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Boh tedy prehliadol èasy nevedomosti, ale teraz zvestuje ¾uïom,
vetkým, vade, aby èinili pokánie, pretoe bude súdi celý svet
v osobe mua, ktorého urèil na to, a podáva vieru
vzkriesiac ho z màtvych (Sk 17,30.31)
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ÚVOD
Neprepoèu Boí hlas
Milí èitatelia, dnes máme prístup k informáciám ako nikdy predtým. U nie sme
odkázaní iba na oficiálne správy, tlaèové
agentúry, verejnoprávne médiá, dennú
tlaè. Informaèné technológie umoòujú
priamo komunikova prostredníctvom PC,
mobilných telefónov a sprostredkujú cez
internet prístup k takému mnostvu informácií, e ich nie sme schopní obsiahnu,
ani keby sme ili tisíc rokov. Prirodzený
hlad ¾udskej mysle poèu nieèo nové,
dozvedie sa, pozna má v internete nevyèerpate¾ný zdroj.
Biblia pozná túto stránku ¾udí. Keï bol
apotol Pavol v Aténach, charakterizuje
ich takto: Lebo vetci Aténèania i tam
bývajúci cudzinci na niè iné nestihnú
ako alebo vravie nieèo, alebo poèúva nieèo nové (Sk 17,21). Tým ili. Na
niè iné nemali èas. Mali neukojite¾ný hlad
po nových informáciách.
Keï k nim priiel apotol Pavol s Boím posolstvom, ich mysle boli také preplnené, e sa im tam tá najdôleitejia
správa o ich veènej záchrane u nezmestila. Nepozorne a neosobne poèúvali
váne Boie slová ako bájku: Boh tedy
prehliadol èasy nevedomosti, ale teraz
zvestuje ¾uïom, vetkým, vade, aby
èinili pokánie, pretoe bude súdi celý
svet v osobe mua, ktorého urèil na to,
a podáva vieru vzkriesiac ho z màtvych (Sk 17,30-31). Nebolo to tragické?
Popri mnostve informácií prepoèuli tú
najdôleitejiu. Ale keï poèuli o vzkriesení z màtvych, jedni sa posmievali,
a druhí povedali: Vypoèujeme a o tom
aj po druhé (Sk 17,32).
A èo my, milí èitatelia? Stíhame okrem
ukájania zvedavosti dba o spásu svojej
due? Ako reagujete, keï na internete
natrafíte na Boie slová? Posmechom?

Rozhorèením? Nezáujmom? Ide o ve¾a!
Boh hovorí preto, aby zastavil na ceste
do pekla. Je to na smiech? Je to nezmysel? Boh hovorí úplne váne o budúcom
súde, aby èlovek zvánel. Boh zvestuje
o súde preto, aby doviedol k pokániu. Pokánie je vyznanie Bohu svojich hriechov.
Bohu, ktorý ich chce oèisti krvou Svojho
Syna. Pán Jei je Boí Syn a zomrel za
nae hriechy. Vyznajte Mu svoje hriechy
a On oèistí od nich vae svedomie. Miluje
hrienikov. Zomrel za bezboných, zlých
a prevrátených. To je dôkaz Boej lásky.
Ak veríme ¾uïom, Boie svedectvo je
väèie. A Boh svedèí, e odpustenie hriechov dostane kadý, kto verí, e Boí Syn
zomrel za hriechy ¾udí. Boh potvrdil Pána
Jeia ako svojho Syna tým, e Ho
vzkriesil. Pán Jei vstal. Prijmite Boie
svedectvo. Prijmite Pána Jeia ako svojho Záchrancu od hriechov a súdu: Lebo
neposlal Boh na svet svojho Syna, aby
súdil svet, ale aby bol svet spasený
skrze neho (J 3,17).
No ten istý Spasite¾ je od Boha urèený
za Sudcu tých, ktorí sa Boiemu súdu
dnes smejú. Príde èas súdu: Nedivte
sa, tomu, lebo príde hodina, v ktorú
vetci, ktorí sú v hroboch, poèujú jeho
hlas a vyjdú tí, ktorí dobre èinili, na
vzkriesenie ivota, ale tí, ktorí zle
robili, na vzkriesenie súdu (J 5,28-29).
Scenár je urèený. Kde patríte vy, milí
èitatelia? Ak zomriete vo svojich hriechoch, prídete na súd. Tam budete stá
pre Sudcom, Pánom Jeiom, ktorému
ste sa vysmiali, e ho nepotrebujete
k oèisteniu od svojich hriechov a neveríte
takým bájkam. Zo svojich zlých mylienok, slov a skutkov budete jasne vedie,
e ste hrieni a vinní Bohu. Ako sa asi
budete pritom cíti, keï poznáte, e ste
znevaovali Boha? No najfrustrujúcejí
moment súdu ete len nastane, keï uvidíte, e ste sa vlastne vysmievali Boej
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láske, ktorá pre vae hriechy a ich oèistenie vydala za hrienikov svoj ivot. To
zavrie kadé ústa a prizná Bohu spravodlivos za svoje odsúdenie.

Milí èitatelia, ale dnes je ete
moné prija Pána Jeia. Prosím vás,
v Jeho mene, èiòte pokánie a prijmite
Pána Jeia, aby ste sa zbavili svojich
hriechov a neprili na súd.

Lebo Pán Jei povedal:
...kto èuje moje slovo a verí tomu,
ktorý ma poslal, má veèný ivot
a nepríde na súd, ale preiel zo smrti
do ivota (J 5,24)
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.

Preklad z anglického originálu

Vydavate¾stvo: JOHN RITCHIE LIMITED
40 Beansburn, Kilmarnock, KA3 1RH

NEUVERITE¼NÉ?
Predstavte si súdnu sieò v starovekej
stredomorskej Cezarei. Na lavici obalovaných sedí Pavol, prvý kresanský
misionár. Sudcami sú rímsky vladár
Festus a predstavite¾ bábkovej vlády,
krá¾ Agrippa. Aké sa vzniesli obvinenia?
Kázne obalovaného vraj búria národ.
idov obzvlá rozèu¾ovalo, e jednou
z hlavných Pavlových tém bolo jeho
naliehavé presvedèenie, e Kristus bol
vzkriesený z màtvych. A mali s ním
akési kriepky o... akéhosi zomrelého
Jeia, o ktorom istil Pavol, e ije.
(Sk 25,19)
Pavol sa obhajoval sám a onedlho
zahrmela súdnou sieòou otázka: Èo, vy
súdite, e je to neuverite¾né, ak Boh
kriesi màtvych? (Sk 26,8) Pre Vemohúceho nie je aké vzkriesi màtveho, nie
je to nad Jeho monos, pretoe jeho
moc je jedineèná. V to prvé ve¾konoèné
ráno bol hrob, do ktorého poloili Jeiovo telo, prázdny: Niet ho tu, lebo
vstal... (Mt 28,6) Stovky ¾udí to dosved-

èovali, pretoe Ho videli na vlastné oèi
(1Kor 15,5-9). Jedným z prvých bodov
kresanského presvedèenia bolo: veríme, e Jei zomrel i vstal z màtvych
(1Tes 4,14) Preèo zomrel? Biblia odpovedá: Kristus zomrel za nae hriechy.
(1Kor 15,3) Jeho smr bola obeou za
hriechy  za nae hriechy. Vetci máme
hriechy, ktoré potrebujú odpustenie a odvrátenie hrozby trestu. Aby to vôbec bolo
moné, Kristus zomrel za nae hriechy.
Preèo vstal z màtvych? Okrem iného
preto, aby sme mali ivého Spasite¾a,
niekoho, kto dokáe spasi (id 7,25).
Pokáním a vierou v takéhoto Spasite¾a dostávame poehnanie odpustenia
a spasenia, pretoe kadý, kto bude
vzýva meno Pánovo, bude spasený
(Rim 10,13).
tatistiky môu zavádza, ale je jedna
tatistika, ktorá je nespochybnite¾ná:
desa ¾udí z desiatich zomiera. Napríklad
následkom nehody, akého ochorenia
alebo náhleho zlyhania ivotne dôleitých
orgánov.
V kadom prípade nakoniec príde
nevyhnutné. Biblia hovorí: ...je isté, e
vetci pomrieme... (2Sam 14,14) a zároveò sa pýta: Ak zomrie mu, èi ete
kedy oije? (Job 14,14).
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Inými slovami, dostane sa aj nám vzkriesenia, keï Kristus vstal z màtvych? Áno.
Veriaci v Krista budú vzkriesení, ale
vstanú aj tí, ktorí Ho odmietli. Tieto vzkriesenia sa udejú v inom èase a s iným
dôsledkom. To prvé sa stane vtedy, keï
On znovu príde a jeho dôsledkom bude
veèná blaenos v nebi (1Tes 4,13-18).
K tomu druhému príde na konci ¾udských
dejín a vyústi do prítomnosti pred Jeho
súdnym trónom a odtia¾ do veèného odsúdenia (Zj 20,11-15).
Sú to váne témy, pretoe rozhodujú
o tvojej veènosti. Je preto ve¾mi dôleité správne odpoveda na výzvu
ivého Spasite¾a. Prijmi ho teraz skrze pokánie a vieru a naplno zaije
vzkriesenie ivota (J 5,29).

Èo, Vy súdite, e je to neuverite¾né, ak Boh kriesi màtvych?

Preklad z anglického originálu

Vydavate¾stvo: JOHN RITCHIE LIMITED
40 Beansburn, Kilmarnock, KA3 1RH

PREÈO VÔBEC
PRIIEL?
Kristus priiel na tento svet pred viac ako
dvoma tisíckami rokov. To je historický
fakt. Kadoroène sa naprieè rôznymi
jazykmi a kultúrami oslavuje príchod
Boieho Syna na planétu Zem.

Preèo vak priiel?
Biblia na to odpovedá. V prvom liste
Timotejovi, v kapitole jeden, vo veri pätnás si èítame: Kristus Jei priiel na
svet spasi hrienikov.
Je zjavné, e s ¾udským pokolením je
nieèo od základu v neporiadku. Vade

5
prekvitá zlomyse¾nos a násilie, krutos
a korupcia, chamtivos a bezbonos.
¼udská spoloènos vyskúala rôzne
metódy, ako sa s týmito problémami
vyrovna. Avak nepretritý výskyt zlomených sàdc, rozvrátených domovov
a znièených ivotov je nevyvrátite¾ným dôkazom toho, e napriek vynaloeným miliónom a práci brilantných
mozgov èi triumfom vedy a techniky, niè
sa nezmenilo. Problémy ostávajú a denne sa mnoia.
Boh tento univerzálny problém oznaèuje jedným slovom  hriech! Kadý zlý
¾udský skutok je len symptómom tejto
choroby, postihujúcej morálku. Hriech je
najväèím problémom èloveka. Zneèisuje mu myse¾ i telo, oberá ho o energiu,
rozkladá mu domácnos, znepokojuje mu
duu a otupuje svedomie. Èlovek je veèná bytos a ak tvoj hriech nie je odpustený, v koneènom dôsledku a pripraví
o nebo a naveky a oddelí od Boha.
Èlovek si do slovníka zaradil nové
výrazy, ktorými opisuje hriech a ktorými
zároveò trocha u¾avuje svojmu svedomiu:
milosrdná lo, aférka, chyba orientácia. Pokým vak nebudeme ochotní
akceptova Boiu diagnózu, nikdy nebudeme h¾ada jediný úèinný liek.
Èo je tým liekom? Nie je ním nae
náboenské úsilie, ani dobré skutky,
obete a modlitby. Niè z toho neodstráni
ná hriech spred poh¾adu svätého Boha.
Liek, ktorý potrebujeme, sa skrýva
v odpovedi na úvodnú otázku: Preèo
vôbec priiel? Preèo len Boí Syn opustil
svoj trón slávy, zostúpil z nekoneèného
nestvoreného svetla, len aby priiel na
zem, kde pre Neho nebolo miesta? Priiel
i medzi tých, ktorí Mu zloreèili, pohàdali
Ním a odmietali Ho. Nepriiel si po
uznanie a korunu, ale po op¾uvanie, tànie,
bodnutie kopijou a krí. Ale preèo?
Preèítajte si znova 1Tim 1,15: Kristus Jei priiel na svet spasi hrienikov. Nepriiel preto, aby sa stal vodcom
nového náboenstva alebo vzneeným
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muèeníkom. Priiel v nekoneènej láske,
aby zomrel za hrienikov, aby zomrel za
teba. Ak Ho jednoducho prijme vierou
a spo¾ahne sa na Jeho zástupnú obe,
dá ti spasenie z tvojich hriechov. Na
okamih zabudni na vetko pozlátko a cinkanie pokladníc. Hneï teraz sa obrá
od vetkého ostatného k Nemu. Ak tak
urobí, urèite splní svoj s¾ub: ...ten, kto
èuje moje slovo a verí tomu, ktorý
ma poslal, má veèný ivot a nepríde
na súd, ale preiel zo smrti do ivota
(J 5,24).
Tak nájde odpoveï na otázku:
Preèo vôbec priiel?

Priiel kvôli tebe!
Preklad z anglického originálu

Vydavate¾stvo: THE OPEN-AIR MISSION
4 Harrier Court, Woodside Road, Slip End,
Luton. LU1 4DQ

ZAMYSLÍ SA NAD
SVOJÍM STVORITE¼OM?
Verí vo Stvorite¾a?
Alebo si myslí, e ¾udstvo je len produktom evolúcie, ktorá trvala milióny rokov?
Sme iba vyvinutejí druh ¾udoopov?
Alebo sme boli stvorení?
Zamysli sa
nad nasledujúcimi otázkami:
Preèo fosílie nepodporujú teóriu,
e sme sa vyvinuli z ¾udoopov?
U sa objavilo mnostvo faloných vyhlásení, e bol nájdený spojovací èlánok
medzi èlovekom a ostatnými ivoèíchmi.
Avak fosílie samotné neposkytujú iadny
dôkaz, e by sa jeden organizmus vyvinul z druhého.

Preèo neexistuje dôkaz,
e sa ¾udská reè vyvinula
zo zvieracích zvukov?
Výskum ukazuje, e najstarie známe
jazyky boli v skutoènosti ete zloitejie
ako tie moderné, a nie naopak.
Ako môu by urèité schopnosti
produktom evolúcie, keï sa
napríklad len oko skladá z piatich
rôznych èastí?
Keïe kadá èas oka je sama osebe
nepouite¾ná, pod¾a princípu evolúcie by
museli zaniknú. Nikdy by sa tieto samostatné èasti nemohli spoji tak, aby
sformovali celé oko.
Ako sa mohla schopnos
reprodukcie vyvinú
bez schopnosti reprodukcie?
Musel existova prvý impulz, zásah
vonkajej inteligencie, ktorá sformovala
vetky detaily ¾udského tela.
Ak je evolúcia pravdivá, ¾udský
ivot je bezvýznamný a beznádejný!

BOLI SME STVORENÍ.
UVAUJ TERAZ NAD TÝM,
ÈO HOVORÍ BIBLIA:
A Hospodin Boh utvoril Adama,
èloveka, vezmúc prach zo zeme ...
a èlovek sa stal ivou duou.
(Gen 2,7)
¼udský organizmus je najzloitejí stroj na svete. Vznikajú stroje
náhodou?
Oslavova a budem preto, e
som hrozne a predivne utvorený.
Predivné sú tvoje skutky a moja dua to zná ve¾mi dobre. ( 139, 14)
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Boli sme peciálne stvorení
A Boh stvoril èloveka na svoj obraz ...
muské a enské pohlavie ich stvoril.
(Gen 1,27)
¼udské bytosti sa výrazne líia aj od
tých najbystrejích ¾udoopov. Reè, uvedomovanie si seba, abstraktné myslenie,
morálka a náboenská inklinácia nás
odliujú od vetkých ivoèíchov.
Boli sme stvorení so zámerom
A to je ten veèný ivot, aby znali teba,
toho jediného pravého Boha a toho,
ktorého si poslal, Jeia Krista. (J 17,3)
Boh nás stvoril nato, aby sme s Ním
mohli preíva osobný a veèný vzah.
Tento zámer sme pokazili
My vetci sme zblúdili ako ovce,
kadý z nás sme sa obrátili na svoju
vlastnú cestu... (Iz 53,6)
Vetci sme sa vzbúrili proti Bohu a Jeho zákonom. Nae zlé skutky nás od
Neho oddelili. Výsledkom je utrpenie, ia¾
a smr.
Boh sa postaral o úasnú nápravu
Boh poslal na zem svojho Syna, Jeia
Krista, aby zomrel na mieste tých, ktorí sa
proti Nemu vzbúrili.
Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel
za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu...
(1Pt 3,18)
A tak môeme nadobudnú odpustenie a zmierenie s Bohom, ak sa odvrátime od svojej vzbury a oprieme sa vierou a dôverou o Pána Jeia Krista ako
o svojho Spasite¾a.

