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Zmiluj sa nado mnou, ó, Boe, pod¾a svojej milosti!
Pod¾a mnostva svojho milosrdenstva zahlaï
moje prestúpenia. (alm 51,3)
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ÚVOD
Miroslav Vyhnánek

POKROK
A SPOKOJNOS
Mono úplne jasne vidie, e pokrok
vo vede, technike a technológiách nemôe v iadnej dobe, ani naej, vnies
spokojnos do due èloveka.
Kým na zaèiatku dvadsiateho storoèia sa
pokrok opisoval ako doba vynálezov,
triumfu vedy a techniky, ktorou si èlovek
podmaòuje zem, stavia eleznice a vyrába automobily, ktorými sa zrýchlila preprava ¾udí a tovarov, stavajú sa ve¾kolepé
lode a vzducholode na prepojenie kontinentov, celá zemegu¾a sa obohnala telegrafnými a telefónnymi drôtmi a umonila
komunikácia na dia¾ku politikom, obchodníkom i masám, a ako sa vtedy predpokladalo, e raz, a to zanedlho, pokrok vo
vede umoní stavbu ete rýchlejích dopravných prostriedkov, aj to, e sa ¾udia
budú môc na dia¾ku nielen poèu, ale aj
vidie, to my dnes v roku 2014 môeme
len potvrdi a prida internet, vesmírne
misie, satelity, IT technológie, mobilné telefóny atï.
Ale jedno máme s naimi predkami
úplne spoloèné. Zisujeme rovnako, ako
oni, e pokrok u¾ahèuje ivot, ale nemôe
urobi èloveka astným a spokojným.
Ani domácnos vybavená modernými
vymoenosami zaruèujúce pohodlie
priam bájeèné, ani oddych na úkor domácich spotrebièov  praèiek, vysávaèov, robotov, ani programy vysielané v HD rozlíení, ani prístup k informáciám  celý
dnený vedou sprostredkovaný komfort
neurobil èloveka astným. Naopak, on je
napriek vetkému pokroku roztrpèený,
nespokojný, ufrf¾aný, popudlivý rovnako
ako generácie pred nami a ako budú

napriek ete väèiemu pokroku aj generácie po nás.
Preèo je èlovek napriek stále väèiemu komfortu a monostiam zábav neastný? Na to dáva odpoveï Boh, ktorý
nás stvoril, keï hovorí vo Svojom slove
v Biblii: Pretoe poznajúc Boha neoslavovali ho ako Boha ani mu neïakovali, ale zmárnili vo svojich mylienkach a zatemnilo sa ich nerozumné
srdce... (R 1,21). Dobre povedal Augustín, e dua nenájde pokoj, kým nespoèinie v Bohu, odkia¾ vyla. Boh je prameò
a studnica pokoja due. A kto nespoèíva
v Bohu, v nièom nenachádza pokoj.
Vetky zdroje poteenia majú doèasný
charakter. Nové veci, nové záitky, nový
titul pred menom, nový partner, vetko
zovednie a nie je schopné dotova duu
trvalým poteením. Boh o tomto vie a definuje dôvod: Uasnite nebesia nad
tým, zhrozte sa, zdúpnejte ve¾mi!, hovorí Hospodin. Lebo môj ¾ud spáchal
dvoje zlo: Opustili mòa, prameò ivej
vody, aby si vyrúbali cisterny, deravé
cisterny dopukané, ktoré nedria vody! (Jr 2,12-13) Ani pred tisíckami rokov, ani dnes èlovek nerozumie, e bez
Boha jeho duu niè a nik neuspokojí.
Keï il Pán Jei na zemi, volal s výèitkou k svojmu ¾udu: Ó, keby si aj ty
bolo poznalo, a to aspoò v tento tvoj
deò, èo je k tvojmu pokoju! (Lk 19,42)
Národ izraelský nepoznal v Pánovi Jeiovi svojho Mesiáa, Krá¾a spravodlivosti, pokoja a Záchrancu due. Preto Ho vydali, aby bol ukriovaný.
Ale èo my, milí èitatelia? Bez Pána
Jeia a bez Boha na svete nemáme
trvalý pokoj. Ná Boh je Boh pokoja.
Poslal na svet svojho Syna, Pána Jeia,
aby odstránil na Òom nae viny. Tie sú
jedinou príèinou nepokoja v naich duiach. Pán Jei zomrel za nae hriechy.
To je zves, ktorá dáva ¾udskej dui veèný
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pokoj. Je napísané: Nech vám je teda
známe, e skrze toho sa vám zvestuje
odpustenie hriechov (Sk 13,38). Komu
Boh odpustí, má odpustené. Komu Boh
odpustí, má veèný pokoj vo viere v Pána
Jeia Krista, svojho Spasite¾a.
Èo treba urobi k prijatiu odpustenia
svojich hriechov? Pán Jei nám to povedal: Èiòte pokánie a verte v evanjelium! (Mk 1,15) Obráti sa ako hrienik
na Pána Jeia, a poprosi Ho o odpustenie svojich hriechov. To môe iba Pán
Jei. A Pán Jei vstúpi do srdca a vnesie Boí pokoj.

Patrí náboenská otázka
do modernej doby?
Mnohí povaujú náboenské otázky
za preitok. Ale kým je na svete
hriech a smr, otázka pokoja due
bude aktuálna v ¾udskej spoloènosti bez oh¾adu na mieru vedeckého
pokroku.
Boie odpovede na otázky hriechu, smrti a spasenia duí nenájdete vo vedeckých a náboenských
príruèkách, ale v Biblii.

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

Jaroslav Mjartan

SÚD BUDE
A ako je uloené ¾uïom raz zomrie,
a potom súd. (d 9,27)
Zaiste ste sa stretli s výrokom: Na tomto
svete je aspoò jedna spravodlivos, e
vetci musíme zomrie. Nu, ale akáe
je to spravodlivos, keï vetkých bez
rozdielu èaká jeden a ten istý údel, a ïalej
by u niè nebolo? Tak potom jedzme,
pime, lebo zajtra zomrieme a niè u nebude. Bude len veèná neexistencia pre
kadého èloveka, ktorý zomrie.
Ale je to naozaj tá pravá spravodlivos, tá Boia spravodlivos? Citát z listu
idom (9,27) nám oznamuje, e tomu tak
nie je. Smrou sa existencia ¾udskej due
nekonèí, ale èloveka po smrti èaká súd 
ten posledný! Nie ten ¾udský súd, ale súd,
kde sudcom bude samotný Boh. Nu
èomu veri, èo bude po smrti? ¼udským
tvrdeniam, ktoré sú pre mnohých prijate¾nejie, lebo nevedú èloveka k zodpo-

vednosti za svoj ivot? Alebo veri Bohu,
ktorý oznamuje èloveku úplne jednoznaène, e sa èlovek bude zodpoveda za svoj
ivot?
Na svetský súd ide obvinená osoba.
Obvinená osoba je predpokladaný páchate¾ trestného èinu, ktorého vina sa
súdom preukáe a je odsúdený. Alebo
môe by oslobodený, buï pre nedostatok dôkazov alebo sa potvrdí jeho nevina.
Ak by sme predpokladali podobný mechanizmus na Boom súde, tak by sme
museli pripusti aj to, e Boh sa môe
mýli v tom, e na súd privedie èloveka,
ktorý môe by aj nevinný. Ale Boh sa
nikdy nemýli. A vieme, e celý svet je
vinný Bohu (R 3,19) a tak na súd prídu
iba vinní ¾udia. V èom spoèíva vina èloveka? Nechajme odpoveda samotného
Boha: Lebo nieto rozdielu, lebo vetci zhreili a postrádajú slávy Boej
(R 3,23). Na ¾udskom súde sa výka
trestu stanovuje pod¾a druhu vykonaného trestu a pod¾a miery zavinenia. Na
poslednom Boom súde bude len jeden
trest  smr (R 6,23). V poslednej knihe
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Biblie si èítame, e to bude druhá smr 
uvrhnutie do ohnivého jazera (Zj 20,14-15).
Èi nie je nespravodlivos u Boha, e
vetci dostanú jeden a ten istý trest
bez oh¾adu ako ili? Nech sa nestane.
V Zj 20,12-13 si èítame: A videl som
màtvych, malých i ve¾kých, stojacich
pred trónom Boím. A otvorili sa
knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest
kniha ivota, a màtvi boli súdení pod¾a
toho, èo bolo napísané v knihách,
pod¾a svojich skutkov. A more vydalo màtvych, ktorí boli v òom, i smr
i peklo dali màtvych, ktorí boli v nich,
a boli súdení jeden kadý pod¾a svojich skutkov. V Lk 20,47 si èítame
o prísnejom odsúdení zákonníkov. Písmo nám neodkrýva viac z tejto témy
a preto ju nebudeme ïalej rozvíja (1K
4,6). A tak veríme, e odplatou za hriech
je smr, veèné odlúèenie od tvári Pánovej
(2Te 1,9).
Dá sa tejto stranej veènosti vyhnú,
keï sme vetci hrieni? Boh oznamuje vo
svojom Slove, e áno. On, nám ¾uïom,
podáva záchranu vo svojom Synovi,
ktorý zomrel za nae hriechy a vstal
z màtvych pre nae ospravedlnenie. A tak
kadý èlovek, ktorý uzná svoj hrieny stav
pred Bohom a èiní zo svojho ivota
pokánie a prijme Pána Jeia ako svojho
osobného Spasite¾a na tento straný súd
nepríde. Pán Jei hovorí: Ameò, ameò
vám hovorím, e ten, kto èuje moje
slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má
veèný ivot a nepríde na súd, ale
preiel zo smrti do ivota (J 5,24).
Boí odkaz pre èloveka o poslednom
súde je o to naliehavejí, e nadpísanom
citáte si èítame, e èlovek zomrie len raz,
nie viackrát ako tvrdia niektoré náboenstvá. Èlovek má len jeden ivot a preto je
tak dôleité, aby èinil pokánie a prijal
Pána Jeia ako osobného Spasite¾a,
a tak sa vyhol tomu stranému súdnemu
dòu, ktorý èaká na tých, èo pohrdli Boou
milosou a láskou zjavenou v osobe
Boieho Syna Pána Jeia Krista.

Miroslav Vyhnánek

BOH JE LÁSKA
Lebo tak Boh miloval svet, e svojho
jednorodeného Syna dal, aby kadý,
kto verí v neho nezahynul, ale mal
veèný ivot (J 3,16)
Kadý èlovek má duu, ktorou túi po svojom Stvorite¾ovi. Ale nevie, e má srdce
nakazené hriechom, a preto i hriechom
ovplyvnené zmý¾anie o Bohu  ako
o nepriate¾ovi. Nepriate¾ské zmý¾anie
oproti Bohu dokazuje kadému èloveku
jeho hrienos. Obviòuje spravodlivého
Boha z nespravodlivosti. Podozrieva Ho
zo zlých úmyslov. Búri sa oproti Boej
zvrchovanosti. Upiera Mu právo súdi.
Nedôveruje Mu, pretoe neverí, e je
dobrý a láska. Spochybòuje Jeho svätos, pretoe neodstránil zlo zo sveta.
Vysmieva sa Boím vyhláseniam v Biblii,
pretoe neverí, e Boh nemôe klama.
Obviòuje Ho, ako by mal zá¾ubu v ¾udskom utrpení a trápeniach. Èiní Boha
zodpovedného za hriechy na svete.
Potrebuje niekto jasnejí dôkaz o vlastnej hrienosti? Pravdu hovorí sväté Písmo o nás, e sme v nepriate¾stve oproti
Bohu. A taký je celý svet. Je nepriate¾ský
k Bohu, svojmu Stvorite¾ovi.
Aký vzah k tomu svetu má Boh? Aký
teda aj ku kadému èloveku, ktorého
utvoril? Aký k hrienikom, tak skreslene
rozmý¾ajúcim o Òom? Odpoveï nám dal
Boh sám, keï cez Pána Jeia vyslovil tie
hore napísané slová. Boh miluje hrienika! Aj Teba, milý èitate¾! Miluje a tak,
e dal svojho Syna v smr na krí za Tvoje zlé skutky. Tvoje miesto pred Bohom,
miesto vinného Bohu, zaujal Pán Jei,
keï bol ukriovaný. Vtedy vzal aj z Teba
Boh Sudca vetky hriechy, poloil ich na
Tvojho Spasite¾a a pod¾a spravodlivého
Boieho práva ich vetky odsúdil na
bezhrienom tele svojho Syna. U nikto
nikdy nebude môc obalova hrienika,
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veriaceho Bohu, ktorého Boh zbavil vín.
Niet viny, niet ani odsúdenia. Lebo tak
Boh miloval svet, e svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v Neho
nezahynul, ale mal veèný ivot.

BOH je Svetlo
No pravda lásky nesie v sebe aj logický
záver pre èloveka, ktorý ju odmietne.
Pretoe je pravdou to, e ten, kto verí
nezahynie, ale má veèný ivot, tak kadý
kto neuverí, zahynie. Hrienik, ktorý neuverí v lásku  ZAHYNIE. Pre NEVERU
zostáva v odsúdení Boím zákonom
k veènému súdu, vo veènej temnote,
v spravodlivú odplatu za svoje hriechy
 druhú smr.
Lebo neposlal Boh na svet svojho
Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet
spasený skrze neho. Kto verí v Neho,
nebude odsúdený, ale ten, kto neverí,
u je odsúdený, lebo neuveril v meno
jednorodeného Syna Boieho. (J 3,17)
Ameò, ameò vám hovorím (to sú slová
Boieho Syna, Pána Jeia Krista), e
ten kto èuje moje slovo a verí tomu, ktorý
ma poslal, má veèný ivot a nepríde na
súd, ale preiel zo smrti do ivota. (J 5,25)

Radoslav Stráòava

CHLIEB IVOTA
Vtedy mu povedali: Aké znamenie ty
teda èiní, aby sme videli a uverili ti?
Èo robí ? Nai otcovia jedli mannu na
púti, ako je napísané: Dal im jes
chlieb z neba. Na to im povedal Jei:
Amen, amen vám hovorím, e nie
Moji vám dal chlieb z neba, ale môj
Otec vám dáva chlieb z neba, ten pravdivý. Lebo tým chlebom Boím je ten,
ktorý zostupuje z neba a dáva svetu
ivot. Vtedy mu povedali: Pane, dávaj
nám vdy ten chlieb. A Jei im povedal: Ja som ten chlieb ivota, kto

príde ku mne, nebude nikdy hladova
a kto verí vo mòa, nebude nikdy ízni. (J 6,30-36)
Jedným znakom a prejavom ivota, ktorý
je poznaèený hriechom, je nespokojnos
a nenasýtenos  a to nielen tá telesná.
V biblickej knihe Kazate¾ sa píe: Oko
sa nenasýti h¾adenia a ucho sa nenaplní poèúvaním. Apotol Pavol zase píe o nenásytných iadostiach, ktoré nevedia by nièím naplnené. ¼udia v ivote
bez Boha velièo h¾adajú a skúajú,
zbierajú záitky a skúsenosti, aby nali
uspokojenie a nasýtenie, ale nedarí sa im
to. V evanjeliu pod¾a Jána èítame príbeh
o ene, ktorá tie nemohla nájs vo svojom ivote uspokojenie a nasýtenie. Vo
svojom ivote mala u iestich muov za
partnerov a iadny z týchto vzahov ju
nenaplnil. Na pravé poludnie, v najväèej
horúèave dòa, chodievala táto hriena
ena Samaritánka ku studni po vodu, aby
sa nestretla s ¾uïmi a ich pohrdavými
a odsudzujúcimi poh¾admi. A predsa Pán
Boh dal, aby sa pri tej studni raz s niekým
stretla  s niekým, kto mal pre òu pripravený chlieb Boí, ktorý dáva svetu ivot
a pravé nasýtenie. Bol tam Jei. Sedel
v horúèave pri studni unavený z cesty,
sám, bez uèeníkov, ktorí odili do mesteèka kúpi potraviny. Prekvapenej Samaritánke sa dokonca prihovoril a vypýtal si
od nej vodu. Ten ich rozhovor, ktorý sa
potom rozvinul, ostal pre nás v Písme
zaznamenaný a je ve¾mi vzácny. Pán
Jei po tom rozhovore u viac nebol ani
unavený, ani hladný a prekvapeným
uèeníkom, ktorí prili z mesteèka s jedlom
povedal: Ja mám na jedenie pokrm,
o ktorom vy neviete... Mojim pokrmom
je to, aby som konal vô¾u toho, ktorý
ma poslal a dokonal jeho dielo. A Samaritánka po rozhovore nechala aj vedro
pri studni, prila do mesta a povedala
¾uïom: Poïte, vidzte èloveka, ktorý
mi povedal vetko, èo som porobila, èi
nie je on Kristus. A jej svedectvo mu-
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selo by silné, lebo ¾udia z mesta aj
prili ku Jeiovi a mnohí uverili v neho.
Napokon aj ene povedali: U viac neveríme pre tvoju reè, lebo sami sme
poèuli a vieme, e toto je v pravde Spasite¾ sveta, Kristus.
Samaritánka urobila rovnako ako iná
ena v podobenstve Pána Jeia, ktorá
stratila gro a keï ho potom znova nala,
zavolala priate¾ky a susedky, aby sa
s òou radovali. To je dôkazom toho, e sa
èlovek napil zo ivej vody a najedol
z chleba ivota, e sa raduje a odporúèa
vetkým okolo a zvoláva ¾udí, aby to tie
sami vyskúali, presvedèili sa a radovali.
Evanjelium, radostná správa, v ktorej sa
ponúka èloveku pravý a veèný ivot
a pravé a veèné nasýtenie, sa takto u
vye 2000 rokov odovzdáva od srdca
k srdcu, od jednej generácie ku ïalej.
Stal si sa u aj Ty tým, ktorý túto dobrú
správu poèul a posunul ju ïalej?
Kto sa napije z vody, ktorú mu ja
dám, ten nebude ízni naveky, ale
voda, ktorú mu dám, obráti sa v òom
na prameò vody, vyvierajúcej do veèného ivota. (J 4,14)

