky,
apríl 1935, roèník XIX., èíslo 4.

SVET
Boie slovo nám hovorí:
l

l

l

l

l

l

A nepripodobòujte sa tomuto svetu (R 12,2),
nemilujte sveta ani vecí, ktoré sú
na svete. Keï niekto miluje svet,
nie je v òom lásky Otcovej (1J 2,15),
a svet ide ta, i jeho iados, ale
ten, kto èiní vô¾u Boiu, trvá na veky (1J 2,17),
èi vy neviete, e priate¾stvo sveta
je nepriate¾stvom s Bohom? Tedy
ktoko¾vek by chcel by priate¾om
sveta, stáva sa nepriate¾om Boím
(Jk 4,4),
lebo vetko, èo sa narodilo z Boha, víazí nad svetom (1J 5,4),
ale súdení súc od Pána káznení
sme, aby sme neboli odsúdení so
svetom (1K 11,32).

Chráòme sa sveta.
Stal sa osídlom mnohým.
l
l
l

l

Èo znièilo Lotovu enu? Láska k svetu.
Èo Achana? iados oèí  svet.
Èo priviedlo Hámana na ibenicu?
Túba po svetskej sláve a moci. Pýcha ivota  svet.
Èo bolo Judáovým osídlom? Milovanie peòazí  svet.

l

Èo zviedlo Démasa? Zamiloval si terají svet.

Pán Jei povedal: Lebo èo osoí èlovekovi, keby získal èo hneï celý svet
a svoju duu utratil. Lebo veï aké
výmenné dá èlovek za svoju duu?
(Mk 8,36-37)

H. L. Heijkoop

Budúcnos pod¾a proroctiev Boieho slova

BUDÚCNOS CIRKVI
V 1K 10,32 nám Boie slovo podáva
urèité rozdelenie ¾udstva. Je tam menovaná Cirkev (Zhromadenie) Boie, idia
a Gréci. Tí poslední sú súhrnným oznaèením vetkých, ktorí nie sú idia a tie
nepatria k Cirkvi. V mnohých ïalích
miestach Písma sú nazvaní národy (kral.
a Roháèek èasto: pohania).
V proroctvách tie nájdeme toto
rozdelenie. Najväèia èas pritom zaujíma izraelský ¾ud, zatia¾ èo na iných miestach sa hovorí o národoch. Rovnako tak
máme urèité oddiely, ktoré sa zaoberajú
Cirkvou. Postupne vidíme, èo Boh povedal o budúcnosti kadej z týchto skupín.
Pri takom skúmaní dospejeme k obdivuhodnému výsledku, toti k plnému
rozvinutiu vetkých Boích dokonalostí
tak, ako ich nachádzame v menách, v ktorých sa zjavil èloveku. idom sa dal
pozna ako Jehova (kral. a Roháèek:
Hospodin) (2M 6,1-7). V proroctvách,
ktoré sa vzahujú na idov, nájdeme
potom tie Boha, predstaveného v Jeho
charaktere ako Jehovu  Jeho vernos
a vetky Jeho vlastnosti v tomto vzahu,
lebo meno Jehova je charakterom ich
spojenia s Bohom. Preto je Pán Jei
idom predstavený ako Mesiá, ako
stred zas¾úbení a poehnaní, ktoré im
dal Boh, Jehova.
V tom, èo proroctvá hovoria o Cirkvi,
nachádzame zjavené meno Otca, lebo
Cirkev stojí v spojení s Otcom. Preto je
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v tomto vzahu Pán Jei predstavený
ako Boí Syn, ktorý okolo seba zhromaïuje mnohých bratov a dáva nám podie¾a
sa na Svojich tituloch a výsadách: aby
sme toti boli Boie deti, èlenovia Boej
rodiny, spoludedièi s Kristom, tým Prvorodeným medzi mnohými bratmi, v èom je
vyjadrená celá sláva Jeho Otca.
V èasovom úseku plnosti èasov, na
ktorého konci Boh vetko zhromadí pod
jednu Hlavu v Kristu (Ef 1,10), bude dokonale oslávené Boie meno, pod ktorým sa
zjavil Abrahámovi, otcovi vetkých veriacich (1M 14,18-22): Boh, Najvyí, ktorému patria nebesia a zem. Pod týmto menom bol velebený od Melchisedecha,
ktorý je predobrazom krá¾ovského Kòaza, ktorý bude stredom a základom veobecného poehnania zeme spojenej s nebom (d 7).