Lebo tak miloval Boh svet, e
svojho jednorodeného Syna dal,
aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal veèný ivot. ( J3,16)

Boh je tvoj Stvorite¾.
Obrá sa k Nemu hneï teraz!
Preklad z anglického originálu

Vydavate¾stvo: THE OPEN-AIR MISSION
4 Harrier Court, Woodside Road, Slip End,
Luton. LU1 4DQ

SI DOS DOBRÝ
NA TO, ABY SI SA
DOSTAL DO NEBA?
Si dos dobrý na to,
aby si sa dostal do neba?
Väèina ¾udí odpovie: Dúfam, e áno.
Aby sme dostali správnu odpoveï,
musíme sa opýta majite¾a neba. Veï aj
my máme isté pravidlá, pod¾a ktorých niekoho doma vítame s otvorenou náruèou
a niekoho zase ani nepozveme ïalej.
Boh hovorí, e do neba nevpustí nikoho, kto by ho mohol znièi. Hovorí celkom
jasne, e nebo je dokonalé miesto. Je
to miesto, kde smrti u viacej nebude,
ani alosti ani kriku ani bolesti...
(Zj 21,4). Vyzerá to tak, e je to skutoène
úasné miesto!
Kde je problém?
Ná najväèí problém je to, e nikto nie je
dokonalý. Vieme to my a samozrejme, vie
to aj Boh. Hovorí: Nieto spravodlivého
ani jedného (Rim 3,10). Môeme dúfa,
e nás Boh prijme aj tak, ale to by znamenalo, e nae zlé postoje a skutky
úplne znièia celé nebo. Navye, Boh je aj
spravodlivý. Ak sa niekto dopustí zloèinu
voèi spoloènosti, nebudeme predsa
èaka, e ho nejaký dobrý sudca pustí na
slobodu, ale e bude spoloènos chráni
tak, e vinníka odsúdi. Rovnako by sme
teda mali oèakáva, e Boh potrestá tých,
ktorí vykonali nieèo zlé. Èi azda sudca
celej zeme neuèiní súdu? (1M 18,25).
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Boh nám dal svoje zákony. Môeme
súhlasi s tým, e sú dobré, ale dodriavame ich? Milovali sme vdy Boha
celým svojím srdcom? A kto z nás sa
nikdy neprevinil klamstvom, krádeou,
pýchou, hnevom a chamtivosou? Pamätajme na to, e Boh pozná aj nae
mylienky! Ja, Hospodin, spytujem
srdce... (Jer 17,10)
To nám úplne berie monos dosta
sa do neba, pretoe Biblia hovorí, e Boh
musí potresta zlo a do neba ho nevpustí:
...nespravodliví nezdedia krá¾ovstva
Boieho... (1Kor 6,9) To znamená, e
kadý z nás má ve¾ký problém. Vetci
sme poruili Boie zákony, a preto si nezaslúime ís do neba. ...vetci zhreili
a postrádajú slávu Boiu (Rim 3,23).
Boia odpoveï
Dobrou správou je, e Boh naiel spôsob,
ako sa vysporiada s naím hriechom.
Pretoe nás miluje, poslal svojho jediného Syna, Pána Jeia Krista, aby odtrpel trest, ktorý si zaslúili nae hriechy.
Preto zomrel na kríi. Ale Boh tak
dokazuje svoju lásku naproti nám, e
keï sme my ete boli hrienikmi,
Kristus zomrel za nás. (Rim 5,8) Boh
teraz môe odpusti tým, ktorí poruili
Jeho zákony a da im miesto v nebi.
Nepodmieneèný dar! Presne to Boh
ponúka tým, ktorí skutoène ¾utujú svoje
hriechy, hoci si nikto z nás nezaslúi niè
iné, len súd. Lebo odplatou za hriech
je smr, ale darom Boím z milosti je
veèný ivot v Kristu Jeiovi, v naom
Pánovi. (Rim 6,23)
A tak podstatné nie je to, èi si dostatoène dobrý na to, aby si sa dostal do
neba. V skutoènosti nikto taký nie je.
Záleí vak na tom, èi si dostal Boie
odpustenie. Pán Jei povedal: ...toho,
kto príde ku mne, nevyeniem von
(J 6,37). Príï si teda hneï teraz k Nemu
po dar odpustenia a zabezpeè si tak svoje miesto v nebi!

Jaroslav Mjartan

IDEM K OTCOVI,
LEBO OTEC JE VÄÈÍ
AKO JA (J14,28)
Tento výrok, ktorý povedal Pán Jei
pouívajú niektorí ako argument na podporu svojho bludného uèenia. Tvrdia, e
Pán Jei je síce Boí Syn, ale nie je Boh.
Pod¾a nich je Pán Jei stvorená bytos,
ktorá nie je rovná Bohu. Je takáto argumentácia akceptovate¾ná? Zaiste nie. Boie pravdy je potrebné vníma v irích
súvislostiach a nie vytrháva niektoré
vere z kontextu. Veï Pán Jei povedal v J 10,30: Ja a Otec sme jedno
a v J 14,9: Kto Mòa videl, videl Otca.
Ako dobre, e máme Boie Slovo v písanej podobe a tak naò obráme svoju
pozornos, aby to Slovo samé ukázalo
pravý výklad veci.
V Ez 28,2 máme zaznamenaný tie
jeden výrok: ...ja som Boh, na stolici
Boej sedím... Pôvodca tohto tvrdenia
je satan pripodobnený k vojvodovi Týru.
On sa vydáva za podobného Bohu,
podobnému Tomu, ktorý je Pánom vetkého. V Iz14,13 si ïalej èítame, ako satan zmý¾al vo svojom srdci: Vystúpim
hore do neba, vyvýim svoj trón nad
hviezdy silného Boha... Môeme tieto
rúhavé slová poui k tvrdeniu, e satan
je rovný Bohu, alebo e je väèí ako Boh?
Odpoveï prenechajme Bohu samotnému, ktorý satanovi hovorí tieto slová:
...kým si ty len èlovek (stvorená bytos) a nie silný Boh, hoci vydáva svoje srdce za srdce podobné srdcu Boha... (Ez 28,2). To, èo tvrdil satan nie je
pravda, vyjadrovalo to jeho hrienu túbu
po rovnosti s Bohom. Nevyjadrovalo skutoèné postavenie satana, odkrývalo srdce
naplnené iadosou po moci, sláve, obdive. To èo mu nepatrilo, lebo to bolo Boie,
ktorý stvoril tohto zastierajúceho cheruba,
lene ten sa postavil proti Bohu (Ez 28,15).
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Keï Pán Jei povedal, e Jeho Otec
je väèí ako On, neznamenalo to, e by
Pán tvrdil o sebe, e nie je Boh. Vyjadrovalo to postoj Jeho srdca k Otcovi. Tieto
slová odzrkad¾ovali jeho charakter, Jeho
dokonalú pokoru, tichos (Mt 11,29), ktorá
tak diablovi chýbala. Keï Pán Jei
povedal Môj Otec pracuje a doteraz,
i Ja pracujem (J 5,17), idia ve¾mi dobre vedeli, e sa robí rovný Bohu (J 5,18).
Vedeli, èo Pán týmito slovami vyjadril.
V Písme vak nenachádzame nejakú
negatívnu reakciu zo strany Boha na
adresu Pána Jeia pre to, èo povedal,
naopak: Toto je ten môj milovaný Syn,
v ktorom sa mi za¾úbilo (Mt 3,17).
Dokonca k tomuto výroku Boiemu je
v Mt 17,5 ete dodané Toho poèúvajte. Boh Otec nikdy nespochybnil Bostvo Pána Jeia. O svojom Synovi hovorí: Tvoj trón, ó, Boe, na vek veku,
a berla tvojho krá¾ovstva berlou priamosti (d 1,8). Boh Otec nazýva svojho
Syna Bohom. Aká opoválivos ak tvrdí
niekto nieèo iné.
Ïalím argumentom na popretie Bostva Pána Jeia je text z J 1,1.2: Na
poèiatku bolo Slovo, to Slovo bolo
u Boha a to Slovo bol Boh. Ten, to
Slovo bolo na poèiatku u Boha. Niektorí na základe tohto textu tvrdia, e Pán
Jei, ktorý je tým Boím Slovom
(Zj 19,13), má poèiatok svojej existencie.
A to je lo. Apotol Ján vedený Duchom
Boím nemyslel ten poèiatok, ktorý je
popísaný hneï na zaèiatku Biblie
v 1M 1,1: Na poèiatku stvoril Boh
nebesia a zem, on mal na mysli iný
poèiatok. V Knihe prísloví (8, 22.23) je
vzahom na múdros napísané takto:
Hospodin si ma nadobudol za poèiatok svojej cesty, pred vetkými svojimi skutkami, pred vetkými èasy.
Ustanovená som od veku, od poèiatku,
prv ako bola zem. Apotol Ján písal
o takomto poèiatku. Na tvrdenie, e Boh
nemal múdros stále, ale a od urèitého
okamihu, snáï ani nie je potrebné reago-

va. Veï od koho by Boh získal múdros,
z akého zdroja? Kto Mu (Bohu) dal prv
nieèo, aby mu to bolo odplatené
(R 11,35)? Nikto a niè. Boh sa nemení
(Mal 3,6), On je stále ten istý ( 102,28)
a tak ani k múdrosti sa Boh nejakým
záhadným spôsobom nedopracoval, lebo
ju mal stále. V 1K 1,29 je napísané: A vy
ste z Neho v Kristu Jeiovi, ktorý sa
stal múdrosou od Boha... Pán Jei
je tá múdros opisovaná v Prísl. 8,22.23.
Pán Jei je tým veèným Boím Synom
od veènosti, tým veèným Boím Slovom,
tou veènou Boou múdrosou.
My, ktorí patríme Pánovi Jeiovi drme toto vyznanie, e Pán Jei je Boh,
ktorý nemá ani poèiatku ani konca, lebo
On je od veènosti. On je Ten Boh zjavený
v tele (1Tm 3,16).
A pre tých, ktorí ete nie sú zachránení od veèného zahynutia je toto vyznanie o Pánovi Jeiovi nevyhnutné na to,
aby mohli by spasení: Lebo keï vyzná
Pána Jeia svojimi ústami a uverí
vo svojom srdci, e Ho Boh vzkriesil
z màtvych, bude spasený (R 10,7).
Znamená to vyzna Jeia ako Pána, t. j.
ako Boha (Lk 1,16) a nie len ako historickú osobu, ktorá tu kedysi bola a konala
dobro.

Frantiek Drbal

Cestou ivotem, 1. 2. 1977, roèník 35.

BOH NEPOÈUJE
HRIENIKOV?
Veï vieme, e Boh hrienikov neèuje;
ale keï niekto ctí Boha a èiní jeho
vô¾u, toho èuje. (J 9,31)
Ko¾ko neporozumenia, ko¾ko horkosti
spôsobilo nesprávne pochopenie tohto
slova Biblie. Zamyslime sa s úprimným
srdcom nad ním.
Pán Jei, Boí Syn, zostupoval z vrchu a stretol malomocného, ktorý sa Mu
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klaòal a prosil o uzdravenie: Pane, keby
si chcel, môe ma oèisti. A Jei vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal:
Chcem, buï èistý! A hneï bolo oèistené jeho malomocenstvo. (Mt 8,2-3)
Stotník v Kafarnaume prosil Pána Jeia o uzdravenie svojho sluobníka:
Pane, môj sluobník leí doma porazený a hrozne sa trápi... Potom riekol
Jei stotníkovi: Iï, a ako si uveril, tak
nech sa ti stane! A jeho sluobník bol
uzdravený v tú hodinu. (Mt 8,6.13)
Keï volal Kornelius na svojich modlitbách k Bohu, Boh ho vypoèul. Poslal
k nemu apotola Petra, aby Korneliovi
povedal Boiu odpoveï. (Sk 10)
Neboli vetci títo hrienikmi? Boli.
Poèul ich Boh? Poèul a vypoèul. Príkladom toho som ja i ty, milý brat a sestra.
Boli sme hrienici? Boli! Poèul a vypoèul
nás Pán? Áno, chvála Mu za to.
No Pán nemohol odpoveda, keï sa
Ho najvyí kòaz pýtal: Neodpovedá? Nemohol vypoèu lotra, ktorý si
iadal: Ak si Syn Boí, zostúp z kría
a pomô sebe i nám.
Na také oslovenie Boh nemôe odpoveda. Boh nepoèuje spupné volanie.
Ale k úprimnému sa má úprimne. Ak sa
k Pánovi priblíi hrienik s pokorným srdcom a v pokání, poèuje ho a vypoèuje.
Dáva mu to, o èo ho hrienik iada a èo
potrebuje  odpustenie hriechov a dar
veèného ivota.
Takýto je ná Pán. Jemu patrí za to
naa vïaka i chvála!

Jakub Rybár

NEKONEÈNÁ
BOIA LÁSKA
OPROTI HRIENIKOVI
V zákone, ktorý dal Boh Mojiovi sa
okrem ïa¾ích deviatich prikázaní nachádza aj: Nezosmilní! (2M 20,14). Bohu

je takéto konanie ohavné a dokonca aj
¾udská morálka, i keï u ve¾mi skazená
hriechom a poruená, predsa to aj ona
odsudzuje. Ve¾mi èasto Boh pouíva
pojem smilstvo v Biblii na zobrazenie
duchovného stavu, keï ¾udia hreia.
Preto aj prikazuje izraelskému národu
v 2. Mojiovej 34,12-16, aby sa chránili
okolitých hrienych národov a nijako sa
s nimi nespájali. Je v tom toti nebezpeèenstvo, e zlákajú izraelský národ, aby
aj oni obetovali ich bohom. Izraeliti mali
ma iba jediného Boha, ktorého mali milova celým svojím srdcom, duou a mys¾ou a nezabúda, ako ve¾mi ich On miloval, keï ich vyviedol z Egypta a doviedol
a do Kananejskej zeme. Práve v tomto
zmysle je odchádzanie od jediného pravého a ivého Boha za inými bohmi nazývané v Biblii smilstvom. Èlovek, ktorý sa
toho dopúa, je neverný voèi svojmu
Bohu a nedôveruje cele iba Jemu, ale
akoby zèasti dôveroval aj iným bohom.
Aj napriek mnohým varovaniam a zákazom sa izraelský národ dopustil takéhoto hriechu oproti svojmu Bohu. Odchádzali za inými bohmi a nestudate smilnili nenasledujúc Hospodina (Hozeá
1,2). Boh im ve¾a krát posielal prorokov,
ktorí im hovorili Slovo Boie na to, aby sa
vrátili k svojmu Bohu, ktorý ich ve¾mi miluje. Jedným z takých prorokov bol aj Hozeá, ktorý nie len slovami, ale aj svojím
ivotom hovoril k ¾uïom. Boh mu prikázal, aby sa oenil so enou, o ktorej vedel
vopred, e bude smilni, aby mohol tento
prorok pochopi, akú boles pociuje Boh,
keï Mu je jeho milovaný ¾ud neverný.
V 1. a 2. kapitole proroka Hozeáa
Pán Boh ukazuje na Hozeáovom manelstve, ako sa zachoval Izrael a ako
biedne skonèil. Smilstvo v doslovnom slova zmysle bolo v tej dobe benou formou
ohavnej bohosluby v chrámoch zasvätených pohanským bostvám. To bol prípad aj Hozeáovej manelky Gomer, ktorá s rovnakým cie¾om chodila do chrámov pohanských bohov. Na príklade Ho-
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zeáovej manelky a obraze hreiaceho
Izraela môeme sledova duchovnú aplikáciu Boieho vzahu k hriechu a Jeho
jednanie s veriacim èlovekom, ktorý je milovaný a patrí Jemu, ale padol do hriechu.
Kadý veriaci èlovek poznal Boiu
lásku a jej moc, ktorá ho spasila. Stalo sa
to skrze smr Pána Jeia Krista, Boieho
Syna, ktorý zomrel za nae hriechy na
golgotskom kríi, aby nás oèistil od
kadého hriechu. Aby sme skrze vieru
v Jeho krv preliatu za nás mali oèistené
svedomie od màtvych skutkov a mohli
svätoslúi ivému Bohu (idom 9,14).
Aká rados musí by v Boom srdci, keï
vidí svoje milované diea, keï miluje svojho Boha z celého srdca, due a mysle
a slúi mu s vïaènosou. Naopak, aký
ve¾ký ia¾ musí by v Boom srdci, keï
toto isté milované diea odchádza od
Boha, ktorý ho tak ve¾mi miluje, odchádza
za inými bohmi  iadosami oèí, tela,
majetkom, peniazmi.
V 2. kapitole Hozeáa v 2. veri
vysvet¾uje Pán Boh, e do kadého zdravého manelstva patrí intímny a blízky
vzah mua a eny. Vyjadruje tu vak
¾útos, e Izrael svojím odchádzaním za
inými bohmi naruil tento intímny vzah
so svojím Bohom. Boh nemôe jednostranne tento intímny vzah obnovi, keï
to Izrael nechce. Preto také váne slová:
Lebo ona nie je mojou enou, ani ja
nie som jej muom. Keï sa z naich
kadodenných ivotov vytráca blízke
obecenstvo s naím Spasite¾om, narúa
sa zdravé prostredie pre ná ivot viery.
Bez blízkeho vzahu nepoznáme mylienky toho druhého a potom nevieme,
ako sa máme správa. Keï takéto
duchovné prázdno trvá dlhie, nepoznáme Boiu vô¾u pre ná kadodenný
ivot. Nae vnútro je èoraz menej posvätené a èoraz viacej znesvätené svetom a hriechmi, ktoré konáme práve
preto, e nepoèujeme tichý Boí hlas.
Pán Boh vyzýva neverný Izrael, aby
sa oèistil a odstránil zo seba svoje smil-