PÁTER CHINIQUY

Jeho skúsenosti, borba
a víazstvo
Pod¾a jeho vlastného svedectva
zostavil a preloil F Schlachter
Do slovenèiny preloil: J. R. Topolecký
Vydal Modrý Krí na Starej Turej 1946

Predhovor
Páter Chiniquy vyrastal v bohabojnej
rodine. Matka ho vychovávala s úctou
k Biblii. Ako 24 roèný bol vysvätený za
rímskokatolíckeho kòaza. Venoval sa aj
charitatívnej slube. Po celý èas kòazskej sluby naráal v sebe vïaka Biblii
na pochybnosti oh¾adne spasenia svojej

due. Napokon bol ako 49 roèný pre svoj
postoj pridàania sa Biblii viac ako tradície, zbavený kòazstva. Vtedy sa obrátil
a prijal pravdu Písma o spasení z milosti. Pre evanjelium zakúsil aj utrpenia.
Potom a do svojej smrti 16. 1. 1899
slúil v rámci Kanadskej protestantskej
cirkvi a mnohým poslúil k spaseniu.
Zomrel vo veku 90 rokov.
Na pohrebe ho reèníci charakterizovali ako mua smelej viery, ktorá
obstála vo vetkých pokueniach, ktorý sa vyznaèoval neúnavnou láskou.
Pomenovali ho apotolom miernosti
M. V.
a evanjelia pre Kanadu.

1. Biblia
rímskokokatolícky kòaz
Môj otec sa volal Charles Chiniquy.
Narodil sa v Qebecu, hlavnom meste
Kanady. Tam tudoval v katolíckom seminári teológiu s úmyslom sta sa kòazom. Ale preto, e sa krátko pred vysvätením stal svedkom ve¾kej nespravodlivosti vo vyích cirkevných kruhoch,
zmenil svoj úmysel, zanechal teológiu,
vytudoval právo a stal sa notárom.
Oenil sa s Reginou Perraultovou a presahoval do Kamurasky, kde som sa
30. júla v roku 1809 narodil.
Asi tyri roky po mojom narodení
sme sa presahovali do Murray-bay,
novozaloenej osady, kde sa stala moja
matka prvou uèite¾kou. Jej uèebnicou
bola francúzskolatinská Biblia, ktorú dostal otec pri
výstupe zo seminára. Len èo som
sa nauèil abecedu, matka ma nechala slabikova
v Biblii. Pri tom vyberala state primerané môjmu veku
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a chápaniu. Niektoré kapitoly sa mi tak
zapáèili, e som si ich opakovane èítal,
a som sa ich nauèil naspamä. Boli to
state o stvorení sveta, páde prvých ¾udí,
potope, obetovanie Izáka, príbehy zo ivota Mojia, Samsona, Dávida, aj viaceré almy, slová a podobenstvá Pána Jeia a zvlá história Jeho utrpenia pod¾a
evanjelia Jána. Keï som mal devä rokov, vedel som vetko poveda spamäti.
Po mne sa narodili ete dvaja bratia,
Louis bol o tyri roky a Achilles o osem
rokov mladí. Keï spali alebo sa hrali,
ja som trávil s matkou svoje najkrajie
hodiny ivota pri Biblii. Ja som èítaval
a matka ma èasto preruila, aby videla,
èi aj rozumiem, èo èítam. Keï zistila, e
rozumiem, obyèajne ma vybozkávala
a od radosti k sebe privinula. Keï som
raz èítal históriu Spasite¾ovho utrpenia,
bolo moje mladé srdce nato¾ko dojaté,
e sa mi hlas triasol a nemohol som pokraèova. Matka to spozorovala, chcela
mi nieèo poveda o láske Pána Jeia,
ale miesto toho sa v jej oèiach zaleskli
slzy. Priloila mi èelo na líce a ja som
cítil, ako mi stekajú po òom jej slzy, ktoré vyvolala láska oproti Pánu Jeiovi.
I ja som musel plaka. ¼udské slová
nemôu vyjadri to, èo sme tam v tú poehnanú chví¾u cítili. To bol prvý dotyk
lásky Pána Jeia na mojom srdci. Hoci
odvtedy uplynulo viac ako pädesiat
rokov, spomienka na tú chví¾u zostala
natrvalo vo mne.
Do kostola bolo ïaleko. Keï pralo,
cesty boli mimoriadne zlé a farmári nemohli ís na Boie sluby. Preto sa v také dni schádzali v dome môjho otca.
Ja, malý chlapec, som si musel sta na
stôl a poveda naspamä niektorú z biblických udalostí. Pozornos a rados
s akou ma poèúvali mi pomohli strias
ostýchavos. Potom moja matka krásnym hlasom spievala niektorú z nádherných piesní.

KRESAN
Jedného dòa, bolo to na jar roku
1818, sa blíil k námu domu kòaz.
Vbehol dnu a otec ho privítal stiskom
ruky. Farár Courtois, tak sa menoval, sa
ivo zhováral s rodièmi. Rád som ho
poèúval. No zrazu sa zastavil a zamraèil. Nastalo trápne ticho. Po chví¾ke sa
otca opýtal:
Je to pravda, pán Chiniquy, e vy so
svojím dieaom èítate Bibliu?
Áno, odpovedal otec bez zaváhania."Môj malý chlapec a ja èítame Bibliu a na moju rados vie u z nej mnoho
spamäti.
Nato som nepriiel, odvetil kòaz
prísne; le priiel som sa opýta, èi neviete, e cirkevný snem v Triente zakázal èíta Bibliu vo francúzskom jazyku?
Ach tak! odpovedal môj otec. Nezáleí na tom, èi èítam Bibliu vo francúztine, gréètine alebo latinèine, pretoe
ich vetky rozumiem.
Ale èi neviete, e vámu dieau je
zakázané èíta Bibliu?, pokraèoval
kòaz prudko.
Moja ena uèí z nej chlapca èíta
a na tom nevidím niè zlé.
Pán Chiniquy, povedal kòaz s hrozivým výrazom v tvári, vy ste absolvoval celý teologický seminár a viete, èo
je povinnosou katolíckeho kòaza. Vy
viete, e mojou nemilou povinnosou
je vyiada si od vás Bibliu a spáli ju.
V otcovi zovrela panielska krv.
Môj starý otec bol toti panielsky námorník a pôvodne sa ná rod menoval
Etchiniquia. Vyskoèil ako blesk a ja som
si myslel, e sa do seba pustia. No ove¾a viac som sa triasol o svoju Bibliu na
stole, ktorú som dostal na Vianoce. No
otec sa ovládol, chodil rýchlym krokom
sem a tam po izbe. Kòaz nespúal z otca oko a zvieral v rukách svoju trstenicu. Otec koneène zastal pred kòazom
a opýtal sa: Pán Courtois, to je vetko,
èo ste nám priiel poveda?
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Áno, môj pane, povedal kòaz.
Teda dobre, take tu u nemáte viac
èo robi. Viete kadia¾ ste voiel a kade
máte odís!
To kòaz aj rýchlo vyuil a bol rád, e
mohol odís.
Ja som vïaène otca objal za to, e
mi zachránil Bibliu. A jemu na poèes
som vyskoèil na stôl a odriekal históriu
o Dávidovi a Goliáovi, prièom, pravdae, v mojej obrazotvornosti nebol Dávidom nikto iný ako môj otec a Goliáom
bol kòaz, ktorého tak udatne odpratal
z bojiska.
Ty, ó, Boe, vie, e to ïakujem
Biblii, ktorú som èítal na lone matky, e
som pre Tvoje nekoneèné z¾utovanie
priiel ku poznaniu pravdy. Lúèe svetla,
ktoré som vtedy prijal do srdca, nemohli
nikdy by úplne zatemnené ani vetkými
bludmi rímskej cirkvi. Vïaka Ti za to!

2. Oèistec
a krava chudobnej vdovy
Mladý Chiniquy bol dva roky mimo
rodièovský dom u strýka vo Sv. Tomái,
kam odiiel, aby navtevoval kolu. Ale,
e tamojí kòaz vyvolal v kolskej
mládei ve¾ké pohorenie, zala matka
po chlapca na jeho vlastnú iados 
mal vtedy dvanás rokov  a doviedla
ho domov. Ale bolo to, ako sa hovorí,
z daïa pod odkvap, ako to ukáe
nasledujúca udalos.
17. júla 1821 som sa vrátil domov
a celé popoludnie a veèer som strávil
s otcom pri algebre a geometrii. Otec
ma skúal i z gramatiky a nateený povedal: Ten vá uèite¾ musel by znamenitý, keï vedel za trnás mesiacov
dovies diea tak ïaleko!
Veèer som èítal 15. kapitolu z evanjelia Lukáa o márnotratnom synovi.
Na to matka zaspievala pieseò chvály
a vïaky. Rozradostnený som si líhal
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do postele. Ale aké hrozné prebudenie
ma èakalo!
Nieèo pred tvrtou hodinou ráno som
zaèul alostný výkrik matky. Èo sa ti
stalo, mama? pýtal som sa.
"Ó, milé diea, u nemá otca; zomrel."
Pri tých slovách zamdlela. Keï sa jej
zaujala priate¾ka, ktorá u nás nocovala,
ja som beal k otcovej posteli. Objímal
som ho, bozkával, hýbal mu hlavou,
pokúal sa ho posadi. Neveril som, e
by mohol by màtvy. Ale bol. O dva dni
bol pohreb. Matka sa ako spamätávala z náhlej straty. Kto by to vedel
opísa, èo sa deje v srdci eny, keï jej
Boh náhle v kvete ivota vezme manela a ona musí zosta sama a to ete
v biede a s tromi malými demi, z ktorých dve sú ete primladé, aby vedeli
pochopi stratu!
Nieko¾ko dní po pohrebe priiel farár
Courtois a matka ho privítala ako anjela
z neba. Ale u prvé slová ukázali, ako
sa mýlila. Narýchlo prejavil sústras
a preiel k podstate veci. Pani, vy ale
ete máte dlh za modlitby, ktoré sa spievali a za bohosluobné úkony, o ktoré
ste iadali za pokoj due svojho manela. Bol by som vám ve¾mi povïaèný,
keby ste tú dlobu vyrovnali.
Pán Courtois, odvetila matka, môj
mu mi nezanechal niè okrem dlhu. Na
ivobytie musím zarobi svojimi rukami
pre seba a tri deti. Pre tie úbohé siroty
vás prosím, neberte nám z toho mála,
èo ete máme!
Ale pani, èo myslíte? Vá mu zomrel náhle, bez akejko¾vek prípravy,
a preto je v plameòoch oèistca. Ak si
prajete jeho vyslobodenie, musíte spoji
nevyhnutne svoje osobné obete s modlitbami cirkvi a omami. Vieme, e vá
mu bol nejaký èas notárom a istotne
zarobil ve¾a peòazí. Nemôem veri, e
by vás nechal úplne bez prostriedkov,
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ktorými by ste mu mohli teraz pomôc,
keï je jeho utrpenie ove¾a väèie ne
vae.
Vïaka Bohu, kým il, nemali sme
nedostatok, ale nedávno dal postavi
tento dom a bojím sa, e nám ho veritelia vezmú. Kúpil aj kus zeme, ktorý je
tie len spolovice zaplatený a nebudem
si ho môc udra. Avak verím, e vy,
pán Courtois, nie ste èlovek, ktorý by nám
vytrhol i posledný kus chleba z úst."
Ale, pani, ome, ktoré boli donesené za pokoj due váho manela, musia
by zaplatené! odpovedal kòaz. Matka
si sadla a plakala. Ja som cítil iba bezmocný hnev. O chví¾u matka povedal
kòazovi: Môj pane, vidíte tamtú kravu
pri dome na pai? Mlieko a maslo od nej
sú hlavnou potravou pre moje deti. Nadejem sa, e nám ju nebudete chcie
vzia. Ale ak by bola potrebná taká
obe, aby bola vyslobodená dua môjho
mua z oèistca, vtedy si ju vezmite za
ome, ktorými by boli uhasené tie stravujúce plamene."
Kòaz vstal so slovami: To je dobre,
pani Chiniquyová. A iiel von. A naozaj
sa vybral na lúku a hnal kravu k fare. Ja
som krièal zo zúfalstva: Ó, mama, mama,
berie nám kravu! Èo budeme robi?
Matka mi odpovedala: Moje milé
diea, ja som si nemyslela, e by mohol
by kòaz taký nemilosrdný. Len preto
som mu tak povedala. Pýta sa, èo
budeme teraz robi? Èi si nám neèítal
z Biblie, e Boh je Otcom vdov a sirôt?
On vypoèuje nau modlitbu. K¾aknime si
a prosme pokorne o z¾utovanie, eby
nám zase dal, èo nám kòaz zobral.
K¾akli sme si a ja som opakoval jej slová
s plaèom. Tak som ete nepoèul nikoho
modli sa, ako moju matku vtedy. Po
modlitbe mi povedala: Môj milý syn, keby si sa ty niekedy stal kòazom, prosím
a, nemaj také tvrdé srdce ku vdovám,
aké majú dnení kòazi.

KRESAN
Ó, Boe, na nebesiach, strhni závoj,
ktorý leí na oèiach kòazom i ¾uïom,
ako si ho i mne strhol! Nauè ich pozna,
e nemajú oèakáva oèistenie prostredníctvom vymysleného ohòa, ale jedine
krvou Baránka, ktorá bola vyliata na
Golgote pre nae spasenie.

Anonym

Ze slov pravdy a lásky,
roèník XXII., júl 1938, èíslo 7-8

SPASENÍ
PRE VEÈNÉ VEKY
Tá pravda, e Boh nedopustí, aby jeho
diea ilo so svetom do zahynutia, svieti
do sàdc len tých duí, ktoré sú vskutku
prenesené zo smrti do ivota a z moci
temnosti do krá¾ovstva Syna jeho lásky.
To je pravda pre veriace srdce, nie pre
schytralú hlavu. To je pravda pre tých,
ktorí sú uèení od Boha, aby sa ich rados
naplnila.
Z tejto pravdy ale nemono vytåc" niè
pre hrieny ivot. Kto by to robil, bol by
jedným z neuèených (od Boha) a neupevnených, ktorí prekrúcajú Písma na
vlastné zatratenie (2Pt 3,16).
Vetko, èo je z Boha, nám zabezpeèuje veèné spasenie. Zaisuje nám veèné
blaho s Kristom i to, e budeme s Ním vo
veènej sláve. To vetko nám zaruèuje.
l

l
l
l

l

Boia vernos a nepremennos
(1K 1,8-9; 1Te 5,24),
Kristova drahá krv preliata za nás,
Jeho ve¾kòazská modlitba (J 17),
Jeho stály príhovor za nás pred Boou tvárou (d 9,24),
prebývanie Svätého Ducha v nás,
ktorým sme zapeèatení ku dòu vykúpenia (Ef 1,13).