Patria tie veriaci
Starého zákona k Cirkvi?
Mnoho veriacich sa domnieva, e Cirkev
je pokraèovaním Izraela. Pokia¾ tým chcú
poveda, e Cirkev zaujala miesto Izraela
ako Boieho svedectva na zemi, keï bol
daný Izrael bokom, bolo by to v urèitom
zmysle správne.
Väèinou tým ale chcú poveda, e
Izraeliti spolu tie patria k Cirkvi. Ba èasto
veria, e Cirkev na zemi zaèala Adamom
a bude trva a do koneèného súdu. To
by teda znamenalo, e vetci veriaci, ktorí
kedy ili na zemi alebo ete budú i,
patria k Cirkvi. Tak to ale pod¾a jasných
nauèení Písma nie je.
Ef 3,9-11 výslovne hovorí, e Cirkev
bola tajomstvom, ktoré bolo od vekov
skryté v Bohu; a v Kol 1,24-27 nachádzame túto pravdu potvrdenú.
V Kol 1,18 je povedané, e Pán Jei
ako prvorodený z màtvych je poèiatkom
Cirkvi. Ef 1,22 nás poúèa o tom, e po
Svojom nanebovstúpení sa stal Hlavou
Cirkvi, a Ef 4,8-16 hovorí, e po svojom
nanebovstúpení dal Cirkvi dary. Ef 2,19-

29
22 nám hovorí, e základ Cirkvi bol poloený apotolmi a prorokmi, zatia¾ èo
ver 3,5 nám dáva pozna, e pritom ide
o novozákonných prorokov. V 1K 3 apotol Pavol hovorí, e on poloil základ,
a v oboch miestach Písma je potvrdené,
e Pán Jei je poèiatok, t.j. základ alebo
uholný kameò.
V 1K 12,13 je dané ete presnejie urèenie èasu. Je tam výslovne povedané,
e Cirkev vznikla skrze krst Svätým Duchom, a Sk 1,5 neponechávajú vôbec
iadnu pochybnos o tom, kedy sa tento
stal, toti v deò Letníc, ktorý je nám opísaný v Sk 2. A nie je tie výslovne potvrdené miestami Písma, ako je 1K 3,16
a Ef 2,21-22? Tam je povedané, e Cirkev je chrám Svätého Ducha a On v nej
prebýva. To predsa nebolo moné, kým
Svätý Duch nezostúpil na zem.
Ostatne vlastné slová Pána Jeia
predsa dokazujú, e tu ete Cirkev nebola, keï On chodil po zemi. V Mt 16 hovorí,
e vybuduje svoju Cirkev. Keby Cirkev
v onej dobe u existovala, bol by musel
poveda: vybudoval som alebo budujem.
Ale On hovorí: Vybudujem. A to môe by
iba budúce. V onej dobe teda Cirkev ete
neexistovala.