11
stvá  hnusobu, ako ju On vidí. Keï tak
nebude chcie urobi, Boh bude vies svoj
¾ud tak, aby nakoniec poznal, èo vlastne
urobil a ako ve¾mi sa prehreil oproti svojmu Bohu.
Vo veri treom a tvrtom sú pozoruhodné mylienky, na ktoré Boh upozoròuje, e sa splnia, ak sa neoddelí
od smilstva:
1. aby som jej nevyzliekol do naha a nepostavil jej takej, aká bola v deò,
v ktorý sa narodila (v. 3) Boh pripomína dni poèiatku Izraela, keï nemali
iadnej krásy, niè na sebe, keï slúili
Egypanom a keï ete ani neboli ¾udom
Boím. V takomto stave ich Boh naiel
a takých ich sebe vykúpil a zobral za ¾ud
(v tomto obraze, za manelku). V takomto biednom stave by ich nikto nechcel
a keby sa nad nimi Boh nez¾utoval, boli
by doteraz v otroctve Egypta. Aj nám je
potrebné ve¾akrát pripomenú, akých
nás Boh naiel. Keï sme my ete boli
hrienikmi, Kristus zomrel za nás.
(Rimanom 5,8) Boh nám odkrýva nau
nahotu, lebo nám ukazuje, aký sme boli
bez Neho. Bez Jeho daru spasenia a Jeho rúcha spravodlivosti sme biedni otrhanci a po¾utovania hodní hrienici.
2. a uèinil by som ju podobnú
púti a urobil by som ju podobnú vypráhlej zemi a umoril by som ju smädom. (v. 3) Prorok Ámos v 8. kapitole
vo veroch 11-13 vysvet¾uje, o aké umorenie smädom tu ide. Pán Boh dá pozna
Izraelovi, èo je to smäd a hlad po Boom
Slove. Keï k nám Boh nehovorí skrze
svoje Slovo, sme ako vypráhla a neplodná zem bez daïa a bez úrody. Na takej
zemi nemôe rás niè uitoèné iba tànie
a bod¾aè.
3. A nez¾utoval by som sa ani nad
jej synmi, pretoe sú synmi zo smilstva. (v. 4) Synovia a vôbec deti sú plodom
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manelskej lásky. Výsledkom Boej lásky
vo veriacich sú dobré skutky. Veï k tomu
si nás vykúpil, aby sme boli iní od vetkých ¾udí, aby sme boli horliví dobrých
skutkov. Keï veriaci èlovek zablúdi od
Boha (hreí, chodí vo tme, 1. Jána 2,11),
nemôe kona skutky ¾úbe Bohu  skutky
Ducha, ale jediné na èo sa zmôe, sú
skutky tela  hriene skutky. A tieto
skutky Boh nemôe nijako prija.
Dôsledkom ïalekého postavenia veriaceho èloveka v hriechu, ktorý sme
videli v 3. a 4. veri, je odchod od Boha za
inými vecami. 5. ver nám to pripomína.
Hreenie, páchanie hanebnosti spoèíva
v odchádzaní za inými bohmi (hodnotami,
ideami, nádejami), o ktorých dúfame, e
nám dajú vetko potrebné k ivotu
(chlieb, vodu, vlnu, ¾an, olej a nápoje).
Smilnica v 5. veri ila za svojimi milencami, lebo si myslela, e oni jej dávajú
vetky tieto veci. Smutný je vak 8. ver,
ktorý vetko vysvet¾uje: A ona nevie, e
som to ja, ktorý jej dával obilie a vinnú
avu a olej a e ja som jej rozmnoil
striebro a zlato, ktoré vynakladali na
Bála. Boh nám dáva hojne svoje dary
pre ná kadodenný ivot, aj keï mnohokrát odídeme od Neho do hriechu.
Èasto sa pristihneme, ako sme hrdí na
svoje schopnosti, ktorými sa nám podarilo to alebo ono získa a zarobi si pre
ná telesný ivot. Ó, aký omyl! Vetko
je to len dobrý Boí dar! Vo svojom mylnom presvedèení ïalej vynakladáme
tieto získané veci na rôznych Bálov.
Takým spôsobom ete viac hreíme, keï
Boie dary vydávame do sluby hriechu
a nie spravodlivosti Boej, k èomu nám
pôvodne Boh tie veci aj dal. Nezabúdajme na to, a nech nás i takéto pravdy
vrátia naspä z naeho blúdenia k tomu
dokonalému Darcovi. Lebo kadý dobrý
dar zostupuje od Otca svetiel (Jakob
1,17), ktorý nám dal ten najväèi dar 
svojho Syna Pána Jeia Krista a akoby
nám s Ním i vetkého nedaroval
(Rimanom 8,32).

KRESAN
Keï nevidíme, kto je ten skutoèný
Darca vetkého èo máme, príde aká
skúsenos, ktorou nás ná dobrý Boh
chce presne tomuto nauèi. Celý výkon
trestu nad smilnicou v týchto veroch je
len spôsob, akým Pán Boh vo svojej
láske ukazuje biedny stav, v akom sa
nachádza. Ani my keï sa dostaneme a
tak ïaleko od Boha do hriechu, nevidíme
opravdovú realitu. Nevidíme toho pravého Darcu, ktorý nám dal vetko a bez
ktorého sme len po¾utovania hodní
hrienici. 9. ver hovorí, e Pán Boh poberie vetko to, èo si my myslíme, e sme
sami získali, alebo e sme to dostali
nejakou vlastnou zásluhou. On ukáe
nau nahotu (v. 10), to akí naozaj sme,
pred vetkými naimi milencami 
hrienymi bôikmi, s ktorými sme koketovali a smilnili. Urobí koniec vetkým
naim navonok akoby poboným skutkom (v. 11), aby bolo dané najavo, e
niktorý z tých skutkov nebol ¾úby Bohu.
Hriech musí by jasne pomenovaný
a odhalený, aby mohlo prís opravdové
a úprimné pokánie. Keï Pán Boh vetko
odhalí a aj my sami to uvidíme, tak nezostane v tejto naej hanbe a poníení
nikto, kto by nás chcel takýchto prichýli.
iadny z tých naich bôikov (iných
nádejí, milencov), iba samotný ná Pán,
ktorý hovorí: a niktorý z nich jej nevytrhne z mojej ruky. On nás k tomu vetkému dovedie, aby nás znovu mohol
k sebe bliie privinú. Aby sme Ho poznali, aký je ve¾ký vo svojej láske a bohatý vo svojom milosrdenstve. Aby sme
u viacej od Neho neodchádzali, lebo nikto nás nebude nikdy milova tak ako On.
Je predivné vidie náho milujúceho
Pána a Spasite¾a, ktorý mnohokrát poèas
náho odchádzania od Neho h¾adí na nás
so smutným, ale milujúcim poh¾adom
akoby manela na smilniacu manelku.
Keï po celý ten èas sa On snaí nás pritiahnu k Sebe, ukáza nám boles a biedu smilstva, ktoré páchame oproti Nemu, keï hreíme. Aký verný je ná Pán
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a Spasite¾, keï nás ani v takýchto
(napr. Jerubbál, Maribbál, Bál-peor, Bálchví¾ach neopustí, keï sa nás nezriekne.
berít). Boh hovorí, e toto vetko odstráni,
Keï sa pozerá na tú vetku pinu, v ktorej
a to sa raz v budúcnosti aj naplní dokosa dobrovo¾ne vá¾ame. Veï si len prednale. Ná Pán tak robí aj s nami. Odstráni
stavme, aký hnus to musí by vidie milokadú spomienku na blúdenie a hriech,
vanú manelku smilniacu a v neèistote.
dokonalé odpustenie, ktoré nám len On
Vïaka Mu buï za to, e si nás vykúpil
môe da. Nielene u nebudeme saa z Jeho ruky nás niè nemôe vytrhnú,
mi hovori o naich nádejách a dúfaní
ani my sami, keï od Neho utekáme.
v seba, ale ani spomienka na to nezostaPrekrásne vak pokraèuje 2. kapitola
ne. V naom srdci na to nebude miesto,
Hozeáa od 14. vera: Preto h¾a, ja ju
lebo bude plné vïaènej lásky oproti
prehovorím a vyvediem ju na pú a bunámu Pánovi za Jeho vernos v ktorej
dem hovori k jej srds nami jednal. U sa viacu. My by sme sa z toho ...dal sám seba za nás, aby si cej nebudeme hna za
nás vykúpil od kadej neprávosti
biedneho stavu nevedeli
vecami naeho telesnéa oèistil sebe ¾ud zvlátny,
dosta. On k nám prehoho ivota. Budeme veri,
horlivý dobrých skutkov.
vorí a pomôe nám von.
e ná Pán sa o nás
(Títovi 2,14)
Keï sme u na dne síl,
postará a tak sa aj stane
keï sme u na Neho zabudli (v. 13),
(v. 21, 22). A tam, kde sme boli obviòovtedy príde a zavolá na nás hlasom, na
vaní, e nepatríme k ¾udu Boiemu, tam
ktorý si spomenieme. To je ten istý hlas,
budeme upevnení a nazvaní synmi
ktorý nás volal po prvý krát pri naom
ivého Boha (R 9,27).
spasení. To je hlas, ktorým volal aj Boh
Skutoènos, e Biblia hovorí o odchásvoj ¾ud z Egypta za dní jeho mladosti
dzaní od Boha a hreení ako o smilstve,
(v. 15). Vtedy odpovie Izrael, tak ako keï
nám pripomína vános a ohavnos tohoho viedol Boh z Egyptského zajatia: Íi,
to konania. Apotol Pavol vyzýva veriaMôj muu a nie viacej Báli, môj bálu
cich na základe výstrahy ¾udu izrael(v. 16). Odpoveï, ktorá vyjadruje obnoveského: Ani nesmilnime, jako niektorí
ný intímny vzah. Len po takom pokání,
z nich smilnili, a padlo ich v jeden deò
keï vidíme svoju biedu a vyznávame ju
dvadsatri tisíc. (1K 10,8) Ve¾mi váne
svojmu Spasite¾ovi, On je verný, aby nám
napomenutie! Hriech v koneènom dôsledodpustil a obnovil to blízke obecenstvo
ku znamená smr  neuitoènos a prepripodobnené blízkemu vzahu manemrhanie pozemského ivota.
lov. V èase, keï sme boli v hriechu platili
Kieby sme nikdy nezabudli na to, e
slová z 2. vera: Lebo ona nie je mojou
On dal sám seba za nás, aby si nás
enou, ani ja nie som jej muom. Ná
vykúpil od kadej neprávosti a oèistil
Pán sa nemôe spája so iadnym hriesebe ¾ud zvlátny, horlivý dobrých skutchom v naom konaní. A keï je hriech
kov (Títovi 2,14). To je Jeho láska, ktorá
vyznaný a odstránený, môe sa obnovi
je veèná a ktorá nás núti, aby sme neili
blízke obecenstvo. Keï sme u znovu
u viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel
v takomto odovzdaní do Jeho vôle, ako
za nás i vstal z màtvych (2K 5,15). iza prvých chví¾ svojho spasenia, vtedy
me v bázni pred Jeho nekoneènou lásOn môe znovu s nami kona, èo je Jemu
kou, ktorou si nás zamiloval, ktorou nás
¾úbe. Ver 17 hovorí: A odstránim memiluje a nikdy nás neprestane milova.
ná Bálov z jej úst, ani sa nebudú viacej
Tak budeme vidie skutoène svoju vlastnú
spomína svojím menom. V izraelbiednu hodnotu hrienikov spasených
skom ¾ude meno Bála zdomácnelo nato¾jedine z ve¾kej Boej milosti, k tomu, aby
ko, e sa dostalo do názvu miest i ¾udí
sme mu vydali vetko, èo sme a máme.
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Ján Siracký

Kresan, jún 1950, roèník III., èíslo 6.

JEDNO ROBÍM (F 3,14)
Keï Pán Jei umyl nohy svojich uèeníkov, povedal im: Ak to viete, blahoslavení ste, keï to aj èiníte (J 13,17).
V tomto prípade im Pán ukázal príklad,
ako si majú navzájom slúi. Tento príklad
mali nasledova. Takú slubu On od nás
iada a èaká. On sám sa poníil a prijal
spôsob sluobníka. My uèeníci nemôeme by nad Majstra. Dos je, keï budeme ako Majster. Tak písal Jakob o èinite¾och slova: Ten, bude blahoslavený
vo svojom èinení (Jk 1,25). V naej
dobe si kresanstvo mnoho zakladá na
známosti Písma a duchovných vecí vôbec. So ia¾om zisujeme, e ich skutky
ïaleko pokrivkávajú za známosou.
A predsa Boh prihotovil dobré skutky,
aby sme v nich chodili. Uèinil to pre nae
poehnanie a svoju slávu. Èo nám prospeje ve¾ká známos Boej vôli, ak ju
neèiníme? A predsa tak mnohí sú spokojní len so známosou. Pod¾a toho vyzerá aj ich duchovný ivot.
Pán vedel o tejto ¾udskej slabosti, preto spája blahoslavenstvo s èinením Boej vôle. Vedel to aj Pavol, ktorý napísal:
To robte a Boh pokoja bude s vami
(F 4,9). Konanie Boej vôle zaruèuje prítomnos Boha pokoja. No Pavol to, èo
kázal, aj sám konal. H¾a, jeho vlastné slová: Ale jedno robím; na to, èo je za
mnou, zabúdajúc... (F 3,14). V tomto
prípade síce ilo o pasívnu prácu, ale i tá
prináa blahoslavenstvo. On to vedel,
preto vynaloil ve¾ké úsilie, aby to jedno
robil. Vedel, e bez toho jedného nie je
myslite¾ný pokrok v duchovnom ivote.
Na inom mieste hovorí, e keï dorástol,
opustil detinské veci. Vieme, ko¾kým veciam sa dorastajúce diea musí oduèi.
Ko¾ké veci musí opusti, na ne zabudnú.
Ako sa rodièia teia, keï vidia, e ich
diea zanechalo ten a onen detský zvyk.

Zabudlo na to, èo bolo za ním. Tak je to aj
v duchovnom ivote.
To robil Pavol, keï usiloval zabudnú
na svoju minulos, na svoj starý ivot.
Keï nechával staré zvyky a zá¾uby.
Pretrhával spojenie s tou minulosou,
nechcel by s òou spojený. Konal to asi
v zmysle slov: Zlome kadé bremeno
a ¾ahko nás obk¾uèujúci hriech a tak
beme... (d 12,1). Z jeho slov vidíme,
e to nie je jednorazová èinnos. Naa
myse¾ sa rada vracia do minulosti. Rada
premieta ako film staré záitky, rozkoe
a iné. Rada dlie na veciach minulosti, ktoré nás teraz iba zarmucujú. Spomeòme
na Izraela. Len èo sa vyskytli na púti akosti, spomínali na to, èo bolo v Egypte.
Aká koda, e na to nezabudli, neboli by
tým pokúali Hospodina. Zabúda na to,
èo je za nami, je jedna ve¾mi uitoèná
vec, hlavne keï ide o veci neiadúce.
Na dobré a uitoèné máme pamäta.
Stane sa, e nám niekto ublíi. Aká to
milos, ak na to vieme zabudnú! Beda
kresanovi, ktorý to nevie a spomína na
krivdy a iné nemilé veci. To sa mu stane
bremenom, ktoré mu znemoní bea.
Znemoní mu slúi vetkým bez rozdielu
a s radosou. Preto konajme to jedno,
zabúdajme na vetko nemilé a nepríjemné, èoho sa nám dostalo od bratov i nepriate¾ov. Tak sa nám bude ¾ahie bea
a slúi námu Pánovi.
Daniel si uloil, e sa nebude pokvròova pokrmom a vínom z krá¾ovského
stolu (Daniel 1,8). Preòho to bol vány
problém. Aj on robil to jedno, aby mohol
uskutoèni to, èo si predsavzal. Podarilo
sa mu to k jeho ve¾kej radosti a chvále
Boej. Daniel sa neuspokojil so situáciou,
v ktorej sa ocitol. Pustil sa do práce, aby
ju zmenil vo svoj prospech. To je nasledovaniahodné. Vy, mladí, keï sa dostanete
do nepriaznivých okolností, konajte to jedno s celou duou, aby ste sa nemuseli pokvròova. Konajte to v zmysle slov: Vieme, e kadý, kto sa narodil z Boha, chráni sa, a ten zlý sa ho nedotýka (1J 5,18).
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No Pavlova èinnos bola aj aktívna:
eniem sa za cie¾om k víaznému,
k odmene horného povolania Boieho
v Kristu Jeiovi (F 3,14). Od nieèoho
sa odde¾oval, k nieèomu pripájal. Jednu
vec odkladal, po druhej siahal. Táto dvojaká èinnos je vyjadrená v slovách: Ale
jedno robím... Prvá polovica je vyorávanie plevelu, druhá siatie dobrého semena. Vyzliekanie sa zo starého a obliekanie do nového. To nemono robi polovièate. Nesmieme zosta v polovici cesty.
Boh vyviedol Izraela z Egypta, aby ho
uviedol do zas¾úbenej zeme. Boh zaèal aj
dokonal celé dielo. To platí aj pre nás. Kto
tieto veci koná, je blahoslavený vo svojom konaní. Poznanie je prvá èas a konanie druhá. Prvá bez druhej nestaèí.
Nesmieme sa uspokoji s tým, e sme
vyli zo sveta. Musíme sa hna za cie¾om,
ktorý Pán poloil pred nás. Nu eòme sa
za odmenou horného Boieho povolania.
A vetko, èoko¾vek èiníte, robte z tej
due ako Pánovi a nie ¾uïom vediac,
e od Pána vezmete odplatu dedièstva,
lebo Pánu Kristovi slúite (Kol 3,23-24).
V takom vedomí pracoval a za takou odmenou sa hnal Pavol
Dávid tie povedal: Jedno si iadam
od Hospodina, iba to budem h¾ada;
aby som mohol býva v dome Hospodinovom po vetky dni svojho ivota,
aby som h¾adel na krásu Hospodinovu
a spytoval v jeho chráme ( 27,4). H¾a,
tu je ïalia vec, ktorú máme kona. Máme si iada a usilova sa o to, aby sme
bývali v blízkosti Boej. To nedosiahneme
bez práce a úsilia. Z Boej prítomnosti
máme vychádza do práce, do duchovného boja a behu. Musíme vedie, èo
chceme. Nebuïme ako deti, sústavne
rozpty¾ované novými podnetmi, ktoré nevedia zosta dlhie pri jednej veci. Nedajme sa rozpty¾ova od konania Boej vôle.
Len v takom ivote je poehnanie. Konajme jednu vec. Potom druhú a tretiu.
Robme vdy len to jedno. Opúajme veci
jednu po druhej a dosahujme veci jednu

za druhou. Buïme èinitelia slova a budeme blahoslavení vo svojom konaní.