O tom nás uisuje Jeho slovo.
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Nemôeme zahynú  ale ia¾, môeme poblúdi. Nemôeme ís so svetom
do zatratenia, ale ia¾, môeme zhrei.
Nemôeme prís na súd (J 5,24), ale ia¾,
môeme sa dopusti skutkov, pre ktoré
nás Boh môe u tu súdi ako svoje deti
a pre ktoré utrpíme nenahradite¾nú veènú
stratu. Lebo kadý, kto pácha neprávos,
odnesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal (Kol 3,25).
Èlovek, ktorý uveril v Pána Jeia, stal
sa Boím dieaom. Je spasený na veèné veky. Môe by pri tom úprimným
a opravdivým. Môe mnoho opusti a pretrpie pre Pána Jeia. Môe káza a poslúi ¾uïom k obráteniu. Môe ma aj
ve¾kú známos Boieho slova a môe sa
sta ve¾kým poehnaním. Pri tom pri vetkom nemá záruku, e sa neodchýli z Pánových priamych ciest a e sa nedopustí
hriechu.
Nech je tisíckrát ale pochválený Boh,
e kadé vzdialenie od Neho má za následok nespokojnos, nepokoj, akosti,
biedu, rôzne trestania a mnohé iné Boie
zakroèenia. Vetko preto, aby priviedol
Boie diea spä, do stavu, z ktorého
vypadlo. Aký dobrý, preláskavý a múdry
je ná Boh, e spojil nau rados a spokojnos s naim zostávaním v Òom a nau
slávnu nádej, e Mu budeme podobní,
keï sa ukáe s naím posvätením!
Pripomeòme si Petrovu nápravu, ktorá
nám túto pravdu vysvet¾uje. Jeho pád bol
ve¾ký. Peter sa nespoliehal na milos, ale
na seba. Veril si: Ak by sa aj vetci pohorili na tebe, ja sa nikdy nepohorím! (Mt 26,33). Napriek tomuto ubezpeèovaniu vak Pána opustil. Nebdel
s Ním v Getsemanskej záhrade. Peter
iiel zïaleka za Pánom a na dvor
najvyieho kòaza. Potom Pána zaprel,
a to s preklínaním a prisahaním: Vtedy
zaèal klnú a prisaha, vraj neznám
toho èloveka. A hneï zaspieval kohút
(Mt 26,74).
Kam a by Peter zaiel, keby ho nechránila a nezadrala Boia ruka; keby
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nebolo Pánovej modlitby, aby nezhynula
jeho viera; keby naòho nemyslel Ten,
ktorý zostáva verný aj vtedy, keï sme my
neverní? (2Tm 2,13).
Ten, ktorý ...nemôe sám seba zaprie (2Tm 2,13), nezabudol na Petra
ani vtedy, keï Peter zabudol na Neho.
Pán sa pozrel na Petra a videl svojho
uèeníka, ktorého Mu dal Boh, za ktorého
sa modlil, videl úprimnú duu uprostred
posmechárov, ktorá cez tento pád spozná
svoju chudobnú lásku a slabos.
A èo asi videl Peter v Pánovom poh¾ade? Lásku, ¾útos, vernos, svätos, pravdu a viac ne to, nevyslovite¾nú moc Svätého Ducha. Peter bol týmto poh¾adom
zlomený a presvedèený o vine. A Peter
sa rozpamätal na slovo Jeiovo, ktorý
mu bol povedal: Prv ne zaspieva
kohút, tri razy ma zaprie. A vyjdúc
von plakal horko (Mt 26,75). Vyiel
von! Kam asi? Niekde do ústrania, kde
mohol vylia duu pred Bohom, kde sa
mohol súdi a odsúdi nielen seba, ale aj
hriech, ktorý spáchal a kde mohol poveda: Tebe samému som zhreil a uèinil som to, èo je zlé v tvojich oèiach
( 51,6).
Po zmàtvychvstaní sa Pán stretol
s Petrom (Lk 24,34). Peter bol napravený.
Napravenému Petrovi boli zverené ve¾ké
úlohy (J 21,15-18) a tak mohol poui
k¾úèe, aby otvoril Boie krá¾ovstvo idom na Letnice a pohanom v Korneliovom dome.
Bratu, sestra, ak si klesol, nezostávaj
vo svojom páde. Na nebesiach je silný
Boh, aby ti pomohol: Nie je takého, ako
je silný Boh..., ktorý sa vznáa na nebesiach tebe na pomoc a vo svojej
velebe na vysokých oblakoch. Tvojím
príbytkom je Boh praveku, a dole na
pomoc ramená veènosti. Zaenie od
tvojej tváre nepriate¾a a povie: Zahlaï! (5M 33,26-27). Nepadol si hlbie,
iba do týchto ramien! Ak si neastný vo
svojom páde ako Peter, ak na teba
dolieha Boia ruka ako na Dávida, ak sa
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s túbou rozpomína na Pánove ¾apaje,
z ktorých si vypadol, potom ver, e si syn,
Boie diea, ktorého veèné uloenie o tebe tvoj pád nezruil.
Choï so svojím hriechom k Otcovi! Vyznaj na seba svoje prestúpenia! Spo¾ahni
sa na Boie slovo, ktoré i tebe hovorí:

Keï vyznávame svoje hriechy,
verný je a spravodlivý,
aby nám odpustil hriechy
a oèistil nás od kadej
neprávosti (1J 1,9).

Korky

(svedectvo misionára, z nemèiny preloila D. Lucká)

VÝBUCH SOPKY
Budúcnos

Je to èas, ktorý je pred nami. Aká bude? Mnohí ¾udia ju vidia èierno a preto na òu radej
ani nemyslia. Iní sa starostia a trápia, ïalí vyjadrujú nádej, e snáï sa na nich astie
usmeje v podobe výhry v Lotto. V tejto súvislosti mi schádza na um jeden príbeh, ktorý
by som vám rád vyrozprával.
14. októbra1985 prilo v Kolumbii k ve¾kej katastrofe. Pri výbuchu sopky Nevado del
Ruiz zahynulo najmenej 23 000 ¾udí, 2 500 bolo ako zranených a 20 000 ostalo bez
domova. V rozpätí 90 minút vybuchla sopka dvakrát. Erupcie roztopili ¾adovce v horách
a roztopená voda sa vliala do u rozvodnených riek naplnených prívalovou vodou
z prietre mraèien. Toto mnostvo vody zmieané so sopeèným prachom sa v podobe
bahnovej lavíny rútilo dole svahmi do údolí.
Asi 50 km od sopky lealo mesteèko Armero (25 000 obyvate¾ov), ktoré blato zalialo a do výky 8 metrov. Len v tomto meste prilo o ivot 20 000 ¾udí. U krátko po
katastrofe boli nasadené záchranné jednotky a pomocou vrtu¾níkov ratovali tých, èo
preili. Vyahovali ich z blata a zbierali zo stromov. Ale pre väèinu ¾udí prila záchrana
prineskoro, pretoe vzh¾adom k rozsahu neastia nemala kolumbijská vláda k dispozícií potrebný poèet helikoptér.
Nedalo sa tomuto neastiu zabráni? Neboli náznaky, znamenia, varovania, ktoré
by poukazovali na blíiacu sa pohromu? U tritvrte roka pred výbuchom sa vulkán
po 140 rokoch prvý raz prebudil. V lete sa kopec sopky zohrial tak silno, e sa zaèal
na jeho vrcholci topi sneh a ¾ad, mesiac pred výbuchom prilo k prvému chàleniu popola. Od tohto momentu sa pravdepodobnos výbuchu odhadovala na 67%. V deò
výbuchu, priamo po erupciách, polícia vyzývala sirénami a cez mikrofón v uliciach
mesta obèanov k urýchlenej evakuácii. Tieto poplané správy vysielalo aj rádio.
Bahnová kaa potrebovala a dve hodiny, kým dorazila do mesta. Nebolo to ve¾a èasu,
ale staèil na záchranu toho najvzácnejieho, èo vlastnili  ivota. Tieto varovania vak
takmer nikto nebral váne! Veï sopka bola dos ïaleko a nikto si niè podobné nepamätal. Mono by sa aj teraz nebolo niè stalo, keby nebolo tej prietre, keby...
Len si spomeòme na Noacha, ako sa mu posmievali jeho známi, keï na súi staval
koráb a varoval ich pred tým, èo sa stane v blízkej budúcnosti. Na starozákonných prorokov, ktorí neraz ohlasovali blíiacu sa skazu, a ktorých slov sa chopil iba vietor, aby
ich odvial do púte. Ich varovania vak boli pravé: èas sa naplnil a prichádza súd.
Ako to vyzerá dnes, keï sa zvestuje biblické posolstvo o tom, e tento svet sa
pominie v ohni a síre? Aj keï znamenia èasu  to, èo sa deje v prírode a spoloènosti,
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na to poukazujú, len málokto berie slová Biblie váne. Najèastejou reakciou je úsmev.
Na veci sa vak niè nemení: èas sa napåòa a blíi sa súd.
Tri dni po výbuchu ete stále krúili helikoptéry nad zaliatymi údoliami. Asi 3 kilometre od mesta Armero zrazu zazrela posádka v blate nieèo ako gu¾u, alebo loptu. U
vedeli èo to znamená. Keï sa dostali na miesto a z blata vyslobodili osôbku, h¾adela na
nich usmievajúca sa tvár dvanásroèného dievèatka. 60 hodín bola zapadnutá v blate
a po krk.
Dovo¾ mi milý priate¾, poloi ti jednu otázku. Ako je to s tebou, keï si v kai a po
krk? Je tvoj úsmev pravý, alebo je to len do masky stvrdnutá grimasa? Ako reaguje,
keï si v ohrození? A ako zvláda strach?
Záchrana dievèinky trvala 9 hodín. Prila vak neskoro. Do poslednej chvíle sa na
svojich záchrancov usmievala a povedala: Nerobte si o mòa starosti. Ja sa nestarostím, viem kam idem.
Èo bolo tajomstvo tohto dievèatka? Mala útechu v ivote i v smrti, lebo poznala
cestu do budúcnosti, ktorou je Pán Jei Kristus. Mala iba 12 rokov. Nebolo to ve¾a
èasu, ale jej staèil na záchranu toho najvzácnejieho  svojej due. Èo urobí ty?
Pred nejakým èasom rozprával tento príbeh môj priate¾, misionár Korky, na peej
zóne jedného z portugalských miest. Zrazu jeden mu z hlúèika okolo stojacich sa
nahlas rozplakal. Viem o èom hovorí. Pochádzam z Armera v Kolumbii a dievèatko sa
volalo Omaira Sanchez. Nezabudli sme na òu.

Frederick Butcher
Písemný odkaz

BOÍ DYCH

(1M 2,7; J 20,22; 2Te 2,8)
Èlovek obdral z Boha to, èo nemal iadny zo ivoèíchov  dych ivota. A Hospodin Boh utvoril Adama, èloveka,
vezmúc prach zo zeme a vdýchol do
jeho nozdier dych ivota, a èlovek sa
stal ivou duou."
Preto je dua nesmrte¾ná, lebo ...on
sám dáva vetkému ivot a dych a vetko (Sk 17,25)
Tento Boí dych bol jednorazový Boí
èin pri stvorení Adama. Ani pri Eve sa
neopakoval.
Pán Jei, keï dokonal spasenie, mal
moc vdýchnu Svätého Ducha uèeníkom,
pretoe je ná Boh a Pán. On je posledný
Adam, ktorý sa stáva oivujúcim Duchom. Tak je aj napísané: Prvý èlovek,
Adam, stal sa ivou duou, posledný
Adam oivujúcim duchom. (1K 15, 45)
Takto zaèal v nich nový, duchovný ivot

vzkriesený Pán, v ktorého práve uverili,
keï sa im zjavil po svojom zmàtvychvstaní. Apotoli, základ budúcej stavby
Boej  Cirkvi, na rozdiel od nás, poèuli
evanjelium priamo z úst uholného
ivého kameòa. A z jeho úst priamo
prijali Svätého Ducha. Vetci ostatní veriaci po nich poèuli slovo evanjelia z úst
apotolov ...v ktorom aj uveriac, zapeèatení sú Svätým Duchom zas¾úbenia. (Ef 1, 13-14).
Toto vdýchnutie Pánovho nového
duchovného ivota sa prenáa slovom.
Nikdy viac sa neopakovalo, tak ako v prípade stvorenia Adama sa neopakuje
dych ivota, ale prenáa z Adama na
nasledujúce pokolenia ¾udského rodu. To
je ten neopakujúci sa priamy dych oivujúceho Ducha, ktorý trvá naveky  nový,
veèný, duchovný ivot daný v slove pravdy veriacim. Kadý, kto tvrdí, e dostal
nové vdýchnutie Ducha priamo z neba od
Pána je luhár. Tvrdí to pre oprávnenie zaloi novú cirkev. Ale Pán to povedal, e
Jeho Cirkev, ktorú zaloil na slove apotolov, sa nepominie, nezostarne, neskonèí,
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práve tak, ako ten nový veèný duchovný
ivot prijatý v slove pravdy evanjelia. A ja
ti tie hovorím, e si ty Peter, Skala,
a na tej skale zbudujem svoju cirkev,
a nepremôu jej ani brány ríe smrti...
(Mt 16,18)
V Sk 2 je opä neopakovate¾ná udalos pokrstenia veriacich v jednom Duchu
v jedno telo (1K 12,13) a vystrojenie mocou z výsosti, aby boli Jeho svedkami.
O tomto krste prorokoval Ján Krstite¾ a aj
Pán Jei dal uèeníkom toto zas¾úbenie
ne odiiel do neba. Ja vás krstím vodou na pokánie; ale ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejí ako ja, ktorého obuv nosi nie som hoden  ten
vás bude krsti Svätým Duchom ...
(Mt 3,11) Túto udalos nesmieme zamieòa s tým oivujúcim dychom posledného
Adama. Èlovek má svoj prirodzený ivot
ako následok raz navdy vdýchnutého
ivota od Hospodina na poèiatku. My
veriaci máme svoj duchovný ivot, ktorý
má svoj pôvod vo vdýchnutí Pána Jeia
vtedy, keï povedal uèeníkom: Prijmite
Svätého Ducha.
Ale podobne ako pri stvorení uèinil
Boh z jednej krvi vetky národy, keï vdýchol dych ivota v Adamove nozdry, tak
i v oblasti nového stvorenia sú vetci veriaci dýchnutím Ducha ivota Duchom splodení a v jednom Duchu v jedno telo pokrstení. Lebo ako posväcujúci tak i posväcovaní, vetci sú z jedného. (d 2,11)
Nové vdýchnutie a nový krst Svätým Duchom t.j. nový poèiatok utvorenia tela z Boha sa viac nestalo a je proste vylúèené.
Tak ako je ivot veèný, bude aj súd
vyrieknutý z Pánových úst veèný. Lebo èo
raz vyjde z Jeho úst, trvá na veky  také je
slovo Boie. ...keï sa zjaví Pán Jei
z neba s anjelmi svojej moci, v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí
neposlúchajú evanjelium náho Pána
Jeia Krista, ktorí ponesú pomstu,
veèné zahynutie, preè od tvári Pánovej
a od slávy Jeho mocnosti... (2Te 1,7-9)
Aj o tomto prorokoval Ján Krstite¾:  ten

KRESAN
vás bude krsti Svätým Duchom a ohòom... a zhromadí svoju penicu do
sypárne, ale plevy bude páli neuhasite¾ným ohòom. (Mt 3,11-12) A potom bude zjavený ten bezzákonný
bezboník, ktorého Pán Jei zabije
dychom svojich úst a skazí zjavením
svojho príchodu... (2Te 2,8)
To nie je dych úst ako pri Jeho vstaní
z màtvych  dych ivota prináajúci veriacim milos v odpustení hriechov, ale dych
hnevu a súdu neveriacim evanjeliu.
Pod¾a Zj 19,20 vieme, e faloný prorok a elma okúsia prví tento dych. Po
nich ich prívrenci stojaci po ¾avici Krá¾a
(Mt 25,41-46). Po tisícroènom kra¾ovaní
Pánovom ho okúsi satan (Zj 20,10) a nakoniec vetci, ktorých mená sa nenali
napísané v knihe ivota (Zj 20,15). Bude
to dych zoierajúceho ohòa ( 18,9), ktorý
bude muèi bezboníkov na veky, pretoe
neuverili lásky pravdy, ale si ob¾úbili
neprávos.