Rozdiel medzi Cirkvou
a Izraelom
U sme poukázali na rozdiel medzi
Izraelom a Cirkvou v ich pomere k Bohu.
K Izraelovi sa obrátil ako Jehova; Cirkev
Ho pozná ako Otca.
To ale nie vetko. Tým je vyznaèená
iba rozdielnos v postavení. Z postavenia
vyplývajúce jednotlivosti sú nám ale
ozrejmené v stovkách rozdielnych bodoch. O niektorých pojednáme bliie.
Predovetkým je povedané, e Boh
hovoril k Izraelu na zemi, e ale k Cirkvi
hovoril z nebies (d 12,25). Tým je ukázaný celý rozdiel. Izrael je ¾ud, ktorý náleí k tejto zemi a má svoje postavenie
na nej.
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Cirkev je nebeský ¾ud a patrí k nebu.
S tým sú spojené vetky podrobnosti.
Izrael dostal za dedièstvo a miesto prebývania jednu pozemskú zem. Boh to
zas¾úbil Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi
(1M 12,7; 15,7.18; 17,8; 26,3; 28,13 atï)
a potvrdil to tie ¾udu samotnému
(2M 6,7; 13,5; 15,17; 3M 25,2 atï.). Cirkvi
je povedané, e má dedièstvo, ktoré je
ochránené v nebesiach (1Pt 1,4). Jej povolanie je nebeské (F 3,14; d 3,1) a jej
obèianstvo je v nebi. Áno, u teraz má
svoje miesto v ponebeských oblastiach
(Ef 2,6).
Poehnania Izraela sú vetky pozemského rázu a späté so zemou Kanán.
Keï èítame 5M 28, je nám nápadné, e
tam nie je menované ani jedno duchovné
poehnanie. Je im poehnané v meste,
na poli, bude poehnaný plod tvojho
ivota, plod tvojej zeme i plod tvojho
dobytka, mladé tvojho roného statku
i matky tvojho drobného stáda, poehnaný bude tvoj kô, tvoje koryto na
cesto, Hospodin prikáe svojmu poehnaniu, aby bolo s tebou v tvojich
zásobáròach a vo vetkom, po èom
siahne tvoja ruka a poehná a v zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh
(5M 28,3-5,8).
Poehnania Cirkvi sú ale vetky duchovné a v ponebeských oblastiach 
poehnal nás kadým duchovným
poehnaním v ponebeských oblastiach v Kristovi (Ef 1,3).
Boj Izraela bol na zemi v Palestíne
(4M 13,19; 33, 51-56). Boj Cirkvi nie je
s krvou a telom, ale s knieatstvami,
mocnosami, so svetovládcami temnosti tohto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach
(Ef 6,12).
Z toho jasne vidíme, e Izrael a Cirkev patria k úplne rozdielnym obdobiam
Boích ciest s èlovekom. Musíme teda
na to dba, aby sme tie proroctvá, ktoré
platia Izraelu, nepouívali na Cirkev,
a tie naopak.

Aká je teda
budúcnos Cirkvi?
U sme videli, e Cirkev je nebeský ¾ud.
Jej obèianstvo je v nebesiach (F 3,20).
Jej povolanie je nebeské (F 3,14; d 3,1).
Jej poehnania sú duchovné, ktoré sú
v ponebeských miestach (Ef 1,3). V Kristovi má svoje miesto u teraz v ponebeských oblastiach (Ef 2,6). Jej boj je proti duchovným mocnostiam zla v ponebeských oblastiach (Ef 6,12). Jej dedièstvo je ochránené v nebesiach (1Pt 1,4)
a ona je telom osláveného Èloveka hore
po Boej pravici (Ef 1,22).
Môe by pre túto Cirkev nejaká
budúcnos na zemi? Malo by by moné,
aby Telo stále zostávalo na zemi, zatia¾
èo predsa Hlava je v nebi? Môe by
budúcnos Cirkvi niekde inde, ne v tej
zemi, kde má svoje obèianstvo? Tam, kde
Telo bude dokonalým spôsobom spojené
s Hlavou? Dobre cítime, e budúcnos
Cirkvi môe by len v nebi. Dokazujú to
nezvratné výroky Písma. Keï v F 3,20 je
povedané, e nae obèianstvo je v nebesiach, Svätý Duch bezprostredne pokraèuje: odkia¾ i Spasite¾a oèakávame,
Pána Jeia Krista, ktorý premení telo
náho poníenia, aby bolo súpodobným telu jeho slávy. A k chvále Tesalonièanov je tie povedané, e oèakávali
Boieho Syna z nebies.
V 2K 5 apotol Pavol hovorí, e veriaci túia po tom, aby si mohli obliec
svoj príbytok z neba. V J 14 Pán sám
hovorí uèeníkom, aby im, prv ne odíde,
dodal útechu: prídem zase a poberiem
si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja
aj vy boli. A v Zj 3,11 a 22,20 poèujeme
opä hlas Pána, ako s útechou hovorí:
Áno, prídem skoro! A odpoveï viery
na to znie: Ameò. Áno, príï Pane
Jeiu!
Iste, Cirkev nezostane stále na zemi.
Jej túba po jej eníchovi, po jej vlasti, bude utíená: Pán Jei sám príde, aby nás
vzal domov, a takto budeme vdycky
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s Pánom. Take sa poteujte navzájom
týmito slovami! (1Ts 4,17-18)