Karel Koøínek

Cestou ivotem, 18. 5. 1977, roèník 35.

CHODI POD¼A DUCHA
A tak u nieto nijakého odsúdenia
tým, ktorí sú v Kristu Jeiovi, ktorí nechodia pod¾a tela, ale pod¾a Ducha.
(R 8,1)
Jedna Dávidova vychádzka pod¾a tela,
keï rozmaznával svoje telo, dal priechod
prirodzenej lenivosti a pohodliu so záha¾kou na terase svojho paláca (zrejme
v rámci zaslúeného odpoèinku, potrebného zrekreovania sa a nutnosti uitoèného rozptýlenia) úplne postaèila na
osudný pád, ktorý ho nielen zneucuje,
ale priamo vrhá do Boieho súdu!

Kto chodí pod¾a tela,
nemá inú perspektívu ako
¾udskú potupu a Boí súd.
Naproti tomu Uriá vyiel pod¾a Ducha
do Hospodinových bojov, v ktorých mu
ani niè iné nezostávalo, ako svoje telo
ukázni a podrobi poiadavkám vojenskej sluby, v ktorej ide o ivot a nie
o nejakú rekreaènú idylku. Tajomstvo
Uriáovej zdranlivosti, v ktorej dokáe
odola rafinovaným Dávidovým zvodom
je v tom, e jeho srdce a mylienky sú pri
truhle Hospodinovej, pri jeho velite¾ovi
Joábovi a pri spolubojovníkoch! Preto
nemá zmysel pre práva svojho tela, lebo
je celkom zaujatý nieèím o moc vzneenejím, vzácnejím a dôleitejím. Tým
je naplnené jeho srdce a to celkom ovláda jeho myse¾. Preto ani nemohol by
potupený a nebolo niè, èo by ho uviedlo
pod Boí súd.
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By v Kristu Jeiovi znamená
by v Jeho zmý¾aní a vlastnostiach, jeho jedineènom
diele, v bojoch a práci, by
s Jeho verným ¾udom! Potom
sa vytratí zmysel pre potreby
vlastnej osoby, nie je miesto
pre iadosti tela  nie je nijakej
potupy a odsúdenia!

Ján erfel

STOJTE V SLOBODE
Tak teda stojte v slobode, ktorou nás
Kristus oslobodil, a nepriahajte sa zase do jarma rabstva. (Gal 5,1)
Tak napomínal apotol Pavol veriacich
Galaanov, ale tieto slová patria aj nám,
Boiemu ¾udu v tejto dobe. Ó, nerozumní,
kto vás tak omámil, aby ste neboli
posluní pravde? Tá pravda je Pán Jei
Kristus. Ukriovaný a vzkriesený. Èi ste
tak nerozumní? Zapoènúc Duchom,
telom dokonávate. Kde je vaa rados,
pokoj, viera, istota, základ. Preèo neveríte Bohu? Èi vám nestaèí to dokonalé
dielo Boej lásky, Golgota, obe Pána
Jeia Krista? Èi neveríte Jeho zas¾úbeniam: A h¾a, ja som s vami po vetky
dni a do skonania sveta (Mt 28,20),
a: nikto ich nevytrhne z mojej ruky
(J 10,28)? Viera je to, ktorá vidí, nachádza, prijíma oèistenie od naich hriechov.
Rovnako aj vyslobodenie z moci hriechu.
Ta istá ruka zachraòujúcej lásky, ktorá
vymazala ná hriech, znièila aj jeho moc.
Ta istá milos, láska, skrze ktorú sme
zmierení s Bohom, nás navdy vyslobodila z otroctva hriechu, rozlámala okovy.
Ta istá krv, ktorá nás oèistila a oèisuje od
kadého hriechu, voviedla nás v úplnú
Kristovu slobodu.

Aká to predivná milos, velebenia
hodná láska, aká to drahocenná krv!
...vediac to, e ná starý èlovek je
spolu ukriovaný, aby bolo zmarené
telo hriechu èo do svojej pôsobnosti,
aby sme viac neslúili hriechu (R 6,6).
Tu vidíme, e sme nali v smrti Pána
Jeia Krista na kríi vzh¾adom k námu
starému postaveniu smr. H¾adiac na túto
udalos, skutoènos, hovorí apotol Pavol
o sebe: S Kristom spolu ukriovaný
som a ijem u nie ja, ale ije vo mne
Kristus (G 2,20). Z týchto slov jasne
poznávame, e to èo sme od prirodzenosti, starý èlovek, je skrze smr Pána
Jeia na kríi pred Bohom navdy
odstránený. U neijem ja, ale ije vo
mne Kristus. I najslabí veriaci upierajúci
svoj poh¾ad viery na Golgotu, smie slobodne, radostne vola: Ja som spolu
ukriovaný, spolu som zomrel a spolu
vstal z màtvych k novému ivotu s Pánom Jeiom Kristom, mojím Spasite¾om. On nás miluje veènou láskou, kto
nás od nej odlúèi? Èi súenie alebo
úzkos alebo prenasledovanie alebo
hlad alebo nahota alebo nebezpeèenstvo alebo meè? Lebo som presvedèený, e ani smr ani ivot ani anjeli
ani vrchosti ani moci ani prítomne ani
budúce veci ani vysokos ani hlbokos ani niktoré iné stvorenie nebude
môc odlúèi nás od lásky Boej, ktorá je v Kristu Jeiovi, naom Pánovi
(R 8,35,38-39).
Preèo je potom to¾ko pochybností,
trápenia, smútku, nepokoja, namáhania,
plaèu, telesnosti, spoliehania sa na vlastnú silu?
Jedine skrze vieru, vo viere, môeme
prija víazstvo. Lebo vetko èo sa narodilo z Boha, víazi nad svetom a toto
je to víazstvo ktoré zvíazilo nad svetom  naa viera (1J 5,4). Len tam je
skrytý prameò sily, radosti, slobody. Stojme v slobode, ktorú máme v Kristovi, ktorou nás oslobodil! Nezabudnime za òu
ïakova!
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Karel Koøínek

Cestou ivotem, 4. 2. 1977, roèník 35.

TICHÝ A POKORNÝ
SRDCOM
...uète sa odo mòa, lebo som tichý
a pokorný srdcom a nájdete odpoèinutie svojim duiam. (Mt 11,29)
S takým previnilcom sa Pilát doteraz
vo svojom ivote nestretol. asne: Èi
niè neodpovedá, èo títo svedèia proti
tebe? a pokraèuje s vedomím svojej
moci: Èi nevie, e mám moc a prepusti a vyda na smr? Ete viac je
naplnený úasom a pocitom doteraz
nepoznanej bázne, keï poèuje: Nemal
by si nado mnou nijakú moc, keby ti to
nebolo dané zhora, a preto ten, kto ti
ma vydal, má väèí hriech.
Tichos Pána Jeia Krista vyviera z vedomia Boej zvrchovanosti, bez ktorej
nepadne na zem ani jeden vrabèek, ani
jeden vlas z hlavy  o èo viac otázka
¾udského ivota a smrti! Aký k¾ud a pokoj
pramení z faktu, e o mojom ivote rozhoduje jedine dobrotivý a láskyplný Boh
a niekto iný len vtedy, keï mu to On dovolí. A ak dovolí, potom je to istotne iba preto, aby som ho týmto spôsobom oslávil.
Pán dokázal prijíma z Boích rúk celú
¾udskú nenávis, nevïak, zradu a podlos. Preto nebolo v Jeho srdci miesto pre
hnev, horkos, rozhorèenie, ¾útos a nenávis. Keï je na kríi predmetom najväèieho pohàdania a najurálivejieho
posmechu, prosí:

Otèe, odpus im, lebo
nevedia, èo robia! (Lk 23,34)
On sa nezaoberá sám sebou a svojou
bolesou, ale spásou úbohých satanových obetí! To je Jeho pokora a len v týchto Jeho vlastnostiach má naa dua svoje
odpoèinutie!

17

Ladislav Paluga

Cestou ivotem, 29. 3. 1977, roèník 35.

VIERU SOM ZACHOVAL
Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. (2Tm 4,7)
Ak v èasoch apotola Pavla nebolo ¾ahké
zachova vieru a do konca ivota, o èo
menej ¾ahké je to dnes! Ide toti o pravú
vieru, ivú vieru, nielen vierovyznanie
a vnútorné presvedèenie o Boej existencii. O zachovanie tejto viery a takejto viery sa vedie celoivotný duchovný boj.
Nie je to teda iadne pohodlné preívanie rokov ivota po obrátení vo vedomí toho, e Pán Jei za nás vetko
vykonal. On vykonal, èo vykona mal a èo
sme my nemohli vykona, ale nevykonal
to, èo èaká od nás, aby sme Ho tu na zemi oslávili ako víazi nad pokueniami.
Ani na jedného kresana toti nezabúdajú duchovné moci zlosti. Na kadého si
satan vyskúa svoju taktiku a úskoènos.
(Ef 6,11-12) Denne sa snaí strhnú do
hriechu, èi u prestupovaním priamych zákazov, alebo nekonaním poslania, ktoré
nám Pán zanechal. Veï pre náho nepriate¾a niet niè ¾ahieho, ako nastroji nám
rôzne potrebné a uitoèné veci, s ktorými sa potom zaoberáme, èas plynie
a to, èo oèakáva od nás Pán, sa nekoná.
Kto má a zachováva si pravú vieru,
ten òou vidí ponad tieto úskoky veci veèné, veci krá¾ovstva Boieho, ktorým venuje svoj ivot.

Daniel Moji

SILA OBECENSTVA
Pán Boh stvoril èloveka do obecenstva.
Okrem toho, e mal obecenstvo so
Stvorite¾om, stvoril mu pomoc, ktorá by
mu bola roveò. Mylienka potreby obecenstva vystupuje do popredia v Starom
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i Novom zákone. Hriech ho naruil vo
vzahu medzi èlovekom a Bohom, ale aj
vo vzahoch medzi ¾uïmi. Priiel vak
Kristus, aby zboril túto prekáku a obnovil
pokazené vzahy. ia¾, nie kadý si uvedomuje túto potrebu. Preto neèiní pokánie, a tak ostáva bez zmierenia s Bohom
i s ¾uïmi. ia¾, aj Boie deti, obmyté krvou
Baránka, sa niekedy nechajú oklama
diablovi a nepreívajú plnú rados z obecenstva s Otcom, Jeho Synom Jeiom
Kristom i s bratmi a sestrami.
V idom 10,24.25 vidíme riziko kresana samotára, ktorý ije bez svojho
zhromadenia: ...neopúajúc svojho
zhromadenia...
V Zjavení Jána 3,17 riziko zboru
samotára: ... nikoho nepotrebujem...
V tejto úvahe sa viacej zameriame na
druhé spomínané riziko, hoci obe vyadujú nau pozornos a vedú nás k ostraitosti.
Podobne, ako Eva dostala meno
Adam: Mua a enu ich stvoril a poehnal ich a nazval ich meno Adam,
v deò, v ktorý boli stvorení (1M 5,2),
tak sa Cirkev volá Kristus: Lebo ako je
telo jedno a má mnoho údov a vetky
tie údy toho jedného tela, hoci ich je
mnoho, sú jedným telom, tak aj Kristus (1K 12,12). Táto pravda platí pre
miestny zbor  miestnu cirkev, i pre
veobecnú Cirkev. Tak ako sme v rámci
zboru súèasou jedného tela, podobne
sme s veriacimi v rámci celej Cirkvi.
Apotol Ján napísal v 1J 1,1-3: ...aby
ste aj vy mali obecenstvo s nami...
V minulosti boli pustovníci, ktorí ili
osamotene v jaskyniach. Aj dnes sa dá
prei aj s jednou oblièkou, jednou rukou
èi s polovicou p¾úc... Otázkou je, aký je
to ivot. Podobne vyzerá ivot bez obecenstva s bratmi. Je pravdou, e kadý
zbor musí by nezávislý a nemá by centrálne riadenou náboenskou organizáciou s formálnymi zväzkami. Treba si ale
da pozor aj na opaèný extrém, na maximálnu izoláciu od ostatných zborov.

KRESAN
Niekto to prirovnal k odtrhnutému vagónu. Niektorí to aj vyskúali a za cenu svätosti sa oddelili od menej svätých. Mnohí
z nich dopadli ete horie. Buï ich satan
dostal v uèení, alebo na nemorálnosti.
Ak je Cirkev jedno Telo, tak má jednu
Hlavu, jedno uèenie, ale aj vzájomné
vzahy medzi jednotlivými údmi. Osamotené mesto Lai spomínané v knihe
Sudcov 18,27-28 sa stalo ¾ahkou korisou pre nepriate¾ov: A oni vezmúc to,
èo spravil Mícha i kòaza, ktorého mal,
prili na Lai, na ¾ud ijúci v pokoji
a pobili ich ostrím meèa a mesto spálili
ohòom. A nebolo nikoho, kto by ich
bol vytrhol od Sidona a nemali nièoho
spoloèného s niktorým èlovekom a lealo na doline, ktorá je pri Bét-rechóbe, a potom zase vystavili mesto a bývali v òom. Podobné nebezpeèenstvo
hrozí osamotenému kresanovi i izolovanému zboru aj dnes.
V Novom zákone vidíme nielen uèenie, ale aj prax, príklady na aktívne obecenstvo medzi zbormi.