Ladislav Paluga

Cestou ivotem, 25. 8. 1969

ÈAS JE KRÁTKY
Otèe, prila hodina... (J 17,1)
Èas plynie a v jeho osnove sa uskutoèòujú Boie skutky. Èas je spojivom medzi
èasnosou a veènosou. Keï si uvedomíme rýchlos, akou plynie, zrazu stojíme na prahu veènosti. Veï nie je tomu
tak dávno, èo sme boli mladí a u nie sme,
len nedávno boli medzi nami nai drahí
zosnulí a u nie sú. Tak rýchlo to vetko
plynie a i my ta zaletíme. Ani sa nenazdáme a príde i naa hodina odchodu
z tohto sveta  èo si vezmeme so sebou?
¼udia lipnú na svojich pozemských veciach a zabúdajú, e raz tu vetko nechajú. Múzeá, hrady a zámky sú pamätníkmi
dávnej, ale nenávratnej zalej slávy mocných tohto sveta. Boli, ili, vládli, ale u nie
sú a vo väèine prípadov je ich terajie

blok 21 + obálka.qxd

25.6.2014

21:48

Page 15

15

KRESAN
veèné postavenie v protiklade s ich bývalým zemským postavením. Neraz i veriaci
èlovek zabudne na túto skutoènos a jedná podobne ako Lot, keï sa usadil v Sodome. On sa nechcel vzda Boha, chcel
len zabezpeèi seba a svoju rodinu, chcel
zvýi svoju ivotnú úroveò, no nezbadal,
e stratil obecenstvo s Bohom. Dopracoval sa vysoko  sedával v sodomských
bránach ako jeden z predstavite¾ov mesta
 ale jeho ivot v Sodome skonèil s nulovým výsledkom. Sú i nám príalivé
sodomské brány"?

Ladislav Paluga

Cestou ivotem, 2. 8. 1969

AKO ODPOVEDA
Nu, èo ty hovorí? (J 8,5)
Farizeji a uèitelia zákona chceli Pána
Jeia chyti v reèi. Vedeli, e On
nepovie, aby hrienicu, ktorú Mu doviedli,
ukameòovali, lebo to by bolo proti Jeho
zásadám, ktoré hlásal. A ak by bol ale
povedal, aby ju neukameòovali, bol by
zasa proti Písmu, pod¾a ich názoru, a boli
by Ho mohli obalova. Mali tak istotu, e
Ho polapia v reèi. Ako krásne vak vyiel
Pán Jei z tejto situácie, ktorá sa zdala
na prvý poh¾ad beznádejná! Naiel tretie,
vpravde Boské rieenie, proti ktorému
nemohli poveda Jeho protivníci ani pol
slova.
Ani my nie sme povinní vdy odpoveda tak, ako nás k tomu vedie ten, kto sa
pýta. ¼udia èasto zámerne tak formulujú
otázky, aby sme museli na ne odpoveda
tak, ako sa im to hodí. Nezabúdajme ale,
e nie na kadú otázku musíme odpoveda. Uème sa múdrosti reèi od náho
Pána! Nejde tu o chytráctvo, ani o nejaké
umenie diskutova, ale o Boiu múdros
sprevádzanú Jeho mocou, ktorá sa má
prejavova pri nás. My máme vedie, ako
máme hovori, máme vedie, ako máme
jednému kadému odpoveda (Kol 4,6).

Ladislav Paluga

Cestou ivotem, 7. 6. 1969

AKO REAGOVA NA ZLO
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich
nepriate¾ov. (Mt 5,44)
Pod¾a názoru dneného sveta je to
absurdná, nezmyselná a neuskutoènite¾ná poiadavka. Väèinou sa h¾adí na
kresanstvo ako také, ktoré hlása pasívne
znáanie zla. Písmo ale naopak, uèí
postavi sa zlu na odpor, no nie na svete
veobecne zauívaným spôsobom, ale
pôsobením dobra na zlo: Nedaj sa premáha zlému, ale premáhaj dobrým
zlé (R 12,21). Ako uskutoèòujeme túto
pravdu Písma? Neobmedzuje sa naa
láska k nepriate¾om len na odpustenie ich
previnení oproti nám, alebo azda aj to
niekedy chýba? Preèo sa nepouíva sila
premáhania zla dobrým? Ak je nae jednanie s ¾uïmi správne, musí vyvola
silný ohlas, lebo na takú reakciu na zlo
nie sú zvyknutí. Pôsobíme toto okolo
seba, alebo je vôkol nás ticho cintorínov,
bez pohybu a ivota?! My musíme pôsobi okolo seba rozruch svojou aktívnou
dobrotou! iadny kresan by nemal by so
sebou spokojný, ak nekoná pod¾a tejto
pravdy Písma. Pamätajme, e nie tí, ktorí
hovoria Pane, Pane, ale tí, ktorí konajú
Boiu vô¾u, Ho milujú, zostávajú v Òom
a On v nich.

Jan Zeman

Cestou ivotem, 2. 6. 1969

AKO SA ZMENOVA
On musí rás a ja sa meni (J 3,30)
Èítal som príbeh, ako iiel otec s malým
synom popri stavbe výkovej budovy.
Pozerali sa hore a na najvyom poschodí videli pracujúcich muov. Chlapec
sa opýtal:
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Oci, èo tam hore tí malí chlapci robia?
To nie sú chlapci, ale dospelí mui!
Ale preèo sú takí malí?
Lebo sú ve¾mi vysoko.
Potom, keï prídu do neba, z nich u
vôbec niè nezostane? Alebo zostane?
Aká pravdivá je táto detská poznámka!
Aj ako veriaci si ¾ahko o sebe a svojej èinnosti ve¾a myslíme, ak dáme priestor telesnému zmý¾aniu. Ale je prostriedok,
ako tieto nepekné mylienky umlèa.
Zdrujme sa v Pánovej prítomnosti
a h¾aïme na Jeho príklad! Ako dobre to
vystihol Ján Krstite¾, keï o Pánovi
Jeiovi prehlásil: On musí rás a ja sa
meni! Iba týmto spôsobom sa stávame malými a meními, èím viac v nás
nadobúda podobu Ten, ktorý zmaril sám
seba.

Jan Zeman

Cestou ivotem, 21. 4. 1969

V IVOTE VERIACICH
NEJESTVUJE NÁHODA
A bolo zapísané do knihy letopisov
pred krá¾om (Ester 2,23; 6,3)
V knihe Ester sa pred naimi zrakmi otvára poh¾ad na skrytú, predivnú starostlivos o ohrozený Boí ¾ud. Krá¾ Ahasver,
ani krá¾ovná Vasta a komorníci nemali ani
potuchy o tom, e ich svojvô¾a, spupnos,
slová a rozhodnutia, sú spolu vtkané do
plánu Boej prozrete¾nosti. Celkom obyèajné ¾udské chovanie a udalosti, ktoré
sa denne odohrávajú vo vysokej i nízkej
¾udskej spoloènosti sú zahrnuté do Boej
vlády, ktorej cie¾ je osvedèenie a poehnanie Boích detí. Èoko¾vek podniká
svetská moc, v Boích rukách to slúi
k výchove a poehnaniu tým, ktorí sú
vzácnym pokladom Jeho srdcu.
Pri zápise do knihy letopisov krá¾ových o chystanom a znemonenom útoku

na ivot krá¾a nikto netuil, e aj to je
zahrnuté do Boieho plánu, lebo v skåbení
rôznych dejov niè nie je bezvýznamné.
Ako èasto vidíme v ivote Boích detí, e
udalosti, ktoré zdanlivo prebehli bez
zjavného dôsledku, predsa len v priebehu
doby naberajú na význame. V ivote
veriacich nie je iadna náhoda, nad nimi
bdie predivná láska vemohúceho Otca.

Daniel Moji

KADÝ NIEÈO MÁ
A) 1. Korinanom 12
 zrodenie Cirkvi,
krst v Duchu/Duchom, znamenia,
doèasné dary Ducha.
V 1. Korinanom dvanástej kapitole sa neraz spomína výraz kadý èi vetci. Táto
kapitola hovorí o jednom tele, ktoré sa
skladá z mnohých údov. Kadý úd tela,
Cirkvi, nieèo má, nejaký dar dostal: a to
vetko pôsobí jeden a ten istý Duch
rozde¾ujúc osobitne jednému KADÉMU tak, ako chce. (v. 11). V trinástom
veri je napísané: Lebo v jednom Duchu my VETCI sme pokrstení v jedno
telo, buï idia buï Gréci buï sluhovia
buï slobodní, a VETCI sme napojení
v jedného Ducha.
Prv ako si podrobnejie rozoberieme
skutoènos, e v Cirkvi, ale i v cirkvi, t. j.
v miestnom zbore nikto nie je nadbytoèný
a KADÝ tam má svoje miesto, dokonca
nejaký dar od Boha, chví¾u sa zastavme
pri 12. a 13. veri, ktoré sú výkladom,
vysvetlením toho, èo znamená krst v Duchu, èi krst Duchom. Ten sa týka VETKÝCH veriacich, nielen duchovnejích,
ktorí by snáï preili ete nieèo viac, nejakú ïaliu nadprirodzenú skúsenos ako
znovuzrodenie. Ján Krstite¾ v Mt 3,11-12
hovorí o troch krstoch. V prvom rade hovorí o krste vodou na pokánie, ktorým
krstil tých, èo vyznávali svoje hriechy ete
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pred zrodom Cirkvi. Okrem neho spomína krst ohòom, a hneï aj vysvet¾uje, e
ten sa bude týka Boích súdov a e nesúvisí s poehnaním, ale naopak, s neuhasite¾ným ohòom. Medzi nimi spomína
krst Svätým Duchom, ktorého naplnenie
sa stalo na Letnice.
1K 12,12-13 je vysvetlením predivnej
udalosti, ktorá sa stala na Letnice (Sk 2.
kap.). Vtedy sa zrodila Cirkev. Mt 3. kapitola je predpoveïou tejto slávnej skutoènosti, Sk 2. kapitola realizáciou, vyplnením a 1K 12. kapitola vysvetlením, výkladom. Bola to jedineèná, jednorázová,
neopakovate¾ná udalos. Podobne, ako
narodenie, znovuzrodenie, èi Kristova
smr, ktoré sa viackrát neopakujú. Znovuzrodený èlovek je pripojený, vtiahnutý
do tejto skutoènosti, ktorá sa stala raz
a navdy. Stáva sa údom, súèasou tela,
Cirkvi Pána Jeia. Krst symbolicky hovorí o smrti i o novom ivote. Letnice èi
krst v Duchu hovoria o smrti, konci rozdelenia ¾udí na národnosti, na idov a pohanov a o vytvorení, zrodení novej skupiny,
o uvedení Cirkvi, tela, kde u nieto rozdielu medzi idmi a pohanmi, lebo telo je
Kristovo. Je to jedno telo, ktoré sa skladá
z mnohých údov. KADÉHO znovuzrodeného Duch pripája do tohto, u existujúceho tela, ktoré vzniklo na Letnice.
Veriaci pri znovuzrodení získava
Svätého Ducha, ktorý u neprebýva len
u vás, ako to bolo v období Starého zákona, keï Svätý Duch zostupoval,
zmocòoval, obliekal svojich sluobníkov
za úèelom vykonania zvlátnych úloh, ale
ako hovorí Pán Jei v Jána 14,16-17:
bude vo vás. Preto nie je správne
dnes prosi, aby Otec zoslal Ducha
Svätého, ako hovorí Pán Jei v Lk 11,13,
e ... dá Otec z neba Svätého Ducha
tým, ktorí ho prosia., ale ïakova, e
Ho u poslal a e Duch Svätý v období
Cirkvi, teda od Letníc u je vo veriacom
(R 8, 9-11), v miestnom zbore (1K 3, 16),
v Cirkvi (1K 12,13) a pôsobí i vo svete,
ktorý obviòuje z hriechu, spravodlivosti
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a zo súdu (J 16,8-11). Príde raz doba,
keï bude Cirkev vytrhnutá. Vtedy odíde
Cirkev i Duch Svätý, ktorý bráni tomu,
aby bol zjavený Antikrist s mocným pôsobením bludu (2Te 2,7-11). Od Letníc do
vychvátenia Cirkvi preívame obdobie
milosti, keï cez Cirkev má by zvestovaná prerozmanitá múdros Boia aj na
základe toho, ako Duch pôsobí v miestnych zboroch cez VETKY údy tela
Kristovho.
Prv ako si aj túto skutoènos bliie
rozoberieme, pripomeòme si pre úplnos,
e Duch Svätý sa pri zrode Cirkvi prejavoval cez veriacich aj tzv. doèasnými
darmi ako uzdravovanie, divy, zázraky,
hovorenie jazykmi, èo boli znamenia
hlavne pre neveriacich idov, ktorí Pána
slávy ukriovali vo vedomí, e sa vydáva
za Boieho Syna. Tieto znamenia neboli
znakom poehnania pre nich, ale naopak,
boli Boím znamením o ich nevere. Mali
im pripomenú, e proroctvá Starého
zákona o tom, e Kristus musel najprv
trpie a a potom vojs do slávy, sa na
Golgote naplnili. Boli vidite¾ným dôkazom
toho, e apotoli si nevymý¾ajú a káu
o Kristovi, ktorý priiel medzi svojich
vlastných, ktorí Ho nielen nepoznali, ale
ukriovali. Keïe Duch sa podobne prejavoval nielen na Letnice medzi idmi, ale
aj pri zrode prvého zboru zo Samaritánov
(Sk 8) èi pohanov (Sk 10), mohli vyrozumie, e Cirkev netvoria len veriaci zo
idov, ale e aj obrátení neèistí pohania
majú s nimi rovnocennú vieru.
Keïe idia sú národom znamení,
Pán Boh im ich vo svojej milosti pri zrode
Cirkvi dal. U na základe príkladov Starého zákona je zrejmé, e znamenia mali
svoje opodstatnenie na zaèiatku nejakej
udalosti. Potom u stratili svoju výpovednú hodnotu, svoje opodstatnenie. Napríklad krá¾ Ezechiá si vyprosil znamenie
o tom, e ho Hospodin skutoène uzdravil,
tieò sa vrátil o 10 stupòov (2Kr 20,5-11).
Alebo krá¾ Jeroboám dostal znamenie, e
slovo proroka o tom, e na oltári, na ktorom
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kadil, raz budú pálené kosti bezboných
kòazov, je slovo od Hospodina. Znamením bolo to, e sa oltár roztrhol a vysypal
sa popol, ktorý na òom bol (1K 13,2-3).
Pri zrode Cirkvi boli takýmito znameniami
doèasné duchovné dary, ktoré po splnení
úèelu postupne doznievali a skonèili,
zmåkli, boli zmarené príchodom dokonalého Boieho slova (1K 13,8-10).
Pomerne dlhý úvod len struène vykres¾uje kontext obdobia zaèiatku, zrodu
Cirkvi a následne dvanástej kapitoly
1. epitoly Korinanom, ktorá sa vracia
k poèiatku, ku krstu v Duchu Svätom. Do
tohto krstu boli znovuzrodením pripojení
VETCI veriaci v Korinte, boli napojení
v jedného Ducha, ktorý cez nich a následne aj cez nás, ktorí sme súèasou
toho istého tela, chce pôsobi v kadom
zbore, zhromadení svätých. V nasledujúcich riadkoch si pripomenieme, e v tele
je potrebný KADÝ úd a cez KADÉHO
chce Duch Svätý aj pôsobi na vzájomné
budovanie sa, vydávanie svedectva neveriacim a na oslavu Pána.
B) 1. Korinanom 12
 kadý úd je v tele potrebný
a má vykonáva svoju úlohu.
Niekedy sa stane, a dnes stále viac, e
niektorí pracovníci sú v práci prebytoèní,
a preto sú z nej prepustení. Naproti tomu
v ¾udskom tele je KADÝ úd dôleitý,
vykonáva nejakú úlohu, a podobne je
tomu aj v cirkvi: nikto nie je nepotrebný,
prebytoèný. V dvanástej kapitole 1. Korinanom sa vo veroch 15-20 spomínajú
niektoré údy a ich dôleitos v tele.
Vo veri 15 je napríklad uvedená
noha: Keby tak povedala noha: Pretoe nie som rukou, nie som z tela, èi
preto nie je predsa len z tela? Napriek
tomu, e sa nachádza niie ako ruka,
patrí k telu a je uitoèná. Veï je aj napísané: Aké krásne sú nohy tých, ktorí
zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú
dobré veci! (R 10,15), èi ... majúc