Ako vezme Pán Jei
domov Svoju Cirkev?
Podrobný opis toho nájdeme v 1K 15,
45-53 a v 1Ts 4,13-18. Prvé z oboch
miest Písma nás poúèa o tom, e u teraz
patríme nebu a e skoro tie ponesieme
obraz toho nebeského (Krista). Ale telo
a krv nemôu zdedi krá¾ovstvo Boie, ani
poruenos neporuite¾nos. Tak ako
sme, so svojimi smrte¾nými telami, nemôeme vojs do neba. Musíme teda vetci
najprv zomrie? Nie, hovorí apotol: H¾a,
tajomstvo vám hovorím. Vetci nezosneme, ale vetci budeme premenení.
A v dopise Tesalonièanom k tomu dodáva, e Pán sám príde, aby toto vykonal.
Keï zosnulí veriaci budú vzkriesení
a v onej chvíli ijúci veriaci premenení,
budú potom spoloène vtrhnutí v oblakoch
v ústrety Pánovi do povetria. A tak budeme vdycky s Pánom.
Popis je jasný a zrete¾ný. Nebude to
najprv trva dlhý èas, ne sa vetko pripraví. Vetko sa stane v nedelite¾ne
malom okamihu. V tom okamihu bude celá Cirkev v plnom poète pohromade, lebo
pritom budú vetci veriaci, poèínajúc
dòom Letníc. A spoloène pôjdu v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. Ako sa
kedysi Rebeka stretla s Izákom na ceste,
stretne sa i Cirkev so svojím eníchom,
Pánom Jeiom, u na ceste a bude Ním
uvedená do Otcovho domu s mnohými
príbytkami.
Nesmieme to zamieòa s takými miestami Písma, ako je Zj 1,7 alebo Mt 24,30.
Tam príde Pán Jei na oblakoch z neba
dolu na túto zem a kadé oko Ho uvidí.
V 1Ts 4 ale Pán Jei nepríde na oblakoch na zem, ale my pôjdeme v oblakoch
k Nemu! Svet z toho niè neuvidí. Onen
okamih, kedy sa eních stretne s Nevestou a uvedie ju do svojej slávy, bude pred
svetom ukrytý.

Kedy sa to stane?
Pán Jei hovorí: Prídem skoro! (Zj
3,11; 22,20) A z viac ako jedného listu
apotola Pavla vidíme, e on a veriaci tej
doby oèakávali Pána Jeia denne.
V 1Ts 1,3 ïakuje za to, e majú trpezlivos nádeje náho Pána Jeia Krista
pred svojím Bohom a Otcom. Ïalej píe
o tom, e i pohania o tom vedia, e oni
oèakávajú Boieho Syna z nebies. Rovnako tak v liste Filipänom 3,20: Lebo
nae obèianstvo je v nebesiach, odkia¾
i Spasite¾a oèakávame, Pána Jeia
Krista. Rovnako z uvedených miest
1K a 1Ts 4 vidíme, e apotol èakal, e a
Pán príde, vetci veriaci, ktorým vtedy
písal, nebudú ete zosnulí. Z toho vetkého jasne plynie, e nevedeli ani o jednej udalosti, ktorá by sa ete musela sta,
ne Pán Jei vezme Cirkev k Sebe.
Tie proroctvá nám to potvrdzujú.
Nachádzame v nich predpovedané stovky vecí, ktoré sa stanú tu na tejto zemi.
Ale nikde nenachádzame ani náznak
toho, e by sa z toho ete nieèo muselo
sta, dokia¾ Cirkev je ete na zemi. Naproti tomu tam ve¾mi dobre vidíme opak.
Nespoèetné veci sa budú môc sta a
potom, keï Cirkev u bude v nebi.
Vezmime si ako príklad Zjavenie, jedinú knihu Nového zákona, ktorá je výluène proroctvom. Ako je známe, vo veri
1,19 je nám podané rozdelenie tejto
knihy:
1. èo si videl,
2. èo je,
3. a èo sa stane potom.
Èo si videl sa môe vzahova jedine na
prvú kapitolu, pretoe tá je v minulom
èase. Èo je treba rozumie pod èo je,
udáva ve¾mi zrete¾ne kniha samotná. Vo
veri 4,1, ktorým zaèína tretí diel knihy,
toti výslovne stojí: èo sa má sta potom.
V druhej a tretej kapitole nachádzame
teda to, èo je.
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Ale prv, ne ten tretí diel, ktorý pojednáva o súdoch, ktoré prídu na túto zem,
zaèína s proroctvami, dostáva sa nám
v 4. a 5. kapitole popis toho, èo sa v dobe
súdov deje hore v nebi. Vidíme v nebi
starcov (starích). Nie sú to anjeli. Sú to
vykúpení ¾udia, lebo spievajú novú pieseò. Ale sú oslávení, sedia na trónoch, sú
obleèení do bieleho rúcha a na hlavách
majú zlaté koruny. Vzkriesenie sa teda u
stalo, v tú chví¾u je Cirkev u v dome
Otcovom.
Z verov 7,13; 12,10; 14,3; 19,4 a.i.
zrete¾ne vidíme, e práve toto je skutoène
onen èas, kedy sa dejú súdy popísané
v Zjavení. Z uvedených miest Písma a rovnako z 19. kapitoly plynie, e tí starci
sa nachádzajú v nebi. V nebi sa koná
svatba Baránkova, a potom Pán so svojím ¾udom prichádza z neba dolu na zem
(Zj 19,14; 1Ts 3,13). Môu s Ním predsa
prís z neba dolu iba preto, e tam u
predtým boli. Preto vetko, èo v Zjavení
nájdeme za 5. kapitolou, sa stane a
vtedy, keï Cirkev u je v nebi.
Z vecí, ktoré nám sú zjavené v Boom
slove, sa u nemusí sta ani jedna, skôr
ne nás Pán vezme zo zeme. Môeme
Ho s túiacim srdcom vyzera a kadú
hodinu oèakáva Jeho príchod.
Pán nech ráèi upravi vae srdcia
k láske Boej a k trpezlivosti Kristovej.
(2Ts 3,5)
Hovorí ten, ktorý svedèí toto: Áno,
prídem skoro! Ameò. Áno, príï, Pane
Jeiu! (Zj 22,20)

