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Lebo ste milosou spasení skrze vieru,
a to nie zo seba, je to dar Boí, nie zo skutkov,
aby sa niekto nechválil. (Ef 2,8-9 )
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ÚVOD
Zdraví nepotrebujú
lekára
Objektívny nález
Objektívny lekársky nález vzniká na základe odborných vyetrení a nemusí korepondova s mienkou pacienta. Opisuje
zistenú skutoènos, ktorú pacient môe,
ale nemusí, akceptova. Ak sa napríklad
pri benej preventívnej lekárskej prehliadke zistí a vyetreniami potvrdí pozitívny
nález, lekár musí niè netuiacemu èloveku poveda pravdu o jeho zdravotnom
stave. Nie je to ¾ahké.
Tá správa v okamihu zmení celý ivot.
Prevráti celú hierarchiu hodnôt. Na prvé
miesto sa dostáva lieèba. Vetko ostatné,
dovtedy hodnotené ako ve¾mi dôleité
a nevyhnutné k ivotu, sa prepadá na
svoje správne miesto.
Objektívny nález len oboznamuje so
skutoènosou. K lieèbe je potrebný dobrovo¾ný súhlas pacienta. Po poèutí pravdy
o zdravotnom stave preberá plnú zodpovednos za ïalí vývoj pacient. Má dve
monosti. Prija alebo odmietnu navrhované rieenie zdravotného stavu. Je to
iba na òom.

100% úèinný liek
Boh vidí do kadého èloveka a oznamuje
objektívnu pravdu: Vetci zhreili, niet
spravodlivého ani jedného. No na rozdiel
od lekárov, Boh pripravil a podáva na
uzdravenie 100% úèinný liek v pravde
evanjelia. Tým liekom je Pán Jei
Kristus, ktorého Boh predurèil za obe
zmierenia za hriechy celého sveta. Krvou
Pána Jeia Boh oèisuje kadý hriech
zo svedomia. Vzkriesením Pána Jeia
z màtvych tvorí Boh z hrienika spravodlivého èloveka. Evanjelium je ako zázraè-

ná pilulka, ktorá obsahuje dve lieèivé
zloky  dve pravdy, dve skutoènosti 
smr a vzkriesenie Pána Jeia. Jeho
smr odstraòuje hriechy hrienika spred
Boej tvári a Jeho vzkriesenie privádza
krvou oèisteného hrienika k Bohu ako
spravodlivé Boie diea. Nie je to radostná zves pre hrienikov? Boh v evanjeliu:
a) Vydáva Boí objektívny nález: Vetci
zhreili! A èaká ich Boí hnev.
b) Podáva liek so zárukou 100% uzdravenia, ktorým sa stane z hrienika
Boie diea, ktoré nezahynie, ale má
veèný ivot.

Zodpovednos za uitie lieku
Ale kým sa hrienik nerozhodne prija
Boí objektívny nález a podávaný liek,
zostane vo svojich hriechoch, v nich aj
zomrie a potom bude hynú vo veènom
utrpení. Bez pokánia a viery  subjektívnych prejavov prijatia Pána Jeia Krista,
zostane liek bez úèinku.
Milí èitatelia, prijmite Pána Jeia
Krista a budete Bohom oèistení, ospravedlnení a prijatí ako milované Boie deti.
Pretoe je napísané, e vetkým, ktorí Ho
prijali, dal právo a moc sta sa demi
Boími, tým, ktorí veria v Jeho meno. Pán
Jei povedal v mene Otca: Ameò, ameò
vám hovorím, e ten, kto èuje moje slová
a verí tomu, ktorý ma poslal, nepríde na
súd, ale preiel zo smrti do ivota.
To je výrok, aký nedá pacientovi iadny lekár sveta: Bude 100% uzdravený
zo smrte¾nej choroby! Ale Boh hrienikovi áno, pretoe Boh môe splni to, èo
s¾úbil. Boh poslal na svet svojho Syna,
aby spasil svet. A Syn ho spasil svojou
smrou a vzkriesením. Prijmite Pána Jeia v pokání a viere, aby ste nezahynuli
na veky.
Miroslav Vyhnánek
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Zotrvávali v uèení apotolov a v spoloènom
bratskom obecenstve - viera pôsobiaca skrze lásku
Úvahy o uèení Pána Jeia a Jeho apotolov a prejavoch Boieho ivota
v kresanovi a prostredníctvom kresana v rodine, miestnom zbore a medzi ¾uïmi.

Miroslav Vyhnánek

BOIA ZÁ¼UBA
V MILOSTI
V Písme nenájdeme definíciu milosti tak,
ako pri pojme viera: Viera je podstatou
toho, na èo sa èlovek nadeje, presvedèením o veciach, ktoré sa nevidia
(d 11,1). Porozumenie Boej milosti
nám Písmo sprostredkuje pomocou jej
prejavov oproti svetu.
V Skutkoch 17,30 je opísaná takto:
Boh tedy prehliadol èasy nevedomosti... A v liste Rimanom 3,25 nasledovne: ktorého preduloil za obe
zmierenia, na ukázanie svojej spravodlivosti pre pustenie stranou predole sa udialych hriechov do èasu
obeti Kristovej... Boh preukázal svetu
milos v dobrotivosti, znáanlivosti a v zhovievavosti, ktorá trvala od Adama a po
obe zmierenia. Svet sa odvrátil od svojho Stvorite¾a a po celé tisícroèia znevaoval Boí Majestát. Poznali Jeho veènú
moc a bostvo no radej uctievali stvorenie ne Stvorite¾a. Nepovaovali Boha za
hodného cti a slávy. Boskú úctu vzdávali
svojim modlám. Namiesto vïaky za dáï,
slnko a úrody, sa ozývalo k Bohu zo zatemnených myslí: Niet Boha. Naa múdros a pracovitos spolu s naimi bohmi
nám dali úrodu a hojnos. A ako na to reagoval Boh? Písmo a celá história ¾udstva dosvedèuje, e ivý Boh, ktorý uèinil
nebo i zem i more i vetko, èo je v nich
v prelých pokoleniach nechal vetky
národy ís ich cestami, hoci aj nenechal seba bez svedectva èiniac dobre,
dávajúc nám dade z neba a úrodné

èasy, naplòujúc nás pokrmom a nae
srdcia veselosou (Sk 14,17). Boh jednal so svojím svetom pod¾a bohatstva
svojej dobrotivosti, znáanlivosti a zhovievavosti. Hospodin, Hospodin, silný
Boh ¾útostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a ve¾ký èo do milosti a pravdy... (2M 34,6). Prehliadol èasy nevedomosti. Netrestajúc pohàdanie, zneuctievanie, nevïak ...lebo On je dobrotivý
aj na nevïaèných a zlých (Lk 6,35).
Preèo? Pretoe má zá¾ubu v milosti:
Kde, kto je silný Boh, ako ty, ktorý
odpúa neprávos a netrestajúc
ide popri prestúpení... Nedrí navdy
svojho hnevu, lebo má zá¾ubu v milosti (Mich 7,18).

Teraz je èas milosti
Boh ukonèil èasy nevedomosti a otvoril
èas milosti vtedy, keï poslal na svet svojho Syna. Nie ako Sudcu, ale Spasite¾a.
Nie preto, aby potrestal vinný svet, ale
aby prejavil plnos Boej milosti tak, e
poloí svoju duu v obe za hriech sveta.
Boh v Synovi odkryl svoju tvár a ukonèil
èasy nevedomosti. Zjavila sa Boia
milos, spasite¾ná vetkým ¾uïom
(Tt 2,11). Boh tedy prehliadol èasy
nevedomosti, ALE TERAZ zvestuje
¾uïom, vetkým vade, aby èinili pokánie, pretoe ustanovil deò, v ktorom
bude súdi celý svet v osobe mua,
ktorého urèil nato, a podáva vetkým vieru vzkriesiac ho z màtvych
(Sk 17,30-31).
Od zaèiatku doby milosti Boh zvestuje
jej ukonèenie dòom súdu. Boh pole ete
raz svojho Syna na svet, ale potom u
ako Sudcu vetkých, ktorí pohàdli Boou
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milosou prejavenou Bohom Stvorite¾om
v èasoch nevedomosti a Bohom Spasite¾om v èase milosti. Je to naliehavé!
Boh ukonèí vek milosti odsúdením
vetkých, ktorí Ním pohàdli. Preto Boí
Syn, Spasite¾ sveta, prikázal apotolom
...aby hlásali ¾udu a dôrazne svedèili,
e on je tým od Boha urèeným sudcom
ivých aj màtvych. Jemu vydávajú
svedectvo vetci proroci, e odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno
kadý, kto verí v neho (Sk 10,42-43).
Preto Boh zvestuje vetkým ¾uïom a vade, aby èinili pokánie a podáva im vieru
v osobe svojho Syna aktom Jeho vzkriesenia. Stále vyèkáva so súdom, pretoe
chce, aby vetci ¾udia boli spasení (1Tm
2,4) a nechce, aby niektorí zahynuli, ale
aby vetci prili ku pokániu (2Pt 3,9).
Zvestuje vetkým vade, aby èinili pokánie a podáva im vieru. Nie je toto akt
milosti? Na jednej strane Boh Stvorite¾,
Boh Spasite¾ s vierou v nastavenej dlani
a na druhej zatvrdené srdce, odmietajúce
a nekajúce. Kto z mocných by ihneï nestrestal také pohrdnutie! Ale Boh èaká u
viac ako 2000 rokov. To je milos Boia.
A èi pohàda bohatstvom jeho dobrotivosti, znáanlivosti a zhovievavosti
nevediac, e a dobrota Boia vedie
ku pokániu? Ale pod¾a svojej tvrdosti
a nekajúceho srdca hromadí sebe
hnev na deò hnevu a zjavenia spravodlivého súdenia Boha, ...svárlivým
a tým, ktorí neposlúchajú pravdy, ale
poslúchalú neprávos, bude prchlivos a hnev... (R 2,4-8).
Preto, dnes keby ste poèuli jeho hlas,
nezatvrdzujte svoje srdcia. Pokorne volajte k Bohu svojmu Stvorite¾ovi a Spasite¾ovi, vyznávajte Mu svoje hriechy a prijmite Boieho Syna, Pána Jeia Krista.
Pretoe vetkým, ktorí Ho prijali, dal
Boh právo a moc sta sa demi Boími, tým, ktorí veria v jeho meno (J 1,12).

Nepremekajte èas milosti
urèený k spaseniu svojich duí.

Daniel Moji

ZNOVUZRODENIE
S repektom voèi Pánu Bohu a Jeho Slovu chcem napísa nieko¾ko slov o biblickom pojme znovuzrodenie zvlá preto,
e niektorí ¾udia by ho najradej vytrhli
z Biblie a nahradili inými termínmi, ktoré
sa viac hodia ich mylienkam èi náboenstvu. Pán Jei, ktorý je naou autoritou a naím Uèite¾om sa tomuto termínu
nevyhýbal a hovoril o òom ako o nieèom
vánom a dôleitom, bez èoho sa nedá
vstúpi do Boieho krá¾ovstva, ba dokonca ho ani vidie. Keï k Pánovi Jeiovi
priiel v noci Nikodém, idovské kniea,
povedal mu: ...Ameò, ameò ti hovorím,
e ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôe vojs do krá¾ovstva
Boieho. Èo sa narodilo z tela, je telo,
a èo sa narodilo Ducha, je Duch. Nediv
sa, e som ti povedal: Musíte sa narodi znova. (J 3,5-7).

Èo nie je znovuzrodenie
Najprv si povedzme, èo znovuzrodenie
nie je. ¼udia tento termín toti radi
pouívajú, ia¾, èasto v nesprávnom význame. Napríklad jeden môj príbuzný
spadol z ve¾kej výky. Napriek tomu to
preil. Keï to iiel s kamarátmi oslávi,
pripíjal si s nimi na svoje znovuzrodenie.
Iný preil klinickú smr. Ale ani to nebolo
znovuzrodenie, ako sa mylne domnieval.
Kolegyòa sa rozila s manelom. Rozvod, ktorý jej priniesol vytúenú slobodu,
nazvala znovuzrodením. Brat Dawson
z Indie spomenul mnoho ¾udí, ktorí sa
dávajú krsti v rieke Ganga vo vedomí
znovuzrodenia. Pripomenul ale aj to, e
táto voda umyje len ich telo. Na chví¾u
majú mono dobrý pocit v dui. Ich vnútro
ale táto voda nezmení. Nezmení ani ich
mylienky, ani skutky. Ani malé deti, ktoré
ich rodièia nechajú pokrsti, tento akt nezmení. Boie slovo nikde nehovorí, e by
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bol krst znovuzrodením. Krst bez predchádzajúcej vnútornej premeny je len
oèistenie tela. Hrienik ale potrebuje oèistenie od hriechov. To dokáe urobi len
Kristova krv: ... a krv Jeia Krista, jeho Syna, oèisuje nás od kadého
hriechu. (1J 1,7) ... a bez vyliatia krvi
nedeje sa odpustenie. (d 9,22).

Ako sa deje znovuzrodenie
Znovuzrodenie teda súvisí s odpustením
hriechov, ktoré sa deje na základe preliatej Kristovej krvi. Pán Jei ale spomína vodu a ducha. Keïe vodou nemyslí
krst, ako sme si u v predchádzajúcich
riadkoch pripomenuli, èo je teda tou
vodou? Apotol Peter hovorí: ... znova
splodení súc nie z poruite¾ného semena, ale s neporuite¾ného ivým
slovom Boha a zostávajúcim na veky.
(1P 1,23) a apotol Pavol hovorí: aby ju
posvätil oèistiac ju kúpe¾om vody,
slovom. (Ef 5,26). Znovuzrodenie sa
teda deje na základe Boieho slova, ktoré
je prirovnané k vode. Viera vzniká z poèutia a poèutie je skrze Boie slovo. Tak,
ako Boím slovom vznikol svet, podobne
na základe Boieho slova vzniká aj nový
ivot, nové srdce. Pod pojmom Duch by
nemalo by nikomu aké rozumie, e pri
znovuzrodení pôsobí Boí Duch. On je
ten, ktorý usvedèuje z hriechu a následne
pôsobí nový rod.

Kto sa môe znovuzrodi
Znovuzrodi sa môe iba ten, kto si je
vedomý, e je hrieny pred Bohom, vinný
Bohu a odsúdený k smrti Bohom Sudcom
 màtvy vo vinách a hriechoch. Màtvola sa
nemôe polepi. To, èo neije, sa ale
môe narodi. V duchovnom zmysle to
neznamená vojs znova do ivota svojej
matky, ako si to myslel Nikodém, ale je to
spojené so ivou vierou. To je jediné, èo
pre to môe urobi èlovek, aby il a veène
nezahynul. Nie je to spojené ani so skut-

kami spravodlivosti, lebo ïalí ver o znovuzrodení hovorí: nie zo skutkov spravodlivosti, ktoré by sme asi my boli
èinili, ale pod¾a svojho milosrdenstva
nás spasil kúpe¾om opätného splodenia a obnovením Svätého Ducha.
(Tt 3,5).

Výsledok znovuzrodenia
Výsledkom skutoèného znovuzrodenia,
ktoré vzniká na základe Boieho milosrdenstva, pôsobenia Boieho Ducha
a Jeho slova je spasenie a nové stvorenie. Veriaci sa stáva príbytkom Ducha
Svätého, ktorý ho u ïalej neobviòuje
z hriechu ako predtým, ale svedèí spolu
s naím duchom, e sme Boie deti.
Ten, kto to preil, túi i pod¾a Boej vôle v novote ivota a prirodzene hovorí
o tom, èo preil a praje to aj tým, ktorých
miluje.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 15. 9. 1966, roèník 28.

VIDIE A POÈU
OSLÁVENÉHO PÁNA
Rozprával im, ako videl na ceste Pána
a e s ním hovoril. (Sk 9,27)
Aká to slávna skutoènos o Pavlovi!
Z Jeruzalema vyiel ako nepriate¾ a do
Damaku vstúpil ako priate¾. Ako sa stala
táto zmena? Tak, e sa na tejto ceste
stretol s Pánom, videl a poèul Ho. To bolo
vetko, ale to úplne staèilo.
Tento jeho poh¾ad na Pána je dodnes
úèinný. V tejto úèinnosti sa mu niè nevyrovná. Len èo hrienik uvidí takto Jeia,
hneï sa stane iným, novým èlovekom.
Prestane by tým, èím bol. Vetko sa
v òom zmení. Staré sa pominie a vetko
je uèinené nové. Poh¾ad na Pána Jeia
Krista prináa hrienikovi spasenie. Týmto poh¾adom sa neveriaci stáva veriacim;
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rúhaè chválite¾om Boha a hrienik svätým. Jediný postaèujúci dôvod týchto ve¾kých zmien je: Videl som Pána na ceste.
Blahoslavený poh¾ad, ktorý vyvolá túto
poehnanú premenu!
Nemyslíme si vak, e tento jeden
poh¾ad nám staèí po celý ivot. Denne
potrebujeme taký poh¾ad. Keï máme
nejaké problémy, aj keï ich nemáme.
Týmto poh¾adom sme premieòaní v Pánov obraz. Peter bol takým poh¾adom
obvinený a plakal. Uèeníci boli poteení,
e videli Pána. Keï budeme denne vidie
a poèu Pána, to nám postaèí.