KRESAN
nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. (Ef 6,15). Jeden misionár pôsobiaci
v Angole povedal, e ak stretne v dungli leva, ktorý ete neveèeral, hlava nemôe poveda nohám, e ich nepotrebuje.
Vo veri 16 sa spomína ucho: A keby
povedalo ucho: Pretoe nie som okom,
nie som z tela, èi preto nie je predsa
len z tela? Hoci je viacej vzadu ako oko,
patrí tie k telu a je uitoèné. Ak oko uvidí
nieèo v pohári a nerozozná to, potrebuje
ucho, ktoré poèuje, e v pohári je jed.
Písmo hovorí: Kto má ui, nech poèuje, èo Duch hovorí... (Zj 2,7). Ak aj nie
si tak vpredu ako oko, nie si tak vidite¾ný
ako starí èi uèite¾, si súèasou tela, si
v tele potrebný!
Vere 21-22 majú zas èo poveda
tým, èo by sa mohli cíti nato¾ko dôleitými, e k slube nepotrebujú druhých
a vystaèia si sami: A oko nemôe poveda ruke: Nepotrebujem a, alebo
zase hlava nohám: nepotrebujem vás.
Ba práve údy tela, ktoré sa vidia by
slabími, sú nevyhnutne potrebné.
Nepohàdaj údmi, ktoré sa vidia by slabími. Nepohàdaj novoobrátenými, ktorí
sa ete len uèia chodi a urobia aj chyby.
Nepohàdaj sestrami a ich menej vidite¾nou, ale vzácnou slubou. Nepohàdaj
vekom starími, ktorí sa u tak nevedia
vyjadri ako predtým, viac zabúdajú...
Vere 23-25 hovoria, e menej poèestným údom prirodzene pridávame
hojnejiu èes: A tým údom, o ktorých myslíme, e sú menej èestnými
údami tela, práve tým pridávame hojnejiu èes. A nae nepoèestné údy
majú hojnejiu poèestnos. A nae
poèestné toho nepotrebujú. Ale Boh
pomieal telo a ustrojil, tak, e tomu,
ktorému sa nedostáva, dal hojnejiu
èes, aby nebolo roztrky v tele, ale
aby sa údy navzájom rovnako starali
o seba.. eny si peknú tvár väèinou
neskrývajú. Sú ale èasti tela, ktoré si zakrývame, neukazujeme ich, pridávame
im teda hojnejiu èes. Pán Boh niektoré
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nepekné vnútorné orgány zaodial telom,
pridal im väèiu èes. Ceòme si kadé
Boie diea. Pridávajme väèiu èes tým,
ktorí to potrebujú, pri ktorých vidno viacej
slabostí.
Na zaèiatku tejto úvahy sme si pripomenuli vere: Ale jednému KADÉMU
sa dáva skrze Ducha slovo múdrosti
a druhému... a to VETKO pôsobí
jeden a ten istý Duch rozde¾ujúc osobitne jednému kadému tak, ako chce.
(1K 12, 7-11). Z uvedených verov vyplýva, e v Cirkvi i miestnom zbore má kadý veriaci nejaký dar, ktorý dostal zhora.
Teda nielen brat, ktorý je dobrý uèite¾
alebo evanjelista je obdarovaný. KADÝ
je obdarovaný!
Ako mám zisti, èím som skrze Ducha
obdarovaný práve ja? Choï v dobrých
skutkoch, ktoré ti Pán Boh pripravil na
kadý deò (Ef 2,10), a zistí to èasom nielen Ty, ale aj iní bratia. Duch Svätý a
bude stále viac vies k tomu osobne i cez
bratov, aby si slúil tým, èo si dostal.
Jedna vec je dosta dar, druhá vec je
ním slúi. Duchovné dary nie sú na okrasu. Ani k tomu, aby boli ako hrivna zakopané, dobre odloené (Mt 25). Keï kázal Pán Boh Jeremiáovi vykopa opasok
z miesta, kde ho mal predtým skry, bol
u pokazený. Nehodil sa na niè (Jer 13).
To bola nielen aktuálna situácia týkajúca
sa Boieho ¾udu, národa, ale ¾ahko sa to
môe sta aj dnes Boiemu dieau, ktoré
nerozhojòuje, nevyuíva to, èo dostalo.
Za takéto zaobchádzanie so vzácnymi,
cennými Boími darmi, darmi Ducha,
nebude pochválený nikto!
Milí bratia a sestry, túime po tom, aby
sa dialo to, e budú do zhromadenia
chodi neveriaci a poslucháè Boieho
slova zaije to, o èom sa píe v 1K 14,
24-25 ... a bude káravo usviedèaný od
vetkých, súdený od vetkých, a tak
budú zjavované tajnosti jeho srdca,
a tak padne na tvár a bude sa klaòa
Bohu vyznávajúc, e je skutoène Boh
medzi vami? Verím, e áno. Kto ho mô-
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e k tomuto privies? Duch Boí. Èo môeme pre to urobi my? O tom hovorí nasledujúci 26. ver: Tak èo tedy robi,
bratia? Keï sa schádzate, KADÝ
Z VÁS MÁ alm, má uèenie, má zjavenie, má jazyk, má výklad  vetko nech
je na vzdelanie. Nestaèí by obdarovaný! Treba by aj pripravený, aby mal Duch
svätý z èoho vybera. Príprava zaèína
doma. Na kolenách a pri Boom slove.
Kadý môe a má nieèo prinies do zhromadenia. Jeden pieseò, druhý modlitbu,
ïalí Slovo. Keï hovoríme o obecenstve,
dokonca staria sestra môe ma slovo
vyuèenia pre mladiu sestru (Tt 2,4-5)
a mladia slovo poteenia pre stariu.
Dobre nastavené srdce, prívetivos, duch
milosrdenstva a záujmu o druhých, pripravenos vimnú si poslucháèov èi brata
alebo sestru, ktorá sa zdá by menej poèestným údom, v láske podaná ruka
a milé slovo, to vetko a ete viac môeme do domu Boieho prinies. Èo ale prináame? Iba to, èo prinesieme, èo máme, môe Duch Boí ïalej pouíva na budovanie tela Kristovho a na Boiu slávu.
Nepripravenos môe ma zhubné
dôsledky. Môe vzniknú nezdravý zvyk,
e stále tie isté voly budú ora a oslice
si zvyknú len na to, e sa budú zakadým
iba pás (Job 1,14). V mnohých denomináciach sa Boí ¾ud rozdelil na tých, ktorí
nieèo zakadým majú dáva, vytvorila sa
malá, niekedy jednoèlenná skupina farárov, kòazov, kazate¾ov èi pastorov, ktorí stoja nad laikmi. Ostatnú väèinu tvoria laici,
ktorí sa odnauèili tomu, èo Písmo nazýva
veobecným kòazstvom. Pod¾a W. Nee toto sú skutky mikuláencov (z gr. Nikolaos,
èo znamená ten, èo stojí nad laikmi: Zj 2,
6), ktoré neskôr prerástli aj do uèenia (Zj
2,15). Kázané slovo a modlitby sa nahrádzajú nieèím iným, èo má vyvola pocit
plnosti, ale v skutoènosti tieto kultúrne, hudobné èi divadelné aktivity hovoria o stave
úpadku, prázdnoty sàdc Boích detí.
Jedna kolegyòa, ktorá prijala pozvanie
do zhromadenia, sa ma po zhromadení
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opýtala: Kto to u vás vetko riadil? Ako ste
vedeli, ktorú pieseò budete spieva, kto sa
má modli, kto káza...? Ve¾mi sa jej to páèilo. Moja odpoveï bola: Bol to Duch svätý, ktorý to riadil. Vyberal svoje pripravené
nádoby, ktoré pouil na slubu. Som rád,
e môeme pozýva v nede¾u do zborov èi
malých zhromadení bratov osobne èi cez
plánik. Má to svoje praktické opodstatnenie. V niektorých zhromadeniach èi zboroch existuje ale aj vnútorný plánik a v niektorých bratia rozmý¾ajú, èi ho zavies, èi
urèi kto zaène biblické zhromadenie
a kto poslúi na modlitebnom... Ak by sme
ale verili, e kadý nieèo má a primerane
tomu sa pripravovali na zhromadenie,
vnútorný plánik by sme vôbec nemuseli
ma. Duch svätý by si vybral, koho On

chce. Kto je vyèistenou a pripravenou nádobou a primerane tomu, komu aký dar
dal. A nebol by to stále len ten istý èlovek.
Nech nás sám Pán povzbudí k tomu,
aby sme mohli z plnosti srdca odovzdáva to, èo sme dostali. ime ivot spojený
s Pánom, v osobnom ivote s Ním prijímajme to, èo nám On chce da. Keï sa
zíde spolu cirkev Boia, budeme ma aj
z èoho dáva, lebo Boie slovo hovorí, e
KADÝ NIEÈO MÁ! Toto je jediná správna cesta, správny návrat k poèiatkom,
k plnosti poehnania Kristovho v miestnych zhromadeniach. Nebuïme prekákou pre pôsobenia Ducha, ale naopak,
buïme pripravení by kanálmi Boieho
poehnania na Boiu slávu a na úitok
Boím deom i svedectvo neveriacim.

Trivandrum  hlavné mesto tátu Kerala, Juná India
Slovo pravdy, è. 1,2/2003 (anonym)

TEOLOGICKÉ INTITÚCIE
Vieme, e mnoho z naich milovaných bratov v Bratských zboroch nevidí nebezpeèenstvo vo vzrastajúcom poète cirkevných intitúcií. Veï sú zakladané nato, aby poslúili
ku vzdelaniu a rastu mladých nádejných bratov. Príli èasto sa vyskytuje neschopnos
toto poskytnú na úrovni miestnych zborov, a tak sa tieto intitúcie povaujú za prijate¾nú, i keï nie celkom ideálnu alternatívu. Starí v zboroch, ktorí pre rôzne príèiny
neposkytujú potrebné vyuèovanie v zbore, vidia v týchto intitúciách spôsob úniku zo
svojich povinností, a tak sa vzdávajú (èasto s radosou) svojich povinností, ktoré presúvajú na biblické koly, semináre a iné mimozborové intitúcie.
Ako pri kadom odklone, vetko ide postupne, krok za krokom, od poèiatoènej neistoty a po prijatie novoty ako súèasti ivota. No a potom, najmä prostredníctvom ïalích generácií, naberá odklon na rýchlosti. Z kvapky sa stáva potok a z potoka riava,
ktorá strháva vetko, èo jej stojí v ceste. My sa dnes v zboroch blíime ku takému stavu
v otázke teologických intitúcií. Hlasy, ktoré sa ozývajú proti, sa nepoèúvajú. Sú
povaované za preitok a vytesnené na okraj spoloèenstva ako extrémistické, ktoré sa
nehodia do prítomnej doby. Dostávajú posmenú nálepku tradicionalisti, a tak ako
kedysi proroci v Izraeli, stávajú sa terèom slovných útokov a posmechu, a na nich u
nikto nedbá. Sú osamelým hlasom volajúceho na púti.

Nejestvuje podklad v Písme pre teologické intitúcie
Je to tak, ako medzi Izraelom a jeho prorokmi v minulosti, keï proroci volali proti vzïa¾ovaniu sa národa od Boieho Slova a Boích ciest. Ná protest je podobne motivovaný. Zbory, ktoré nasledujú vzor Nového Zákona, nikdy nepotrebovali k vyuèovaniu
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mimozborové intitúcie. V Písme pre ne nejestvuje podklad. Z Nového Zákona je zrejmé, e vyuèovanie Boieho ¾udu v prvých zboroch sa konalo vernými a obdarovanými
mumi v miestnych zboroch. Títo mui boli Kristov dar Jeho telu na zemi (Ef 4,8-13),
doplnený dozorcami, ktorých ustanovil v miestnom zbore Svätý Duch, aby pásli cirkev
Boiu, ktorú si dobyl svojou krvou (Sk 20,28). Mimo miestneho zboru nejestvovalo iné
riadiace centrum k usmeròovaniu novo zaloených zborov.
Také bolo postavenie naich zborov v minulých pokoleniach, ktoré opustili organizované cirkevné náboenstvo. Nai otcovia verili, e tak, ako Boh pôsobil v Cirkvi pri
jej zrode a skrze Svätého Ducha ju zaloil, mnoil a budoval, e tým ukázal svoju vô¾u,
e sa má tak kona a do návratu Krista, pretoe odo dní apotolov na poèiatku a
podnes, Boh nedal iadne nové zjavenie. Preto sme povinní zachováva Boí vzor a
dodnes. Ba èo viac, nai otcovia opustili cirkevnú organizáciu práve preto, e sa vzdialila od Boieho vzoru Nového Zákona, od jednoduchosti a spoliehania sa na Boieho
Ducha, èo ju doviedlo k zmätkom a rozdeleniu.

Prví bratia nezakladali cirkevné intitúcie
Nai duchovní otcovia opustili èlovekom vytvorené náboenské organizácie a zhromaïovali sa ku Osobe Krista a len v Jeho mene, rozhodnutí neurobi rovnakú chybu.
Nasledovali vzor v Boom slove. Slovo Boie im urèovalo vetko.
V ich nasledovaní biblického vzoru v zhromaïovaní sa je najvýznamnejie to, e
nikdy neorganizovali biblické koly a semináre. Na vetko im staèila poslunos
Boiemu slovu rozjímanému osobne a spoloène pod vedením Svätého Ducha. Oni
tvrdili, e ak by miesto toho potrebovali k vyuèovaniu teologické tituly, bolo by to ve¾kým
poruením zvrchovanosti Ducha. Aj keï mali medzi sebou intelektuálov a akademicky
vzdelaných ¾udí, sluba týchto bratov sa prijímala len vtedy, ak sa u nich prejavil
duchovný dar, ktorý zbor rozpoznal a uznal. Ani jeden z prvých vodcov a uèite¾ov
v zboroch, a boli to duchovní obrovia, sa neodvolával na teologické alebo iné vzdelanie.
Naopak, keï ich chceli menova za profesorov teológie, kvôli duchovnému poznaniu,
rozhodne to odmietli. Bolo im cudzie zmý¾anie, e titul im otvorí dvere ku hlásaniu
Boieho slova. Nechceli sa odlíi a by niekým viac kvôli titulu pred svojím menom. Ani
ako nositelia univerzitných titulov tieto nepísali pod svoje duchovné úvahy. Vyjadrovali
tak, e to, èo hovoria, prijali od Svätého Ducha a sami sú len Jeho pokorné nástroje.
Preto je ich uèenie plné Ducha a moci.
Ako je to rozdielne medzi nami dnes, keï sa autorita a prijatie v cirkvi meria titulmi
pred menom, za menom a stupòami teologického, èi iného vzdelania. A my tento stav
ete aj podporujeme povzbudzovaním mladých k úèasti v teologických intitúciách,
ktoré ude¾ujú také tituly, hoci v cirkvi Pána Jeia na poèiatku také nieèo nemalo miesto.