J. N. Darby

The Book of Experience

RADOS V PÁNOVI
Radujte sa v Pánovi vdycky! Znova
poviem: Radujte sa! (Fil 4,4)
Skoncovanie so starým ja má za následok, e sa radujem. Vieme, e niè nás
nemôe oddeli od lásky. Keï vak za-

kúame prítomné poehnanie, máme
sklon spolieha sa na poehnanie a neby
závislými od Toho, ktorý nás poehnáva.
Dávid povedal: Hospodine, vo svojej
¾úbosti si postavil môjmu vrchu silu:
keï si ukryl svoju tvár, bol som predesený. Na teba, Hospodine, som volal; Pána som prosil o z¾utovanie...
( 30,8-9). Keï sa mu vrch sklátil, zistil,
e sa spoliehal na svoj vrch a nie na Pána. Keï vraví: Hospodin je môj Pastier, nebudem ma nedostatku. Obèerstvuje moju duu; vodí ma po cestách
spravodlivosti pre svoje meno ( 23,
1.3), tu nebolo klátenia, lebo sa spoliehal
na Pána samého. Keï je srdce vyprázdnené od vlastného ja, spoèíva v Pánovi.
No srdce je také zradné, nespo¾ahlivé,
take ¾ahko sa niekomu prihodí, e ako
kresan zail ve¾kú rados, ale hneï nato
padne, lebo prestal i v závislosti. Vieme
vak, e je znova uzdravený, obnovený,
ako vidíme v tomto alme: Obèerstvuje
 obnovuje moju duu.
Keï písal Pavol tento list, jeho ivot
bol vo ve¾kom nebezpeèenstve. Veï u
tyri roky bol vo väzení, posledné dva roky bol prikovaný k pohanskému vojakovi
a predsa hovorí, e vie sýtym by i hladova, ma hojnos i núdzu trpie. Preiel
cez vetko moné, cez bolesti i iale, cez
radosti a útechy. Predsa vak nestráca
odvahu, ako by sa dalo oèakáva od
niekoho, kto bol donútený i s drsnými,
hrubými ¾uïmi, neprestajne trpie prikovaný k vojakovi, a tyri roky vo väzení.
A to ete nebolo vetko. Mohol poveda:
Som vo väzení a nemôem kona dielo
Pánovo. Ale nie. On je s Pánom a vraví:
Viem, e sa mi toto obráti na spásu
(F 1,19). Dokonca, keï Krista zvestovali
z haterivosti, mohol poveda: Ale èoe? Nech sa len Kristus zvestuje, buï
pod zámienkou, buï v pravde... ja sa
tomu teím a budem tei (F 1,18).
Keï sme odstavení od vetkého, sme
odkázaní na Pána; sme schopní radova
sa v Pánovi, a tak je to, keï nás On vedie.
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Aký to predmet mal v Pánovi pred
sebou! Akú energiu On vyvolával! Pavol
h¾adí na to , èo je za púou a na vetko,
èo sa tam nachádza. Je pútnik, ktorý òou
prechádza, a poèas putovania sa vdy
raduje v Pánovi. Èi u verejne kázal, alebo v tichu svojho najatého bytu prijímal
vetkých, èo k nemu prichádzali, vdycky
sa radoval. Vdycky sa radova v Pánovi
znamená vo ve¾kej miere odstavenie
vlastného ja. Pavol dúfal, e pôjde do
panielska a e svätých v Ríme pri precestovaní trocha uije (Rim 15.24). Tu
vak nie je reè ani o panielsku, ani
o spoloèenstve svätých, a predsa sa
raduje. Nikdy nemono vniknú do opevnenia èloveka, ktorý sa raduje v Pánovi.
Pavol vraví: Ale v tom vo vetkom