Frederick Butcher

Cestou ivotem, 13. 12. 1966, roèník 28.

ÈO BUDE PO SMRTI?
Aj máme pevnejie slovo prorocké
a dobre robíte, e máte naò obrátený
svoj pozor... (2Pt 1,19)
Úbohé ¾udské srdce potrebuje pozna
budúcnos a dozvedie sa, èo sa stane po
smrti. Je to tak silná túba, e mnohých
neodradia ani zakázané spôsoby, ako sú
horoskopy, vykladanie z kariet, piritizmus a iné, len aby nadobudli, ako sa mylne domnievajú, nejakú istotu. Nevedia, e
je to èinnos livých duchov, ktorými sú
zvádzaní ku klamnej nádeji.
Boie deti sa od takých ciest s oklivosou odvracajú, pretoe ich Sväté Písmo pred takými praktikami varuje, i keby
boli zahalené do náboenského hávu.
Máme neomylné Boie slovo,
v ktorom nám Pán odkrýva vetko,
èo potrebujeme a máme vedie.
Veriaci nepotrebujú iné správy o záhrobnom ivote ne tie, ktoré im dal Boh.
Ich srdce môe spokojne a bez neistôt
oèakáva Pána. Keï ale niekto chce viac,
má klamné sny a upadá do osídla zlých
duchov.

Frederick Butcher

Cestou ivotem, 4. 10. 1966, roèník 28.

PAVOL KÁZAL OSOBU
...ktorého my zvestujeme... (Kol 1,28)
Je to tak pouèné a priamo strhujúce, e
Pavol nezvestoval nejakú vymyslenú ideu
alebo vierouènú dogmu, ale osobu. To, èo
potrebuje svet, to nie je nejaký zoznam
náuk a bohosloveckých pravidiel, ale
Záchranca! Jedným slovom, svet potrebuje Krista! Toho Pomazaného Boieho.
A nielen to, ale aj my, keï sme prijali
veèný ivot ako dar Boej milosti, tak Ho
ete potrebujeme, aby sme v tamten deò
boli dokonale postavení v Kristovi. Ak
chcú veriaci duchovne rás a rozhojni
sa v láske a svätosti, potom musia ma
z Neho viac a viac. On nám má by vetkým, v Òom má by srdce plne uspokojené, musí sa Ním vierou sýti.
Ako je moné, e je tak mnoho Boích
detí neduivých v duchovnom ivote
a keï sa ocitnú v pokuení, opakovane
klesajú? To preto, e z Neho do seba tak
málo vstrebali.
Evanjelisti majú strateným zvestova
Krista a pastieri majú pás ovce stáda
osobou Pána Jeia. Svätý Duch neúnavne kreslí pred vnútorný zrak srdca
nebeské skutoènosti, oslavuje Krista.

Radoslav Stráòava

PRIPOJENIE
K BOIEMU ¼UDU
Ale ste pristúpili k vrchu Sionu a k mestu ivého Boha, k nebeskému Jeruzalemu a k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromadeniu a k zboru
prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach a k Bohu sudcovi vetkých
a k duchom spravodlivých zdokonalených a ku prostredníkovi novej zmluvy
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Jeiovi a ku kropeniu krvi, ktorá hovorí lepie ne Ábelova. (d 12,22-24)
Pred mnohými storoèiami sa v Moábskej krajine odohral takýto príbeh.
Jeden izraelský mládenec, ktorý tu s rodièmi ako hos a vysahovalec z Judska
prebýval, zapozeral sa do peknej domácej dievèiny, a z toho bola skutoèná láska a napokon manelstvo. Asi desa rokov ili manelia pokojne, hoci ku astiu
im chýbali deti. Po tomto èase manel
náhle zomrel a zhodou neastných okolnosti zomrel aj jeho brat, ktorý si tie vzal
za manelku moábsku dievèinu. Keï sa
neastná izraelská matka, ktorej zomreli
dvaja synovia a predtým manel, rozhodla vráti spä do Judska. Jedna nevesta
v pevnom presvedèení ila s òou... V Písme máme zaznamenaný tento skutoèný
príbeh o moabskej dievèine Rút, ktorá sa
pripojila ku Boiemu ¾udu  k Izraelu. Predivným Boím riadením sa Rút dostala do
prostredia idovskej rodiny, ktorá odila
z Judska do moábskej krajiny za chlebom.
Desa rokov ila v tomto prostredí a keï
aj táto rodina bola poznaèená skôr rodinnými tragédiami ako Boím poehnaním,
predsa Rút videla medzi nimi nieèo, èo ju
ovplyvnilo a tak, e svojej svokre povedala tie krásne slová: Tvoj ¾ud, môj ¾ud
a tvoj Boh, môj Boh. (Rút 1,16). Toto je
vzácny príbeh Písma o pripojení sa vierou ku Boiemu ¾udu. To pripojenie bolo
bezvýhradné a dokonalé. V kapitolách tejto biblickej knihy sú krásne slová i obrazy
o tom, ako sa jedna dua utiekla pod
krídla Hospodina Boha (2,12 a 3,9). Tak
ako sa Rút utiekla pod Boie krídla, tak
bola aj dokonale prijatá a získala ve¾ké
poehnanie  dostala sa do krá¾ovského
rodokmeòa, z ktorého pochádzal Dávid,
alamún a potom aj Pán Jei Kristus.
Toto preila ena, ktorá keï sa dostala do
blízkosti Boieho ¾udu, uvidela v tomto
¾ude  akoko¾vek nedokonalom  samotného Boha a s túbou a vierou sa k nemu
pripojila a poznala, e Pán je dobrotivý.

KRESAN
V Starom zákone je viac takýchto
príbehov, keï cudzinci zahanbili domácich Izraelcov v tom, ako vierou videli,
aký je tento národ výnimoèný  pre výnimoèného Boha, ktorý si ho vyvolil za svoj
nástroj. Ako vzácnych videli aj pomazaných krá¾ov aj vojvodcov. Takým cudzincom bol aj Ittaj Gianský, ktorý pripojením sa k Dávidovi, keï utekal pred svojim vzbúreným synom Absolomom, stal
sa mu ve¾kým povzbudením. Svoju oddanos krá¾ovi Ittaj prejavil nie v èase,
keï krá¾ preíval vrchol slávy, ale keï
preíval pohanenie, ktoré bolo dôsledkom aj jeho vlastného hriechu. Dávidova
rodina bola poznaèená Boím zloreèením, vyneseným po hriechu s Batebou:
Preto neuhne meè z tvojho domu a
na veky, pretoe si mnou opovrhol
a vzal si enu Uriáa Hetejského, aby ti
bola enou. (2Sam 12,10). A predsa
Ittaj, ve¾mi podobne ako Rút Naome, on
tie Dávidovi vyjadril presvedèivo: Ako
e ije Hospodin a ako ije môj pán
krá¾, e len na tom mieste, na ktorom
bude môj pán krá¾, u èi to bude na
smr a èi na ivot, len tam bude aj tvoj
sluobník. (2Sam 15,21). Tak ve¾kého,
poehnaného a slávneho videl Ittaj vierou
Dávida, e sa rozhodol spoji svoj ivot
s jeho ivotom.
Dávno pred Rút a Ittajom to bol
Moji, ktorý sa rozhodol a odoprel vola sa synom dcéry faraonovej a radej si vyvolil trpie a stráda s ¾udom
Boím, ako ma doèasný pôitok
hrieny. (d 11,24.25). Moji nebol
cudzinec, ale mohol sa ním sta. Blízko
bolo pokuenie odcudzi sa svojmu zotroèenému národu. Nestalo sa tak, Moji
urobil vierou to, èo je uvedené v citáte.
Nikdy ne¾utoval svoje rozhodnutie, aj
keï utrpenie a strádanie s Boím ¾udom
 najmä pre neposlunos tohto ¾udu 
sa pri òom naplnilo vrchovatou mierou.
Bol s Boím ¾udom, vo víazstvách Boích, aj v utrpeniach pre ich neveru. Za
Boí ¾ud sa prihováral a odolal aj v poku-
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ení, keï mu sám Hospodin v hneve na
Izraela ponúkal, e z neho samého si
vybuduje nový a mocný národ. Moji sa
nepripojil ku Boiemu ¾udu, ale váil si, e
môe by jeho súèasou a svoje spojenie s týmto ¾udom osvedèil v najaích
skúkach.
Keby aj veriaci v èasoch Nového zákona videli vierou slávu Boieho ¾udu 
Cirkvi a Boieho krá¾a Pána Jeia
Krista, ktorý je hlavou tohto ¾udu. A keby
sme videli tie slávu kadého malého
zboru, v ktorom je Pán Jei Kristus ako
hlava uctievaný. Keby pripojenie ku takémuto zboru a tým aj ku Pánovi Jeiovi
bolo veriacemu vzácne a keby bolo oddané, aké bolo pripojenie Rút k Izraelu,
Ittaja k Dávidovi.
Zbory veriacich v èasoch prvej cirkvi
a aj dnes nie sú dokonalé. V Písme je
vak zjavná Boia vô¾a, e kadý veriaci
má ma svoje zhromadenie a nemá
ho opúa (d 10,25).
Spoloèenstvo veriacich je s tými,
ktorí vzývajú Pána z èistého srdca
(2Tm 2,22). Veriaci majú tie pozna
svojich predstavených (1Tes 5,12) a duchovných vodcov  minulých i súèasných
(d 13, 7-17). Tam, kde sa deje Boie
dielo a ¾udia prichádzajú k spaseniu,
zvyèajne sa následne formuje zbor 
uvádza sa do poriadku Boieho, ustanovujú sa starí (Tít 1,5), nasto¾uje sa
správa Boia vo viere (2Tm 1,4). Je to
Boie spravovanie tých, ktorí vyznávajú
vieru. Nie je to nastolenie Boích zákonov a Boej vlády násilné, telesným spôsobom, ako sa to dialo niekedy v minulosti aj v takzvanom kresanstve. Je to nastolenie Boieho poriadku nad podriadenými veriacimi srdcami, kde kadý rozpoznáva a prijíma svoje miesto a slubu.
Takto fungujúce spoloèenstvo je vyjadrením Boej vlády na zemi, v takýchto
zboroch sa zjavená Boia vô¾a repektuje, uplatòuje. Pavol píe o inak zmý¾ajúcich: Ale ak sa niekto vidí by kriepivým, my nemáme takej obyèaje ani

zbory Boie (1K 11,16). Nech je aj naou skúsenos s Boou vládou a Boou
slávou, ktorá je prítomná uprostred Boieho ¾udu, ku ktorému sme sa smeli
pripoji vierou v Pána Jeia Krista.

Frederick Butcher

Cestou ivotem, 26. 9. 1966, roèník 28.

DOKONALÁ
POSLUNOS
PÁNA JEIA
...a súc v spôsobe nájdený ako èlovek
poníil sa stanúc sa posluným a po
smr, a to po smr kría. (F 2,8)

Krásnou vlastnosou náho
drahého Pána je Jeho dokonalá
poslunos. On neustúpil ani
o vlas od vôle svojho Otca ani
vtedy, keï ilo o tú stranú
smr na kríi. Pán Jei sa
poníil a nebránil. Neotvoril
svoje ústa. Ukázal ¾uïom aj
nebeským zástupom a vetkým
mocnostiam temnoty, èo znamená by v pravde posluným.
O anjeloch je napísané: ...anjelia,
ktorí sú silní hrdinovia, ktorí èinia Boie slovo, ktorí sú hotoví poèu hlas
jeho slova ( 103,20). Ale ich poslunos nebola preskúaná do krajnosti.
Èlovek je po tejto stránke pravý opak
Pána, lebo neposlunos je jeho význaèná vlastnos. Nechce sa podda Boej
vôli. Je preto ve¾kým víazstvom milosti
v ¾udskom srdci, keï na výzvu Boiu èiní
pokánie a potom vo svojej slabosti zaèína
by posluné vo viere v Boha. Ide to síce
pomaly, ale o veriacom èlovekovi je
uloené, e má by aj èo sa poslunosti
týka, podobný Boiemu Synovi.
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Frederick Butcher

Cestou ivotem, 29. 11. 1966, roèník 28.

UTÍENIE
...lebo ten, kto pochybuje, podobá sa
morskej vlne, hnanej a zmietanej
vetrom. (Jk 1,6)
Morská vlna je priliehavým zobrazením
váhavosti a nestálosti. Písmo nám ukazuje ete ïalí obraz: ...Vtedy sa zaklátilo
jeho srdce i srdce jeho ¾udu, ako sa
klátia stromy lesa od vetra (Iz 7,2).
Ako èasto sú nae bojazlivé srdcia
ako pohybujúce sa morské vlny a chvejúce sa stromy! Je to nieèo prirodzené, je
to výsledok odcudzenia sa Bohu. Úbohé
¾udské srdce pochybuje a mudruje, je
ovplyvòované zo vetkých strán a ako
morská vlna ¾ahko zmietané a toèené
kadým vetrom uèenia (Ef 4,14). Môu
tieto ustraené srdcia dosiahnu k¾ud?
Dojdú k utíeniu?
Je to moné, ak sa stíia na Boom
srdci. Tam nadobúda pochybujúce srdce
dôveru k Pánovi a tam vzrastá jeho viera.
Cvième sa v tom. Uprime poh¾ad na Neho! Potom nebudeme pochybova o tom,
èomu veríme a nebudeme veri svojim
pochybnostiam.

Frederick Butcher

Cestou ivotem, 21. 11. 1966, roèník 28.

REAKCIE
NA NAPOMENUTIE
Ale vás prosím, bratia, zneste slovo
napomenutia, lebo i tak som vám len
nakrátko písal. (d 13,22)
Nemáme radi a nechceme poèu nejaké
napomenutie od bratov. I keï nás niekto napomenie tak oh¾aduplne, láskavo
a jemne, ako je to len moné, predsa to
ako znáame. Preèo je to tak? Prospe-

lo by nám a slúilo k dobru, keby bolo
nae srdce vycvièené prijíma slovo napomenutia, pretoe by sme z toho mali
zisk pre veènos. Kvôli napomenutiu, ktoré je len k námu dobru, sa niekedy cítime takí urazení, e by sme boli naklonení
aj opusti obecenstvo a zosta vzdorovito
s nenávistným srdcom doma. Preèo? Ak
sa skúmame, poznáme príèinu v reakcii
vlastného ja. Slovo napomenutia sa dotklo naej pýchy a urazilo nae staré ja.
Je ale uitoènejie toto uzna a vzia
duchovný prospech z kadého napomenutia, ktoré sa nám dostane. A to i vtedy,
keï by bolo napomenutie alebo pokarhanie neoprávnené.

Frederick Butcher

Cestou ivotem, 28. 2. 1966, roèník 28.

NEDÁ SA S NÍM
HOVORI
...a on je taký syn beliála, e sa nedá
s ním hovori. (1Sam 25,17)
Je v zlom duchovnom stave Boie diea,
ktoré neznesie slovo pouèenia alebo
napomenutia. Taký bol Nábal, o ktorom je
reè v naom veri. Bol jedným z bláznov,
o ktorých sa èíta v Boom Slove a zahynul.
Bolo by dobré, keby sme sa skúmali,
èi by sme boli tie urazení, keby nás niekto s láskou upozornil na nejakú chybu, èi
by sme si také napomenutie vzali k srdcu
a pred Pánom sa rozhodli, e sa pred òou
budeme chráni. Ak s nami ale nikto nemôe hovori o naich chybách, pretoe
je o nás známe, e sa hneï pohoríme
a rozhneváme, je to dôkaz, e sa cítime
vinní, a e nie sme ochotní sa trochu
pokori a necha napravi.
Nechcime by podobní Nábalovi, lebo
to by bolo na nau kodu teraz i pre veènos. ia¾, e je tak málo veriacich, ktorým mono poveda slovo napomenutia.
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Ján Siracký

Cestou ivotem, 16. 11. 1966, roèník 28.

KTO JE KRISTUS
VERIACEMU?
A vetko vo vetkom Kristus.
(2Pt 1,19)
Neveriacim ¾uïom Kristus je nièím.
Povrchne, formálne veriacim je iba akýmsi doplnkom ich náboenského cítenia
a konania. No opravdivo veriacim je Kristus vetko vo vetkom. On im je cestou,
pravdou i ivotom; On je ich svetlom, vodcom a dokonávate¾om ich viery; je ich
spravodlivosou, posvätením i vykúpením.
Istý Boí mu, ktorý iiel káza Krista
na miesta, kde bol ohrozený jeho ivot,
sa modlil:
Ó, by bol Kristus so mnou, predo
mnou i za mnou; Kristus vo mne, podo
mnou a Kristus nado mnou; Kristus po
mojej pravej ruke i po mojej ¾avej ruke;
Kristus na tejto strane a na tamtej strane.
Aby vetci, èo ma dnes poèujú, poèuli
Krista, aby vetci, èo h¾adia na mòa,
videli iba Krista.
Nech je toto i naou kadodennou
snahou a túbou. To je zmysel slov Jána
Krstite¾a: On musí rás a ja sa meni
(J 3,30). Nech je On v nás videný, poèutý
a obdivovaný. To myslel aj Pavol, keï povedal: u neijem ja, ale ije vo mne
Kristus (G 2,20). To znamená chodi tým
svetom obleèený v Krista. Nech je aj v naom tele videný Jeiov ivot (2K 4,10).