V nasledovných riadkoch si
uvedieme 5 bodov  príkladov
na takéto vzahy:
1. Povzbudenie, dobrý vzor a vplyv
jedného zboru na iné zbory:
A vy ste sa stali naimi nasledovníkmi
a Pánovými prijmúc slovo v mnohom
súení a s radosou Svätého Ducha,
take ste sa stali vzorom vetkým
veriacim v Macedonii a v Achaji, ale aj
na kadom mieste sa rozniesla vaa
viera v Boha, take nám netreba niè
hovori. Lebo oni sami zvestujú o nás,
aký bol ná príchod k vám, a ako ste sa
obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúili Bohu, ivému a pravdivému (1Ts
1,6-9), take my sami sa chválime vami
v cirkviach Boích oh¾adne vaej trpezlivosti a viery vo vetkých vaich prenasledovaniach a súeniach, ktoré
znáate (2Ts 1,4).
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2. Praktická pomoc pre iné zbory:
A z uèeníkov, jeden kadý z nich, si
zaumienil, e pod¾a toho, ako je ktorý
zámoný, polú cie¾om sluby podporu bratom, ktorí bývajú v Judsku, èo
aj urobili polúc to na starích po
Barnabáovi a po Saulov (Sk 11,29.30)
 pomoc v èase hladu bratom ijúcim
v Judsku. Podobné vere sú aj v R 15,
25.26: Lebo Macedonii a Achaji sa videlo za dobré z úèasnosti urobi nejakú zbierku pre chudobných zo svätých, ktorí sú v Jeruzaleme. Lebo sa im
to videlo za dobré a sú ich dlníkmi.
Lebo ak dostali pohania úèas na ich
du-chovných majetkoch, podlni sú im
tie sväte poslúi telesnými.
3. Duchovná pomoc, záujem
o prácu v iných zboroch:
A Filip ziiel do mesta Samárie a kázal im Krista... A keï poèuli apotolovia, ktorí boli v Jeruzaleme, e Samária
prijala slovo Boie, poslali k nim Petra
a Jána... (Sk 8,5.14).
4. Duchovné dary vyuité
nielen v domácom zbore:
A dopoèula sa o tom cirkev v Jeruzaleme a vyslali Barnabáa, aby preiel
a do Antiochie, ktorý, keï priiel
a uvidel tú milos Boiu, zaradoval sa
a napomínal vetkých, aby v predsavzatí srdca zotrvali verní Pánovi, pretoe bol dobrý mu a plný Svätého
Ducha a viery. A ve¾ký zástup bol pridaný Pánovi. Potom odiiel Barnabá
do Tarzu vyh¾ada Saula, a keï ho naiel, doviedol ho do Antiochie. A stalo
sa tak, e sa celý rok schádzali v tamojom zbore a uèili ve¾ký zástup...
(Sk 11,22-26).
5. Odporúèacie listy sú ïalím
dôkazom, e medzi jednotlivými
autonómnymi zhromadeniami
existovali aj návtevy veriacich,
napríklad:

19
Èi zase zaèíname sami seba odporúèa? Alebo èi azda potrebujeme, ako
niektorí, odporúèajúcich listov na vás
alebo od vás odporúèajúcich? (2K 3,2).
Pre zachovanie dobrých vzahov medzi
zbormi je najlepia prevencia. Okrem
iného je òou také správanie, ako je uvedené v 1K 10,31-33: Tak sa chovajte,
aby ste neboli urákou ani idom ani
Grékom ani cirkvi Boej, tak ako sa i ja
¾úbim vetkým vo vetkom neh¾adajúc
svojho vlastného úitku, ale úitku
mnohých, aby boli spasení. V naich
oèiach dobré veci ete nemusia by dobré
v oèiach iných bratov a sestier, a ak majú
by prekákou pre veriacich z iného zboru, je namieste popremý¾a, èi sú dobré
aj v oèiach Boích a èi stoja za to, aby
naruili obecenstvo s inými zbormi.
V prípade, e u izolácia jednotlivca èi
zboru nastala, cesta spä vdy existuje.
Je òou pokánie, vyznanie hriechu a napravenie vzahu v prvom rade voèi Bohu,
a potom aj voèi druhým. V èase vojny
izolované mesto Ciklag zbili lúpení
Amalechiti a zajali eny i deti. Písmo
v 1Sam 30. kap. hovorí o tom, e situácia
navonok beznádejná sa dala zachráni.
Predchádzal tomu plaè, posilnenie sa
Dávida v Hospodinovi i boj o to. Výsledkom bola záchrana a podelenie sa s korisou s inými (v. 26), ktorí v budúcnosti
mohli pomôc iným spôsobom Dávidovi.
Ak sa nám aj zdá, e ná zbor si stojí
pridobre, nikdy nepovedzme, e nikoho
nepotrebujeme. Potrebujeme sa navzájom, ako jednotlivci, tak aj zbory. Preto
bratia èasto i s rodinami navtevujú na
základe osobného pozvania, èi cez plánik, iné zbory a malé zhromadenia. Preto sa stretávame aj na väèích zhromadeniach, èi iných príleitostiach oblastných i celoslovenských (mesaèné zhromadenia, stretnutie mládee, vzdelávacie pobyty, celoslovenské stretnutia veriacich i mládee, bratské, pastierske èi misijné návtevy...). Nepodceòujme takéto
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monosti, zoberme si z nich úitok a prinesme tam aj my nieèo, èím môeme povzbudi, potei, napomenú...
Zároveò si zachovávajme zdravú
mieru samostatnosti, jedineènosti, ktorá
prislúcha zlatým svietnikom, ktoré drí
Pán Jei vo svojej pravici. A ak vidíme
trhlinu v Boom ¾ude, modlime sa, aby
bola biblickým spôsobom odstránená, na
poehnanie pre vetkých a na rados
Pánovu.

l

l

l

l

l

Frantiek Jan Køesina

Ze slov pravdy a lásky, 1924, roèník VIII.

TICHÉ ROZHOVORY
 BOÍ PRÍBYTOK
Izraelský národ bol vykúpený krvou
baránka z odsúdenia, ktoré stihlo Egypt
a bol vyslobodený z moci faraóna Boou
mocou. Vyli z Egypta vo ve¾kej sile
a vystretým ramenom (2Kr 17,36).
Zakrátko potom, èo vyli na pú,
poèuli slová: A spravia mi svätyòu, aby
som býval prostred nich (2M 25,8).
Aký vzácny príkaz! Vyjavuje nám Boiu
vrúcnu iados zostúpi k padlému èloveku, aby ho oslobodzoval. Èlovek nemohol
vystúpi k Bohu, ale Boh mohol zostúpi
k èloveku. Táto Boia túba sa úplne naplnila zostúpením Pána Jeia k nám:
A to Slovo sa stalo telom a prebývalo
medzi nami... (J 1,14). Èi neverí, e ja
som vo svojom Otcovi a Otec vo mne
...ale Otec, ktorý prebýva vo mne...
(J 14,10). ...ako e Boh bol v Kristovi
mieriac so sebou svet (2K 5,19).
Ale aj dnes sa môeme tei z Boej
prítomnosti a prítomnosti Pána Jeia prostredníctvom Svätého Ducha ako v cirkvi, tak i v jednotlivcoch, èo spoznáme
z nasledujúcich miest:
l

...Lebo veï vy ste chrámom ivého
Boha, ako povedal Boh: Budem býva v nich a prechádza sa (2K 6,16).

l

l

Lebo kde sú dvaja alebo traja
zhromadení v mojom mene, tam
som i ja v ich strede (Mt 18,20).
...aby Kristus skrze vieru prebýval
vo vaich srdciach (Ef 3,17).
...Zostaòte vo mne a ja vo vás...
Ja v nich (J 15,4; 17,23).
...ake Duch Boí prebýva vo vás
(R 8,9; 1K 3,16).
...pretoe ten, ktorý je vo vás je
väèí... (1J 4,4).
...kto zostáva v láske, zostáva
v Bohu a Boh v òom (1J 4,16).
...Kristus vo vás, nádej slávy...
(Kol 1,27) a iné.

V tisícroènom krá¾ovstve bude Hospodin
prebýva na Sione ( 132,14; Joel 3,21
a.i.) a keï koneène zostúpi nový Jeruzalem na novú zem, vtedy bude stánok
Boí s ¾uïmi a bude býva s nimi a oni
budú Jeho ¾udom a on Boh bude s nimi
a bude ich Bohom (Zj 21,3).
Boh bol s izraelským ¾udom a predsa
si tento ¾ud èasto poèínal tak, ako by
Boha vôbec nebolo. Èasto Ho popudzovali, protivili sa Mu, zavrhli Jeho zákon,
Jeho prorokov zavradili a dopúali sa
ve¾kých rúhaní (Neh 9,26).
No ako si poèíname my v jeho prítomnosti? Vnímame ju? Nezarmucujeme
Svätého Ducha? Keï je Pán s nami,
dávame Mu prvé miesto, ktoré Mu patrí?
Sedávame pri Jeho nohách? Zodpovedzme si tieto a iné otázky súvisiace
s Boou prítomnosou medzi nami.
Kòazi, Leviti a ¾ud  Vykúpený izraelský ¾ud sa delil na kòazov, Levitov a ¾ud.
Bolo dvanás pokolení ¾udu (dvaja Jozefovi synovia  preto dvanás), jedno
pokolenie Levitov a jedna kòazská rodina. Kòazi vzdávali Bohu poctu èie
chváloreèili, Leviti slúili a ¾ud nasledoval. Kadá z tých troch skupín predstavuje veriaceho a jeho vzah k Bohu.
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Kadý veriaci je zároveò kòaz,
Levita a prísluník Boieho ¾udu.
1. Kòazi vzdávali poctu,
chváloreèili.
To konajú i veriaci, pretoe aj oni sú kòazi
ako je napísané: ...ktorý si nás zamiloval a umyl nás od naich hriechov svojou krvou a uèinil nás krá¾mi a kòazmi
Bohu a svojmu Otcovi... (Zj 1,6-7).
A tie: ...sväté kòastvo, obetova
duchovné obeti, príjemné Bohu skrze
Jeia Krista... (1Pt 2,5). Tedy skrze
neho obetujme vdycky Bohu obe
chvály, to jest ovocie rtov, vyznávajúcich jeho meno (d 13,15). Túto prednos majú vetci svätí, nie iba vyvolená
skupina, ako bola kedysi v Izraeli  Áron
a jeho synovia, lebo kadý veriaci
v Krista bol oèistený tou istou krvou
a pomazaný tým istým svätým Pomazaním. Kadému kòazovi v Izraeli bolo
udelené oèistenie a pomazanie, ktoré boli
nevyhnutné k duchovnej slube a vzdávaniu pocty  a je nevyhnutné aj dnes.
Nezáleí na stave, veku a skúsenostiach.
Vetci vykúpení majú a môu vzdáva
poctu. Najmladí veriaci, ktorý sa len
vèera obrátil ako aj najstarí otec v Kristovi sú rovnako kvalifikovaní a zmocnení
obetova obe chvály Bohu. Sú spojení
so ivotom Najvyieho kòaza v nebesiach, ktorý sa nehanbí vola ich bratmi
(d 2,11), a ktorý prítomný v ich strede
upravuje ich duchovné obete v nebeskej
svätyni, kam vstupujú v duchu cez oponu,
aby Jeho prostredníctvom chválili Boha.
Pretoe také chváloreèenie h¾adá Otec...
2. Leviti slúili.
Ich prácou bolo nosenie stánku zmluvy
na púti, jeho postavenie, keï sa zastavil oblak a jeho zloenie, keï sa oblak
zdvihol, aby putovali ïalej. Oni sú krásny
obraz veriacich ako prepásaných sluobníkov Jeia Krista na zemi. Hovoria
nám o povolaní aj o schopnostiach a rozmanitosti v slube. Boh najprv pripravil

vykúpenie, potom povoláva ku spaseniu
a tých, ktorí sú spasení, povoláva a vystrojí k slube.
On tie ukazuje sluobníkovi vo svojom Slove jeho miesto, cestu a podiel.
I keï sa èasy a okolnosti zmenili, On i Jeho Slovo zostáva na veky nezmenite¾né
a preto i v tom, èo sa naej sluobnosti
týka, sa máme odvola jedine na Písmo.
Nech nám Boh dá srdce poddané a posluné a aj patrièné porozumenie, èo sa
sluby týka. To naliehavo potrebujeme
zvlá v týchto dobách, v ktorých sa
dáva prednos ¾udským pravidlám
a ¾udskej ordinácii pred Boím povolaním a Boím poriadkom.
3. ¼ud nasledoval.
Aj veriaci patria ku Boiemu ¾udu: ktorí
ste kedysi neboli ¾udom, ale teraz ste
¾ud Boí (1Pt 2,10). Sú oèistení Pánovi
za ¾ud zvlátny, horlivý dobrých skutkov
(Tit 2,14), ktorý bol vytrhnutý z moci temnosti (Kol 1,13) aj z prítomného veku
zlého (G 1,4). On je cudzincom a pútnikom (1Pt 2,11), vedený púou tohto
sveta Boími oèami ( 32,8) do nebeského odpoèinku a do mesta, ktoré má
základy, ktorého remeselníkom a stavite¾om je Boh (d 11,10).
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Upravené  Radoslav Stráòava

J. M. Davies, Rimanom, Sloboda Kresana

ÚVOD DO LISTU
APOTOLA PAVLA
RIMANOM
Epitola  jej dôleitos
Keby boli Pavlove epitoly zoradené za
sebou chronologicky, epitola Rimanom
by bola pravdepodobne iesta v poradí,
ale èo sa týka uèenia stojí na prvom
mieste. Jednou z príèin, pre ktoré mal
Pavol túbu ís do Ríma bolo, aby veriaci
 svätí, mohli by upevnení. Túto upevòujúcu slubu podáva aj vo svojom liste.
Je pravda, e prehlásenie aby ste boli
upevnení dobre vyjadruje úmysel a cie¾
epitoly. Medzi poslednými udalosami
v knihe Skutkov je tá ohromná búrka,
stroskotaná loï, ¾udia len tak-tak zachránení, a to vetko len preto, e Pavlove
slová neboli prijaté a naopak uposlúchli
sa slová väèiny. Doèasný juný vietor
vial a oni boli zvedení. Je to smutný prorocký obraz na tok dejín cirkvi. Spoloèné
svedectvo stroskotalo, pretoe Boie
slovo, tak ako je podávané v Pavlových
epitolách, vo väèine bolo obetované
a zamenené za to, èo je populárne, za to,
èo sa hodí a páèi väèine. Mnohí z veriacich, ktorí boli takto zmietaní kadým
vetrom uèenia, mohli by zachránení pred
vlnobitím búrky a pred stroskotaním, keby
boli bývali pouèení pravdami, ktoré sú
obsiahnuté v tejto dôleitej epitole.
V porovnaní s inými epitolami, miesto
jej dôleitosti môe by prirovnané ku
miestu, ktoré zaujímal oltár zápalnej obeti
v stánku. Tam dochádzala vina odpustenia. Tam sa kòazi poèas ich posväcovania nauèili o potrebe a hodnote obetí,
ktoré boli dostatoèné na to, aby boli súci
a pripravení vojs do svätyne za oponu.
To, èo im poskytovalo pokoj, keï vchádzali do prítomnosti Boej, bola skutoènos,

e sa oni sami najprv nauèili, ako si Boh
cení hodnotu krvi a obeti. Tak aj dnes, ak
veriaci  kòaz, má porozumie svojmu
miestu v obecenstve Jeho Syna, Jeia
Krista, náho Pána , ako je to podávané
v 1. Korinanom, alebo aby mohol slúi
vo svätyni pod¾a 2. Korinanom, musí by
on predovetkým upevnený v pravde
evanjelia pod¾a toho, ako je to vysvet¾ované v epitole Rimanom. Toto je
zvlá pravdivé a potrebné v dòoch, keï
Modernisti a Ritualisti na jednej strane
prevracajú evanjelium a na druhej strane
mnohí takzvaní evanjelisti ho robia ve¾mi
lacným.
Epitola Rimanom a Efeanom sú
jedineèné v tom, e Pavol nespája nikoho
so sebou, keï ich píe. Príèina tohto sa
musí h¾ada a nájs v tom, e Pavol v týchto dvoch epitolách napåòa to svoje dvojaké poslanie správy (domosprávy, správcovstva), svoje poslanie domosprávy
evanjelia a svoje poslanie domosprávy
o pravde v spojení s cirkvou (Kol 1,23-25,
Ef 3,3-11, 1K 2,1-11). Preto potom aj Pavol v liste Rimanom hovorí o evanjeliu
ako o svojom evanjeliu (2,16), o tom,
ktoré on ako apotol pohanov dostal, aby
ho íril aj iným. V Efeanom máme zase
pravdu týkajúcu sa cirkvi, ktorá je Jeho
telom, pravdu zvlá nám zjavenú cez
apotola.

Analýzy  èlenenia
Epitola Rimanom je rozèlenená na tri
èasti  èas týkajúca sa uèenia, èas týkajúca sa èasov a dôb (v súvislosti s Izraelom) a praktická èas  je ve¾mi dôleité
porozumie aj Boskému poradiu jednotlivých èastí. V Novom Zákone má uèenie o postavení veriaceho vdy prednos
pred napomenutiami oh¾adom jeho chodenia a konania. Takáto je milos v kontraste so zákonom. Pod zákonom sú na
prvom mieste zodpovednosti a z nich
potom pramenia poehnania. Pod milosou sa chodenie oèakáva ako výsledok
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poehnaní, ktoré sú u nae v Kristovi.
Zákon hovorí: Konaj a bude i!. Milos
hovorí: Konaj, pretoe ije!. Prvých
osem kapitol sa týka uèenia, ïalie tri
kapitoly sa týkajú èasov a dôb. Avak téma  predmet oboch èastí je ten istý. Obe
sa zapodievajú ivotnou otázkou spasenia, ale v prvej èasti je o spasení hovorené v spojení s jednotlivým hrienikom
v prítomnej dobe, kým zase v druhej èasti
je reè o spasení v spojení s Izraelom, ako
národom v prichádzajúcom veku.
l

l

l

l

Kap. 1-5: Spasenie z h¾adiska zákona, vzah ku zákonu a spravodlivosti.
Kap. 6-8: Spasenie z eticko-morálneho h¾adiska, vzah ku ivotu a praxi,
z telesného  fyzického h¾adiska,
vzah ku telu veriaceho.
Kap. 9-11: Spasenie z etnického 
národného h¾adiska, vzah ku Izraelu
a národom.
Kap. 12-16: Spasenie z praktického
h¾adiska, vzah ku rôznym ivotným
zodpovednostiam