statne víazíme skrze toho, ktorý si
nás zamiloval (Rim 8,37). Vetko toto
je len stvorenie: anjeli, knieatá a mocnosti. Lene v nás prebýva Kristus. On je
srdcu blízky a to je ve¾ké tajomstvo. My
máme Krista medzi sebou a svojimi
súeniami. Vieme, ako prekáa nevera,
lene toto je tajomstvo, prostredníctvom
ktorého vetky veci spoloène pôsobia na
dobré. Spolieha sa na lásku Boiu. Jeho
láska je rozliata v naich srdciach.
Ve¾ké východisko je:

Ostatne, moji bratia,
radujte sa v Pánovi!

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

Frantiek Jan Køesina

Ze slov pravdy a lásky, 1926, roèník X.

OLTÁR
NA PÁLENIE KADIVA
A spraví oltár na pálenie kadiva...
a dá ho pred oponu, ktorá je nad truhlou svedectva, pred pokrývku, ktorá
je na svedectve, kam budem prichádza k tebe. (2M 30,1,6)
V stánku zmluvy boli dva oltáre. Medený,
ktorý bol umiestnený pred stánkom na
nádvorí. Na òom sa obetovali obete a zlatý, ktorý bol umiestnený v svätyni, pred
vnútornou oponou, ktorá odde¾ovala svätyòu od svätyne svätých. Na zlatom oltári
sa pálilo kadidlo pripravené z voòavých
vecí, ivice... (2M 30,34).