Ján Siracký

Cestou ivotem, 2. 11. 1966, roèník 28.

PÁN JEI KRISTUS
JE BOH A ÈLOVEK
Lebo v òom prebýva vetka plnos
bostva telesne, a ste v òom naplnení. (Kol 2,9-10)

Táto plnos prebýva v Kristu skutoène,
nie iba obrazne. Preto je Kristus aj
Bohom aj èlovekom. Pod zákonom Boh
prebýval medzi cherubmi, v oblaku, ktorý
prikrýval z¾utovnicu. Teraz prebýva vo
svojom Synovi (J 14,10-17).
Veriaci ¾udia sú s Ním spojení, a preto
naplnení z Jeho plnosti. Boh chce, aby
sme boli naplnení Kristom, nie svetom
a jeho vecami. Keï Kristom, tak aj Svätým Duchom. Naplnení, radostní (R 15,13).
Len potom prináame aj ovocie (J 15,11).
Boou plnosou je Kristus. Podmienkou
k èerpaniu z tejto plnosti je, aby veriaci
boli zakorenení a zaloení v láske. Veriaci
¾udia majú usilova o to, aby boli naplnení
v celú plnos Boiu. Keï vezmeme za
vedro vody zo studne, nevzali sme celú
studòu. Len sme naplnili vedro. Tak môeme by iba naplnení z Kristovej plnosti,
nemôeme ju obsiahnu celú. Bývame
naplnení pod¾a naej schopnosti. Preto
premý¾ajme o tej plnosti, ktorá je v Kristu, aby sme boli plnení v Òom. Malo by
nám zálea na tom, aby sme boli naplnení. Len z takej plnosti môeme potom
dáva svojím blínym. Ako sme pred obrátením nemali niè, tak po obrátení nám
Pán hovorí: ...vetko je vae a vy ste
Kristovi a Kristus Boí (1K 3,22-23).

Frederick Butcher

Cestou ivotem, 15. 11. 1966, roèník 28.

OBÈERSTVUJEM
ALEBO ZAAUJEM?
Áno, bratu, nech mám ja z teba úitok
v Pánovi; obèerstvi moje srdce. (Fil 20)
Aké je to blahodarné, keï sa stretneme
s Boím dieaom, ktoré nás obèerství!
Tu a tam sa stretneme s veriacim, po
ktorého odchode naa duchovná teplota
poklesla. Aké je to smutné! Pavol poznal
mnohých, ktorí ho obèerstvovali. Putujeme aj my so srdcom naplneným vierou

blok 20 + obálka.qxd

1.12.2013

19:18

Page 12

12

KRESAN

a vrúcnym duchom? Ak áno, potom to ani
nie je moné inak, len e svojich bratov
a sestry obèerstvujeme a ani si toho nie
sme vedomí. Tí idú ivotom so slastným
pocitom lásky v duchu, mono aj so iariacou tvárou. Brat, ktorý nosí v sebe
iaru nebeských lúèov, obèerství mnohých. Usilujme sa váne o to, aby sme
boli takými Boími demi, ktoré pomáhajú
iným dosiahnu vyí stupeò v duchovnom ivote a za ktoré iní ïakujú.
Krásne svedectvo vydal apotol Pavol
trom bratom: A radujem sa príchodu tefana a Fortunáta a Achajského, lebo to,
èo ste mi vy chýbali, oni nahradili. Lebo osvieili môjho ducha... (1K 16,17-18).

Ján Siracký

Cestou ivotem, 12. 11. 1966, roèník 28.

MÁM PLNÚ VÝZBROJ?
A vezmite si aj prilbu spasenia a meè
Ducha, ktorým je Slovo Boie. (Ef 6,17)
Prvá zbraò v naom predmete je obranná. Òou odráame ohnivé ípy satana,
náho úhlavného nepriate¾a. Nemusíme
ani dokazova, ako èasto útoèí na veriacich, aby ich uviedol do pochybnosti. Keï
sa mu podarí podlomi ich vieru, má ich
poráku zaistenú. Mnohí mladí ¾udia sa
zabili na motorkách len preto, e nemali
prilbu na hlave. Keby ju mali, bola by im
zachránila ivot. Preto my, veriaci, nesmieme nikdy postráda prilbu spasenia.
To je istota spasenia, bez ktorej nesmieme by ani chví¾u.
Druhá zbraò je meè Ducha. To je
útoèná zbraò. Jediná toho druhu, vetky
ostatné sú obranné. Tým meèom je Boie
Slovo, pouívané mocou Ducha. Len to
nám zaruèuje víazstvo nad kadým
nepriate¾om. Ná Pán nám aj v tom
zanechal príklad. Pred Jeho: Písané je
neobstojí ani diabol. Nech to Jeho slovo
prebýva v nás bohato (Kol 3,16).

Tie buïme naplnení Duchom (Ef 5, 18).
Tak udríme svoju duu bdelú a silnú.
A keï k tomu nebudeme zabúda na
pokornú modlitbu, pôjdeme od víazstva
k víazstvu v naom ivote viery. Na neúplnú výzbroj tie mnohí smutne doplatili!

Karel Koøínek

Cestou ivotem, 11. 11. 1966, roèník 28.

LÁSKA
Z ÈISTÉHO SRDCA
Ale cie¾om prikázania je láska z èistého srdca a dobrého svedomia a z nepokryteckej viery... (1Tm 1,5)
Jozef dokázal milova svojich bratov
takých, akí boli! Na jeho lásku nemali
vplyv ich pochybné mravné kvality, záporný postoj k nemu, útok ich nenávisti a zloby na vetko to, èo mu bolo najdrahie
v ivote. On ich miloval bez oh¾adu na to,
èi oni niekedy jeho vzah ocenia alebo
budú opätova!

Láska, v ktorej je

1. rys nezitnosti,
2. rys obetavej sluby k u¾achtilému
cie¾u,
3. rys dokonalého odpustenia,

je láskou z èistého srdca.

Aké ne¾ahké je jej dosiahnutie pre nás!
Vylúèi z lásky svoje sebectvo, aby sa
v nej nejako neukrylo a neklamalo druhých i nás samotných, vylúèi zo svojej
lásky prirodzenú neochotu prináa obete
a slúi za cenu osobných strát, vylúèi
z náho odpustenia akúko¾vek horkos
a snahu vyhnú sa tomu, kto nás sklamal,
nau neschopnos obnovi pôvodný,
krásny pomer. Áno, keby sme sebe viac
odpustili, keby sa nae rany sebe lepie
zahojili, vdy po nich zostane nejaká
jazva, ktorá nás pri istých príleitostiach
zabolí  a zhyzdí!
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Ako dokonale zjavil lásku z èistého
srdca ná drahý Pán! Nikde inde sa
nedá lepie vidie a mocnejie zakúa
ne u Jeho kría! Táto láska je cie¾om
vetkého výchovného Boieho pôsobenia, vetkých Jeho prikázaní!

Karel Koøínek

Cestou ivotem, 5. 11. 1966, roèník 28.

LÁSKA
Z DOBRÉHO SVEDOMIA

13

Karel Koøínek

Cestou ivotem, 3. 11. 1966, roèník 28.

LÁSKA
Z NEPOKRYTECKEJ
VIERY
Ale cie¾om prikázania je láska z ...nepokryteckej viery... (1Tm 1,5)
A Jei jej povedal: Ani ja a neodsudzujem; iï a nehre viacej (J 8,11).

Ale cie¾om prikázania je láska z ...dobrého svedomia... (1Tm 1,5)

A on povedal ene: Tvoja viera a
zachránila. Choï v pokoji! (Lk 7,50)

Prorok Nátan úprimne miloval krá¾a Dávida a bol mu úplne oddaný. Napriek tomu,
èi snáï práve preto, mu dokázal poslúi
k pravému sebapoznaniu a úprimnému
pokániu. Mal odvahu vyjavi tvrdú a neúprosnú pravdu  Dávidov hriech  bez
oh¾adu na nebezpeèenstvo jeho hnevu
a straty priazne. Ko¾ko je tu na druhú stranu múdrosti, jemnosti a taktu v prístupe
k Dávidovi, v rieení tak delikátnej a nepopulárnej záleitosti! Keby bol Nátan
mlèal, jeho pravá láska by trpela výèitkami svedomia a stala sa slaboskou, neúprimnou, pre Dávida nielen neuitoènou,
ale kodlivou.
Pravá láska je predovetkým pravdivá. Smeruje k prospechu, k zlepeniu,
k zdokonaleniu milovaného! Láska bez
pravdy nie je v skutoènosti láskou, ale
kodlivé slabostvo, ktoré vedie "milovaného" na scestie a do záhuby. Pravda
bez lásky nie je v skutoènosti pravdou,
ale bezoh¾adnosou, krutosou a hrubosou, ktorá zatvrdzuje a má ten istý
zhubný dôsledok.
Len pravdivá láska nikoho nezhýèka
ani nepretiai, nezvedie k zlému ani
nezatvrdí, nelichotí ani neodsúdi a nepohorí... Môeme poveda s dobrým svedomím, e takto milujeme vetkých svojich blínych?

...dnes musím zosta v tvojom dome
(Lk 19,5)
...Pas moje oveèky! (J 21,17)
Aký podivuhodný a pre nás nepochopite¾ný je vzah Pána Jeia k colníkom,
neviestkam  hrienikom! Aký to prístup
ku biednemu èlovekovi! Ko¾ko nepokryteckej viery v tých, ktorí majú v Òom
svoje útoèisko, ktorí dúfajú v Neho!
Áno, Pán niè nepredstiera vo svojej viere
v obráteného, napraveného hrienika,
pretoe verí Otcovi, e Mu ich dal a tej
Otcovej moci, ktorá nedopustí, aby ich
niekto vytrhol z Jeho ruky!
Ko¾ko pesimizmu, negatívneho prístupu a pochybností je v naom prístupe
k naím blínym. Ko¾ko je tu ¾udskej
viery! Preèo? Pretoe nás sklamali a môu sklama opä? Nie! To predsa nie je
naa vec! Ale preto, e nedokáeme
milova, e nie sme ochotní veri znova,
pretoe nechceme vo svojom sebectve
riskova nejakú svoju osobnú kodu,
ujmu! Ale, èo je o moc horie  i tá naa
viera v Pána  dôvera k Nemu... je tak
èasto len predstieraná  máme len dobrú
vô¾u veri  a v skutoènosti neveríme,
pretoe u ani neoèakávame vypoèutie
svojich prosieb.
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Ján Siracký

Cestou ivotem, 25. 9. 1966, roèník 28.

LÁSKA PREJAVENÁ
V NEHE A ÚCTE
V bratskej láske buïte navzájom
naproti sebe není, v úcte jedni druhých predchádzajúci. (R 12,10)
Tu je pre kadého sféra uplatnenia. Tu je
dos priestoru i príleitostí. Áno, tu je
miesto pre zdravé kresanské súaenie.
Týmto sme sa dostali k aktuálnemu problému cirkvi dnes. Vade bada nedostatoèné plnenie prvej polovice náho textu 
neného bratského milovania. O niè mení nedostatok je i v druhej polovici  vo vzájomnom predchádzaní sa v úcte.
Na svete ije viacej ako tri miliardy
¾udí, ale ani jeden z nich nie je duplikátom
niekoho. Preto má kadý vyplni nejaké
miesto na svete, ktoré je odliné od iných.
Má oslávi Boha takým spôsobom, ako
nikto iný. Keï budeme takto zmý¾a, v nikom sa nezrodí závis, to odporné semeno satanovo. Pamätajme, e kadý z nás
zaujíma jedineèné miesto, ktoré mu urèil
Jeho Stvorite¾. Istý brat o tom povedal: Èi
prestane spieva kanárik preto, e nemá
orlie krídla? Boh utvoril nádhernú ruu, ale
i púpavu. Kadý z nás sám za seba vydá
poèet Bohu. Preto ak niekto sedí na tróne
alebo zametá ulicu, môe a má to robi
verne a svedomito, zodpovedne a spo¾ahlivo. Keï nemáme zlato alebo striebro,
máme dos iných moností pomáha svojím blízkym.
Nu, predbiehajme sa navzájom v prejavoch bratskej lásky v nehe a úcte.

Ján Oboril

Cestou ivotem, 17. 9. 1966, roèník 28.

SMELOS Z LÁSKY
A hovoril smele v mene Pána Jeia.
(Sk 9,29)

Sme vïaèní Pánovi za tohto vyvoleného
svedka  apotola Pavla, ktorý niesol pochodeò evanjelia do temnoty pohanstva
aj nevedomosti idovstva. Tajomstvo tejto
sluby nachádzame v liste Rimanom
8, 35-39, kde je napísané: Kto nás odlúèi od lásky Kristovej? Puto tejto lásky nenaruili ani súenie, ani meè, ktorým
bol usmrtený, povaovaný za ovcu na
zabitie. Vo veri 37. pokraèuje: Ale v tom
vo vetkom statne víazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval. H¾a, Kristova
láska je moc a puto, ktoré nik a niè
nenaruí. Sme úèastní jej moci? Smelo
hovori v mene Pána Jeia je moné len
v Jeho láske. Tá nevedná krásna výzva
Pána Jeia: Zostaòte v mojej láske!
(J 15,10) má vysoký cie¾ s nami.
Ako by bol Pavol schopný unies vetko, neby lásky Pána Jeia? Vidiac dielo
apotola Pavla a jeho postoj k Pánovi,
pýtame sa sami seba: Nako¾ko som v Jeho láske?
Zostávanie v Jeho láske je podmienené ostríhaním Jeho prikázaní. A Jeho
prikázanie je, aby sme sa milovali navzájom, ako On miloval nás. Èasto h¾adáme
zjavné ovocie, ale menej skúmame skryté podmienky pre zrod ovocia. Len vzájomným milovaním budeme zostáva v Jeho láske a len v Jeho láske donesieme ovocie smelého svedectva o Pánu Jeiovi.

Frederick Butcher

Cestou ivotem, 7. 11. 1966, roèník 28.

DAL SÁM SEBA
...ktorý dal sám seba za nás, aby
si nás vykúpil od kadej neprávosti
a oèistil sebe ¾ud zvlátny, horlivý
dobrých skutkov. (Tt 2,14)
Na svete nie je kniha, ktorá by v tak málo
slovách dokázala to¾ko vyjadri. Tu v jedinom veri je obsiahnuté to¾ko, e by sme
potrebovali veènos, aby sme vyèerpali jeho obsah. Nechceme urobi ani skromný
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pokus o vysvetlenie celého obsahu, ale
vyberieme len úplne malý kúsok. Vimnime si tých dvoch slov sám seba.
Aký vzneený musel by úmysel
Pánov, e nikoho menieho ako samého
Seba dal ako výkupné za nás. A nevydal
sa do nejakého otroctva, ale do smrti.
Viac u nebolo moné vykona. Dal teda
najvyiu cenu za to, aby nás vymanil
z neastného a beznádejného otroctva.
Pre aký cie¾ to urobil? Aby nás získal
pre seba za zvlátny ¾ud. Teraz sme na
tomto svete mimoriadnym ¾udom. Naa
úloha je, aby sme vynikali v dobrých skutkoch. Sme Jeho ¾ud a On nás vetkých
objíma s nekoneènou radosou.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 10. 11. 1966, roèník 28.

CIRKEV
Kristus je hlavou cirkvi a on je Spasite¾om tela. (Ef 5,23)
Táto Kristova Cirkev nie je závislá na
kazate¾och. Zato si vak cení ich slubu 
kázanie Boieho Slova jej èlenom. ivot
jej èlenov nie je závislý od krstu alebo
veèere Pánovej, i keï si tieto veci ve¾mi
vái. Zato Cirkev má len jednu hlavu, jedného Pastiera a jedného Biskupa  Krista. On skrze svojho Ducha prijíma èlenov
do Cirkvi. Kazatelia môu iba ukáza dvere do nej. No otvori ich môe len Pán.
Èlenom tejto Cirkvi sa stáva èlovek skrze
pokánie a vieru v evanjelium. Kajúci lotor
nemal monos da sa pokrsti, no predsa, keï Pána vyznal, bol pokrstený Svätým Duchom. Tak je to aj dnes s tými, ktorí nemajú monos vyhovie tejto Pánovej
vôli. Keby taký veriaci nemal monos
zúèastni sa Pánovej veèeri, má monos
sýti sa Kristom. Jes Jeho telo a pi Jeho
krv. Keby niektorého veriaceho aj vylúèili z niektorej náboenskej spoloènosti,
z Kristovej Cirkvi ho nemôu vylúèi.

Kristus je hlavou svojej Cirkvi. On rozhoduje o tom, èo sa má dia v Jeho Cirkvi.
On sa stará o vetky svoje údy. Ony Ho
majú iba poslúcha. Vykonáva Jeho
rozkazy, plni Jeho vô¾u. Ostatné dokoná
On, lebo je Spasite¾om tela. Váme si
milos, ktorej sa nám dostalo tým, e nás
Pán prijal do svojej Cirkvi.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 25. 10. 1966, roèník 28.