Postavenie miestneho zboru je zníené
Preto nechceme nijaké intitúcie, lebo to nie je pod¾a vzoru na poèiatku, pod¾a zjavenej
vôle Boej v budovaní Jeho zborov a apotolskej praxe.
Nepopierame, e jestvuje urèitý prospech z vyuèovania týchto intitúcií, ak sa
vyuèuje Boie slovo. Ale to nie je Bohom urèené miesto pre vyuèovanie, a akýko¾vek
zisk dnes sa ukáe ako minimálny v porovnaní s ve¾kosou straty zajtra.
Predovetkým v tom, e sa zniuje Bohom daná autorita a dôleitos miestneho
zboru ako centrum sily a ivota náho svedectva. Veï práve miestny zbor je opísaný
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ako ståp a pevná posta pravdy (1Tm 3,15) a nie nejaká ¾uïmi utvorená intitúcia.
Intitúcie sú dôkazom vzïa¾ovania sa od vzoru Písma. My veríme, e mnoením
intitúcií, o ktorých Nový zákon nehovorí, len zoslabíme nae svedectvo, stratíme
duchovnú autoritu a podkopeme vetko to, èo nás charakterizovalo ako Pánovu cirkev,
rozdielnu od náboenských organizácií povrchného kresanstva. Kde je nae odvolávanie sa na Písmo ako oporu kadej praxe a uèenia, a kde spoliehanie sa na zvrchovanos Ducha k vystrojeniu obdarovaných muov a Jeho vedenie v ich slube
v miestnom zbore v autorite Pána Jeia Krista? Toto uèenie a vedenie Svätého Ducha
je nahrádzané ¾udskými intitúciami pre vzdelávanie ¾udí, ktoré má by a je Boím nadprirodzeným dielom. Prenies stredobod vyuèovania zo zborov na ¾udskú intitúciu znamená pre zbory stratu a stav ohrozenia cudzím uèením.

Nebezpeèenstvo vzniku profesionálnej, vládnucej,
duchovnej organizácie
Kadá úchylka od Nového zákona vytvára predpoklad pre vznik nových nebezpeèných
vplyvov na Boie svedectvo a vytvára zloité situácie. Jedno skutoèné nebezpeèenstvo prameniace zo kolenia triedy profesionálnych sluobníkov pre Pánovo dielo, je
nakoniec to, e len tí, ktorí preli takým kolením, budú uznávaní ako duchovné autority. Intitúcie takto zakladajú nový problém  rozdelenie veriacich na duchovných a laikov. No ale tu to nekonèí, pretoe táto profesionálna organizácia tzv. duchovných
nakoniec vdy zaène uplatòova právo na duchovnú vládu nad laikmi v zboroch.
Prinajmenom zmenia charakter zborov a stanú sa príèinou rozkolu úmerne s rastúcim
vplyvom. To sa stalo v po-apotolských dobách a so zhubnými následkami, ako to
dejiny nasvedèujú  a my to dnes slepo opakujeme.
U bola vyjadrená kritika, e hovori proti a spochybòova správnos týchto intitúcií znamená by obvinený z extrémizmu. Ale èo títo kritici v skutoènosti neznáajú, je
nae odmietanie nebiblickej praxe. Inými slovami, e nechceme urobi kompromis
a opusti Boí princíp a princíp Písma! Extrémizmus pod¾a jedného èloveka znamená,
pre toho druhého vernos. Take by verní znamená by vinný. Ale kto tak hovorí, ten
dáva najavo, e za takých povauje a ako extrémistov i zavrhol duchovných otcov, ktorí
boli pioniermi Bratských zborov a zástancami Boích právd.

Vyuèovanie Svätého Ducha  nie akademické vzdelanie
Jedným z dôvodov, preèo niektorí podporujú systém biblických intitúcií je, e ak
nepoleme naich mladých bratov na také miesta, nae zbory budú naplnené negramotnými biblickými nevzdelancami a nikto nás nebude bra váne! Bolo nám váne
povedané, e akademické vzdelanie je potrebné, ak máme ma v zboroch hodnovernú
slubu! Aké pohàdanie a neúcta voèi schopnosti Svätého Ducha vyuèova a uvádza
svojich svätých do kadej pravdy! (Jána 14,26; 16,13) Aký príklad spoliehania sa na
telo, keï sa niekto obracia na èloveka, namiesto toho, aby sa spo¾ahol na Boha skrze
Jeho Ducha! Aké zabúdanie na ve¾ké veci, ktoré Duch urobil pre naich otcov, keï
vyzdvihol obdarovaných muov v ich pokolení, aby slúili a kàmili Boie stádo a postavil
tak trvalé svedectvo, pouijúc si ¾udí bez teologického vzdelania! Ach, keby sme len
mali dnes muov, ktorí by vzali plá svojich otcov a zvolali: Kde je Hospodin, Boh
Eliáov? Je Boie pôsobenie skrze Jeho Ducha dnes obmedzené? Jediné obmedzenie spoèíva v nevernosti pokolenia, ktoré nedokáe dôverova Bohu, e dnes môe
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urobi to, èo urobil tak slávne pre naich duchovných otcov vèera (Mt 13,58). Volaj
ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a neprístupné, ktorých nezná
(Jer 33,3).
Ïalí argument, ktorý sa pouíva na ospravedlòovanie získavania vysokého akademického vzdelania na poli teológie je, e potrebujeme tituly, aby sme urobili dojem
na akademicky vzdelaných ¾udí v rovnakom postavení.
Predpokladá sa, e duchovné pravdy sa budú prijíma na základe akademických
úspechov. Boie zmý¾anie a moc nemá v takomto postoji miesto; je to postoj subjektívny a posudzovaný len z ¾udského poh¾adu na vec. Také uvaovanie je v priamom
konflikte s princípom, ktorý hlásal Pavol v 1K 1,26-29 a popiera Boiu moc na úkor
oslavovania tela.

Zvrchovaný Boh si pouíva pokorné nástroje
Ten istý princíp, e Boh si pouíva slabé a opovrhnuté nástroje, aby zahanbil múdre, je
vidite¾ný v celom Písme. Kristus zmiatol náboenských vzdelancov a vodcov, ktorým sa
nepáèilo volanie detí v chráme: Hosanna v Synovi Dávidovom, citujúc im alm 8:
...z úst nemluvniat a tých, ktorí poívajú prsia, pripravil si si chválu. On pouíva
nemluvniatka a tých, ktorí poívajú prsia, aby zahanbil múdrych a mocných (Mt 21).
Ten istý princíp je vidite¾ný aj v Mt 11,25, v Dávidovi a jeho praku; v Gedeonovi a jeho
tristo muoch. Zdôraznený je aj v moci a slube rybárov Petra a Jána, ktorým sa vysmievali, e sú nevedomí a neuèení ¾udia (nie vykolení v ¾udských akadémiách
alebo vyuèení v seminároch rabínov)! Ale poznali ich, e bývali s Jeiom (Sk 4,13).
Jasným uèením je, e Boh je schopný dovies svojich najpokornejích sluobníkov
ïalej ako triedu uèených myslite¾ov, aby svedèili o Òom a konali skutky moci na potvrdenie princípu z 1K 1,26-29. Znova sa len pozrite na hlboké duchovné pravdy, obsiahnuté v listoch týchto neuèených rybárov.
V tej istej súvislosti vidíme, ako si Boh pouíva zavrhnutého väzòa v putách (Pavla),
aby zvestoval Jeho evanjelium pred krá¾mi, vladármi, a vládnúcou elitou zeme (Sk 24,
24-25; 25,33 atï.). Preto nie je pravda, e potrebujeme ¾udí podobných tým, ktorých
chceme oslovi; e potrebujeme teologický vzdelaných, aby sme sa priblíili vzdelaným. Také uvaovanie popiera Boiu zvrchovanos a protireèí princípom Boieho Slova.
Ba èo viac, mnohé úvahy, ktoré tudenti rôznych seminárov a kôl pouívajú ako
príruèky, sú napísané ¾uïmi, ktorí sa sami nemohli pochváli nejakým teologickým
vzdelaním.
Istee tu nieèo nesedí, keï niekto získa titul za túdium úvahy bratov, ktorí sami
nemali iadny akademický titul, zato ale boli vyuèení, pod¾a ich vlastného svedectva,
spoliehaním sa na Boieho Ducha!
Kde v Písme je pokyn k ude¾ovaniu teologických titulov? S Kazate¾om sme nútení
poveda: Aj to je márnos a honba po vetre (Kaz. 4: 4).

Úèinnejí vzor apotolov
Celý koncept mimozborových biblických vyuèovacích intitúcií je úplne protichodný
vzoru uèenia, ktoré nám je poskytnuté v Novom Zákone. Napríklad: teologické intitúcie alebo biblické koly prijímajú len obmedzený poèet tudentov z ich domácich zborov do koliaceho centra. Avak pod¾a vzoru apotolov mali obdarovaní uèitelia ís
po zboroch a slúi slovom nielen niektorým vyvoleným, ale vetkým svätým. Vyuèovali
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a kázali v rámci zborov. O ko¾ko úèinnejí a tie menej nákladný bol a je apotolský
vzor! Nemíòali sa prostriedky na stavbu a na údrbu ohromných kolských zariadení
a nezamestnávali profesionálnych akademikov, aby v nich pôsobili.
Apotol Pavol si pre ïalie vyuèovanie vyberá rovnako zmý¾ajúceho Timotea,
neocenite¾ného Epafrodita, verného Títa a uitoèného Marka, aby cestovali s apotolmi a boli apotolskými uèòami. Taký bol aj spôsob, ktorý si zvolil ve¾ký evanjelista
a uèite¾ Mahakavi K. V. Simonom v táte Kerala v Junej Indii. Tento mu mal vdy so
sebou skupinu mladých uèeníkov, ktorí ho doprevádzali pri jeho návtevách zborov.
Títo mui nezakladali intitúcie z kameòa a cementu  oni vzdelávali vzorom a praktickým cvièením v rámci zboru a duchovnou slubou, ktorú im zveril Boí Duch.

Vzïa¾ova sa od Boieho vzoru je nebezpeèné
Je to skutoène ve¾mi vána záleitos vzïa¾ova sa od Boieho vzoru èi u pridávaním,
alebo uberaním z toho, èo nám bolo dané. V oboch prípadoch je to opoválivé mieanie
sa èloveka do dokonalosti Boieho diela. H¾aï, povedal Boh Mojiovi, aby si
uèinil vetko pod¾a vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu (d 8,5). Ak toto Boh zveril Mojiovi oh¾adom Stánku, ktorý bol doslovným domom na púti pre zemský ¾ud,
o ko¾ko vánejie je poruenie vzoru pre duchovný dom pre Jeho nebeský ¾ud.
Musí nám by jasné, èo to Pavol, Moji Nového Zákona, dostal ako vzor. Pavlovi, ako
apotolovi pohanov bolo zjavené tajomstvo Kristovo (Ef 3,4), èie Krista ako Hlavu
a vetkých svätých tvoriacich Jeho telo alebo zbor (3,10). Pavol strávil celú svoju slubu sadením, budovaním a upevòovaním Boieho zhromadenia pod¾a vzoru, ktorý prijal
zjavením. Práve tento vzor, obsiahnutý v jeho slube on podával ïalej (2Tm 1,13; 3,14).
Pavol bol múdry stavite¾, ktorý poloil základ, na ktorom iní mali stava (1K 3,10).
Základom bolo uèenie o Osobe a diele Pána Jeia Krista, a preto to bol jedineèný základ (v. 10). Poukazuje na to, e pracovníci (ktorí nasledujú Pavla a stavajú na ním
poloenom základe a sú obdarovaní ¾udia pracujúci v Slove a uèení), môu pri svojom
stavaní pouíva dva druhy materiálov: buï trvalé (zlato, striebro a drahé kamene)
alebo doèasné (drevo, seno a slamu). Jeho výstraha nás odkazuje do budúcnosti, kedy
budú pouité stavebné materiály preskúané  jedného kadého dielo, aké ktoré je,
sám ten oheò skúsi (v. 13). Celý kontext sa vzahuje na Súdnu stolicu Kristovu.
Musíme sa opýta, èo Pavol staval na tom jedineènom základe, ktorý mal tú èes postavi a na ktorý sa hodí zlato, striebro a drahé kamenie? Pavol nebudoval niè viac
ani niè menej ako Boie zhromadenie. estnásty ver tejto kapitoly zdôrazòuje, e budoval Korinanov v Boí chrám, v ktorom býva Boí Duch. Tá bola lokálnym vyjadrením toho, èo platilo o celej Cirkvi v jej univerzálnom chápaní pod¾a listu Efeanom 2, 20-22.

Budova nieèo iné ako Boí zbor znamená riskova odmenu
Z podobných oddielov Písma musí by jasné, e stava nieèo iné ako Boí zbor znamená stava drevo, seno a slamu a by v nebezpeèí, e také dielo bude strávené v ten
deò, lebo sa ukáe v ohni (1K 3,13). Vernos uèeniu o Osobe a diele Pána Jeia Krista
nestratí svoju odmenu, ale potom stava na tom základe nieèo menej ako Boí zbor
pod¾a vzoru poskytnutého múdrym stavite¾om istotne znamená utrpie kodu v ten
deò ohnivej skúky.
Pán Jei povedal, e On vybuduje to, èo pomenoval Svojou Cirkvou (Mt 16,18).
Pouil si svojich apotolov a zvlá Pavla na uskutoènenie a dokonèenie tej stavby,
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aby tak ukázal vetkým nasledujúcim pokoleniam vzor toho, èo si On zaumienil vybudova. Pavol, Jeho ochotný sluha, nebudoval niè iné okrem Boieho zboru. Ustanovil
vo vetkých kútoch krajiny zbory, zaloené na Kristovej Boskej Osobe, Jeho dokonanom diele, nebeskej Hlave a trvalej kòazskej slube. Opakujeme, e nebudoval takzvané teologické intitúcie alebo koly pre vzdelávanie tých, ktorí boli povolaní do obecenstva Boieho Syna. On zaloil len miestne zbory, kde bol Kristus v strede tých,
ktorí sa zhromadili k Jeho Menu. iadna intitúcia si nemôe privlastòova toto
zas¾úbenie, ani nikto z nás nemôe postavi svoju vlastnú intitúciu a potom sa snai
prida jej Pánovo meno a udeli jej autoritu, ktorá právom patrí len Jeho zboru. Znamenalo by to priestupok voèi autorite a svedectvu, zachovanému a zverenému len Boiemu zboru. A práve to intitúcie a organizácie urobili a robia, èím opoválivo uprednostòujú myse¾ a múdros èloveka nad vô¾u a múdros Boiu, a tak oslabujú a odvracajú od Boieho zboru, ktorý si Pán vykúpil Svojou vlastnou krvou (Sk 20, 28).

Nasledujte vzor apotolov
Znovu a znovu nás milovaný apotol Pavol vyzýva: A tedy vás prosím, nasledujte
mòa (1K 4,16; 11,1; F 4,9). V hlbokej dôvere mua, naplneného a vedeného Duchom,
ako aj v presvedèení toho, ktorý videl vzkrieseného Pána a prijal od Neho zjavenie,
Pavol vedel, e jeho príklad je Pánovou cestou. Vedel, e ako pionier zakladania
zborov medzi pohanmi pre dobu Cirkvi, jeho vzor je správny bude sa Bohu páèi v kadom pokolení, a preto prosí zbory aby ho nasledovali. Aké odliné dejiny by mala cirkev,
keby len bola nasledovala uèenie a vzor apotola pohanov! Mohli sme by uetrení
traumy a hanby z rozdelenia a pýchy a Cirkev by sa bola vyhla stároènému ponoreniu
do duchovnej tmy Ríma, rovnako ako aj následnému porueniu uèenia a evanjelia.
Keï pozorujeme prítomný zmätok v povrchnom kresanstve a znepokojujúce trendy,
h¾adajúce si miesto v Boích zboroch, ktoré poruujú vzor zhromaïovania sa pod¾a Písma, pripomíname si slová Pavla na ohrozenej lodi v Skutkoch 27: Mali ste ma poslúchnu, muovia... a uspori si toto trápenie a tú stratu. Ak sa máme dnes vyhnú podobnému stroskotaniu lode náho svedectva, aj nám je treba poslúcha Pavla a v Boej bázni nasledova vzor zdravých slov, vyjadrených v Písmach Pravdy skrze Svätého Ducha.