Rozdiely medzi medeným
a zlatým oltárom
Ku medenému oltáru mohli pristúpi vetci Izraeliti. Ku zlatému iba kòazi. Na medenom oltári bola obetovaná obe. Krvou
obete bol pokropený medený oltár a zvyok krvi sa vylial ku spodku oltára. Na zlatom sa neobetovali iadne obete. Z neho
vystupovala k Bohu príjemná vôòa kadidla. Medený oltár vyjadruje pravdy o zados uèinení, oèistení krvou a prijatí prostredníctvom smrti obete. Zlatý oltár
objasòuje pravdy o nebeskom povolaní
a postavení veriacich, o ich zachovaní
v tomto postavení, aby mohli obetova
duchovné obete vïaky a zostáva v obecenstve s Bohom.
Napriek ve¾kým rozdielom sú oba oltáre vnútorne prepojené, pretoe zlatý oltár
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musel by pokropený krvou obete obetovanej na medenom oltári (2M 30,10)
a svätý oheò, ktorým sa pálilo kadidlo bol
ten istý, ktorým bola na medenom oltári
strávená obe.
V zlatom oltári je zobrazený Kristus
v Jeho povýení za Pána vetkého. Zlatý
oltár pozostával zo ittímového dreva
pokrytého èistým zlatom. V surovinách je
vyjadrená ¾udská a boská prirodzenos
Krista Jeia. Ale nie je to Kristus z nádvoria, trpiaci a obetovaný, ale vo svätyni,
v sláve.
Oslávený Kristus nemôe opakovane
trpie a zomiera. Nie je to potrebné, pretoe jednou obeou zdokonalil navdy
tých, ktorí sa posväcujú (d 10,14).
Ale znamenie utrpenia, ak to tak smieme
poveda, si vzal do slávy, pretoe Písmo
hovorí, e svojou vlastnou krvou voiel raz navdy do svätyne, vynajdúc
veèné vykúpenie (d 9,14). A teraz sa
tam, v pravej svätyni, ukazuje Boej tvári
za nás (d 9,24). Jeho krv preliata na zemi nie je a ani v sláve v nebesiach pred
Boou tvárou nemôe by zabudnutá. Aj
vo veènosti sa bude pripomína (Zj 5,9).
Z náho textu (2M 30,6) sa dozvedáme, e zlatý oltár stál pred oponou, za
ktorou bola truhla zmluvy. Výslovne je
napísané, e stál pred z¾utovnicou
(pozri tie 2M 40,5 a 26). Aj keï bola
medzi oltárom a z¾utovnicou opona, je
napísané, e zlatý oltár stál pred z¾utovnicou. Tie sa nazýval oltárom, ktorý je
pred Hospodinom na rozdiel od oltára
zápalu (porovnaj 3M 4,7 a 18; 16,18)
A v Zjavení 8,3 je oznaèený ako oltár
pred trónom. Umiestnenie zlatého oltára
nám pripomína potrebu ustaviènej prítomnosti Pána Jeia pred Boou tvárou
za nás. Cenou a mocou vlastného príhovoru dodáva naim prosbám, modlitbám
a vïakyvzdaniam ¾úbeznú vôòu. Pre
Neho sú navdy Bohu príjemné. Preto
iadal uèeníkov, aby sa modlili v Jeho
mene, aby boli vypoèuté, a aby sa ich
rados naplnila (J 16,24). Nebojme sa
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teda, bratia, pristupova so smelou dôverou k trónu milosti, veï ná najvyí kòaz
je pred ním (ako zlatý oltár), aby sme
dostali milosrdenstvo a nali milos na
pomoc v pravý èas (d 4,16).
Keï ná Pán po dokonaní diela voiel
do svojej i Otcovej slávy, tak voiel do
lepieho stánku, nie vystavaného rukou,
a nie pre seba, ani nie kvôli sebe, ale pre
nás, pre svoju Cirkev, ktorú si zamiloval
a za ktorú zomrel. My tu na zemi stále
potrebujeme Jeho Slovo a vedenie Duchom a na nebesiach Jeho príhovor. Len
nerozváni veriaci sú sami v sebe dokonalí a myslia si, e celé ich zmý¾anie
a jednanie je èisté svetlo. Je nerozumný
veriaci, ktorý by sa s Petrom domnieval,
e nikdy nezaváha, nezapochybuje. My
potrebujeme ustaviène Jeho útechu, podporu, posilnenie. Ale v naej slabosti si
môeme by úplne istí, e On to, èo pre
nás koná v nebesiach aj slávne dokoná.
U skoro sa preukáe v sláve, e On
dokonale mohol a spasil tých, ktorí skrze
Neho pristupujú k Bohu. U onedlho budú
Jeho svätí predstavení v sláve bez pokvrny a vrásky, oèistení a umytí Jeho drahou krvou, posvätení a Jemu pripodobnení. A u Neho v plnej miere poznáme, e
Jeho príhovor bol pre nás nepostrádate¾ný, a e nás aj neprestajne, ako ¾úbezná
vôòa, obklopoval. ia¾, e dnes si to v plnej miere neuvedomujeme. Ale sname
sa to poznáva a oceòova.
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Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.
Ze slov pravdy a lásky,
február 1936, roèník XX., èíslo 2.

AKO SA MODLÍ?
Vo svätom Písme máme zaznamenané
kratuèké modlitby ako k Bohu Otcovi, tak
k Pánovi Jeiovi. Pravda, viac k Bohu Otcovi, ne k Pánovi Jeiovi. Tak je to tie
i medzi veriacimi a dodnes. Viac sa v naich prosbách oslovuje Otec, ne Pán Jei.
Pri Pánovej veèeri, kedy sa jedná predovetkým o Pána Jeia, je najviac On
predmet naej pocty a náho vïaky vzdávania.
Keï sa modlíme verejne v zhromadení, tak sa modlime. Hovorme k Bohu,
nehovorme k ¾uïom. Pri modlitbe nemáme káza ¾uïom. Napríklad niekto sa
modlí a v modlitbe prejde do kázania:
Ïakujeme Ti, ve¾ký a svätý Boe, e si
sem poslal Pána Jeia, aby nás spasil.
Ïakujeme Ti za Jeho smr a za Jeho
drahú krv preliatu za nás a prosíme a,