CIRKEV
AKO DOMÁCNOS
Nie ste cudzincami, ale ste spoluobèania svätých a domáci Boí (Ef 2,10).
Pán má svoju domácnos, ktorá je výluène Jeho. Je to Boia duchovná rodina 
Jeho vyvolená Cirkev. On v nej pôsobí to,
èo sa Mu ¾úbi, èo Mu pôsobí rados.
Uplatòuje v nej svoju moc a svoje právo.
Ona je Jeho rodinou a On je jej hlavou,
ona je Jeho stádom a On je jej Pastierom.
Voèi svojej Cirkvi On dokazuje svoju starostlivos tým, e napåòa kadú jej potrebu. On zachraòuje kadého èlena tejto
svojej rodiny, lebo má za¾úbenie v kadom z nich. V tejto svojej domácnosti udruje svoj poriadok, uplatòuje svoju svätú
vô¾u. Tu sa ukazuje tak, e Ho kadý èlen
domácnosti pozná a má s Ním radostné
obecenstvo.
Povinnosou èlenov Boej domácnosti je: Aby si vedel, ako sa treba správa v dome Boom, ktorým je cirkev ivého Boha, ståp a pevná posta pravdy (1Tm 3,15). Nikto nemá právo vnáa do tohto Boieho domu nejaké ¾udské
poriadky alebo spôsoby. Keby na toto boli
veriaci dbali, neboli by do cirkvi vniesli
to¾ko cudzích, vymyslených vecí. To právo Pán nikomu nedal a nedáva. To, èo
apotolovia zaviedli, malo staèi a pokraèova a do konca. Je na nás, veriacich dnes, aby sme vedeli, ako sa máme
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chova v Boom dome! Nezavádzajme
tam v nijakej forme nae ¾udské veci.

Jakub Rybár

STRAPCE NA LEME
Hovor synom Izraelovým a povie im,
aby si robili kytky (strapce) na okraje
svojich rúch po vetkých svojich
pokoleniach a dajú na kytku okraja
svojho rúcha hyacintovomodrý motúzok. A bude vám za kytku na pamä,
aby ste, keï ho uvidíte, rozpamätali sa
na vetky prikázania Hospodinove,
aby ste ich èinili a nechodili za svojím
srdcom ani za svojimi oèima, za èím vy
odchádzajúc smilníte. Ale aby ste pamätali na vetky moje prikázania a èinili ich a aby ste tak boli svätí svojmu
Bohu. (4. Mojiova 15,38)
Boh si vyvolil izraelský národ, aby mu On
bol Bohom a oni Jemu ¾udom. Teba si
vyvolil Hospodin, tvoj Bôh, aby si mu
bol ¾udom zvlátneho vlastníctva nad
vetky národy, ktoré sú na tvári zeme.
Nie preto, e by vás bolo viac ako
ktoréhoko¾vek iného národa... Ale
preto, e vás miloval Hospodin... (5M
7,6-8) Na viacerých miestach Boh nazýva
svoj ¾ud ako ¾ud tvrdej ije, ktorý sa
Mu stále silno vzpiera a nechce ho
poslúcha. Pán Boh si vyvolil práve takýto nepoddajný národ na to, aby na òom
ukázal ve¾kos svojej milosti a zhovievavosti, ktorú má naproti vetkým ¾uïom.
Boh dopredu vedel, e ho izraelský ¾ud
bude stále a opakovane neposlúcha
a odchádza od Neho za inými nepravými
bohmi. Aj napriek tomu urobil vetko preto, aby izraelskému ¾udu mohlo by dobre, keï bude poslúcha svojho dobrého
Boha. Dal im prikázania a zákon so vetkými pravidlami pre kadodenný ivot,
ktorými sa mali odliova od ostatných
národov. Keï by ich zachovávali, bolo by
im dobre. Bol to politický a sociálny prog-

ram so zaruèenou prosperitou a poehnaním od samotného Boha.
A akoby toho nebolo dos, èo im Pán
Boh dal, hovorí im aj slová, ktoré sú citované v úvode. Dáva im pomôcku, ako
vytrva v dodriavaní vetkého, èo im Boh
povedal. Mali si robi kytky (na inom
mieste je pouitý výraz strapce  5. Mojiova 22,12) na okraje (rohy) svojich
odevov, aby im boli vdy pred oèami ako
pripomienka, e majú poslúcha svojho
Boha. Na tieto strapce mali da ete motúzok hyacintovomodrej farby.
Hyacintovomodrá farba je spomínaná
pri materiáloch pouitých pri stavbe
starozákonného stánku. Jedna zo tyroch
základných pouitých látok bol aj hyacintovomodrý postav, ktorý sa v predmetoch
stánku nachádzal buï samostatne, alebo
v kombinácii s inými látkami. Hyacintovomodrá je farba neba a zobrazuje Boiu
spravodlivos. V stánku mala poukazova
na tento dôleitý aspekt a vyarova tak
Boí charakter a jeho podstatu, pod¾a
almu 97,2 ...spravedlivos a súd
postaou jeho trónu. Jedným zo zaujímavých detailov v celom starozákonnom
stánku a jeho výbave je i plá efodu.
Efod bol odev, ktorí si kòaz obliekal, keï
konal svätoslubu. Tento odev mal plá,
ktorý musel by celý z hyacintovomodrého postavu.
Bez hlbokých výkladov a iba pre poteenie viery je vzácne si v krátkosti vimnú krásnu paralelu, ktorú nám Boie Slovo odkrýva v prorokovi Izaiáovi 61,10.
Preve¾mi sa radujem v Hospodinovi,
moja dua plesá v mojom Bohu, lebo
ma obliekol do rúcha spásy, odial ma
pláom spravodlivosti; som ako
eních, ktorý si kòazsky zdobí hlavu
stuhami, a jako nevesta, ktorá sa králi
svojimi ozdobami. Plá spravodlivosti
dáva Boh tým, ktorých ospravedlòuje
zadarmo svojou milosou na základe viery v Pána Jeia Krista. Plá spravodlivosti môeme vïaka Boej milosti ma
aj my, veriaci v Pána Jeia. Dal nám ho
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na to, aby sme ako Boie deti zjavovali
Boí charakter  Jeho spravodlivos.
Vráme sa vak spä ku kytkám
(strapcom) na okrajoch odevov, ktoré si
mali Izraeliti robi. Hyacintovomodrý motúzik na týchto strapcoch mal pripomína
spravodlivos Boích prikázaní. Zas¾úbenie znelo: keï ich budú èini, bude ich to
posväcova, tj. odde¾ova od hriechu,
...aby ste tak boli svätí (oddelení) svojmu Bohu. Odev mali ¾udia vdy na sebe a teda aj strapce s hyacintovomodrými motúzikmi boli vdy pred ich oèami
a neprestajne im pripomínali: Pamätajte
na vetky prikázania Hospodinove,
èiòte ich a nechoïte za svojím srdcom
ani za svojimi oèami.
Pre nás, veriacich v Pána Jeia, ktorí
nie sme úèastní starej zmluvy, ale novej
zmluvy v Jeho krvi, sú tieto obrazy povzbudením, keï im duchovne rozumieme. Keï bol Pán Jei ete na tejto zemi
so svojimi uèeníkmi hovoril im, e príde
èas, keï bude musie od nich odís a vráti sa k svojmu Otcovi. Uèeníci sa báli
tejto predstavy, lebo bez Neho nevedeli,
èo majú robi. Pán Jei videl ich strach
a preto im hovorí: Nech sa ne¾aká vae
srdce! (Ján 14,1) A v nasledujúcich veroch ich poteuje vysvet¾ujúc im, e
On musí odís, aby im prihotovil miesto
a potom príde znova a poberie si ich
k sebe. Ale aj kým budú èaka na Neho
a nebudú vo fyzickej prítomnosti svojho
Pána, On im hovorí: Neopustím vás,
aby ste boli sirotami, prídem k vám.
(Ján 14,18) A hovorí, ako sa to stane:
Ale Teite¾, Svätý Duch, ktorého pole Otec v mojom mene, ten vás nauèí
vetkému a pripomenie vám vetko,
èo som vám povedal. (Ján 14,26)
Tieto slová Pána Jeia patria aj nám,
ktorí tak isto nasledujeme vierou svojho
Pána aj v dobe o 2000 rokov neskôr,
ako ili spomínaní uèeníci. Duch Boí je
v kadom opravdovom veriacom èloveku,
lebo Boh dáva peèa Svätého Ducha do
kadého, kto poèuje a uverí evanjeliu

17
(Ef 1,13). A teda máme Ducha Svätého,
ktorý nám pripomína vetko, èo Pán Jei
hovoril, vetky jeho prikázania. Vedie nás
k tomu, aby sme ich konali a pomáha
nám bojova proti iadostiam náho
srdca a naich oèí. Vedie nás ku svätosti
a nikdy nie ku hriechu. Jasne nás obviòuje, keï zhreíme a ukazuje nám prísnu
tvár Pánovu a spravodlivého Boha. Vedie
nás tak ku pokániu a opätovnému obnoveniu obecenstva so svätým Bohom, naím nebeským Otcom v Pánovi Jeiovi.
ia¾, v izraelskom národe neboli kytky
(strapce) na pamä vyuívané iba k tomu,
na èo im Pán Boh prikazoval robi si ich.
Väèinou boli pouívané na ozdobu,
alebo na pokryteckú chválu. Pán Jei
odha¾uje túto pravdu, keï hovorí o zákonníkoch a farizeoch: A vetky svoje
skutky èinia nato, aby ich ¾udia videli.
Lebo rozirujú svoje filaktéria a robia
ve¾ké podolky svojich pláov; (Matú 23,5) Vyzdobené a ve¾ké podolky
(okraje odevu) plné strapcov mali snáï
upozorni na to, e daný èlovek zachováva Boie prikázania a e je spravodlivý.
ia¾, bolo to iba navonok. Takýchto ¾udí
Pán Jei nazval vápnom obielenými
hrobmi (Matú 23,27), ktoré sa zvonku
zdajú by krásne, ale vnútri sú plné kostí,
smradu a hniloby (kadej neèistoty) a jasne im toto prirovnanie vysvet¾uje: Tak aj
vy, zvonku síce zdáte sa ¾uïom, e ste
spravodliví, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. (Matú 23,28)
Nech nám je i tento príklad výstrahou,
aby aj nae skutky neboli iba navonok
krásne a zdali sa by spravodlivé, ale aby
nae spravodlivé konanie vychádzalo
zo sàdc, oèistených krvou náho Spasite¾a. Konanie dobrých skutkov nikomu nepomôe a nemá iadny význam. Pretoe
zo skutkov zákona nebude nikto ospravedlnený, iba skrze vieru Jeia Krista
(Galaanom 2,16).
Strapce na upomienku síce boli na
rúchach, ale ¾uïom vôbec niè nehovorili.
Strapce, ktoré mali hovori a pripomína
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Boie prikázania, boli umlèané neverou
a neposlunosou ¾udí, ktorí ich nosili.
Keï neposlúchame, èo nám Svätý Duch
hovorí a ako nás vystríha pred hriechom,
tak v koneènom dôsledku padneme do
hriechu a zarmucujeme Svätého Ducha.
Keï ani ïalej neposlúchame Jeho napomínanie, ktorým nás chce vies ku pokániu a oddeleniu od vykonaného hriechu,
èasom úplne prestaneme poèu Jeho
hlas. Potom sú vetky aj tie najlepie
nae skutky iba bielym vápnom na hrobe
a v naom srdci je pina nevyznaného
hriechu. Neuháajme Svätého Ducha,
nezabraòujme Mu svojou neposlunosou hovori k nám a posväcova nás. Veï
Svätý Duch nám je daný ako závdavok
k tomu, aby sme u tu na zemi ili sväte
a pobone tak, ako raz v dokonalosti budeme i vo veènom ivote. On nám hovorí podobne ako Izraelitom pripomínali
strapce: Pamätajte na vetky moje prikázania a èiòte ich, aby ste tak boli
svätí svojmu Bohu. Strapce boli màtve
èasti odevu. My vak máme v sebe Ducha Boieho, ktorý je ivou osobou a teda
ove¾a úèinnejou pomocou ku konaniu
svätej Boej vôle. Neuháajme a nezarmucujme Svätého Ducha, ale kto má ui,
nech poèuje, èo Duch hovorí sborom"
(Zj 2,29), aj jednotlivo kadému z nás.
Nech sa potom naa ivá viera môe prejavi skutkami viery na Boiu slávu.

Frederick Butcher

Cestou ivotem, 24. 10. 1966, roèník 28.

ZDOKONA¼OVANIE
CVIKOM
Ale obecné a babské bájky odmietni
a cviè sa v pobonosti. (1Tm 4,7)
Apotol Pavol bol vo svojej dobe svedkom nebývalého rozvoja telesného cvièenia. Správne rozpoznával hodnoty antického sveta a výstine prehlásil: Lebo

ta ide spôsob tohto sveta (1K 7,31),
a tie: Lebo telesné cvièenie je na
máloèo uitoèné, ale pobonos je na
vetko uitoèná, majúc zas¾úbenia terajieho i budúceho ivota (1Tm 4,8).
Pavol vie, e fyzické cvièenie má úitok,
ale malý, pretoe telo zostarne a zomrie.
Ale cvièenie sa v pobonosti a v Boej
bázni je uitoèné ako pre èasnos, tak
i pre veènos. Pravá zbonos a bázeò
k Bohu nepatria medzi vrodené ¾udské
vlastnosti. A keï sme dosiahli nový ivot
ako dar Boej milosti, máme sa v òom
dennodenne cvièi.
Vetko sa zdokona¾uje a rozvíja pravidelným a primeraným cvikom. Ak dlho
nepíeme, stáva sa nae písmo neèitate¾né. Keï èítame málo, je èítanie nejasné. Opakovaním èinnosti sa dosahuje
zdokonalenie. Nu, cvième si myse¾ v Boej Bázni, cvième sa vo vetkých cnostiach náho Pána. Pravidelným èítaním
Písma a modlitebným ivotom budeme
prichystaní k praktickému ivotu.

Ján Oboril

Cestou ivotem, 13. 10. 1966, roèník 28.

KTO VÁM PREKAZIL?
Dobre ste beali; kto vám prekazil...?
(G 5,7)
Ako vojak som videl maratónsky beh. Na
tart nastúpilo mnostvo pretekárov, ktorí
vybehli na tra v jednom klbku. No zakrátko sa roztiahlo na 100m a neskôr to u
boli kilometre a do cie¾a dobehol ako prvý
osamelý pretekár.
Dobre zaèali, kto im prekazil? Môj
priate¾ vojak na otázku: Preèo si tak zaostal? odpovedal: Nestaèil som kondiène. Hneï od tartu bol v èele, potom
zaostával a priiel medzi poslednými.
Mnohí z pretekov odstúpili.
Aj my sme mali svoj tart. Dráha je
nám na dlaò vymeraná. Kde sa asi nachádzame? Snáï nedávno sme boli ete
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v èele závodu, tiahli sme za sebou druhých a dnes? Ko¾kí èelní pretekári ustali,
nestaèia pre zlú duchovnú kondíciu. Mnohí z pretekárov boli zvábení stolmi obèerstvenia, pri ktorých stratili drahocenné minúty. Èo nám prekáa, aby sme nebeali
v èele, nedobehli do cie¾a po odmenu? Je
mnoho ¾ahko obk¾uèujúcich hriechov,
ktoré zväzujú nohy becov a zmalátòujú
srdce, ak sa v nich ocitneme. V liste idom 12,1 èítame, e máme ve¾ký oblak
svedkov viery okolo seba a pred nami
nás ahá Ve¾vodca a dokonávate¾ viery,
Jei Kristus. Uvedomme si to, e sme na
závodnej dráhe, máme svoj cie¾  dosiahnu Krista, a okolo nás  oblak svedkov.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 11. 10. 1966, roèník 28.

VÍAZNÝ BEH
Dobre ste beali; kto vám prekazil...?
(G 5,7)
Kresanov ivot je pripodobnený závodnému behu. Pri takom behu je dôleité,
ba nutné, zbavi sa vetkého, èo zbytoène prekáa v behu: Zlome kadé bremeno a ¾ahko obk¾uèujúci hriech
(d 12,1). V ivote je mnoho takých vecí,
ktoré sú kresanovi príaou a tak prekákou v behu. Preto musíme skúma veci,
ktoré sa nám ponúkajú, èi sa nám nestanú bremenom.
Ïalou vecou v takom behu je  vydra do konca. Bete tak, aby ste uchvátili (1K 9,24). Nestaèí iba dobrý zaèiatok, alebo bea po urèitú hranicu. Beec
musí vydra a do konca, po cie¾. Tak,
ako to napísal Pavol: ...beh som dokonal (2Tm 4,7). Len vytrvalý beec môe
èaka víazné. Beec sa nesmie obzera
vôkol seba, aby vetko videl. On h¾adí len
na cie¾, ktorý je pred ním. Obzeraním by
sa mohol potknú a padnú a nedosiahnu cie¾. Je nemyslite¾né, aby si beec
vzal na chrbát nejakých 50 kg. To práve

satan takto prekazil mnohým beh.
Znemonil im dosiahnu odmenu. Keï to
vieme, odhoïme aj my kadé bremeno, èi
u menie alebo väèie a zasväme námu behu vetky sily, vetku schopnos,
vetky talenty a ime pre Krista. Takto
konajme víazný beh.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 1. 10. 1966, roèník 28.