Popri uvedenom hlavnom èlenení epitoly, je moné ju tie rozdeli na pä èastí
 kadú èas v spojení s jednou knihou
Mojiovou. Záhuba spôsobená hriechom a úplná skazenos èloveka, o ktorej je písané vo veroch 1,19 - 3,20,
zobrazená je v 1. knihe Mojiovej. Táto
kniha popisuje ako hriech voiel do
¾udského rodu a konèí sa èlovekom v rakve (Jozef), jeho ústa sú zatvorené smrou. Záhuba spôsobená hriechom dokazuje svoj vplyv na jednotlivcov (kap.3),
na rodinu (kap.4), na spoloènos (kap.6)
a na národy (kap.10). V epitole je èlovek
obvinený pred Bohom a nájdený vinný.
Jedno obvinenie za druhým je vynáané
proti nemu, a koneène kadé ústa sú
zapchaté a svet dovedený pod odsudzujúci výrok. Vina èloveka je dokázaná,
právo i stratené. Boská spravodlivos
naò uviedla smrte¾nos.
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Po záhube prichádza vykúpenie, ktoré
je zobrazené v 2. Mojiovej, s jej správou o vykúpení  vyslobodení skrze krv
Baránka zo súdu, ktorý priiel na Egypt.
Ono vyvrcholilo v ich úplnom vyslobodení
z ich otroctva a uviedlo ich pod autoritu
a panstvo iného, toho ktorý bol pôvodcom
ich vyslobodenia. Tam vidíme skutoènos, e vykúpenie bezpodmieneène
vedie do nového vzahu. Keï Izraeliti boli
vyvedení von z Egypta, boli dovedení do
nového vzahu s Hospodinom na Sinaji.
Boli uvedení do nového spoloèenstva
s Bohom, kede On býval v ich strede
v Stánku. Boli vyuèovaní ako majú prichádza do Boej prítomnosti a bolo im nariadené o svätosti, ktorou sa mali vyznaèova ako vykúpený ¾ud. Toto ponauèenie
je podané v 3. Mojiovej 6-8. kapitola.
Napomenutie pre obetujúceho, ako má
vloi svoje ruky na hlavu obeti a by tak
jedno s òou, s obeou v jej smrti, sú predobrazom na pravdu o veriacom, ktorý sa
stal jedno s Kristom v jeho smrti a zmàtvychvstaní, ako je to podané v epitole
Rimanom v kapitolách 6-8.
V 3. Mojiovej 26 je dané prorocké
slovo oh¾adne hriechu Izraela a jeho
rozohnania medzi národy, ale tie o ich
koneènom obnovení a navrátení, pre tú
zmluvu, ktorú Boh nikdy nezabudne.
Tento oddiel 3. Mojiovej sa vzahuje na
tri kapitoly epitoly, ktoré sa týkajú dôb.
Ako niekto môe èíta tieto slová bez
toho, aby nespoznal, e Boh má ete
svoje ciele milosti so svojim zemským ¾udom, je ako pochopite¾né. V tejto èasti
epitoly je dvanás krát zmienka o Izraelovi, ale slovíèko Izrael sa nezjavuje
nikde inde v epitole.
Praktická èas, ktorá sa zaoberá napomenutiami veriaceho, ako má i hodne evanjelia a tak zdobi uèenie Boie,
je zobrazená v 4. Mojiovej, kde je správa o pútnictve Boieho ¾udu. V 3. Mojiovej sa mnoho hovorí o kòazovi a kòazskej slube, ale ve¾mi málo o Levitovi. Ale
je to celkom opaène v 4. Mojiovej, kde
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je Levita na prvom mieste. Tam sluba
kòaza bola akoby viac skrytá, kým zas tá
levitská viac zjavná. Rimanom 6-8 hovorí
o tej skrytej slube, o ivote veriaceho
pred Bohom, jeho skrytom ivote, jeho
bojoch a víazstvách, kým zase Rimanom
12-15 pojednáva o tom ivote, ako sa on
prejavuje pred jeho bratmi a pred svetom.
V 5. Mojiovej je podaná a zopakovaná správa o Izraelovej minulosti. Toto je
priamy obraz Rimanom 15,14-16,25, s jej
dlhým súpisom mien a rôznych prejavov,
za ktoré sú niektorí pochválení. To môe
by prijaté ako obraz na súdnu stolicu
Kristovú, keï sa zakonèí pútnictvo a vetko, èo sme vykonali, u èi dobré, alebo
zlé, bude Ním odostreté.
Tak v epitole je vidite¾ný celý ivot
veriaceho, od odsúdenia cez ospravedlnenie, a po posvätenie a oslávenie.

Spravodlivos je jedno z hlavných
slov tejto epitoly a v spojení s ním,
uèenie epitoly je rozdelené
na es èastí:
1. Vina èloveka a v nej ivotná potreba
spravodlivosti.
2. Boh v milosti prichystal spravodlivos.
3. Boh vkladá spravodlivos do kajúceho
srdca.
4. Boh pôsobí spravodlivos v ivote
veriaceho a tak formuje vo veriacom
podobu Syna.
5. Boia spravodlivos prejavená v súde
Izraela, pád, plnos a prijatie Izraela.
6. Boia spravodlivos v prijatí veriaceho
zostatku, ich obnovení, ospravedlnení, oslobodení od viny a kra¾ovaní na
zemi.
V 1. Korinanom sa zdá, akoby bolo zhrnuté uèenie epitoly Rimanom. Ale vy
ste z neho v Kristu Jeiovi, ktorý sa
nám stal múdrosou od Boha i spravodlivosou i posvätením i vykúpením. (1,30). Vetky tieto tri veci vidíme
v epitole  Kristus naa spravodlivos

(kap. 3,2-5,21), Kristus nae posvätenie
(kap. 6-8) a nakoniec Kristus nae vykúpenie (8,23)

Prevzaté: DÖNGES

J. M. Davies, Rimanom, Sloboda Kresana

HOSPODINOVE
SLÁVNOSTI VO SVETLE
EVANJELIA
Pesach Hospodinovo 
 Ve¾ká noc
Je prvou zo siedmych Hospodinových
slávností. Boh nám v nej podáva jasný
obraz vykúpenia Boieho ¾udu z moci
a otrockej sluby nepriate¾a, aby mohol
by uvedený do zas¾úbenej zeme plnej
poehnania. Preto nie náhodou je v poradí prvou zo vetkých slávností. Ba, nepoznáme krajie a vhodnejie zobrazenie
smrti Pána Jeia Krista ako vo ve¾konoènom Baránkovi, o ktorom prorokovali vetci proroci a po Jána Krstite¾a a osvedèovali: H¾a, Baránok Boí! A my môeme poveda: Ná ve¾konoèný Baránok
je za nás zabitý, Kristus (1K 5,7).
Slávnos Pesach sa mala slávi v Izraeli kadoroène kvôli trvalej upomienke na
deò ich vyvedenia z Egypta, z moci nepriate¾a a z domu sluby. Vtedy uvidel ¾ud
Hospodinove vyslobodenie. Krv baránka
bola preliata za nich a chránila ich pred
súdom nutne predchádzajúcim ich oslobodenie a východ z poroby. Vimnime si
tu niektoré veci.

Krv baránka
Boh sa ukázal svojmu sluobníkovi Mojiovi, ktorý mal vyvies Izraela z jeho
trápenia v Egypte a povedal mu: Istotne
som videl trápenie svojho ¾udu, ktorý
je v Egypte, a poèul som ich krik pre
tých, ktorí ho honia, lebo znám jeho
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bolesti a zostúpil som, aby som ho vytrhol z ruky Egypanov a aby som ho
vyviedol z tej zeme hore do zeme oplývajúcej mliekom a medom, na miesto
Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja,
Heveja a Jebuzeja (2M 3,7-8). Ale faraón, pred ktorého Moji predstúpil v mene
Hospodinovom s výzvou, aby prepustil
¾ud, neposlúchol Boí rozkaz ani po nieko¾konásobnom súde a mnohých znameniach a divoch. Tu Hospodin pozdvihol svoje rameno k poslednej rane a k súdu nad
faraónom a celou zemou: Vetko prvorodené Egypanov malo by usmrtené v jedinej noci; lebo odplata za hriech je smr.
Ale èo sa malo sta s Izraelom? Èi
neboli rovnako hrieni? Nemal aj ich zasiahnu ten istý rozsudok smrti ako aj
Egypanov? Ale Boh, ktorý si vyvolil
Abraháma a skrze jeho potomkov chcel
poehna vetky èe¾ade zeme, naiel
cestu k oslobodeniu ¾udu svojej zmluvy,
svojho prvorodeného (2M 4,22). Baránka bez pokvrny, ktorý mal vytrpie
smr za kadú jednu rodinu.
Hospodin necháva svojmu ¾udu zvestova: Tento mesiac vám bude poèiatkom mesiacov; prvým vám bude z mesiacov v roku... Desiateho dòa tohto
mesiaca si vezmú kadý dobytèa, pod¾a domu svojich otcov, dobytèa na
dom... Dobytèa budete ma bez vady...
budete ho opatrova a do trnásteho
dòa tohto mesiaca, a zabije ho celé
zhromadenie obce Izraelovej medzi

oboma èasmi veèernými. Potom vezmú z jeho krvi a dajú na obe strany
podvojí aj na vrchný prah na domoch,
v ktorých ho budú jes... A budete ho
jes v spechu; to je Pesach Hospodinovo... A tá krv vám bude na znamenie
na domoch, v ktorých budete, a keï
uvidím krv, preskoèím vás, a nebude
medzi vami rany zahubi, keï budem
bi prvorodené v Egyptskej zemi
(2M 12,2-13).
Teda nie preto, e by bol Izrael lepí
ne Egypania, urobil Boh rozdiel a prvorodených Izraela uetril. Krv bezvadného
baránka chránila Izrael pred svätými
oèami spravodlivého sudcu. Jedine krv
ve¾konoèného baránka urobila rozdiel;
táto drahá krv rozhodla, kto má by zachovaný a koho stihne smr.

Spravodlivý základ milosti
Bola to síce od Boha milos, e uèinil
zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakobom a dal im a ich potomkom vzneené
zas¾úbenia. Aj to bola Boia milos, e dal
teraz Izraelitom baránka pre ich záchranu
pred súdom. Ale Boh, ktorý sa prejavoval milosou, je tie svätý a spravodlivý
k hriechu. Preto bol potrebný spravodlivý
základ, na ktorom by Boh mohol zaloi
svoju milos a naplni na òom svoje
zas¾úbenia. Týmto bola krv èistého obetného baránka, ktorý poloil ivot za vinných, a tak bol vzneeným obrazom Pána
Jeia Krista, pravého Boieho Baránka,
ktorého krv oèisuje od kadého hriechu.
Tak mohli by hriechy izraelského ¾udu,
ktorý sa pod¾a Boieho nariadenia skryl
za túto krv oèistené a ich prvorodení
zachovaní. Krv baránka zodpovedala ako
Boím spravodlivým poiadavkám, tak
i potrebám vinného ¾udu. Tu bolo oèistenie a vykúpenie.
Ak bude neskôr ostatok Izraela
zachovaný, aby prebýval v zemi otcov
a poíval tam Boie poehnanie pod¾a
zas¾úbenia, stane sa to práve tak iba pod
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zátitou krvi Baránka bez vady. Srdcia
tohto ostatku budú potom vyznáva
s prorokom, ktorý prorokoval o tom
pravom ve¾konoènom Baránkovi, Pánovi
Jeiovi, o tom ukriovanom Mesiáovi:
On bol smrte¾ne ranený pre nae prestúpenia, zdrtený pre nae neprávosti;
kázeò náho pokoja bola vzloená na
neho, a jeho sinavicou sme uzdravení
(Iz 53,5).

KRESAN

svoje hriechy a s túbou po odpustení
a pokoji sa vierou uchopí v plnej dôvere
v Boiu milos odpustenia, ktoré mu Boh
pripravil v drahej obeti Svojho Syna. Tak
nachádza ochranu a úkryt pred Boím
spravodlivým súdom a svätým hnevom,
dochádza veèného spasenia. Dua je
teraz ako pokropená krvou, pozná pravdu
o cene Kristovej krvi, pre ktorú jej Boh
nepoèíta hriechy a nespomenie previnenia. Lebo Keï vyznávame svoje
hriechy, verný je a spravodlivý, aby
Pokánie a viera
nám odpustil hriechy a oèistil nás od
No, milý èitate¾, pre teba vyvstávajú ete
kadej neprávosti (1J 1,9). Blahoslao moc dôleitejie veci a otázky, ako je
vený èlovek, ktorému Pán nepoèíta
budúci návrat, zhromadenie a poehnahriechy (R 4,8).
nie Izraela: veèné spasenie tvojej nesmrVerí tomu, milý èitate¾? Krv Boieho
te¾nej due. Onen ve¾konoèný baránok
Syna, Jeho obe, Jeho dokonané a dov Egypte je iba tieò Pána Jeia Krista,
konalé dielo spasenia je základ náho
Boieho Baránka. Len sa zaspasenia a pokoja pred Bomysli, èo znamená pre oèiste- Hla, Baránok Boí, hom. Len tu môe Boh v dokonie tvojich hriechov Jeho pre- ktorý sníma hriech nalej harmónii so spravodsveta (J 1,29)
liata krv. Bez nej zostane pod
livosou preukáza milos vinBoím hnevom v spravodlivom
nému hrienikovi, odpusti mu
veènom odsúdení. Keby Izraeliti nepotrevetky hriechy a urobi ho úèastníkom
li veraje dverí krvou baránka napriek
veènej slávy. No iba na toho sa vzahuje
tomu, e zomrel, aj ich by stihol súd. A
a iba toho skutoène zachraòuje Kristova
keï bola krv na verají dvier, bol dom pod
krv, a tomu èlovekovi Boh odpúa
jej ochranou pred anjelom zhubcom
hriechy, ktorý osobne vo vedomí svojej
pod¾a Boieho prehlásenia: Keï uvidím
viny a nehodnosti kajúcne pred Bohom
krv, preskoèím vás.
vyznáva svoje hriechy a celým srdcom sa
Pán Jei zomrel, prelial svoju krv na
privinie k Pánovi Jeiovi, ktorý na kríi
kríi. Odvtedy je vyhlásené odpustenie
zomieral aj za neho hrienika.
hriechov kadému, kto verí v Neho, lebo
Pisate¾ týchto riadkov sa utiekol ako
Boí Baránok sòal hriech sveta a stal
mnohí ïalí pred ním a po òom zo
obeou zmierenia za hriechy celého
vetkých svetových strán skrz Boiu
sveta: Hla, Baránok Boí, ktorý sníma
milos k Pánovi Jeiovi, tomu jedinému
hriech sveta (J 1,29); A on je zmiereProstredníkovi a Spasite¾ovi, ktorého krv
ním za nae hriechy, no, nie len za
ho zmierila s Bohom. Preto môe s nimi
nae, ale aj za hriechy celého sveta
radostne vyznáva: A tak teda je o mno(1J 2,2). Ale dielo Kristovo na kríi samo
ho istejie, e teraz, keï sme osprao sebe automaticky nezachraòuje iadnevedlnení jeho krvou, budeme zachráho hrienika. Ak má ma hrienik odnení skrze neho od budúceho hnevu
pustené svoje hriechy, musí sa osobne
(R 5,9). Alebo ako to krásne vyjadruje
utiec k tejto poehnanej a dokonale
jedna pieseò: Súd a smr nás viacej
dostatoènej obeti. A to urobí tak, e sa
ne¾aká, Jeho krv nás vdy chráni a zakrýkajá pred Bohom a v hlbokom sebapozva. Milý èitate¾, je to u aj tvoje postavenaní ako hrienik s bolesou vyznáva
nie pred Bohom?
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Bezvadný Baránok Kristus
Ve¾konoèný izraelský baránok v Egypte
musel by desiaty deò prvého mesiaca
v roku vybraný zo stáda a musel by bez
akejko¾vek vady (2M 12,3-6). Poèas troch
dní, v ktorých bol baránok oddelený od
ostatného stáda a chovaný doma a do
dòa zabitia, mal kadý èlen domácnosti
baránka pozorova a opatrova a do
trnásteho dòa toho mesiaca: A majúc
naò pozor budete ho opatrova a
do trnásteho dòa tohto mesiaca...
(2M 12,6). Cie¾om tohto nariadenia bolo
presvedèi sa o dokonalosti vybraného
baránka a vylúèenie akejko¾vek pochybnosti o jeho vhodnosti k obeti. Kadý
èlen domácnosti si ho mohol pritom zamilova, veï mal za kadého z nich trpie
a zomrie.
Pravda, baránok bol bez vady aj vtedy, kým bol v stáde, ale jeho dokonalos
a vhodnos k obeti Bohu bola pred ¾uïmi
skrytá. No poèas troch dní v centre
pozornosti kadého èlena domácnosti.
Ó, ako to prehovára k naím srdciam
a stavia pred ne Pána Jeia ako obe
zmierenia, ktorého bedlivo pozorovali oèi
izraelské národa po tri roky, v ktorých
verejne pôsobil a uèil ako ich Mesiá
predtým, ne trpel a zomrel za ¾ud. Do verejného vystúpenia bola Jeho dokonalos
skrytá. Bol ako jeden z nich 30 rokov.
Trikrát desa rokov il v skrytosti ivot
poslunosti a závislosti. Boh spojil s èíslami udalosti v Písme, a tak urèil ich duchovný pojem. Èíslo desa spojil s Boím
zákonom a tak ním pripomína ¾udskú
zodpovednos a poslunos Boím poiadavkám. Pán Jei hovorí o zodpovednosti èloveka v podobenstve o desiatich
pannách a sluobníkoch, ktorým zveril
desa hrivien. V udalosti o ve¾konoènom
baránkovi tento zostáva v stáde do desiateho dòa, a a potom je zo stáda vyvedený ako bezvadný. Podobne aj Boí Syn
zostal trikrát desa rokov skrytý v poddanosti a poslunosti, a a potom vystúpil

na verejnos ako izraelský Mesiá a Spasite¾ sveta. Áno, Boh chcel u upúta
pozornos sàdc a myslí na zas¾úbeného
Prostredníka a Vykupite¾a, Svojho milovaného Syna.
Od tej chvíle, kedy Pána Jeia predstavil Ján Krstite¾ uèeníkom a celému
národu ako Boieho Baránka, boli oèi
Izraela upreté na Neho. Mohli vidie
zas¾úbeného Vykupite¾a v Jeho dokonalosti a vzácnosti prv, ako trpel a zomrel
ako ve¾konoèný Baránok. No ia¾, väèina ¾udu Ho neprijala, neiadali si Ho.
Nenávideli Ho práve preto, lebo v dokonalosti oslávil Boha, v milosti sa ujímal chudobných a hrienych a odkryl pokrytectvo
farizejov. Nakoniec h¾adali vhodný èas,
v ktorom by Ho usmrtili. Nechceli poèas
sviatku, aby sa nevyvolali rozbroje v ¾ude.
No Boh vykonáva Svoju radu, aby Jeho
milovaný Syn trpel a zomrel ako ná jediný a pravý ve¾konoèný Baránok práve
na slávnos ve¾konoèného baránka 
Paschy, poèas hodu baránka. Predobraz
mal by dokonalý (Mk 14). Aké zvlátne je
toto vetko.