Adolf Saphir

Výber úvah z publikácie:
Pojednanie o epitole k idom
vydanej v roku 1908; preklad A. Chráska

LIST IDOM
Úvod
Zaèínajúc slohom náuèného spisu, ktorý
je vak opä a opä preruovaný vrelým
a láskyplným napomínaním, varovaním
a povzbudzovaním, tento ve¾ký a celistvý
list konèí formou dopisu. V poslednej
kapitole Svätým Duchom pudený pisate¾,

takto oznaèuje svoje dielo: Ale vás prosím, bratia, zneste slovo napomenutia,
lebo i tak som vám len nakrátko písal.
Velebný a slávnostný sloh tohto listu
pôsobí neodolate¾ne pútavo a vahuje
nás do seba. V iadnej inej knihe Nového
Zákona sa nevyskytuje tak ¾ubozvuèná
a rytmická reè.
Zvlátna vános vanie z tohto listu, atmosféra nebies a budúceho veku. Vrelos
a spôsob vyjadrovania, dôstojnos a výrazová plnos sú len vonkajím prejavom
podivuhodnej håbky a slávy tej duchovnej pravdy, do ktorej sa snaí uvies
apotolský pisate¾ svojich bratov. Tým nám
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pripomína druhú èas Izaiáovho proroctva (kap. 40-66), v ktorom sa z prorokovho vnútra rinie prúd zjavení plných poteenia. V oboch týchto èastiach Písma
pozeráme na slávu Imanuelovej zeme
a vdychujeme sviatoèné ovzduie dokonalého Mesiáskeho pokoja. Obe tieto
èasti majú tú istú celistvos, obe hovoria
o veciach skutoèných a podstate, ktorej
sláva a moc je veèná; v oboch je tá istá
sila lásky aj tá istá komplexnos a obsiahlos videnia.

Hlavná mylienka listu
Hlavná mylienka listu je sláva novej zmluvy v porovnaní so slávou zmluvy starej.
Pisate¾ rozvíja túto mylienku systematickým spôsobom, pritom sa ale snaí by
v celom liste ve¾mi praktickým. Jeho cie¾om je vade napomínanie. Nikde nestráca z oèí nebezpeèenstvo a nedostatky
svojich bratov. Nikdy nezabudne ukáza,
aký má prednesená pravda vzah k svedomiu a ivotu. Je to skôr kázanie ne
výklad. Vak sám hovorí na konci, e cie¾om jeho písania bolo napomenutie. Tak
aj apotol Peter, keï písal tým istým idovským kresanom, poukazoval zrejme
na list idom, keï písal: A zhovievavos náho Pána povaujte za spasenie, ako vám aj ná milovaný brat Pavel písal pod¾a jemu danej múdrosti
(2Pt 3,15).

Hlavný cie¾ listu
Hlavný cie¾ listu je napomínanie k stálosti.
Veriaci boli uprostred mnohých pokuení,
skúaní prenasledovaním a pohanením,
zavrhnutím od svojho národa, ktoré mali
otrias ich vierou a vernosou k Mesiáovi. Apotol k nim hovorí s hlbokou a prenikavou vánosou o hroznom nebezpeèenstve odpadnutia, a ukazuje im, e
znak pravého Izraela a potrebné znamenie nasledovníkov Jeia bolo pohàdanie
a prenasledovanie; e pravé postavenie

Boích vyvolených, veriacich, bolo vdy
vonku za stanmi, kde spolu s Kristom trpeli pohanenia, hanbu a krí. Predstavuje
im, aké krajne nebezpeèné je odvrátenie
sa, a aká je sláva a blaenos Kristovho
kría, naliehavo ich prosí dra svoju
smelú dôveru a do konca, zosta stálymi
vo viere a oèakávaní radosti, ktorú im
predkladá.
Je hodné vimnú si, e keï boli idovskí kresania v takom nebezpeènom
stave due, pre ktorý sa apotol obával,
e povolia mocným pokueniam a prenasledovaniam zo strany svojho národa,
take uznal za potrebné pripomenú im,
e: keby raz osvietení... odpadli, nemoné by bolo obnovi ich ku pokániu. Hovorím, hodné je vimnú si, e spôsob,
ktorý tu a vôbec v liste pouíva, je vniknú
do håbky kresanskej pravdy, rozvinú
pred nimi vetku slávu veèného najvyieho kòaza i nebeskej svätyne, opusti
reè zaèiatku a vypláva na hlboký oceán
novozákonného tajomstva. Uvádza ich
do håbky Kristovho poníenia, poúèa ich
o Jeho èloveèenstve a utrpeniach, ktorými bol Boí Syn uèinený dokonalým,
i o skúsenostiach Jeho pozemského ivota, na ktorých je zaloený Jeho súcit s nami. Takto teda sa videlo apotolskej múdrosti písa, aby vlaní, mdlí, pokúaní
kresania boli prebudení, posilnení a obivení. Mlieko jednoduchého evanjelia
nebolo k tomu dostatoèné. Bolo potrebné
zvestovanie celej Boej rady. Tak, ako
dopis, ktorý vyvýený Spasite¾ poslal
cirkvi Laodièanov, obsahuje najslávnejí
popis osoby Jeia a Jeho hojnej a nenej lásky, a ako vo vetkých Jeho siedmich listoch (Zj 2. a 3. kap.) zjavenie sa
Jeiovo je základom a prameòom jednotlivých napomenutí, tak v kadom veku
cirkvi obnovenie sily, roznietenie lásky,
oslobodenie zo slabosti a neèinnosti
môe vzís jedine z plnieho a hlbieho
poznania Pána a Jeho pravdy, z obnoveného h¾adenia na Jeho tvár a slávu. A
láska väèiny ochladne, neprávos sa roz-
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mnoí a posledný zápas sa bude blíi,
tak nech len cirkev speje k dokonalosti
a odkrytou tvárou vidí Kristovu slávu;
a takto h¾adiac na Jeho slávu bude silná
a zmuilá a zostane verná a do konca.

idovskí kresania
v apotolskej dobe
Okolnosti, v ktorých sa idovskí kresania
nachádzali, keï im bol písaný tento list,
vyadujú, aby sme im venovali dostatoènú pozornos. Písmo nám je niekedy
nezrozumite¾né práve preto, e nedbáme
na obyèajné pravidlá, ktoré sa dodrujú
pri èítaní kníh. Zabúdame na ¾udský
a historický ivel v Písme. Neèítame jednotlivé knihy Písma v súvislosti a tak, aby
sme h¾adali najprv úèel a obsah celej
knihy. A preto, e chceme èo najskôr
dospie k tomu, aby sme z Písma èerpali
to, èo sa hodí pre nae okolnosti, ani
nezváime dostatoène pôvodný zmysel
a význam vdýchnutého slova a Písmo je
nám nezrozumite¾né.
Stav kresanov zo idov v apotolskej
dobe, o ktorej teraz hovoríme, si veriaci
naej doby dokáu predstavi len ako.
Ako ne¾ahké im bolo v tejto prechodnej
dobe predstavi si nový èas Cirkvi ako Tela, v ktorom id a pohan sú spojení, ktorá
aj keï rozdielna od starozákonnej Boej
vlády a v mnohom jej priamym opakom,
predsa je naplnená tým istým Duchom
a oslavuje toho istého Mesiáa, mala prejavova ivot a moc bez Mojiovho zákona a idovského zriadenia  tak je teraz
nám aké sa vmyslie do apotola Petra
a Jána a tisícky iných idov, ktorí zachovávajú Mojiov zákon, modlia sa v chráme a v kadom oh¾ade sa stotoòujú so
idovským národom a jeho nádejou.

Èo uèili apotoli
Jei voiel skrz utrpenie a smr v slávu.
Bol zavrhnutý od svojho ¾udu, bol povýený pod¾a zas¾úbenia a posadený po

Boej pravici. Poslal svojich apotolov
Izraelovi. Tí kázali smr, vzkriesenie a vyvýenie Jeia a Jeho druhý príchod
k súdu a zriadeniu krá¾ovstva. Hlásali
evanjelium izraelskému ¾udu, napomínajúc a prosiac ich, aby sa obrátili k Jeiovi
Pánovi1, ktorý bol najprv k nim poslaný,
aby im dobroreèil a ehnal, tak aby sa
jeden kadý odvrátil od svojich neprávosti. Medzi kríom a dobou slávy, keï
Mesiá naplní vetky zas¾úbenia dané
otcom, stáli apotolovia a svedèili Izraelovi. Ich cie¾, zá¾uba srdca a neustále
volanie bolo pokánie národa Izraelského
a viera v Jeia. Tak to bolo v úplnom súhlase s radou Boou. Tak i sám Spasite¾,
súc sluobníkom obriezky, priiel k ovciam zahynulým z domu Izraelského. Tak,
pod¾a preve¾kej Boej lásky, aj keï Jeruzalem zavrhol svojho boského Pána, bola mu daná ete jedna príleitos k obráteniu. A len potom, keï idia pohrdli radou
Boou, obrátili sa apotolovia k pohanom.
Ale ani potom nebolo apotolom ¾ahké
dokonale pochopi Boie uloenie, pod¾a
ktorého je Izrael na istý èas ako národ
ponechaný sám na seba a cirkvi, v ktorej
nie je ani id, ani Grék, sa dostáva
svedectvo a poehnanie Boie (Sk 3,26;
R 15,8; Ef 3 a i.).
Keï apotolovia, èo idia, takto kázali
Jeia ako Pána svojmu ¾udu, mnohí
uverili v ukriovaného Mesiáa. Èítame,
e keï priiel apotol Pavol so svojimi
sprievodcami do Jeruzalema, Jakob, jeden zo ståpov cirkvi, a vetci starí ich prijali a povedali mu: Vidí, bratu, aké mnohé desatisíce idov sú, ktorí uverili a vetci sú horlivcami zákona. Ale o tebe sú tak
pouèení, e uèí vetkých idov, ktorí sú
medzi pohanmi, odpadnutie od Mojia
a vraj hovorí, aby neobrezávali detí, ani
nerobili pod¾a týchto obyèají (Sk 21,20-21).
Zjavne títo veriaci idia vtedy zachovávali ustanovenia a obrady zákona s ve¾kou
1

Pánovi je vloené prekladate¾om vtedy, ak autor
nevykladá, ale za seba hovorí o Jeiovi.
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horlivosou a vánosou. Kadodenne
chodievali do chrámu; obyèajní idia ich
povaovali za najusilovnejích a najsvedomitejích plnite¾ov Mojiových predpisov. A toto ostríhanie zákona nebolo
v rozpore s ich výhradnou a urèitou dôverou v Jeia ako svojho Spasite¾a. Dávid
a vetci poboní Izraeliti boli spasení vierou a poznali Boiu milos a spravodlivos
bez skutkov, aj keï Boia vô¾a bola, aby
zákon bol pravidlom a meradlom ich
ivota (Sk 2,46; R 4,6).
Preto sa nesmieme divi tomu, e
práve títo veriaci idia ne¾ahko dospeli
aspoò k takému názoru o budúcej dobe
Cirkvi, aký bol daný prvému muèeníkovi
tefanovi, ktorý sa jasne vyslovil, e
Najvyí nebýva v chrámoch uèinených
rukami (Sk 7,46-53). Po tefanovej smrti
a po ve¾kom protivenstve, ktoré vtedy nastalo pre veriacich idov, zdá sa, e nasledovalo oddýchnutie. Jakob, brat Pánov, bol ctený od vetkých idov, ako hovorí ústne podanie, èo spravodlivý a náboný mu. On, Peter a Ján boli ståpmi
cirkvi v Jeruzaleme. Teiac sa z diela Pánovho medzi pohanmi a uznávajúc ich
slobodu od zákona Mojiovho, títo apotolovia medzi ¾udom obriezky vak nevideli dôvod, ani si nemysleli, e majú právo meni obyèaje a obrady idovských
veriacich. A apotol Pavol pri svojej poslednej návteve v Jeruzaleme prijal ich
návrh (Sk 21,23-26), aby ukázal idom,
veriacim i neveriacim, svoju úctu k zákonu. Ten istý apotol, ktorý, keï sa jednalo
o slobodu veriacich pohanov, a keï bola
v nebezpeèenstve pravda evanjelia,
odporoval samotnému Petrovi, ostríha
zákon medzi idmi; lebo tým nestráca
svoju slobodu, ale ju pouíva. Stal sa
idom ako id a tým, ktorí sú pod zákonom, ako by bol pod zákonom. Vade il v láske a slobode Boieho Syna
(Sk 15; G 2,14 1K 9,20-22).
Potom vypuklo iné prenasledovanie,
zvlá namierené proti Pavlovi. Festus
zomrel okolo r. 63, a pod najvyím kòa-
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zom Ananiáom, ktorý bol naklonený
sadúceom, boli kresanskí idia prenasledovaní ako priestupníci zákona.
Niektorí z nich boli ukameòovaní; a pretoe tento najaí trest nemohol by
vynáaný idovskou radou príli èasto,
stíhali veriacich bratov inými, èo najviac
cite¾nými, trestami. Zabavenie a rozchvátanie majetkov patrili u veriacich k menej
bolestným. Preto ich nepriatelia vykázali
zo svätých miest. A doposia¾ veriaci
uívali prednosti poboných Izraelitov;
zúèastòovali sa krásnych, Bohom ustanovených sluieb v svätyni; teraz vak
boli povaovaní za neèistých odpadlíkov.
Nebolo im dovolené vstúpi do chrámu,
iba ak by zapreli vieru v Jeia a opustili
svoje spoloèné zhromadenie. Boli vyhnaní od oltára, od obetí, od najvyieho
kòaza i od domu Hospodinovho.
Je aké predstavi si, ako hlboko
zranil tento ostrý meè ich srdce, e pre
svoju oddanos Mesiáovi majú by oddelení od Mesiáovho ¾udu. Bola to ve¾ká
a rozpaky pôsobiaca skúka, pre nádej
slávy Izraela by vypovedaný z miesta,
ktoré si Boh vyvolil a kde sa zjavila Boská prítomnos, kde sa ich otcovia teili
z obradov Jeho milosti. U nemali by
synovia zmluvy a domu Boieho, ale boli
vyvrhe¾mi horími od pohanov, vylúèení
aj z chrámového nádvoria a odrezaní od
spoloènosti Izraela. Bola to ve¾mi bolestná a záhadná skúka. ¼nuli k zas¾úbeniam daným ich otcom a v neprestajných
modlitbách sa teili nádejou, e ich národ
predsa prijme Mesiáa a povaovali to za
najkrutejiu skúku viery, keï vernos
a oddanos Jeiovi obsahovala zároveò
oddelenie od vetkých svätých práv a výsad v Jeruzaleme.
Apotolský pisate¾ náho listu plne
a láskavo preniká do ich akosti a teí
ich vo svojom napomenutí. Ukazuje im
aká nevýslovne väèia je sláva novej
zmluvy, ktorej sú úèastníkmi vierou v Spasite¾a. Preto predmety, o ktorých pojednáva, sú: kòazstvo, obe, oltár, svätyòa svä-
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tých. Tu sa neprejednáva, ako v listoch
Galaanom a Koloanom, otázka obriezky, pokrmov, ktoré sa môu jes, o predpisov: Vraj nechy sa ani neokús, ani sa
nedotkni! idovská rada nezasahovala,
ba ani nemohla zasahova do rodinného
a súkromného náboenského ivota.
V liste idom sa jedná o otázke ich práv
ako Izraelitov, ich spojení s chrámom a jeho slubami, o ich pomere k milovanému
mestu a vyvolenému ¾udu.
Aby ich utvrdil a poteil v tomto pokuení, rozvíja pred nimi apotol slávu
novej zmluvy a zároveò im pripomína
zhodu, súvis, rozdiel i protiklad medzi
starou zmluvou a novou.