POZNÁME
LEN Z ÈIASTKY
...Lebo teraz vidíme v zrkadle, v záhade... teraz poznáme z èiastky. (1K 13,12)
Teraz, v tomto ivote, tu na zemi. Teraz
nemôeme dosiahnu dokonalé, jasné
poznanie. Vdy iba ako v zrkadle, ako
v záhade, len z èiastky. Vieme a vyznávame to a predsa sa èasto pýtame: Preèo
je toto alebo tamto? Preèo nemôeme
vyriei mnohé problémy?
Najaia úloha, ktorú sa máme uèi,
je poznanie, e nie sme a nemôeme
by vevediaci. Nie sme neobmedzení
v poznávaní. Nau obmedzenú schopnos pozna ktosi pripodobnil muche,
ktorá lezie v obrovskej katedrále po jej
stene. Ona vo svojej obmedzenosti vidí
vdy iba ten kameò, po ktorom ide. Nemá
vak nijakú predstavu o ve¾kosti a vzneenosti budovy. Takí sme i my, ¾udia, vo
vzahu k Boiemu vesmíru a Boej vláde.
Vidíme ozaj len z èiastky a nedokonale.
A predsa èasto hovoríme, akoby sme
vetkému rozumeli, vetko jasne videli.
Váme si poznanie, ktoré u máme. Nech
ono ovplyvòuje ná vzah k Bohu a vetkým veciam, no súèasne sa usilujme
poznáva so vetkými svätými írku,
dåku, håbku a výku Kristovej lásky. Aby
sme tak boli napåòaní vo vetku plnos
Boiu (Ef 3,18-19).
No i keby sme ko¾ko poznali a dosiahli,
nezabúdajme, e je to vetko len z èiastky.
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Spracoval Daniel Moji

PREDZVEDENIE, ALEBO SLOBODNÁ VO¼BA?
S nesprávnym postojom, poh¾adom na Boie preduloenie èi predzvedenie súvisí ve¾a
vecí v ivote èloveka. Okrem poznania Boha, osobných istôt a rôznych postojov k ivotu je s tým spojené napríklad zvestovanie èi nezvestovanie evanjelia. Preto si pripomeòme nieko¾ko princípov o nastolenej téme na základe Boieho slova a Boieho jednania s jednotlivcami, èi národmi.
V prvom rade treba ale poznamena, e ¾udská myse¾, intelekt, je pre èloveka, ktorý
nie je podriadený Boiemu slovu a Boiemu Duchu, nebezpeèný. Pána Boha ani Jeho
pravdy nemôeme obsiahnu naím rozumom. Tí, ktorí sa o to pokúali, ïaleko sa na
ceste poznania nedostali. Buï sa v pokore sklonili pred Pánom Bohom a vyznali, e na
to neli správnou cestou, alebo prili k nesprávnym názorom. Azaf napríklad skontatoval, e bezboní sa na prvý poh¾ad majú lepie ako on sám. Majú menej trápenia,
oplývajú blahobytom. Na rozdiel od nich on preíva utrpenie, bitku a káranie, hoci èistí
svoje srdce a umýva v nevine. Keï to chcel vystihnú rozumom, videlo sa mu to
akým. A keï voiel do svätýò silného Boha, porozumel. 1Kor 2,10-11 a 14 hovorí
o tom, e duchovné veci nepozná nikto, iba Duch Boí, preto sa majú aj duchovne
posudzova. Boh ich zjavuje skrze Svojho Ducha, ktorý spytuje vetko, aj hlbiny Boie.
V Rim 10,10 je napísané, e srdcom sa verí na spravodlivos. Vidíme, e pravé poznanie Boha nie je záleitos rozumu, ale srdca, na ktoré pôsobí Boí Duch. Preto
si nájdime èas k tomu, aby sme si sadli k nohám Pána Jeia, stíili sa a poèúvali Jeho
hlas. On sám nás môe vyuèi tak, aby sme Mu rozumeli a v súlade s pravým poznaním
aj ili a kráèali kadý deò.
Istý brat pri jednej príleitosti vysvetlil, e Boie vyvolenie je vdy v súlade s Boou prirodzenosou, s Boími vlastnosami. On je zvrchovaný, milosrdný, láskavý,
ale i spravodlivý.
1. Boie vyvolenie je v súlade s Jeho zvrchovanosou. Pán Boh môe vetko. Má
právo na vetko, lebo je Pán. Má slobodu spravi to, èo chce. My sa nemáme právo
vyjadrova k tomu, èo On robí, lebo sme zhreili. Sme odkázaní na Jeho milos
a dobrotu. Keï budeme viac h¾adie na Jeho zvrchovanos, budeme sa menej bá.
Izraelskí bojovníci videli zvrchovanos Goliáa, preto sa báli. Na rozdiel od nich videl
Dávid zvrchovanos Boiu, preto mal smelos ís bojova proti presile, a preto aj
zvíazil.
2. Boie vyvolenie je s súlade s Jeho milosou, milosrdenstvom, láskou, z¾utovaním... Boie vyvolenie zaèína milosou, volaním lásky vetkých, nielen vyvolených a vade: Lebo sa zjavila milos Boia, spasite¾ná vetkým ¾uïom...
(Tt 2,11). Pavol zvestoval evanjelium nielen vyvoleným, ale vetkým: Boh tedy prehliadol èasy nevedomosti, ale teraz zvestuje ¾uïom, vetkým vade, aby èinili
pokánie... a podáva vetkým ¾uïom vieru vzkriesiac ho z màtvych. (Sk 17,
30-31). írka lásky Pána Jeia je znázornená v Jeho volaní: Poïte ku mne vetci, ktorí pracujete a ste obtiaení, a ja vám dám odpoèinutie. (Mt 11,28).
3. Boie vyvolenie je v súlade s Boou spravodlivosou. Hrienici, ktorí neprijmú
milos, budú pyka za svoje hriechy, lebo Boh je spravodlivý. Napokon aj èlovek,
vrchol Boieho stvorenia, má zmysel pre spravodlivos a túi, aby bolo zlo potrestané a pravda zvíazila.
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Na troch biblických príkladoch sa pozrieme, ako Pán Boh pristupuje k èloveku, na Jeho
vyvolenie v súlade s uvedenými vlastnosami. V tomto svetle sa pozerajme aj na 9-11.
kapitolu epitoly Rimanom, kde tieto príklady v súvislosti s nastolenou témou nachádzame:
1. Faraón. Najprv dostal od Pána Boha milos. Mohol prepusti Boí ¾ud z Egypta, ale
ho neprepustil. Naopak, zatvrdzoval svoje srdce. Napokon ho Boh zatvrdil, lebo je
spravodlivý.
2. Ezav a Jakob. Pán Boh je zvrchovaný  slobodne si vybral Jakoba. Urobil to
v zhode s tým, e je spravodlivý  mal pre toto rozhodnutie príèinu, predurèenú
cestu milosti a viery, základ predzvedenia. Poznal povahu Ezava i Jakoba ete pred
zaloením sveta. Videl vzah Ezava i túbu Jakoba po poehnaní. Napokon, v ehnajúcej láske poehnal aj Ezava, aj keï inak ako Jakoba.
3. Izraelský národ. Na základe zvrchovanosti si Boh vyvolil idov ako svoj ¾ud. Na
základe spravodlivosti tento neposluný národ na èas odsunul stranou a do olivy
Boích poehnaní vtepil pohanov. Vytvoril Cirkev, ktorá sa skladá z obrátených
idov a pohanov. Na základe milosti sa znova zmiluje nad vyvoleným národom.
Keï idia spravia pokánie, dobrý Boh ich znovu prijme a poehná.
Poznajúc Boha a Jeho cesty zvestujeme evanjelium, nie vyvolenie. Je to dobrovo¾né
rozhodnutie èloveka, èi ho prijme, alebo odmietne. Nik nebude môc v budúcnosti vini
Boha, e nemal ancu, e sa nemohol rozhodnú, e nebol vyvolený a podobne.
Fatalizmus, mylienka, e èlovek nemôe niè, nie je biblická. Boie slovo je plné
výziev, ktoré doslova burcujú, vyzývajú èloveka, aby sa správne rozhodol. Napríklad:
Èiòte pokánie a verte v evanjelium! (Mk 1,15), Snate sa vojs tesnou bránou... (Lk 13,24), Proste, a bude vám dané, h¾adajte a nájdete, klepte a otvorí sa
vám (Mt 7,7). Evanjelium je pre kadého. Niekto to vystihol príkladom dvier, na ktorých
je zvonku nápis: Poïte ku mne vetci! A ten, kto vojde týmito dverami dnu, si môe
zvnútra preèíta nápis: Moji vyvolení. Nech nás veriacich táto pravda povzbudí k tomu,
aby sme ete horlivejie rozsievali slovo evanjelia, keï nás k tomu Pán povoláva.
Nechajme sa povzbudi k tomu aj slovami: Za rána sej svoje semeno a veèer nedaj
odpoèinutia svojej ruke, lebo nevie ktoré sa lepie hodí, toto a èi tamto, alebo èi
je oboje jednako dobré. (Kazate¾ 11,6).
Brat C. H. Mackintosh pouíva termín predzvedenie Boie v milosti. Boie slovo
hovorí: A èo, ak Boh chcúc ukáza svoj hnev a oznámi to, èo je jemu moné,
znáal so ve¾kej zhovievavosti nádoby hnevu, pripravené na záhubu, a aby
oznámil bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred prihotovil na slávu? (Rim 9,22-23). Z uvedených verov vyplýva, e Pán Boh nevyvolil
nikoho na záhubu. Jeho vyvolenie je na slávu, na ivot, nie na smr. Záhuba èaká, je
pripravená na tých, ktorí neprijmú evanjelium a obrátia sa k Bohu chrbtom. Smr, ktorá
ich èaká, je len logickým vyústeným toho, e neprijali ivot. Takýto èlovek je podobný
pútnikovi na púti, ktorý hoci aj vidí prameò vody, nenapije sa z nej. Je prirodzené, e
zahynie. Za svoju smr nemôe nikoho vini. Je zodpovedný sám za seba.
Podobná mylienka je uvedená v ev. Matúa 25,34 a 41 v súvislosti s krá¾ovstvom
Pána Jeia: Vtedy povie Krá¾ tým, ktorí budú po jeho pravici: Poïte, poehnaní
môjho Otca, vládnite dediène nad krá¾ovstvom, vám pripraveným od zaloenia
sveta... Potom povie aj tým po ¾avici: Iïte odo mòa, zloreèení, do veèného ohòa,
pripraveného diablovi a jeho anjelom. Z uvedených verov vyplýva, e pre ¾udí Boh
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pripravil krá¾ovstvo. Podobne ako nepripravil nádoby hnevu k zahynutiu, nevyvolil ¾udí
k ohòu. To je èisto ich rozhodnutie. Oheò je pripravený diablovi a jeho anjelom. Boie
vyvolenie odmieta zahynutie. Ten, kto sa bude nachádza v nebi, bude za to ïakova
jedine Bohu. Na druhej strane ten, kto sa ocitne v pekle, za to bude môc obalova
jedine seba. Nie Boha, e mu nedal ancu, ale seba, e nechcel, e ju nevyuil.
Na záver si uvedieme ve¾mi dôleitú mylienku. Koho si Pán Boh zaruèene vyvolil?
Prorok Izaiá hovorí: H¾a, môj sluobník, ktorého podopriem, môj vyvolený...
(Iz 42,1) a Pavol píe: tak, ako si nás v òom vyvolil pred zaloením sveta...
(Ef 1,4). Pán Boh si ete pred zaloením sveta vyvolil Baránka, Pána Jeia. Sme
vyvolení v Òom. Ako sa ktorý jednotlivec ale i národ zachová k Nemu, pod¾a toho
môe poèíta s Boím prijatím.
Boie vyvolenie je teda na základe Boích vlastností: Boej zvrchovanosti, milosti
i spravodlivosti. Pán Boh dopredu vedel, ako sa ¾udia èi národy zachovajú k Jeho
Synovi. Správnou odozvou, ktorej výsledkom je ivot, je viera. Mal ju napríklad stotník, ktorý povedal Pánovi Jeiovi: Pane, nie som hoden, aby si voiel pod moju
strechu, ale povedz len slovo, a môj sluobník bude uzdravený. Lebo veï i ja som
len èlovek, pod mocou iných majúc pod sebou vojakov, a keï poviem tomuto:
Iï! tak ide, a inému: Prijdi! A prijde, a svojmu sluhovi: Uèiò toto! a uèiní. Keï to
poèul Jei, zadivil sa a povedal tým, ktorí ili za ním: Ameò vám hovorím, e ani
v Izraelovi som nenaiel tak velikej viery. (Mt 8,8-10). Alebo dvaja slepí, ktorí volali
o zmilovanie na otázku, èi veria, odpovedali, e áno. Vtedy sa dotknul ich oèí a povedal: Nech sa vám stane pod¾a vaej viery! (Mt 9,29).Toto sú len niektoré z mnohých príkladov z Biblie, kde vidíme, e ivá viera je jediná správna odpoveï na Boie
volanie a na Bohom dokonané dielo spasenia na Golgote. Teraz volá vetkých a vade,
aby urobili pokánie a uverili Mu. Na toto volanie sú len dve odpovede. Keï Pavol kázal
v Aténach, e v Kristovi Pán Boh podáva vetkým ¾uïom vieru, niektorí sa posmievali,
iní hovorili, e ho vypoèujú aj inokedy. Niektorí mui ale uverili a pripojili sa k nemu.

Ako odpovie Ty? Od Tvojho slobodného rozhodnutia závisí,
èi aj Ty bude raz trávi veènos s Boími vyvolenými.
Karel Koøínek

Cestou ivotem, 30 9. 1966, roèník 28.

V KRISTOVI
VLÁDZEM VETKO
Vetko vládzem v tom, ktorý ma posilòuje, v Kristovi. (F 4,13)
1. VETKO  teda nie len nieèo na èo
staèím, k èomu mám podmienky  èi
dokonca niè, pretoe som neschopný,
slabý, bezmocný, nehodný! U apotola Pavla nebolo niè, èo by zostalo
mimo dosah jeho monosti, pretoe

vetko, èo bol a mal, dal bezvýhradne
svojmu Pánovi a pre seba si niè nenechal!
2. VLÁDZEM  teda nie nevládzem, nedá sa, je to nemoné, neuskutoènite¾né pri mojich ivotných podmienkach,
pri mojej povahe, pri mojich prekákach! Apotol zakúal to vzácne, oslobodzujúce blaené vedomie sily, ktorá nielen môe prekonáva, ale u
prekonáva vetky vonkajie zábrany
aj vnútorné v òom samom, a tak zostal
nie len pri slove môem, ale pristúpil
k rozhodnutiu: vykonám! A k praktickému èinu!
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3. V KRISTOVI  nie mimo Neho a bez
Neho  vo svojej vlastnej sile a múdrosti, iadostivosti, telesnej horlivosti
a temperamente a tie nie u Krista èi
pod¾a Krista, bez onej håbky plného
spoèinutia v Òom, v Jeho Duchu! Tu
je tajomstvo, ten zdroj vemohúcej
sily, ktorá pôsobila v Pavlovom ivote!
4. KTORÝ MA POSILÒUJE  nie bez
konkrétnych skúseností a v nariekaní:
Pane, keby si tu bol, môj brat by
nezomrel (J 11,21).

Ján Siracký

Cestou ivotem, 24. 5. 1966, roèník 28.

STAROBA
A NEPREMENNÝ BOH
A tak a do staroby ja ten istý, ba a
do edín, ja ponesiem a vyslobodím.
(Iz 46,4)
So starobou sú spojené rôzne útrapy.
Chceme sa na ne zah¾adie vo svetle
Písma. Dúfajme, e to nám, starým èitate¾om, poslúi k poehnaniu.
Azda prvé je, e si zaèíname uvedomova, e dni naej ve¾kej aktivity sú u
za nami. Keï sme ako deti chodili do
koly, priali sme si, aby z nás èím skorej
boli mui a eny. Kadé narodeniny nám
boli akousi slávnostnou bránou víaza
nad preitým rokom. Tieto pocity vak u
patria dávnej minulosti. Dnes sú nám
nae narodeniny iba ïalím mí¾nikom na
krátkej ceste náho ivota.
Vo veèerných tieòoch náho ivota
odkladáme pracovné náèinie, aby ho po
nás prevzali iní. Neèakáme u nijaké
zvlátne záitky. Nae vlasy edivejú,
tvár nám pokrývajú vrásky. Ubúda sily,
slabne sluch, zrak sa stáva nejasným.
V tele sa hlásia rôzne bolesti. To vetko
sú svedkovia naej staroby. Ktosi povedal: Kadý chce dlho i, no nikto nechce
by starým.

No kresan nemusí smúti, jeho výh¾ad do budúcnosti je jasný, ako nám to
potvrdzujú aj slová náho textu. No aj
keby sme ili dolinou tieòa smrti, Pán nás
povedie, ponesie a k vytúenému cie¾u.
Dôverujme tomuto Jeho zas¾úbeniu a nebude nám trpkou ani staroba.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 26. 6. 1966, roèník 28.