Boí poh¾ad na krv
Aké jasné a jednoznaèné bolo Boie
slovo, ktoré Izraelitom s¾ubovalo a zabezpeèovalo plné oslobodenie spod Boieho
súdu v domoch pokropených krvou. Boh
tu hovorí: A tá krv vám bude na znamenie na domoch, v ktorých budete,
a keï uvidím krv, preskoèím vás, a nebude medzi vami rany zahubi, keï
budem bi (prvorodené) v Egyptskej
zemi (2M 12,13). Boh pritom neh¾adel
na izraelských synov, ktorí neboli lepí od
egyptských, ale Boh h¾adel na krv. Bola
to krv baránka bez vady! Èo mohlo by
preto istejie, ne e prichádzajúci súd
ich nemohol zasiahnu? Boh dal Svoje
slovo; a èo On povedal, sa istotne stane.
Boh môe vetko, len nie klama. Krv
baránka, ktorého im sám Boh urèil pre
záchranu, bola základ ich bezpeènosti;
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a Boie slovo, v ktorom im Boh s¾úbil záchranu, bolo základom ich istoty a pokoja.

Bezpeènos vykúpenia
a istota spasenia
Milý èitate¾, bezpeènos vykúpenia a istota spasenia sú v o moc vyej miere
podielom veriaceho kresana, lebo pristúpil ...k pokropeniu krvou Jeia Krista... (1Pt 1,2). A o ko¾ko cennejia je táto u Boha, ne pokropenie krvou baránka
v Egypte! A slovo, usvedèujúce veriaceho
kresana z vykúpenia a spasenia, nie je
mu dané iba ústne, on ho má dokonca
v rukách písomne, èierne na bielom,
ako sa hovorí.
Vykúpenie, ktoré dostáva veriaci, tie
nie je, ako u Izraelitov, iba doèasné a fyzické, ale veèné: vykúpenie nesmrte¾nej
due. Áno, veriaci má v Pánu Jeiovi
Kristovi dokonalé, bezplatné, veèné spasenie. Boí Syn dokonal a vydobyl pre
tých, ktorí sú Jeho veèné vykúpenie.
Aké jednoduché, ale aj dokonale
uspokojujúce je to, èo Boh hovorí: Keï
uvidím krv, uetrím vás. Nehovorí:
Keï uvidíte vy krv, vtedy ste v bezpeèí.
Nie, Izraeliti naloili s krvou baránka
vo viere v Boie slovo a viac ju nevideli,
lebo sa nachádzali v domoch. Ale Boh
videl krv baránka; a On videl v nej viac,
ne v nej videli a ne jej rozumeli synovia
izraelskí, lebo On v nej videl jasný odkaz
na drahú krv Jeho milovaného Syna,
ktorá bola po stároèiach vyliata na golgotskom kríi.

A pri poh¾ade na túto drahocennú krv Jeia Krista mohol Boh
u vtedy chráni a zachova ¾ud
Izraela. Pod zátitou krvi mohli
Izraeliti vzhliada k prichádzajúcemu súdu v dokonalom k¾ude,
bez akejko¾vek pochybnosti, bez
akejko¾vek bázne.

Baránok stredobod
zhromadenia
Keï nadila vána polnoèná hodina
a Hospodin bil prvorodené, v celom Egypte nebolo jediného domu, v ktorom by nebolo nejakého màtveho. Ale aký pokoj panoval v domoch izraelských synov. Kadá rodina sa pokojne zhromadila v dome
k baránkovi, ktorého krv ich chránila pred
hrozným súdom: A tá krv vám bude na
znamenie na domoch, v ktorých budete, a keï uvidím krv, preskoèím vás,
a nebude medzi vami rany zahubi,
keï budem bi prvorodené v Egyptskej zemi (2M 12,13). Baránka peèeného na ohni jedli s horkými bylinami a nekvasenými chlebami: ...jeho mäso budú
jes tej noci peèené na ohni, aj nekvasené chleby; s horkými zelinami ho
budú jes (2M 12,8) Pri tom boli úplne
ustrojení a pripravení vyjs. Bedrá prepásané, obuv na nohách a palicu v ruke:
A takto ho budete jes: svoje bedrá
prepásané, svoju obuv na svojich nohách a svoju palicu vo svojej ruke
a budete ho jes v spechu; to je pesach Hospodinovo... (2M 12,11). Tak
oèakávali na povel k odchodu.
Tak, ako tam vidíme synov izraelských
v bezpeèí, pokoji a k¾ude zhromadených
okolo baránka, ktorého krv ich chránila,
a ktorý bol súèasne ich pokrmom a silou
na cestu pred nimi, tak majú i veriaci
teraz v Pánovi Jeiovi Kristovi, Boom
Baránkovi, v ktorom nali vykúpenie a pokoj s Bohom, svoj blaený stredobod,
okolo ktorého sa majú zhromaïova.
Osobne jednému kadému a vetkým
spolu je On pokrmom due, nevyèerpate¾ný zdroj celej ich radosti a sily.
Ale ako ve¾konoèný baránok bol peèený na ohni, tak aj Kristus, ná Vykupite¾,
bol za nás na kríi v hroznom ohni súdu,
Boieho svätého hnevu. Len tak sa nám
mohol sta obeou zmierenia oèisujúcou
nás od naich hriechov. Horké byliny, ktoré
mali Izraeliti pri tom jes, poukazujú na Je-
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ho boles, na Kristove utrpenia, ktoré Mu
zapríèinili nae hriechy na kríi. Nekvasené chleby nám predstavujú pravdu, e veriaci, ktorý sa hlási ku Kristovi, Boiemu
Baránkovi, sa má odde¾ova od hriechu
a kadého zla. Ale o tom viac u druhej slávnosti, u slávnosti nekvasených chliebov.

Ustrojenie pri jedení baránka
Na záver ete krátko pojednáme o chovaní sa a ustrojení synov izraelských onej
noci. Ako u bolo spomenuté, vykúpení
boli v tú noc pri slávnosti ve¾konoèného
baránka úplne ustrojení, opásaní a obutí,
aj palicu drali v ruke, aby èo najskôr
opustili zem svojho pohanenia a otroctva,
toto javisko súdu. Stáli pripravení vyjs
s Bohom a ís do zeme, ktorú im On zas¾úbil so vetkými jej poehnaniami.
Prepásané bedrá poukazujú na striedmos, vnútorné sústredenie a hotovos
kresana pre Boha a Jeho slubu (1Pt
1,13; Ef 6,14; Lk 12,35).
Palica v ruke znamená, e sme tu iba
pútnikmi a cudzincami, pripravení opusti
tento svet a odís do Otcovského domu,
kedyko¾vek by nás Pán zavolal alebo
priiel.
Milý èitate¾, pýtame sa a ete raz: si
aj ty osobne pod zátitou a ochranou krvi
Jeia Krista? A keï si sa u k Nemu
utiekol, povedz mi, teí sa s blahoslavenej istoty spasenia a zo vzácneho pokoja,
ktoré si u dostal ako vzácny podiel od
Boha pod¾a Jeho slova? Si na svete ako
pútnik a cudzinec a ako vyznávajúci Boí
svedok slovom a skutkom?
Nikdy nezabudnime, pre aký cie¾ nás
Pán po naom obrátení ete necháva na
svete. On nám dosvedèuje: ...ja som si
vás vyvolil a ustanovil som vás, aby
ste vy ili a niesli ovocie a vae ovocie
aby zostávalo, aby za èoko¾vek by ste
prosili Otca v mojom mene, dal vám
(J 15,16).
Skrátené, upravené.

Daniel Moji

SÁM
...ktorý SÁM vyniesol nae hriechy na
svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a ili spravodlivosti,
ktorého sinavicami ste uzdravení
(1Pt 2,24).
Pán Jei konal Boie dielo sám. U
almisti o tom prorocky hovorili, napríklad: Môj Boe, môj Boe, preèo si
ma opustil?! ( 22,2), Ale ja som
èerv a nie èlovek, som potupou èloveka a opovrený od ¾udu. ( 22,7),
Podobný som pelikánovi na púti.
Som ako sova v zboreninách. Bdejem
a som ako osamelý vrabec na streche. ( 102,7.8). Pán Jei zobral na
seba archu naich hriechov a v tomto
diele bol opustený Bohom i ¾uïmi.
Keï je niekto povolaný do Boieho
diela, je dobré, priam iaduce, aby v òom
nebol sám! Slová: Lepie dvom ako
jednému... Lebo ak padnú, jeden pozdvihne svojho druha... (Kaz 4,9.10)
sú pravdou nielen v manelstve, ale majú
ove¾a iriu platnos.
Nebuïme samotári na Boom diele,
konajúci na vlastnú päs! Neseparujme
sa od ostatných bratov a sestier! Pripomeòme si apotola Pavla, ktorý v epitole Filémonovi spomína termíny ako
spolupracovník (v. 1) èi spolupracovníci
(v. 24), spolubojovník (v. 2), spoluzajatec
(v. 23).
Je vzácne býva prostred Boieho
¾udu a ma rovnako zmý¾ajúcich spolupracovníkov, spolubojovníkov a keby bolo
treba, tak aj spoluzajatcov. Toto vedel u
aj starozákonný Dávid, ktorý napísal:
H¾a, aké dobré a aké milé je to, keï
bratia prebývajú jednomyse¾ne spolu!
( 133,1). Napriek tomu prili chvíle aj
do ivota apotola Pavla, keï bol sám,
ale aj vtedy Pán stál pri òom. Podobne,
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ako sa najblií rozutekali od Pána Jeia
v èase najväèieho utrpenia, aj Pavol zail chvíle, keï bol sám.
Pán Jei konal Boie dielo sám preto, lebo nik iný to nedokázal ani nemohol
robi. Iba On spåòal kritériá, poiadavky
Boej spravodlivosti, aby ako spravodlivý
zomrel za nás nespravodlivých. Ak sme
my spravodliví, tak to len preto, lebo sme
ospravedlnení Kristom, On je naou
spravodlivosou. V prorokovi Ezechielovi
14,14 je napísané, e keby aj mui ako
Noach, Daniel èi Job ili poèas hlbokého
duchovného úpadku národa, nezachránili
by zem svojou spravodlivosou pred
Boím súdom. Vytrhli by len svoju vlastnú
duu. Podobne nik nemohol zachráni
¾udí z moci hriechu a odplaty za hriech,
ktorou je smr. Jediný, kto to mohol
a chcel urobi, bol ná drahý Spasite¾.
Mnohí ili za ním len preto, aby sa nasýtili. Keï sa mali nieèoho vzda, radej
od Neho hneï odili. Cesta kría im bola

aká a bolestivá. Napriek tomu Pán Jei dobrovo¾ne poloil svoju duu za nás.
Pán Jei zomrel ako penièné zrno,
o ktorom je napísané, e ak nepadne do
zeme a nezomrie, zostane samotné, ale
ak zomrie, donesie mnoho úitku. My
sme tým úitkom, o ktorom hovorí prorok
Izaiá: Z námahy svojej due uvidí
výsledok, nasýti sa... (Iz 53,11). Autor
epitoly idom hovorí, e doviedol
mnoho synov so slávy. (d 2,10).

Teme sa z toho, e nie sme sami,
aj keby nás ¾udia opustili. Máme svojho Spasite¾a. Radujme sa
z obecenstva s Ním a zostávajme
v Òom! Ïakujme Mu, e aj keï
bol sám, neodradilo Ho to od
toho, aby vyniesol nae hriechy
na svojom tele na drevo!

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

Vo¾ne preloené

Ze slov pravdy a lásky,
apríl 1920, roèník IV., èíslo 3.-4.

DEÒ ZMIERENIA
Úvaha nad 16. kapitolou
3. knihy Mojiovej

16. kapitola pojednáva o tej ve¾kej bitnej
obeti, ktorá sa musela kadoroène (raz za
rok) prináa za celý Izraelský ¾ud, a ktorá
je predobrazom skutoènej obeti zmierenia obetovanej raz navdy na golgotskom
kríi: Ale keï priiel Kristus, ve¾kòaz
budúceho dobrého... ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou
voiel raz navdy do svätyne vynajdúc

veèné vykúpenie. Lebo jestli krv kozlov
a býkov a popol jalovice, kropiaci zobecnených, pokvrnených, posväcuje
na èistotu tela, o ko¾ko viacej krv Kristova, ktorý skrze veèného Ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, oèistí
vae svedomie od màtvych skutkov, aby
ste svätoslúili ivému Bohu (d 9,11-14).
Desiaty deò siedmeho mesiaca vstúpil
najvyí kòaz odiaty do bieleho ¾anového
rúcha s krvou a kadidlom dovnútra za
oponu pred Boha, aby dosiahol oèistenie
pre seba, svoj dom a pre ¾ud. Po vykonaní oèistenia sa najvyí kòaz vrátil zo
svätyne, èo pre ¾ud znamenalo, e Boh
prijal obe. Kristus, ktorý voiel do nebeskej svätyne, sa z tejto ete nevrátil, aby

blok 19 + obálka.qxd

17.6.2013

21:39

Page 31

31

KRESAN
priniesol svojmu izraelskému ¾udu istotu
prijatia Jeho obeti. To sa stane a v posledných èasoch, keï Izrael pobehne k dobrote Hospodinovej. Ale nám, ktorí sme
uverili, Svätý Duch u teraz oznámil, e
Boh je dokonale spokojný a oslávený
Kristovým dielom; áno, my sami máme
plnú slobodu ku vstupu do svätyne skrze
krv Jeia. idia uveria, a keï uvidia
Toho, ktorého prebodli: H¾a, prichádza
s oblakmi a uvidí ho kadé oko, aj
tí, ktorí ho prebodli a narieka budú
nad ním vetky pokolenia zeme. Áno,
ameò (Zj 1,7). My veríme v Neho, aj keï
sme Ho nevideli a sme blahoslavení:
A Jei mu povedal: Tomá, uveril si,
e si ma videl. Blahoslavení sú, ktorí
nevideli a uverili (J 20,29). Toto blahoslavenstvo patrí Cirkvi.
V deò zmierenia boli privedené dva
kozly ku dverám stánku zmluvy, jeden pre
Hospodina a druhý pre ¾ud. Ten prvý bol
zabitý, jeho krv prinesená do prítomnosti
Boej a òou bola pokropená z¾utovnica,
aj miesto pred òou  obraz prinesenia
Kristovej krvi pred Boha. Druhému kozlovi boli pripoèítané hriechy a prestúpenia
Izraelove, a tento bol ivý vyhnaný na
pú, a tak boli (obrazne, symbolicky)
vetky prestúpenia Izraela odnesené do
pustatiny. Odtia¾ pochádza meno Azázel,
t. j. kozol odvrátenia, èi odchádzajúci.
Ak mal by Boh oslávený i vzh¾adom
k ¾udskému hriechu a v láske jedna
s hrienikom, tak bola nutná patrièná
obe a krv tej obeti pred Bohom. Keby
Boh hriech trpel a ho neodsúdil, tak by to
nebola láska k hrienikom, ale ¾ahostajnos oproti zlu. To by bola taká láska, akú
si predstavujú svetskí ¾udia, keï hovoria
o milosrdnom Pánu Bohu. Ale u aj len
najmenia predstava Boha nám dáva
tui, e Boh nemôe netresta zlo a trpie hriech vo svojej prítomnosti. Ak mali
by nae hriechy vzdialené od nás a my
boli uvedení do prítomnosti Boej, musel
by Syn èloveka povýený na kríi a Boh
dokonale oslávený.

Tým, e bola preliata krv Kristova,
Boia láska sa môe neobmedzene íri
a vetkým hrienikom môe by zvestovaná bezpodmieneèná milos. A svedomie vetkých vykúpených Boích môe
by pri poh¾ade na ich hriechy úplne
k¾udné, pretoe vetky boli vloené na
hlavu ich zástupcu: H¾a, Baránok Boí,
ktorý sníma hriech sveta (J 1,29).

Táto kapitola obsahuje
tri dôleité body:
1. Krv bola prinesená pred Boha.
2. Krvou bola oèistená svätyòa
od neèistôt izraelských synov
aj stánok zhromadenia.
3. Hriechy ¾udu boli najvyím
kòazom vloené na kozla
Azázela a odstránené.