aby si pôsobil svojim Slovom a Svätým
Duchom na srdcia prítomných tak, aby sa
obrátili... pretoe vetci idú do zahynutia,
ktorí neveria v Pána Jeia. Sú to zlí
a prevrátení ¾udia. A preto sa obráte, aby
sa aj vám odpustilo, aby ste neprili tam,
kde bude plaè a krípanie zubov. A tak a
prosíme, Pane Jeiu, aby si bol s nami,
dal Slovo k hovoreniu a milos k poèutiu,
a aby si sa oslávil medzi nami. Ameò.
To, èo nepatrilo k modlitbe zaèalo slovami: pretoe vetci... A nasledujúca veta
je u kázanie, ktoré sa v modlitbe nemá
objavi. Nikdy nerobme z modlitby kázanie ¾uïom, nepouèujme ¾udí, nikdy im nehovorme v modlitbe biblické úvahy.
Viem, e pred Pánom nemajú najväèiu cenu len slová, bez oh¾adu na ich
kvalitu, èi sú, alebo nie sú správne, ani
vonkají spôsob, èi forma modlitby, ale
naa úprimnos a vrúcne srdce, milujúce
Jeho. Napriek tomu, bratia, usilujme sa
o to, aby aj spôsob naich modlitieb
a náho ïakovania bol správny.

Miroslav Vyhnánek

HRIENIK A SPASENIE HRIENIKOV

Milí èitatelia,
vimli ste si, ako ¾udia prehnane reagujú na slovo hrienik? Kadý je ochotný uzna, e nie je celkom
dobrý. Ale urèite sa pritom necíti ako hrienik! S dávkou pokory prijímame aj kontatovanie, e nikto
nie je dokonalý a: kadý môe zlyha, pretoe sa tým ospravedlòuje zlo, nadávky, chamtivos,
iadostivos... To vetko sa vmestí do kontatovania nikto nie je dokonalý. A pretoe sa to prihodí raz
jednému a raz druhému a takto postupne kadému, nikto sa necíti by kvôli takým prirodzeným zlyhaniam hrienik. Kadý sa vehementne ohradzuje proti tomu, aby bolo jeho meno spájané s hrienikom. Preèo? Pretoe v pomenovaní hrienik je vyjadrený charakter èloveka a nie miera jeho dokonalosti. Preto èlovek tak znervóznie pri slove hrienik. Povauje to za zneuctenie. A keï jeho niekto
tak pomenuje, reakcia býva neadekvátna. Nikto nechce by povaovaný za zlého. Lebo to sú ¾udia,
ktorí sa vyívajú v konaní zla iným, vrahovia a zlodeji. No kadý mení prehreok je prirodzená,
ospravedlnite¾ná ¾udská malos a ¾udská nedokonalos. A nikto nie je dokonalý. Ale Písmo hovorí:
Vetci zhreili, niet spravodlivého ani jedného! Týmto Písmo odsudzuje kadého èloveka pred
Bohom. Ale zároveò podáva Písmo pre hrienikov aj východisko v obeti Pána Jeia: Kristus zomrel
za bezboných! Boh ospravedlòuje kadého, kto verí v Pána Jeia.
Blahoslavený, ktorým sú odpustené neprávosti, a ktorých hriechy sú prikryté! Blahoslavený
èlovek, ktorému Pán nepoèíta hriechu. (R 4,7-8)

Uver Bohu, spo¾ahni sa na Boie slovo a prijmi Pána Jeia za svojho Spasite¾a.
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Hovorí ten, ktorý svedèí
toto: Áno, prídem skoro!
Ameò. Áno, príï,
Pane Jeiu!
(Zj 22,20)
Srdeène pozývame k Boiemu slovu
kázanému v nede¾u od 15,00  16,00 hod.
a v stredu od 18,30  19,30 hod. v zborovom
dome Kresanského zboru v Bratislave
na Tehelnej 22.
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Uvedené tituly, ako aj zoznam ïalej literatúry je moné získa na adrese:
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alebo na adrese redakcie èasopisu Kresan.
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