PÁN NÁS CHRÁNI
KADÝ DEÒ
Hospodin a bude ostríha, keï
bude vychádza i vchádza, odteraz
a na veky. ( 121,8)
S takým uistením môe veriaci èlovek
vstupova do kadého nového dòa. Nevieme, èo nás èaká v novom dni, s akými
nepriate¾mi sa stretneme, vieme vak
celkom iste, e nás Hospodin bude
ostríha od rána, cez poludnie a a do
veèera. Toto uistenie vak platí na celý
ivot, a na veky, nie len na jeden deò,
týdeò alebo rok.
No my nemyslíme stále na celý svoj
ivot, ale iba na malý úsek svojho ivota,
na deò. Veï sa tak aj modlíme: Daj nám
dnes ná kadodenný chlieb. Áno, daj
nám dnes potrebnú milos, radu, pomoc,
ochranu a vedenie. Aj nám patria slová:
Dos má deò na svojom trápení. Nemáme
sa denne bori s celoivotnými problémami. Pán nám s¾ubuje a zaruèuje ochranu
dnes. No zajtra nám ju tie dá. Preto nás
uèí nestara sa o zajtrají deò. Veï je On,
ten ná verný a dobrotivý Pán, ten istý
vèera i dnes a bude a na veky. V tom je
naa záruka, e nás bude ostríha a do
konca. On sám nás povedie a k cie¾u naej cesty, k nebeskému domovu. Nezanechá nás ako siroty, samých na seba. Ani
na niekoho iného. On svoju slávu inému
nedá. On zaèal v nás to dobré dielo, On
ho aj dokoná. Spoliehajme sa na Neho!
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Ján Siracký

Cestou ivotem, 12. 4. 1966, roèník 28.

KRÁ¼ VIE
Lebo zná, aká je cesta u mòa; keï ma
bude skúa, vyjdem ako zlato.
(Job 23,10)
Keï za druhej svetovej vojny Nemci bombardovali Londýn, krá¾ vydal rozkaz, e
vetky deti v urèitom veku musia Londýn
opusti. Boli pripravené vlaky, ktoré ich
mali odvies na pripravené miesta. Preplnené vlaky odváali deti, ktoré rodièia
priviedli k vlaku, ale ïalej s nimi nemohli
cestova. Odovzdali ich personálu a museli sa s nimi rozlúèi. Jeden brat sledoval
istých rodièov, ktorí priviedli svoje dve deti
 chlapca a dievèa, pobozkali ich a rozili
sa s nimi. Len èo ostali sami, dievèatko sa
ve¾mi rozplakalo. Jej braèek, ako starí,
ju chytil za ruku a tíil, aby neplakala:
Veï ani len nevieme, kam ideme, odpovedalo dievèatko. Krá¾ vie, kam ideme,
uteoval ju braèek.
Èasto si aj my, veriaci ¾udia, povzdychneme: Keby sme aspoò poznali cestu! No aj nám hovorí Pán, e nám musí
staèi, keï On pozná nau cestu. My nemusíme vetko vedie. Staèí, keï to vie
ná Pán, ná Krá¾. A keby nás aj skúal
na ceste, ukáeme sa ako preèistené zlato. A keby bola naa cesta aká namáhavá, ná Pán nás privedie k vytýèenému
cie¾u. Len sa spo¾ahnime na Jeho vedenie! On nás povedie dokonale a zaruèene
nás dovedie domov. On aj nám hovorí:
Z mojej ruky vás nikto nevytrhne.

Frederick Butcher

Cestou ivotem, 22. 3. 1966, roèník 28.

KRÍIKY A KRÍ
AKO MODLA
Ezechiá.... roztåkol medeného hada,
ktorého bol spravil Moji; lebo a do

tých dní mu kadili synovia Izraelovi kadivo, a nazval ho Nechutánom (trocha medi). (2Kr 18,4)
Ach, aké prevrátené je ¾udské srdce!
Miesto toho, aby Izraeliti pochopili a váili
si Boie ponauèenie o medenom hadovi
na púti, urobili z neho modlu a pálili jej
kadidlo. Ezechiá, majúc duchovné svetlo, poznal v tom hriech a hada roztåkol. To
nebolo neúctivé, to bolo správne.
Takzvaní kresania a dokonca niekedy
i neuvedomelé Boie deti robia nieèo
podobné s kríom! Miesto aby pochopili
duchovný význam Kristovho kría a vierou v zmàtvychvstalého Boieho Syna
dosiahli veèný ivot, klaòajú sa kríu!
A tak majú mnohí rôzne zhotovené kríe,
ale ivého Spasite¾a vierou neprijali.
Ak niekto nosí na sebe kríik ako
ozdobu alebo krí umiestòuje vo svojom
byte èi v zborovej miestnosti, èiní nieèo
nenáleité. Medzi prvými kresanmi by sa
taký spôsob nenaiel.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 30. 11. 1966, roèník 28.

KTO ÈAKÁ PÁNA?
A oèakávali Jeho Syna z nebies.
(1Ts 1,10)
Prvotní kresania sa dívali spä na krí,
kde za nich zomrel ich Spasite¾ a dopredu, odkia¾ mal prís pre nich. Celý ich
ivot sa pohyboval medzi týmito dvoma
pólmi. Jedným bola smr a vzkriesenie
ich Pána, na tom spoèívala ich viera;
druhým bol Jeho druhý príchod, k tomu
vzhliadali svojou nádejou. Preto druhý
Pánov príchod tvoril znaènú èas evanjelia, ktoré kázali apotolovia a prví veriaci prijali. Preto bola zaèiatoèná cirkev
v stálom oèakávaní, bez oh¾adu na to,
v ktorej èasti sveta sa nachádzala. Vade
niesla túto charakteristiku. V Tesalonike 
slúili ivému a pravému Bohu a èakali
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Jeho Syna z nebies. V Korinte  nemali
nedostatok v niktorom dare milosti, oèakávali zjavenie náho Pána Jeia Krista
(1K 1,7). Aj Galaania èakali nádej spravodlivosti (G 5,5). Filipänia èakali Spasite¾a
Pána Jeia Krista (F 3,20). Koneène v liste
idom 9,28 èítame: Po druhé sa ukáe
bez hriechu tým, ktorí ho oèakávajú na
spasenie.
Keï cirkev neskôr prestala èaka druhý
Pánov príchod, tak sa prestala aj posväcova, aj evanjelizova. Prestala sa chysta
na privítanie sa so svojím eníchom.
Tak je to aj dnes: len kto Pána èaká, ten
svedèí a posväcuje sa. Èakajme Ho!

Frederick Butcher

Cestou ivotem, 18. 10. 1966, roèník 28.

OSLÁVENIE PÁNA
JEIA VO SVÄTÝCH
...keï príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo vetkých, ktorí uverili... (2Ts 1,10)
e bude Pán Jei osobne oslávený, je
veriacim prirodzené. Veï vykonal najväèie
dielo vetkých èias, keï sa obetoval za
hrienikov na kríi. Vetky ostatné hrdinské
skutky blednú v porovnaní s Jeho víazstvom. Ale pod¾a vyie uvedeného výroku
Písma bude Pán Jei oslávený vo svojich
milých. Ako tomu máme rozumie? Áno,
dokonca bude obdivovaný vo vetkých
veriacich. To znamená, e bude oslávený
práve v tých, ktorí boli neèistými a hrienikmi, ktorí si zaslúia peklo a On z nich uèinil
Boie deti. Bude oslávený teda v diele,
ktoré vykonal v najohyzdnejích hrienikoch, ktorí budú iari v oslòujúcom svetle
Jeho slávy.
Kým sláva Jeho mocnosti (2Ts 1,9) nièí
zlých, sláva Jeho milosti sa ukazuje v spasených. Sú nazývaní svätí a veriaci. Pod
svätými mono tu vidie vykúpených v predchádzajúcich vekoch a pod veriacimi tých,
ktorí sú Cirkvou, ktorá je Jeho Telo.

Ako predivne sa splní výrok Pánov: A oslávený som v nich (J 17,10).

Jakub Rybár

IME V OÈAKÁVANÍ
Izraelský ¾ud bol ïaleko od svojho Boha
a neposlúchal Jeho prikázania, ktoré im
dal, aby im bolo dobre. Boh ich vystríha,
e ak nebudú èini pokánie, príde Boí
trest za ich poblúdenie. Pán Boh ich
napomína prostredníctvom svojich prorokov, ktorých posiela so svojím Slovom
plným zhovievavej Boej milosti volajúcej
ku pokániu. Jeden z takýchto prorokov
bol aj Ezechiel. Keï ho Pán Boh poslal so
svojím Slovom o prichádzajúcom treste,
oni ho vypoèuli, ale neuverili mu. Pán Boh
poèul odpoveï ¾udu: Synu èloveka,
h¾a, dom Izraelov hovoria: Videnie,
ktoré on vidí, vzahuje sa na mnohé
dni, a prorokuje na ïaleké èasy. Preto
im povedz: Takto hovorí Pán Hospodin: Nepretiahne sa viacej niktoré
z mojich slov; slovo, ktoré budem hovori, sa aj vykoná, hovorí Pán Hospodin. (Ezechiel 12:27-28)
Keï ¾udia poèujú Boie Slovo, tak mu
buï veria a ïalej sa ho vo svojom ivote
dria, alebo mu neveria a nejakým spôsobom si to ospravedlnia, aby upokojili
svoje svedomie. Tak to bolo aj s ¾uïmi,
o ktorých si èítame v knihe proroka Ezechiela. Neuverili Boiemu Slovu o prichádzajúcom treste a obhajujú túto svoju
skrytú neveru tým, keï hovoria, e to
slovo sa naplní v ïalekej budúcnosti a tak
nemá význam sa teraz ním zaobera.
Pán Boh na to odpovedá, e tomu tak
nebude. Niktoré z Jeho slov nezostane
nenaplnené a uskutoèní sa vetko a to
ete za ich ivota.
Vetci tí, ktorí uverili v Pána Jeia
a prijali Jeho obe na kríi ako zástupnú
za svoje hriechy, majú veèný ivot a sú zapeèatení Svätým Duchom zas¾úbenia.
Inak povedané, vetci veriaci v Pána Jeia
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majú zas¾úbenie o príchode svojho Pána
pre nich. Toto zas¾úbenie je napísané
v Boom Slove na nieko¾kých miestach.
Ve¾mi jasne o tom píe Ján v poslednej
knihe Biblie. V Zjavení Jána 22:7 èítame:
A h¾a, prídem skoro! Blahoslavený,
kto ostríha slová proroctva tejto knihy. Pán Jei hovorí, e príde skoro.
Veríme tomu? Nerozmý¾ame niekedy
o týchto slovách, e sa naplnia niekedy
ïaleko v budúcnosti? Nechceme si tak
náhodou nahovori, e my tým slovám
veríme, ale ktovie kedy sa naplnia?! Sú
to nebezpeèné mylienky, ktoré oslabujú
základ naej viery. Sú to mylienky nevery a preto nemajú èo v mysli Boieho
dieaa robi, lebo pôsobia to, aby sme
neostríhali proroctvá Boie. Pán Jei hovorí, e príde skoro. Verme mu! Môe to
by hneï, v tomto okamihu. Nedovo¾me,
aby mylienky nevery posúvali termín príchodu náho Pána v naej mysli èoraz ïalej do budúcnosti. Oslabne tak naa viera.
Naopak, viera, ktorá berie kadé slovo
svojho Pána, a aj proroctvo o Jeho príchode, ako fakt, je neochvejná a dobre
zakorenená. Taká viera nie je zmietaná
iadnou neistotou a pochybovaním, lebo
vie, e neexistuje monos, aby sa nieèo
z Boieho Slova neudialo. V Matúa 5:18
sám Pán Jei potvrdzuje, e vetko, èo
je napísané, sa musí udia. Pevne zaloená viera na základe, ktorým je Boie
Slovo, nemá problém i v realite Boích
zas¾úbení. ¼uïom okolo sa to môe zda
trochu prehnané a môu zavrhova takúto vieru poznámkou, e taký èlovek neije
v realite ale v oblakoch. Ale kde inde je
pevnos a istota? Vo veciach tohto sveta? Na zemi, ktorá sa rozplynie? Istota
a pevnos naej viery je jedine v oblakoch  v nebesiach, odkia¾ aj Spasite¾a
oèakávame (F 3,20).
Niekedy sa pýtame, ako je to moné,
e v èase prvých veriacich tak mocne
pôsobilo evanjelium a bolo také jasné
svedectvo ivota veriacich v Pána Jeia.
Dokonca ich sám svet nazval kresan-

KRESAN
mi  Kristovcami (nasledovníkmi Pána
Jeia Krista). Ko¾kokrát v naich ivotoch je zakryté svedectvo o Pánovi Jeiovi práve neverou a skutkami tela. Prví
veriaci ili v nepretritom oèakávaní na
svojho Pána. Pán im povedal, e príde
skoro, a oni èakali, e to bude hneï!
S odstupom 2000 rokov by sme sa im
snáï mohli vysmia. Veï taký dlhý èas
u preiel a oni sa vtedy dávno domnievali, e Pán príde. Ó nie, to nie je bláznovstvo! To je viera! Táto pevná viera
v Pánove slová im dávala silu i len pre
Neho. Bez túby zhromaïovania majetku, bez lenivého vylihovania, èastokrát
v bolestiach a nepohodlí tela. Ale predsa,
vo vedomí krátkosti èasu robili èo len
mohli, aby boli dobrými sluobníkmi svojho Pána.
V poslednej kapitole svojho 2. listu píe apotol Peter veriacim presne o týchto nebezpeèných posledných èasoch. On
nevedel, èi to bude o 50 rokov od jeho
smrti, alebo 1000, èi viac, ale vedel, e to
budú nebezpeèné èasy, v ktorých oslabne viera mnohých. V druhom veri hovorí,
preèo im píe: aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci,
a na svojich apotolov prikázanie Pána a Spasite¾a. Pripomína im predmet
ich viery  proroctvá, slová Pána Jeia
a apotolov. Majú na to pamäta, lebo je
tu nebezpeèenstvo: vediac najprv to,
e v posledných dòoch prijdú posmievaèi, ktorí budú chodi pod¾a svojich
vlastných iadostí a hovori: Kde je to
zas¾úbenie o jeho príchode? Lebo odkedy posnuli otcovia, vetko tak trvá,
od poèiatku stvorenia. Príde posmech
a zneisovanie. Mnohí nebudú veri slovám Pána Jeia, e príde skoro. Ale budú posúva èas Jeho príchodu do neurèita  ïalekej budúcnosti. ¼udia (aj veriaci)
budú i vo svojich iadostiach a nie vierou  v realite Boích zas¾úbení. Budú si
ospravedlòova svoje hriechy, namiesto
toho, aby boli posväcovaní Jeho Slovom
a upevòovaní vo viere.
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ijeme v posledných dòoch a mnohé zo
znakov týchto dní sú pred naimi oèami
ako vidite¾ný dôkaz pravdivosti Boieho
Slova. Drme vyznanie nádeje neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zas¾úbil

(d 10,23). Nezabúdajme na slová Pána
Jeia: Prídem SKORO! Bdejme a èakajme Ho, lebo sme synmi svetla, Jeho cirkev a nevesta, ktorá s radosou v Duchu
volá: Áno prídi Pane Jeiu. (Zj 22,20)

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

Prevzaté: DÖNGES
autor neznámy1

HOSPODINOVE
SLÁVNOSTI
VO SVETLE EVANJELIA
 Sviatok nekvasených
chlebov (3M 23,6-8)
Obidve slávnosti  Ve¾ká noc a sviatok nekvasených chlebov  spolu úzko súvisia
a môeme ich preto tie povaova za
jedinú slávnos. Èítame Prvého mesiaca, trnásteho dòa toho mesiaca pred
veèerom je Pesach Hospodinovo. A pätnásteho dòa toho mesiaca je sviatok
nekvasených chlebov Hospodinovi.
Sedem dní budete jes nekvasené
chleby. Prvého dòa vám bude sväté
zhromadenie; nebudete robi nijakej
práce robotného dòa. Ale budete obetova Hospodinovi sedem dní. Siedmeho dòa bude zase sväté zhromadenie; nebudete robi nijakej práce
robotného dòa (3M 23,5-8).
Obidve slávnosti sú teda úzko spojené,
pretoe slávnos nekvasených chlebov vychádzala zo slávnosti Pesach (Ve¾ká noc).
Jednodenné Hospodinove slávnosti, ako
napr. Pesach, poukazujú na jednotlivé skutky Boej milosti, vtedy ete len oèakávané. Slávnosti trvajúce v benom idov1

V predchádzajúcom èísle sme omylom uviedli pod
názvom DÖNGES autora, za èo sa ospravedlòujeme.

skom roku nieko¾ko dní, ako sedemdòová
slávnos nekvasených chlebov v poèiatku
roku a osemdenná slávnos stánkov, ktorou sa ostatné slávnosti ukonèili, symbolizujú veobecný duchovný stav a doby
plné poehnania, do ktorých zamý¾al
Boh uvies svoj vykúpený ¾ud.
Sedem dní, poèas ktorých musel by
z izraelských domácností odstránený
kvas, v ktorých mohli Izraeliti jes iba nekvasené chleby, zobrazujú charakter
a spôsob kadodenného ivota veriaceho
poèas jeho putovania. Od svojho obrátenia a zmierenia s Bohom a do konca
putovania, nemá veriaci u i hriechu,
ale Bohu a slúi Mu v spravodlivosti
a svätosti. Tých sedem dní nekvasených
chlebov hovorí obrazne, ale jasne a zrozumite¾ne o svätosti ivota s Bohom, ku
ktorému je veriaci povolaný a vystrojený
na celý zostávajúci èas ivota v prostredí
sveta hriechu.
Obecenstvo veriaceho s Bohom vzniklo iba na základe vykúpenia a krvi Pána
Jeia Krista. Ale je podmienené odstránením vetkého zlého, odstránením vetkého kvasu. Vetko neèisté a zlé bude
oddelené a odstránené zo ivota veriaceho, ktorý si iada stále chodi s Bohom.
O duchovnom význame slávnosti nekvasených chlebov èítame v Boom slove
nasledovné: Vyèistite starý kvas, aby
ste boli novým cestom, tak ako ste nenakvasení. Lebo veï i ná ve¾konoèný
Baránok je zabitý za nás, Kristus. A tak
sväme, nie v starom kvase ani v kvase

blok 20 + obálka.qxd

1.12.2013

19:18

Page 28

KRESAN

28
zlosti a ne¾achetnosti, ale v nekvasenom èistoty a pravdy (1K 5,7-8).