Premý¾ajme krátko
o týchto bodoch.
1. Pán Jei vstúpil na nebesia, do
svätyne, kde prebýva Boh v neprístupnom svetle. Do tejto svätyne nebola
zjavená cesta, dokia¾ trval prvý stánok.
Ale ukriovaním Pána Jeia a Jeho
vstúpením na nebesia sa vetko zmenilo. Opona bola roztrhnutá a my vidíme
Boiu slávu s odkrytou tvárou. My sme,
èo sa týka náho postavenia pred Bohom, pripustení do Jeho bezprostrednej prítomnosti a iadna opona, èi iná
prekáka, nám nehatí cestu k Nemu.
Aj Boh a svet sú bezprostredne
naproti sebe  Boh vo svojej svätosti
a svet vo svojich hriechoch. Boh, ktorý
nemá zá¾ubu v smrti hrienika chce,
aby sa tento obrátil a il. Preto: Zjavila
sa milos Boia, spasite¾ná vetkým
¾uïom (Tit 2,11), a Boh jedná s odsúdenými hrienikmi a dodnes v láske
a milosti. Je ete èas milosti, ete je
deò spasenia. Svet je síce odsúdený,
ale rozsudok nie je doposia¾ vykonaný.
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Boh èaká v zhovievavosti; a Kristova
preliata krv Mu dovo¾uje na základe jej
spravodlivosti jedna s hrienikmi v láske a milosti. Táto krv je tou jedinou cestou, po ktorej Boh necháva prúdi lásku
k padlému svetu. Boh nemôe by neverný sebe za iadnych okolností. Tá
drahocenná krv je neustále pred Boími
oèami. Akoby bola vyliata na svätý Boí
trón, take tento sa stal trónom milosti:
Pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali
milosrdenstvo a nali milos na
pomoc v pravý èas (d 4,16).
Veriaci má u teraz Boí, veèný ivot. Z toho poznáva, aká drahocenná je
tá krv. No miera náho poznania sa
nevyrovná ve¾kosti naej bezpeènosti.
Viera usudzuje vdy pod¾a Boích
mylienok; a ja viem skrze vieru, e
Boh pozná veènú cenu krvi Kristovej
a viem, e ju tak cení, aká je v skutoènosti jej hodnota. Tie viem, e Jeho
mylienky o tejto krvi sa nikdy nezmenia, i keby sa moje zmenili. On h¾adí na
òu takto: ...a keï uvidím krv, preskoèím vás, a nebude medzi vami rany zahubi, keï budem bi prvorodené v egyptskej zemi (2M 12,13).
To bolo prehlásené u v Egypte. Tu je
teda istota naej viery a naa úplná
bezpeènos.
V nièom nedal Boh najavo svoju
oklivos voèi hriechu tak zrete¾ne ako
práve v diele vykúpenia na obeti svojho
Syna. Na kríi je ukázané, akou nezmierite¾nou nenávisou Boh nenávidel
hriech a s akým svätým a spa¾ujúcim
hnevom ho trestal: Môj Boe, môj Boe, preèo si ma opustil?! (Mt 27,46)
Tento bolesti plný výkrik Boieho Syna
dáva tui, aký horký bol kalich, ktorý
mu musel poda Otec ako zástupcovi
hrienikov.
Ten jediný, ale tie veène platný
prostriedok na to, aby sme mohli prebýva v prítomnosti Boej v bezvadnom

KRESAN
pokoji vo vzahu k Nemu, je teda krv, tá
drahá krv Jeia Krista, Syna Boieho.
Boh prijal toto dielo zmierenia a zadosuèinenia. Preto nemôe by iadna reè
o hriechu medzi veriacim èlovekom
a Bohom. Nehovorím o moných poblúdeniach na ceste a boji s hriechom.
Keï myslím sám na seba, tak musím
stále so zármutkom vyznáva svoje
hriechy; ale keï myslím na Boha, tam
nemám nijaké svedomie hriechov (d
10,2). Veï krv je pred Bohom! Inak by
bola bezcenná, ak by òou nebolo
zadosuèinené za hriechy a Boh nebol
zmierený. Krv Pána Jeia je tie veène
platná Boia odpoveï na kadú satanovu alobu oproti mne. Kde, kto odsúdi? Boh je, ktorý ospravedlòuje
(R 8,33.34). Tak sa stávajú vetky aloby neplatné; a to je pre mòa prameò
stáleho pokoja a blaenej radosti.
Boia láska k nám nemohla by
dokonalejie vyjadrená, ne v obetovaní Jeho jednorodeného Syna. Boh nás
miloval, keï sme ete boli v hriechoch.
Áno, keï bol naimi hriechmi takmer
unavený, vtedy miesto, aby sa nás zbavil, zbavuje nás naich hriechov skrze
Jeia Krista. On neuetril svojho Syna,
aby nás zachoval. To najdrahie, èo
obsahovalo nebo, bolo obetované pre
nás nepriate¾ov a bezboníkov. Kristov
krí nám teda zvestuje a hovorí o Boej
láske, zjavenej v zadosuèinení za
hriech èloveka. Nikde sa svedomie tak
nezobudí, ako pred kríom, ale práve
tam tie nájde v Kristovi a Jeho obeti
úplný pokoj.
2. Oèistenie stánku zmluvy zobrazuje
oèistenie celého vesmíru a vetkého
stvorenia v jeho stave pred Bohom.
V tomto svete Kristus trpel. Aby sa mohol Kristus uja svojho dedièstva, musí
by oèistené. Hriech pokvrnil vetko.
Preto bolo nevyhnutné zmierenie vetkého: Lebo sa za¾úbilo Otcovi, aby
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v òom prebývala vetka plnos, a aby
skrze neho zmieril vetko cie¾om
neho urobiac pokoj skrze krv jeho
kría, skrze neho, buï to, èo je na
zemi, buï to, èo je v nebesiach...
(Kol 1,20). Toto zmierenie nie je doteraz ukonèené, ale základ tohto zmierenia je poloený na kríi. A preto celé
stvorenstvo èaká túobne zjavenie
Boích synov, aby bolo oslobodené od
sluby poruenia: Lebo túobné vyzeranie stvorenstva oèakáva zjavenie synov Boích. Lebo stvorenstvo
je podriadené márnosti, a nepodriadilo sa dobrovo¾ne, ale pre toho,
ktorý ho podriadil, v nádeji, e aj
samo stvorenstvo bude oslobodené
od sluby poruenia v slobodu slávy
detí Boích. Lebo vieme, e celé
stvorenstvo spolu vzdychá a spolu
bolestí ako v pôrode a doteraz
(R 8,19-22). Keï sa jedná o nás veriacich, tak èítame: ...i vás... zmieril
v jeho ¾udskom tele skrze smr
(Kol 1,21.22). Nae zmierenie je hotovou skutoènosou. Aké presné a jednoznaèné je Písmo vo vyjadrovaní
Boích mylienok a s akou obsahovou
presnosou hovorí!
3. V kozlovi Azázelovi vidíme tie
obraz na Krista, a síce tak, ako náho
zástupcu. Nae hriechy boli vloené na
Jeho nevinnú hlavu a boli Jemu pripoèítané. Cítil ich tia v plnej miere, keï ich
niesol pod¾a Boej vôle. Akú ú¾avu toto
prináa úbohému a hriechmi zaaenému srdcu pred Bohom. A v tomto
poznaní predsa môe s dôverou ís
a otvorene vyzna svoje prestúpenie,
èo by neurobilo, keby sa obávalo odsúdenia a zavrhnutia. Keï Kristus niesol
nae hriechy a stihol Ho Boí hnev, tak
môem osobne pristúpi pred Neho
a vyzna ich bez obavy, e by som preto priiel na súd. To tie odstraòuje les
a pokrytectvo zo srdca: Blahoslavený
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èlovek, ktorému Hospodin nepoèíta
neprávosti a v ktorého duchu neni
¾sti ( 32,2). Týmto spôsobom sa nadobúda istota veèného spasenia. Inak
by Kristus zomrel nadarmo. A tak mi
Boh nepoèíta hriechy, za ktoré On vytrpel poadovaný trest. Tak, ako vtedy
v deò zmierenia, boli vetky neprávosti
synov izraelských a vetky prestúpenia
so vetkými ich hriechmi poloené na
kozla Azázela, tak nae boli poloené
na Spasite¾a. Lebo je napísané:
My vetci sme zblúdili ako ovce;
kadý z nás sme sa obrátili na svoju
vlastnú cestu, a Hospodin uvalil na
neho neprávos vetkých nás... Z námahy svojej due uvidí výsledok, nasýti sa. Svojou známosou ospravedlní spravodlivý môj sluobník
mnohých a ich neprávosti ponesie
(Iz 53,6.11).
Nemono obsiahnu túto lásku náho
Vykupite¾a. Èím bol svätejí (ak to tak
po ¾udsky môeme poveda), tým väèmi cítil archu naich hriechov. Èím mal
väèie poznanie Boej svätosti, tým
odpornejí Mu bol hriech. Èím viac poznal Boiu lásku, o to viac pocioval Boí
hnev.

Tak sú moje i tvoje hriechy, brat a sestra, vnesené do pustej neznámej zeme,
kde ich nikto viac neuvidí, a kde sú odsúdené na veèné zabudnutie. Boli ponechané v Kristovom hrobe. Tá istá ruka, ktorá roztrhla oponu, zahladila tie
vetky moje i tvoje hriechy a na veèné
veky vzdialila spred svojich oèí:
...zahodil vetky moje hriechy za
svoj chrbát... (Iz 38,17). Ako je ïaleko východ od západu, tak ïaleko
vzdialil od nás nae prestúpenia
( 103,12). Bohu nech je sláva a z naich sàdc vïaka!
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Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.
Ze slov pravdy a lásky,
február 1936, roèník XX., èíslo 2.

AKO SA MODLÍ?
Amen je hebrejské slovo a vyskytuje sa
èasto v Starom i Novom zákone. V Starom zákone, ako prídavné meno, vyjadruje Boiu vernos a stálos, napríklad
Izaiá 49,7, kde je preloené slovom
verný a podobne Izaiá 65,16, kde je
preloené slovami nezvratne verný. V hebrejèine je napísané, e si budú dobroreèi v Bohu Amen t .j. v Bohu nezvratnej
vernosti a prisaha na Boha Amen t. j. na
Boha nezvratnej vernosti, èo sa stane
v tisícroènom krá¾ovstve v Kristu Jeiovi,
ktorý si sám dáva toto meno v Zjavení
3,14: Toto hovorí Ameò, ten verný
a pravdivý svedok.... V òom sú a budú
naplnené vetky Boie zas¾úbenia a predurèené Boie plány. On je stelesnené,
ivé Amen Boích zas¾úbení.
Vo väèine miest Písma sa slovo
amen neprekladá a vyjadruje sa ním súhlas so zákonom i pokarhaním za prestúpenie zákona napríklad:
Zloreèený èlovek, ktorý by spravil
rytinu alebo zliatinu nejakej modly,
ohavnos Hospodina, dielo rúk remeselníka, a poloil niekde na skryté
miesto. A vetok ¾ud povie: Ameò
(5M 27,15) A: Vytriasol som i svoje
òadrá a povedal som: Tak nech vytrasie Boh kadého mua, ktorý by nedodral toho slova, z jeho domu a z výaku jeho práce, a nech je taký vytrasený a prázdny! Na to rieklo celé zhromadenie: Ameò! A chválili Hospodina. A tedy ¾ud urobil tak (Neh 5,13).
Slovom Amen sa tie vyjadruje spokojnos a súhlas so elaniami a modlitbami druhých, èi u jednotlivcom alebo
celým zhromadením.

Napríklad, keï Dávid vyjadril elanie,
aby kra¾oval alamún miesto neho
...Benaiá, syn Jehojadov... odpovedal krá¾ovi a riekol: Ameò! Tak nech
povie i Hospodin, Boh môjho pána
krá¾a (1Kr 1,36). A keï Dávid ukonèil
chválospev Bohu slovami: Oslavujte
Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho
milos trvá na veky! A povedzte: Spas
nás, Boe náho spasenia, a zhromadi nás a vytrhni nás z pohanov,
aby sme oslavovali meno tvojej svätosti a chlúbili sa tvojou chválou.
Poehnaný Hospodin, Boh Izraelov,
od vekov, a na veky! (1Par 16,34-35).
A vetok ¾ud povedal: Ameò! A chválil Hospodina (1Par 16,36). Podobne
Jer 11,5 a  106,48.
Prví kresania nasledovali príklad
izraelského Boieho ¾udu a spájali sa hlasitým Amen s modlitbami a ïakovaním
bratov v zhromadeniach. Zdá sa, e
ukonèovanie modlitieb celým zhromadením slovom Amen bolo veobecné.
Preto píe apotol Pavol Korinanom
o tejto veci ako o nieèom samozrejmom:
Pretoe keby si dobroreèil duchom,
ako potom ten, kto zaujíma miesto
prostého èloveka, povie na tvoje ïakovanie ameò, keï nevie, èo hovorí?
(1K 14,16).
Áno, Písmo dáva oprávnenie k mylienke, e ak konèíme modlitby, nielen
svoje, ale aj druhých slovom Amen, e
tým iba napodobòujeme nebeský vzor,
kde je chváloreèenie jedných ukonèené
slovom Amen druhých: A kadé stvorenie, ktoré je na nebi a na zemi a pod zemou a na mori, a vetko, èo je v nich,
poèul som hovori: Sediacemu na
tróne a Baránkovi dobroreèenie a èes
a sláva a sila na veky vekov. A tyri
ivé bytosti vraveli: Ameò. A dvadsiati
tyria starci padli a klaòali sa ivému
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na veky vekov (Zj 5,13-14). Následkom
toho sa ete dodnes vade pouíva a bude pouívané veène. Je to jedno z tých
slov, ktoré môeme poèu v zhromadení
Boieho ¾udu po celej zemi v kadom jazyku. Keï ho vyslovujeme na konci svojich modlitieb, uvedomme si, e ním vyjadrujeme, e sme sa modlili v Duchu
a v pravde i svoju vieru, e Otec v Kristu
Jeiovi nás poèuje a vypoèuje svojím
èasom.
Keï vyslovujeme Amen pri modlitbách
druhých, dávame im najavo svoj súhlas,
stotoòujeme sa s tými modlitbami a prajeme si, aby sa tak stalo. Ak vzdávame
poctu Bohu a ak sa radujeme, e Jeho je
èes a moc a velebnos a veèná sila, i e
nás vykúpil, ukonèujeme rovnako svoju
poctu slovom Amen: ...ako takí, ktorí
premenili pravdu Boiu na lo a radej
sa Boha ctili a bohoslúili stvoreniu
ne Stvorite¾ovi, ktorý je poehnaný
na veky. Ameò (R 1,25); ...ktorých sú
otcovia a tí, z ktorých poiel Kristus
pod¾a tela, ktorý je nado vetkým,
Boh, poehnaný na veky. Ameò
(R 9,5); Lebo z neho, skrze neho a pre
neho je vetko. Jemu sláva na veky.
Ameò (R 11,36); ...ktorý dal sám seba
za nae hriechy, aby nás vytrhol z prítomného veku zlého pod¾a vôle Boha
a náho Otca, ktorému sláva na veky
vekov. Ameò (G 1,4-5); A tomu, ktorý
môe uèini nad vetko, nesmierne
viac ne prosíme alebo rozumieme,
pod¾a moci, ktorá pôsobí v nás, tomu
sláva v cirkvi v Kristu Jeiovi po
vetky pokolenia veku vekov. Ameò
(Ef 3,20.21); A môj Boh, naplní kadú
vau potrebu v sláve, v Kristu Jeiovi. A Bohu a námu Otcovi, nech je
sláva na veky vekov. Ameò (F 4,19.20);
...aj ma vytrhne Pán a zachová od kadého skutku zlého a zachráni a uvedie
do svojho nebeského krá¾ovstva,
ktorému sláva na veky vekov. Ameò
(2Tm 4,18); ...ktorý má sám jediný
nesmrte¾nos a býva v neprístupnom
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svetle, ktorého nevidel nikto z ¾udí ani
nemôe vidie, ktorému èes a veèná
sila. Ameò (1Tm 6,16); ...nech vás ráèi uèini dokonalými v kadom skutku
dobrom, aby ste èinili jeho vô¾u, pôsobiac vo vás to, èo je ¾úbe pre jeho
tvárou, skrze Jeia Krista, ktorému
sláva na veky vekov. Ameò (d 13,21).
Na konci Biblie èítame: Hovorí ten,
ktorý svedèí toto: Áno, prídem skoro!
Ameò. Áno, príï, Pane Jeiu! (Zj 22,
20). Je samozrejmé, e Pán Jei hovorí:
Áno, prídem skoro, a Cirkev: Áno,
príï, Pane Jeiu! Kto ale hovorí:
Amen? Je dvojaký výklad. Jedni pripisujú
to slovo Pánovi, iní Cirkvi. Zdá sa, e ono
patrí Cirkvi, ako prekladajú mnohé biblie.

Na Kristove prehlásenie a uistenie:
Prídem skoro, apotol, akosi
v mene celej Cirkvi, odpovedá:

Ameò. Príï, Pane Jeiu!
To je tá najlepia a najsladia
iados. Je i tvojou?
Majme ju ustaviène - Amen.
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Kristus ...sám vyniesol nae
hriechy na svojom tele na drevo,
aby sme odumreli hriechom a ili spravodlivosti, ktorého sinavicami ste uzdravení. (1Pt 2,24)
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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