Základ a podmienka
obecenstva s Bohom
Ale nezabudnime na dôleitý rozdiel
medzi základom náho obecenstva s Bohom a podmienkou, za akej sa obecenstvo s Bohom uskutoèòuje. Základom je
a zostane krv Pána Jeia Krista. A podmienkou je vnútorné i vonkajie odrieknutie sa a oddelenie od kadej neprávosti
a od vetkého zlého.
Základ poloil Boh raz a navdy. Preto
sa nemusí viac opakova. Dua je najprv
postavená na tento Boí základ.
A potom prichádza opakované vyèistenie kvasu, oddelenie sa a odrieknutie
hriechu a zla. A to po celý ná ivot. Praktické a skutoèné oèisovanie a posväcovanie veriaceho stále pokraèuje a bude
ukonèené a vtedy, keï vojde do veènosti. To zobrazuje tých sedem dní trvania
slávnosti nekvasených chlebov.

Krv a obecenstvo
Ak by si Izraeliti mysleli, e uniknú súdu
ak budú jes nekvasené chleby a nepotrú
veraje dverí krvou Ve¾konoèného baránka, ve¾mi by sa sklamali. Boí súd by ich
neminul. Jedine krv ich chránila a robila
nedotknute¾nými pred prichádzajúcim
súdom. Krv vytvorila pokoj a obecenstvo
s Bohom, no zakúanie a uívanie obecenstva mohlo by iba vtedy, keï vykúpení odstránili zo svojich domov vetok
kvas.
Ako váne tu hovorí k naím srdciam
a svedomiam Boie nariadenie! My, ktorí
sme boli zmierení s Bohom skrze krv
Kristovu a sme Boími demi sa máme
pre túto milos oèisova od kadej
pokvrny tela i ducha a tak dovrova
svätos v Boej bázni (2K 7,1). Len tak
zakúame pokoj s Bohom a máme skutoène obecenstvo s Bohom a iba tak má

Boh obecenstvo s nami. Keï povieme,
e máme obecenstvo s ním a chodíme
vo tme, luháme a neèiníme pravdy; ale
keï chodíme vo svetle ako je on vo
svetle, máme obecenstvo jeden s druhým, a krv Jeia Krista, Jeho Syna,
oèisuje nás od kadého hriechu...
Keï vyznávame svoje hriechy, verný
je a spravodlivý, aby nám odpustil
hriechy a oèistil nás od kadej neprávosti... Ten, kto hovorí, e zostáva
v òom, je povinný, ako on chodil, i sám
tak chodi (1J 1,6-9; 2,6). Boh je svetlo;
a kto chce s Ním chodi a i s Ním, musí
chodi vo svetle. Musí odsúdi a odloi
vetko, èo nezodpovedá tomu svetlu.

Práca robotného dòa
a ohòová obe
Poèas siedmych dní slávnosti nekvasených chlebov Boh zakázal kvas, symbol hriecha a zla a prácu robotného dòa,
obraz zákonníckeho otroctva. Miesto toho Boh nariadil donáanie ohòových
obetí (3M 23,8) predobraz dobrovo¾ného
vydania sa zachráneného èloveka Bohu
ako odpoveï na Boie milosrdenstvo.
Ó, toto nie je iadna otrocká práca ale
výsledok poznania Krista, svojho Spasite¾a a Pána v Jeho vzácnosti. Je to dôsledok obecenstva s Pánom a dielo Svätého
Ducha. V apotolovi Pavlovi a aj vo vetkých veriacich ono vyvoláva jedinú odozvu: mne je i Kristus a zomrie zisk
(F 1,21) A toto oddanie sa Pánovi a Jeho
vôli, toto skutoèné preukazovanie Kristovho ivota a zmý¾ania vo veriacom je Bohu príjemná vôòa, vzácna ohnivá obe.
Veriaci ju môe donáa Bohu kadý deò
tak, ako bola ohòová obe donáaná
Bohu poèas siedmych dní slávnosti nekvasených chlebov.
Take, nielen kvas, to zlé má sa odstráni zo ivota veriaceho, ale aj to dobré
sa má v jeho ivote nachádza  A ostatne, moji bratia, vetko, èo je pravdivé,
èo je poèestné, èo je spravodlivé, èo je
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mravne èisté, èo je ¾úbe, èo je dobropovestné, ak nejaká cnos a jestli nejaká chvála, o tom premý¾ajte, èo ste
sa aj nauèili a èo ste prijali a poèuli
a videli na mne, to robte a Boh pokoja
bude s vami (F 4,8-9). Veriaci kresan
teda nie je zákonnícky. Boh nemá zá¾ubu
v práci robotného dòa, ale oèakáva od
svojho ¾udu dennú ohòovú obe, t.j. ivot
Bohu denne zasvätený v moci a sile Svätého Ducha skrze Pána Jeia Krista.

Záver
Aký poteujúci obraz nám Boh ukazuje
vo svojom Slove o postavení a ivote kresana! Baránkova krv mu priniesla odpoèinutie svedomia. Poloila základ pre dokonalé spasenie a Boskú bezpeènos.
Boie Slovo mu dáva istotu spasenia
a tým aj pokoj dui. Ale tu to nekonèí.
Ïalej si èítame o òom, e súc oddelený
od vetkého zla, má v krvi Kristovej zabezpeèené obecenstvo s Bohom. Kresan putuje zlým svetom so srdcom plným
radosti zo spasenia. ije a slúi Bohu.
Prináa Mu ovocie spravodlivosti v Pánovi Jeiovi. Toto vetko sa nedeje v zákonníckom otrockom duchu, ale vo Svätom Duchu, ktorý oslavuje Pána Jeia
vo vykúpených a to na Boiu slávu a pre
úitok a poehnanie blínych.
Z uvedeného sú zrejmé znaky skutoèného kresana: má pokojné svedomie, mier
srdca, rados vo Svätom Duchu a v Kristovi ivot v Boej èistote oddaný Bohu
a donáaný ako dobrovo¾nú ohòovú obe.

Karel Koøínek

Cestou ivotem, 2. 10. 1966, roèník 28.

ÚÈAS NA KRISTOVI
...súc s ním spolu pohrobení v krste,
v ktorom toti v Kristovi, ste aj spolu
vstali z màtvych skrze vieru pôsobenia
Boha, ktorý ho vzkriesil z màtvych.
(Kol 2,12)
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Tým, e Marta s Máriou pochovali svojho
brata Lazara, dali najavo beznádejnos
v obnovenie bratovho ivota na tejto zemi.
Pán im ale zjavil v sebe východisko z akejko¾vek beznádeji. Smr je vlastne dobrodením tam, kde je hriech. Òou konèí vetko
to staré, zlé a prevrátené a akáko¾vek nádej
v jeho obnovenie a pokraèovanie.
Pán nepriiel na svet preto, aby toto
staré  hriechom poruené a k smrti odsúdené udroval èi obnovoval, aby odstránil
smr tam, kde je hriech, ale aby rieením
otázky hriechu nás vyslobodil zo smrti a jej
moci! Vzkriesenie Lazara je napriek ohromujúcej ve¾kosti zjavenia Boej slávy iba
obnovením toho starého ivota. Preto Lazar
opä zomrel.
Akým iným divom je vak vzkriesenie
náho Pána! Je to triumf dokonalého,
èistého, bezhrieneho ivota, na ktorý smr
nemá právo, ktorý je hodný veèného bytia!
Ak teda ná drahý Pán zomrel, tak teda
jedine pre cudzí  ná hriech. V Jeho smrti
je teda ukonèenie naich hriechov, v Jeho
pochovaní je koniec akýchko¾vek nádejí
na obnovenie naej starej prirodzenosti!
A ak ná Pán vstal z màtvych, tak to preto,
aby nám dal podiel vo svojom ivote dokonalom, bezhrienom  veènom!
Spájame sa vierou s Jeho smrou
a vzkriesením?

Frantiek Jan Køesina

Ze slov pravdy a lásky, 1920, roèník IV.

VODA NA OÈISOVANIE
Èítaj 4. Mojiova 19. kapitola

tvrtá kniha Mojia pojednáva o putovaní
izraelského ¾udu púou s jej akosami,
pokueniami a nebezpeèenstvami. Nezaoberá sa prístupom k Bohu, svätyòou s jej
poiadavkami, ale ivotom Boieho ¾udu
na svete.
Preto nie je v tejto knihe zmienka o obetiach, zmierení a odstránení hriechov. Jedinou výnimkou je ustanovenie zákona
o èervenej jalovici v 19. kapitole; ale bliím
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preskúmaním zistíme, e táto výnimka
len potvrdzuje to, èo sme u povedali. Tu
sa nepíe o odstránení viny ale o zneèistení sa poèas putovania púou a o náprave stavu Bohu ¾úbym spôsobom. Èím
je pre 3. knihu Mojiovu 16. kapitola
ve¾ký deò zmierenia, tým je pre 4. knihu
Mojiovu 19. kapitola ustanovenie o èervenej jalovici. Kadá je význaèná pre
knihu, v ktorej sa nachádza a obe majú
hlboký symbolický význam. Poukazujú na
Boiu svätú horlivos a prísnos voèi hriechu. V prvom prípade (3M 16) sa píe
o zadosuèinení za hriech a prikrytí
hriechu a o tom, ako môe by vinnému
odpustené; v druhom (4M 19) o Boom
opatrení na odstránenie zneèistenia z Boieho ¾udu, ktoré si privodil poèas putovania po púti.

Postavenie a stav
Keï sme uverili v Pána Jeia, bolo nám
odpustené, dosiahli sme Boie odpustenie a Boiu spravodlivos v tom Milovanom (Ef 1,6); áno, uèinil nás spravodlivosou Boou v Òom (2K 5,21). No napriek tomuto slávnemu postaveniu v Kristovi, ktoré nám bolo darované od Boha,
potrebujeme ustavièné oèisovanie poèas
ivota na svete, pretoe mnohokrát padáme vetci a zneèisujeme sa. Aj to najjemnejie napojenie na svet nás pokvrní
a prekáa v blaenom obecenstve s Ním.
Vtedy je potrebný liek na odstránenie
zneèistenia a obnovenie obecenstva.
O tomto lieku hovorí 4M 19. Nezaoberá sa symbolicky veèným ospravedlnením (nedotknute¾ným postavením v Kristovi) ale oèisovaním na svete, nie uvedením do prítomnosti Boej, ale obnovením obecenstva, ak je preruené. Krvou
èervenej jalovice kòaz sedemkrát pokropil smerom k stánku zhromadenia,
k symbolickému miestu obecenstva (nie
zmierenia). V deò zmierenia bola krv vnesená do svätyne a bola òou pokropená
z¾utovnica v svätyni svätých. Rozdiel je

nápadný. Zaoberajme sa ale celým ustanovením v 4M 19. kapitole trochu bliie:

Kristus bez hriechu
a jarma hriechu
A Hospodin hovoril Mojiovi a Áronovi a riekol: Toto je ustanovenie zákona, ktoré prikázal Hospodin povediac:
Hovor synom Izraelovým, aby vzali
a doviedli k tebe èervenú jalovicu bez
vady, na ktorej niet pokvrny, na ktorú
ete nebolo poloené jarmo. A dáte ju
Eleazárovi, kòazovi, ktorý ju vyvedie
von za tábor a tam ju zabijú pred jeho
tvárou (v. 1-3).
Obetné zviera je i tu obrazom Krista. Ale
tu je zobrazený takým spôsobom, ako sa
o Òom v Písme nehovorí èasto. Jalovica
musela vyhovova podmienkam urèeným
pre vetky obete: bez vady a pokvrny,
ale tie nesmelo by na òu poloené
jarmo. Ona za týchto podmienok poukazuje na Krista ako Toho, ktorý bol bez
hriechu a nikdy nepocítil na sebe jarmo
hriechu. V Òom nikdy nebola vzbudená
ani najmenia iados po hriechu. Hriech
nenaiel v Òom nijakú ozvenu. Aj keï bol
v podobe tela hriechu, celý ivot zostal
nedotknutý hriechom, Bohu príjemný
a dokonale zasvätený.

Krv Kristova
A Eleazár, kòaz, vezme z jej krvi svojím prstom a pokropí jej krvou smerom
ku stánu zhromadenia sedemkrát
(v. 4).
Aj keï krv nebola vnesená do svätyne,
predsa musela by v spojení so svätyòou.
Jedine obe môe spôsobi zadosuèinenie za previnenie a musela by na òu
udraná spomienka. Kedyko¾vek sa vynorí spomienka na hriech, len krv môe
upokoji Boiu spravodlivos. Pokropenie
krvou je ustavièným svedectvom o tom,
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e obe za hriech bola raz obetovaná
a zadosuèinila vetkým poiadavkám
Boej spravodlivosti a svätosti.

Smr Kristova
Keï bola úplne celá jalovica spálená pred
kòazom na popol, èistý èlovek musel zobra popol a zloi vonku za táborom na
èistom mieste, a: ...bude pre obec synov Izraelových, aby ho opatrovali k vode oddelenia, na kropenie; je to obe
za hriech (v. 9). Pán Jei zaplatil smrou pokutu nielen za hriechy, ktoré sme
páchali pred obrátením, ale tie za nae
prestúpenia ako Boích detí. Viïme, bratia a sestry, e Boh nie je ¾ahostajný
a nevímavý k prestúpeniam Svojich detí,
ani keï ony sú sústavne v takom ohrození. On nikdy hriech neberie na¾ahko, aj
keby sme ho my tak brali! Nestrpí hriech,
ani akéko¾vek zneèistenie na svojich deoch. Pán Jei musel trpie za vetky
neèistoty, ktorými sme sa popinili na
ceste k nebesiam. Aj za tieto prestúpenia
je zadosuèinené a sú zahladené; keï ale
pozorujeme Jeho utrpenia, ktoré kvôli nim
pretrpel na kríi, vtedy môeme sèasti
pochopi aké sú strané v Boích oèiach.

Svätý národ
Izrael bol na základe obeti zmierenia Boí
¾ud. Pre tento vzah bol povinný kadý
Izraelita chráni sa na ceste vetkého, èo
by pokvrnilo svätos, ktorá patrila príbytku Hospodinovmu. Kto sa nieèím zneèistil, musel by oèistený. Kto sa neoèistil,
pokvrnil príbytok Hospodina: Ktoko¾vek by sa dotkol màtveho, due èloveka, ktorý zomrel, a neoèistil by sa od
hriechu, pokvrnil príbytok Hospodinov; tá dua bude vyatá z Izraela,
lebo voda oddelenia nebola nakropená
na neho; neèistý bude, jeho neèistota
bude vdy na òom (v.13). Ale èlovek,
ktorý by bol neèistý a neoèistil by sa
od hriechu, tá dua bude vyatá spo-
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medzi zhromadenia, lebo zaneèistil
svätyòu Hospodinovu, voda oddelenia
nebola nakropená na neho, neèistý je
(v. 20). To bol dôleitý bod a v prenesenom význame je aj dnes pre nás. Tá
plná miera, pod¾a ktorej sa muselo vetko
mera, bola Boia prítomnos uprostred
zhromadenia. Nelo o to, èi zákon to
alebo ono zakazuje, ale o oddelenie sa
od vetkého, prípadne odstránenie toho,
èo bolo nezluèite¾né so svätyòou.
Ako váne to hovorí k námu srdcu
a svedomiu! Ani pre nás nie je rozhodujúcou otázka, èi Boh to alebo ono zakazuje
alebo nezakazuje, ale to, èi sa to zhoduje
s prítomnosou toho trikrát svätého Boha,
ktorý nám hovorí: Buïte svätí, lebo ja
som Svätý (1Pt 1,15). Vetko, èo nie je
vhodné do neklamného svetla Jeho prítomnosti, nás pokvròuje a robí nespôsobilými pre obecenstvo s Ním. Keï putovali synovia izraelskí púou, stále boli
v ohrození styku so smrou, u èi v stane,
na poli a inde. Spôsob dotyku mohol by
rôzny, ale dôsledok bol vdy ten istý:
pokvrnenie a preruenie spojenia so
svätyòou. Ba, keï nenasledovalo oèistenie, nasledovalo vyatie spomedzi
zhromadenia (v. 20).
Kto sa napríklad dotkol màtvoly nejakého èloveka bol neèistý sedem dní:
A ten, kto by sa dotkol màtveho, nech
by to bývala akáko¾vek dua èloveka,
bude neèistý sedem dní (v. 11). Èo sa
muselo sta? Ten sa bude oèisova
od hriechu tretieho dòa a siedmeho
dòa bude èistý. Ale ak by sa neoèistil
tretieho dòa od hriechu, nebude èistý
siedmeho dòa (v. 12). Nebolo povolené
oèisti sa ihneï po zneèistení prvý deò.
My by sme si mysleli, e rýchle vybavenie
záleitosti by bolo správnejie. Naèo
èaka? Preèo nepoui vodu oddelenia
hneï? Izraelita bol nútený èaka v povedomí vlastného zneèistenia do tretieho
dòa. To bola bolestná skúsenos. Musel
starostlivo ráta dni a èaka a a na tretí
deò mohol by pokropený vodou oddelenia
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Ale ani potom ete nevystupuje ako èistý
pred Bohom. Znovu musel poèka tyri
dni, a a potom, keï bol na siedmy deò
pokropený po druhý raz, mohol sa priblíi k svätyni ako èistý: Èistý pokropí
neèistého tretieho dòa a siedmeho dòa
a tak ho oèistí od hriechu siedmeho
dòa. Potom operie svoje rúcho vodou
a veèer bude èistý (v. 19).
Vetky tieto ustanovenia obsahujú hlboký význam, vyjadrený obraznou reèou
pre nás. Keï sme sa v duchovnom zmysle nieèím pokvrnili a v dôsledku toho sa
preruilo obecenstvo s Bohom, je ve¾mi
dôleité, aby sme si boli hlboko a váne
vedomí svojho poklesku. Na to upomína
tretí deò. Náhlym pocitom zhreenia ale
ete nie je vybavená vina. Púhe priznanie
si chyby, e som zhreil, nie je dôkaz
pravého pokánia a ¾útosti nad spáchaným
hriechom. To vidíme èasto pri deoch.
Niektoré diea je hneï ochotné prizna si
chybu alebo prosi za odpustenie. Ale my
zisujeme, e tieto pocity sú povrchné.
A o to ide Svätému Duchu, aby nás hlboko zasiahol pocit viny. Aby sa Boie diea
nauèilo súdi a odsúdi svoju vinu, ktorou
zarmútilo Boha, a tak bolo dovedené
k skutoènej ¾útosti a pokániu nad spáchaným pokvrnením.

Popol jalovice
Popol jalovice obrazne vyjadruje pôsobenie pohlcujúceho Boieho súdu, ktorý
musel vytrpie Pán Jei. Ako bolo obetné zviera spopolnené ohòom, tak bol aj
Kristus súdený a odsúdený pre to, cez èo
my, ia¾, mnoho razy tak ¾ahko prechádzame a èo je tak ohavné pred Bohom.
Nae hriechy a neèistoty to zapríèinili, e
Jeho, obe bez pokvrny, stihol zoierajúci oheò Boieho súdu.

Voda oddelenia
Voda oddelenia, ktorá bola vyliata na
popol jalovice a následne pouívaná na
oèistenie, zobrazuje èinnos Svätého Du-

cha cez Slovo. Výsledok Jeho pôsobenia
je taký, e poznávame jednak vános
zneèistenia a jednak ve¾kos a horkos
utrpenia, ktoré boli potrebné pre oèistenie
naich hriechov.
Voda oddelenia (oèistenia) musela by
pouitá nielen pri vedomom dotyku Izraelitu s màtvym telom, keï zomrel niekto
z blízkych v stane, ale tie vtedy, keï sa
nevedomky, náhodne, napríklad keï oral
na poli, dotkol màtveho, kosti z èloveka
alebo i hrobu. Vedomé zneèistenie by sa
mohlo zda závanejie ako nevedomé,
ale výsledok bol rovnaký  zneèistenie. Toto ustanovenie zákona nám hovorí o tom,
e Boh vidí i najmenie zneèistenie a vie
i o kadom styku s hriechom. Èlovek môe hovori o neèistote ako malièkostiach
alebo o nevyhnutnom zle na svete. Ale
Boh súdi inak; On chce, aby sme si zvykli na jasné rozliovanie a dôkladný seba
súd nielen vlastného chovania, ale tie
vlastných slov a mylienok a zlozvykov.
Nie nadarmo hovorí autor listu idom: lebo ná Boh je aj ohòom spa¾ujúcim
(d 12,29). Pán nech nám dá preto vycvièené zmyslové ústroje a tak spôsobné
posúdi, èo je dobré a èo zlé (d 5,14).

Dôsledky smrti
pre domácnos
Vimnime si, aké dôsledky pre celý stan
privodila smr èloveka. Vo vetkých ostatných prípadoch bolo zneèistenie len
osobné. Aj keï sa mohlo prenies i na
druhých (v. 22); v tomto prípade sa ale
prenieslo na kadého, kto vstúpil do stanu, i kadá nádoba odkrytá, na ktorej
nie je priviazanej pokrývky, bude neèistá (v. 15).
Aké ponauèenie z toho plynie pre
nás? Do stanu (rodina) vojde smr vtedy, keï hlava rodiny sebe a svojim milým
dovolí veci, ktoré sa nepáèia Bohu,
napríklad dvojzmyselné reèi, ohovárania,
svetské obyèaje, nenávis a neznáanlivos a tomu podobné zlo. Toto vetko
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bude ma vplyv na ostatných v rodine
a kadá nepokrytá nádoba bude zneèistená. Zneèistenie sa prenáa na celé
okolie, zvlá na otvorené mysle detí
a dospievajúce deti. Tak sa èasto kazia
dobré mravy a koda sa u nedá napravi. Kto môe poveda, ko¾ko mono pripísa tejto ¾ahkomyse¾nosti a nedbalosti
na vrub toho, keï deti veriacich rodièov
idú do sveta alebo zostávajú vzdialení
od Pána? Myslime preto na smr v stane
a na odkryté nádoby.

Èistý oèisuje neèistého
Pamätajme tie na to, e bol povolaný
èistý èlovek, aby oèistil neèistého vodou
oddelenia v tretí a siedmy deò; ten èistý
èlovek, ktorý kropil vodou oddelenia
neèistého, bol neèistý a do veèera a tie
musel vypra svoje rúcho tak isto, ako ten
neèistý: Èistý pokropí neèistého tretieho dòa a siedmeho dòa a tak ho
oèistí od hriechu siedmeho dòa. Potom operie svoje rúcho, umyje sa
vodou a veèer bude èistý... A ten, kto
kropí vodou oddelenia, operie svoje
rúcho. A ten, kto by sa dotkol vody oddelenia, bude neèistý a do veèera.
A vetko, èohoko¾vek by sa dotkol neèistý, bude neèisté. Ako aj dua, ktorá
by sa toho dotkla, bude neèistá a do
veèera (v. 19,21-22).
Aj my sme povolaní k tomu, aby sme
na naej púti svetom hriecha a smrti slúili jeden druhému umývaním nôh a pomáhali v oèisovaní. My to ale môeme
kona len vtedy, keï sme sami èistí; len
vtedy, keï nás neobviòuje svedomie. Ako
inak by sme mohli blúdiaceho súpútnika
privies na pravú cestu, ak by sme sami
neli po nej? Len kòazské due budú rozumie tomu, preèo èistý, ktorý oèisoval
neèistého, musel opra svoje rúcho.
Kadá èinnos s hriechom, aj keï na Boí
príkaz a z lásky k padajúcim a blúdiacim
bratom a sestrám, zanechá v nás stopu.
Rúcho sa musí opra.

Pamätali sme na toto, keï sme konali
slubu oèistenia iným? Ó, aký hrozný
je hriech v oèiach svätého Boha, a predsa mnohí veriaci sa s ním zahráva, a
postupne vypadne z obecenstva s Bohom. A spä sa tak rýchlo nedostane, ako
rýchlo z neho vypadol. Nezabudni, moja
dua, èo musel Spasite¾ pre teba vytrpie
a aký bol zdrtený a strápený pre tvoje
hriechy.

Miroslav Vyhnánek

POÈU PÁNA JEIA
Dnes, keby ste poèuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich sàdc.... (d 3,7-8)
Ko¾kí z nás si povzdychli: Keby som il
v dobe Pána Jeia! Videl Ho a poèul!
Urèite by som veril! Bol to naozaj záitok,
by súèasníkom ivého Boha. Aj starozákonní proroci a králi si iadali doi sa tej
doby. Dokonca i Boí anjeli s úasom h¾adeli na svojho Boha zjaveného v ¾udskom
tele.
Sme znevýhodnení tým, e Pána fyzicky nevidíme a nepoèujeme? Pretoe Pán
Jei povedal svojim súèasníkom nieèo
opaèné, e je im to uitoèné, aby odiiel
od nich a doslovne blahoslavil tých, èo Ho
nevideli a uverili v Neho. Tak ako je to?
Tým, èím ¾udia mali poèu slová Pána
Jeia aj za Jeho príchodu aj po Jeho
odchode zo sveta zostáva ¾udské srdce.
Kým ono nepoèúva Jeho slová, ani fyzické
poèutie Jeho hlasu v Jeho dobe nebolo
výhodou, skôr naopak. Pán Jei hovoril
¾uïom Boie slová, ktoré poèul od Svojho
Otca. A potom pozoroval ¾udské srdcia,
èi poèuli a èi sa chopili pravdy s plnou
dôverou.
A dnes je to tak isto. V srdci poèujeme
Jeho hlas pri èítaní Biblie. A ak prijmeme
Jeho slová a s plnou dôverou si ich dríme
v srdci, dosahujeme o moc viac, ako len
poèutie  Pán Jei osobne prebýva skrze
vieru v naich srdciach.

blok 20 + obálka.qxd

1.12.2013

19:18

Page 34

KRESAN

34

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 27. 3. 1966, roèník 28.

HOVORI S BOHOM
A keï vchádzal Moji do stánu zhromadenia aby s ním hovoril Boh, poèul
hlas hovoriaceho k sebe sponad pokrývky, èie z¾utovnice, ktorá bola na
truhle svedectva, spomedzi tých dvoch
cherubínov. A tak hovorieval k nemu.
(4M 7,89)
Hovori s Bohom je nevýslovnou prednosou. No ete väèou prednosou je,
keï Boh hovorí s nami. My Jemu nemôeme poveda nieèo, èo by On nevedel.
Zato On nám  hlboké veci, ktoré ani len
na myse¾ ¾udskú nevstúpili.
Najvyie poznanie je poznanie Boha.
Modlitba je jeden spôsob, ako sa nám
Boh zjavuje. Veï i Jeho slová musíme
èíta s modlitbou, v Jeho prítomnosti, ak
im máme porozumie. Moji vstupoval
do stánku zmluvy, kde k nemu hovorieval
Boh. Len skrze takto pestované obecenstvo s Bohom dosahuje kresan silu k svätému chodeniu s Bohom. Dal zna Mojiovi svoje cesty a synom Izraelovým
svoje skutky ( 103,7).
Keï Moji vstupoval do tmy, v ktorej
bol sám Boh, uvidel tam svetlo, aké nebolo k videniu nikde inde. V pestovaní takého obecenstva s Bohom je moc k víazstvu nad hriechom a svetom. Preto aj
nám Pán hovorí èasto, ako kedysi Eliáovi: Choï a skry sa! (1Kr 17,3). A len
potom hovorí aj nám: Choï a uká
sa!(1Kr 18,1).
Máme sa ukáza ako víazi nad zlom,
ktorí slúia Bohu v svätosti. Len títo poznajú Boiu zmluvu a Jeho vô¾u, lebo ich
vyuèuje Pán svojej ceste.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 2. 12. 1966, roèník 28.

MODLITBOU K RADOSTI
Vdycky sa radujte. Neprestajne sa
modlite. (2Pt 1,19)
Prvú èas náho citátu by sme si vetci
priali zakúa. To je vak moné iba vtedy, keï kresania plnia i tú druhú èas 
neprestajne sa modlia. Modlitbou udrujú
kontakt s Bohom, bez ktorého nemono
zakúa pravú rados. Strati tento kontakt znamená strati i túto rados. Kto by
túto rados h¾adal v telesných iadostiach, ten sa doèká ve¾kého sklamania.
H¾a, èo o tom napísal u prorok: Preèo
vynakladáte peniaze na to, èo nenasycuje? (Iz 55,1-2) Namiesto platenia za
rozkoe, namiesto práce a úsilia o túto
rados, poïte k Pánovi a kúpte si bez peòazí pravú rados, ktorá vás uspokojí
opravdivo a trvale. Neh¾adajte ju na miestach, kde sa hovie telu, iadostivosti oèí
a pýche ivota, ale vo svojej komôrke,
tam ju dosiahnete.

Len v stíení sa na modlitbe dosahuje dua pravú rados. Tam, kde je
èlovek uzavretý sám s Bohom. Tam
sa uèíme poèu aj mlèanie. To je to
tajomné stretnutie v skrytosti s tým,
ktorý vidí v skrytosti a odplatí potom zjavne. Len v tejto osamotenosti sa zjavuje On, ktorému kadá
iná prítomnos prekáa. Iba v súkromí s Bohom je kola, v ktorej
poznávame, e Boh je, a e tým,
ktorí Ho h¾adajú, je odplatite¾om.
To znamená: neprestajne sa modlite!
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Ján Siracký

Cestou ivotem, 9. 9. 1966, roèník 28.

MODLITBOU
K ZMOCNENIU
A keï sa modlili, zatriaslo sa miesto.
(Sk 4,31)
Modlitba nás spája s Bohom, dáva nám
poznanie Boha a Jeho ciest, ale nám dáva aj silu po tých cestách kráèa. Ona je
kontaktom, cez ktorý prichádza na nás
Boia moc. Cez modlitbu do nás prúdi Boí skrytý ivot s Jeho pôsobiacou mocou.
Veci, ktoré sú u ¾udí nemoné, sú moné
Bohu a èloveku, v ktorom prebýva Boh.
Modlitba je tajomný nástroj na dosahovanie Boej moci. Kde toto spojenie
s Bohom zanedbávajú, tam vládne naprostá slabos. Poznáme muov modlitby, ktorí dosiahli prekvapujúce výsledky
vo svojom ivote.
Prvou charakteristikou takých ¾udí je
k¾ud, Boský pokoj. Nestarajú sa, nenáhlia a nerozruujú sa, lebo konajú ve¾ké
veci pre Boha. Títo sú ve¾kí u Boha, ale
malí vo svojich vlastných oèiach. Nesú
aké bremená a nezomdlievajú, prekonávajú ve¾ké krízy, ale nie sú znepokojení. ¼udia, ktorí nepoznajú túto ve¾kú Boiu moc a múdros, ich nemôu pochopi.
Chcú ich napodobni nejakou ¾udskou
organizáciou, ale v tom nie je Boia moc,
lebo tá sa nedá napodobòova. Obklopujú sa iskrami, v ktorých nie je Boí oheò.
Èasom vyvinú ve¾ký hluk, ale v hluku nie
je Boh. Nu hovorme s Pavlom: Nie ja,
ale Kristus vo mne.

Miroslav Vyhnánek

ODÍÏTE ODO MÒA!
Nie kadý, kto mi hovorí: Pane, Pane!,
vojde do nebeského krá¾ovstva, ale
ten, kto èiní vô¾u môjho Otca, ktorý je
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v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dòa: Pane, Pane, èi sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene
démonov nevyháòali a v tvojom mene
mnoho divov neèinili? A vtedy im
vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mòa, páchatelia neprávosti!
(Mt 7,21-23)
Ko¾kí, ktorí si mysleli, e sú veriaci, budú
poèu z úst Pána: Nikdy som vás nepoznal. Odíïte odo mòa, páchatelia neprávosti! (Mt 7,23) Nech táto scéna
z budúcnosti vystraí kadého, kto hovorí, e verí, ale nemá vieru, ktorá spolu
s Pánom Jeiom miluje spravodlivos
a nenávidí bezbonosti. Ku vstupu do
nebeského krá¾ovstva nestaèí oslovenie
Pane. Kto si myslí, e verí, pretoe hovorí
Jeiovi Pane, ale srdcom je ïaleko od
Neho, nech vie, e raz bude poèu to
hrozné a nezvratné: Odíïte odo mòa!
Preèo? Pretoe spravodlivos nemá niè
spoloèné s neprávosou.
Veriace srdce má nový vzah ku Pánovi Jeiovi. Je vo viere posluné Boiemu Synovi. Má hlad po Boom slove
a zá¾ubu v konaní Boej vôle, má lásku
k spravodlivosti a nenávis k neprávosti.
Má Boí charakter a svedectvo Písma, e
je Boím dieaom.
Bez viery sa nemono za¾úbi Bohu,
ani inak Bohu ¾úbou èinnosou. Preto je
napísané, e vetko, èo nie je z viery, je
hriech. Bez viery mono hovori a kona
v mene Pánovom ve¾ké veci, ale nemono odstúpi od neprávosti. Pod¾a toho
Pán zná tých, ktorí sú jeho.
Nech vezme Pán Jeho slovom vetky
faloné domnienky z naich sàdc o tom,
kto je Jeho. Ak sa niekto domnieva, e
bude prijatý preto, e káe, uzdravuje
a vyháòa démonov, ale nevie, èi odstúpil
od neprávosti, ete stále má monos
sta sa Boím dieaom na základe Boieho slova: Ale vetkým, ktorí ho prijali,
dal právo a moc sta sa demi Boími
tým, ktorí veria v jeho meno (J 1,12).
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Lebo ako neposlunosou toho
jedného èloveka stali sa mnohí
hrienymi, tak aj poslunosou
toho jedného, stanú sa mnohí
spravodlivými.
(R 5,19)
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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