Obsah celého listu
Hovorí im, e oni sú tým pravým Izraelom, poslúchajúcim toho Boha, ktorý hovoril za dávnych èias otcom v prorokoch,
ktorý poslal dokonalé a koneèné zjavenie
seba vo svojom Synovi, ktorý je Pánom
nad vetkým. Ako synovia zákona, ktorý
bol daný anjelským pôsobením, sú teraz
zmierení a nachádzajú sa pod vládou
krá¾ovského najvyieho kòaza, ktorého
Otec vyvýil nad vetky knieatstvái mocnosti. Ako uèeníci Mojiovi, ktorý bol verný ako sluobník vo vetkom v Boom
dome, sú teraz úèastníci toho, ktorý je
Pán a stavite¾ domu, Syna Boieho, ktorý
zostáva na veky. Ako kedysi vo vedení do
zas¾úbenej zeme Jozuom teraz voli vierou do odpoèinutia, ktorého boli ich dejiny
púhym tieòom a nedokonalým obrazom.
Kòazstvo Áronove bolo výborné ako
obraz a vzor zmierenia, ale Jei je tým
pravým najvyím kòazom, ktorý obetoval dokonalú obe, ktorého prihováranie2
sa je vemocné, ktorého z¾utujúca sa
láska je neskonalá a ktorého moc a sláva
sú podstatou a nekoneèným naplnením
prorockej osoby Melchisedecha. Stánok
2

Príhovor v zmysle zasta sa, prihovori sa s cie¾om
prejavi vzah k niekomu.
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zmluvy so svojimi obrazmi a bohoslubami, áno bol slávny, ale o ko¾ko slávnejia je nebeská svätyòa, do ktorej voiel
Kristus! A o èo väèia je sloboda, blízkos
a dokonalos v prístupe k Bohu, ktorú On
dáva vetkým svojím veriacim! Máme!
Apotol tak èasto hovorí máme, pretoe
sa veriaci idia domnievali, e stratili poklady a poehnania. I keï sú zbavení
chrámu s jeho kòazstvom, oltárom a obeami, apotol im pripomína: máme skutoèný a pravý chrám, ve¾kého najvyieho kòaza, pravý oltár, jednu obe a s òou
vetky obete a slobodný prístup a pred
tvár Najvyieho.
A pripomenúc im takto, e sláva, patriaca Izraelovi (R 9,4), je skutoène a plne
ich, napomína ich k stálosti a povzbudzuje ich pomocou celej ich histórie, ktorou
sa tiahla jedna zlatá ni viery a arlátová
ni pohanenia a utrpenia, oznaèujúce
prítomnos Hospodinovu. Áno, od poèiatku sveta bol pravý Boí ¾ud pohàdaný
a prenasledovaný. Spravodlivý Ábel veril
v obe a stal sa obeou. Enoch svedèil
bezbonému pokoleniu. Noach bol jediný, ktorý svojho èasu zachoval seba
a svoju rodinu. Abrahám a vetci patriarchovia boli cudzincami a pútnikmi. Museli
vyjs zo svojho domu a z príbuzenstva,
museli obetova to najdrahie. Moji
znáal pohanenie Kristove. Vetci vai
predkovia a proroci ili a trpeli vo viere,
oèakávajúc mesto majúce základy, ktorého remeselníkom a stavite¾om je Boh.
A ten, ktorý je korunou Izraela ako i Pán
Izraela, Jei, koreò a rod Dávidov, v ktorom vrcholia vetky dejiny Izraela, ktorý je
slávou chrámu, Pán soboty a anjel zmluvy, Pán Jei sám bol zavrhnutý od svojho ¾udu a ako zloèinec, ako nehodný
miesta v milovanom meste, vyvrhnutý
von za stany a tam ukriovaný a pribitý na
zloreèené drevo. Ak ste praví synovia
Abrahámovi, ak ste pravými uèeníkmi
Jeia, Pána, nedivte sa, e aj vae miesto je vonku za stanmi, e vy tie ste nato povolaní, aby ste strpeli krí a opovrhli
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hanbou. Vak vaa je u teraz podstata
a vaa bude potom odplata.

Èo je viera?
Preto sa tie v tomto liste pojem viera
pouíva vo zvlá obsiahlom a plnom význame. Viera v Písme vôbec znamená
viac ne len dôvera v Pána Jeia vzh¾adom k spaseniu due. Toto je pravdae
hlavný a centrálny bod, ale musíme dba
o to, aby sme správne a v plnom rozsahu
rozumeli, èo vetko viera vlastne je. Viera, ako vykladá apotol Korinanom (2K
4,18), je h¾adenie na veci, ktoré sa nevidia, ktoré nie sú èasné; viera je hodnotenie si duchovných a veèných skutoèností
viac ako veci èasné, zmyselné a hriene.
Viera je spoliehanie na Boha a uskutoèòovanie Jeho slova; viera je podstatou
toho, na èo sa èlovek nadeje a presvedèením o veciach, ktoré sa nevidia.
Tak ide kadá náuka a vysvetlivka
tohto listu priamo k srdcu, dotýka sa
ivota, obracia k viere. Je to nepretrité,
vrelé a odôvodnené volanie, aby sa
pridàali Jeia, svojho kòaza a podstatnej, pravej i skutoènej Boej pocte. Je to
najnaliehavejie a najláskavejie napomínanie k stálosti, trpezlivosti a nádeji
v Boej prítomnosti, v láske Pána Jeia
a v spoloènosti ve¾kého oblaku svedkov.

Kto je autor listu
Nech spísal tento list ktoko¾vek, na jeho
hodnote a vierohodnosti to niè neuberá.
Môeme ho prirovna ku ma¾be dokonalej krásy, ktorá sa povaovala za dielo
Rafaelove. Keby sa malo dokáza, e nie
je jeho dielom, nestratíme tým klasický
kus umenia, ale získame iného umelca
svetovej triedy (Thiersch). No pozrime,
do akej miery súhlasí s okolnosami
domnienka, e Pavol je autor tohto listu.
Apotol Pavol, pod¾a vlastného svedectva hojne doloeného jeho ivotom
a utrpením, prechovával k svojim bratom

zvlátnu náklonnos, ktorej sa dá prirovna len láska Mojiova a ktorú prekonal
jedine ná Pán, z ktorého pochádza vetka láska v ¾udských srdciach. I keï sa Pavol radoval z povolania a z viery pohanov, predsa bolo jeho srdce stále pri Izraelovi. Zaiste, e mu to bolo aké, keï
naòho pozerali idovskí kresania s podozrievaním. Akoko¾vek ve¾mi si iadal
utvrdi a potei ich, predsa im nemohol písa ako apotol. Vidíme, ako ve¾mi skromne sa ospravedlòuje, e písal list Rimanom (R 15,15); a v tom istom tóne píe
pisate¾ list aj idom: Ale vás prosím, bratia, zneste slovo napomenutia. Z toho
sa zdá, e apotol Pavol pokia¾ mono potlaèil svoju osobnos a apotolstvo a v súhlase s úvodným slovom Boh hovorieval
(kap.1,1) chcel by idom len hlasom hovoriacim pravdu a útechu v hodine ich
súenia a skúky. V poslednej kapitole
nie je aké pozna apotola Pavla. Nieko¾ko výrazov (ako kap. 2,3), zdá sa, ako
by nepochádzalo z jeho pera a mohli by
sme sa teda domnieva, ako niektorí, e
jeho spísanie bolo zverené istému Terciovi (R 16,22), a e mohol danú látku
vo¾ne vyjadri a usporiada3 sám.
Ale keï zváime håbku a írku tohto
listu, keï si pripomenieme múdros danú
Pavlovi, keï spomenieme, e o vzahu
medzi starou a novou zmluvou nikto nebol tak schopný a nadaný uèi cirkev ako
on, je nám ako zosta vo váhavom postoji o autorstve apotola Pavla, a to tým
viac, keï tak mnoho ved¾ajích dôvodov
zdá sa potvrdzuje tento uzáver. U sme
poukázali na svedectvo apotola Petra.
Sluí sa povimnú si tie závereèné
poehnanie, znak Pavlových listov. iadny z listov Patra, Jána, Júdu alebo Jakoba nekonèí slovami, podobným týmto:
3

Pod¾a jedného výroku Klamentovho, Pantaenus, vodca
alxandrijské koly (zdroj: Eusebius Pamphili  Ecclesiastica historia), mal apotola Pavla za spisovate¾a listu idom. Na námietky proti tomu dokladal, e ten, ktorý bol
apotolom pohanov, nemohol o sebe hovori ako o apotolovi idov, pretoe Pán sám bol apotolom Boím Izraelovi.
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Milos so vetkými vami (Tt 3,15;
2Te 3,18). Ústne podanie východnej cirkvi, kde bol list prijatý ako Pavlov najskôr,
súhlasne tvrdí, e Pavol bol jeho autor.
A tak my veríme, e pod¾a slova Pána Jeia, pri zjavení sa tejto vyvolenej nádobe, apotol Pavol, keï vydal svedectvo
pohanom i krá¾om, napokon v tomto liste
vykladá Izraelovi slávu Mesiáa a Jeho
krá¾ovstva. Nech je to akoko¾vek, tento
list je v úplnom a do oka bijúcom súhlase
s celým Pavlovým uèením; je v plnom
súlade so vetkými ostatnými èasami
Písma, pretoe list nie je slovom èloveka,
ale je písané pod Boím vdýchnutím.

Charakteristika listu
Je to list, ktorý vniká do håbky pravdy,
ktorá je v Jeiovi. Podáva silný pokrm
odrasteným, postupuje k dokonalosti.
Pristúpme so svätou vánosou ku tomuto dielu Boského slova a s hlbokým
vedomím svojej závislosti na vyuèovaní
a pôsobení Svätého Ducha. Práve naa
slabos a skúky prítomného èasu robia
tento list ve¾mi vhodným pre nae potreby a vzbudzujú v nás nádej, e i naím
srdciam sa osvedèí, èo slovo napomenutia, utvrdzujúc ich vo viere a láske. Nado
vetko ale pamätajme, e ako je najväèou prekákou k porozumeniu Písmu
naa neochota k zapieraniu sa a znáaniu kría, tak tento list nesie vade nápis:
Von za tábor. Kadý krok pravého pokroku je krok von za tábor s Jeiom, ktorý
bol ukriovaný za bránou. Ak poznáme
Jeho krí nielen ako uèenie, ale ako moc
ivota, potom máme zlatý k¾úè, ktorý nám
otvára poklady Boieho zjavenia. Záclona, ktorá je rozprestretá nad písmom
pre idov, zastiera to isté i faloným
kresanom a vetkým, ktorí nechcú ma
v nenávisti samých seba (Pascal).
Jei, Boí Syn, Pán povýený nad
vetko, nekoneène povznesený nad nás,
a predsa nám nevýslovne blízky v moci
a súcite svojho kòazského prostredníc-

tva, je predstavený pred nae oèi v tomto
vánom a srdce uchvacujúcom liste. H¾adie stále a neochvejne na Neho a s Ním
by oddelený od sveta, oèakávajúci na
slávu Jeho druhého príchodu, v tom je
múdros a trpezlivos svätých.

Výklad listu (d 1,1)
Podobnos a rozdiel starej
a novej zmluvy;
dokonalé zjavenie v Synovi
Prvé tyri vere obsahujú takpovediac
struèný výah celého listu, a preto bude
potrebné podrobnejie sa nimi zaobera.
Kým zadávna mnoho ráz
a mnohým spôsobom hovoril
Boh otcom v prorokoch,
za týchto posledných dní
nám hovoril v Synovi.
Úèel náho listu je opísa rozdiel medzi
starou a novou zmluvou. Ale ten sa zakladá na istej podobnosti, bez ktorej
nemono správne porozumie rozdielu.
Nová zmluva sa znaène odliuje od starej, no nie tak, ako sa svetlo poznania líi
od pohanskej tmy nevedomosti, pretoe
aj stará zmluva je z Boha a ako taká je aj
obdarovaná Boskou slávou. Tak, ako je
krásna noc, poèas ktorej svietia mesiac
a hviezdy proroctva, keï ale vyjde slnko,
zabúdame na hodiny oèakávania; a v tichom i radostnom dennom svetle sa nám
zjavuje skutoènos a podstata veènej
a nebeskej svätyne. Ve¾ká je sláva starej
zmluvy, no väèia sláva novej zmluvy,
keï Boh poslal v plnosti èasu svojho Syna a dal nám podstatu vecí, ktoré zadávna zjavoval v obrazoch a proroctvách.
Keï hovorí apotol, e Boh èastokrát
a rozlièným spôsobom hovorieval v prorokoch a v poslednom èase hovoril nám
v Synovi, potvrdzuje tým uèenie, ktorého
sa drali idia ako Boie výroky a e
v Mojiových knihách a prorockých ho-
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vorí Písmo, ktoré nemono zrui, v ktorom Boh zjavil svoju vô¾u i radu a úmysly
svojej milosti. Veï Moji a proroci, ako
svedèí sám Pán, hovorili a písali o Kristovi. Písmo je úplný a neomylný zápis Boieho zjavenia, z ktorého pochádza celá
naa známos milosti a vôle Najvyieho.
Toto uznanie základnej dôleitosti a vierohodnosti písma hneï na zaèiatku, malo
získa dôveru idovských bratov a upevni
ich srdcia. Mali sa cíti ako doma. Podobne zaèína i evanjelium krátkym obsahom
starozákonných dejín od Abraháma po
Dávida, cez Babylonské zajatie a a po
Jeia, toho Izaiáom predpovedaného
Immanuela (pozri Mt 1. kap.). Kristus alebo Mesiá je to vetko obsahujúce slovo,
na ktorého príchod pripravovali a ktorého
ohlasovali Moji a proroci. Spasite¾ sa na
základe idovských písem neustále stotoòuje s Bohom Abrahámovým, Izákovým a Jakobovým. On, o ktorom idia
vyznávali, e je ich Boh zmluvy, bol pod¾a
vyjadrenia Pánovho Jeho Otec. A ako
apotol pohanov svedèil vetkým cirkviam
a zvlá dôrazne cirkvi v Ríme, e Izraelovi bolo zverené Boie slovo, e idovskí
proroci a apotolovia sú základom, tak
bolo potrebné aj prirodzené pripomenú
idovským kresanom, e ten istý Boh,
ktorý niekedy hovorieval ich otcom, hovorí
k nim teraz, e poèujú ten istý Boí hlas
a sú poehnaní tou istou Boou láskou.
Boh hovorieval otcom
Tým nám apotol pripomína, e bez cirkvi, bez spojenia veriacich, bez Boieho
zjavenia sa v milosti oddelenému ¾udu,
nebolo by iadne písmo, a teda e bývalo u od poèiatku sveta nejaké zhromadenie Boieho ¾udu. Otcom, ktorých si
vyvolil, aby mali obecenstvo s Ním, aby
Ho ctili a v Jeho mene sa radovali, hovorieval Boh za starodávna, práve ako teraz
v posledných dòoch cirkvi  toti povolaným idom i pohanom  dokonale oznámil svoju radu milosti v Kristu Jeiovi.

Toto je teda tá ve¾ká podobnos. Ten
istý Boh hovoril v starej zmluve k svojmu
¾udu i v novej zmluve k svojej cirkvi. Otec
je pôvodca zjavenia v oboch. Mesiá je
podstatou a stredom zjavenia v oboch.
Oslávenie Boieho mena v ¾ude privedenom k Nemu, je cie¾ zjavenia v oboch
zmluvách. Tak ïaleko sú tie dve zmluvy
zhodné. Martin Luther to pekne prirovnal
tým dvom muom, ktorí niesli strapec
hrozna zo zas¾úbenej zeme. Obaja niesli
to isté krásne ovocie, jeden z nich ho
vak nevidel, no predsa vedel, e ho
nesie. Druhý z nich videl i ovocie i mua,
ktorý mu ho pomáhal nies. Tak proroci,
ktorí prili pred Pánom Jeiom, svedèili
o Òom, aj keï Ho ete nevideli; ale my,
ijúci v plnosti èasov, vidíme Krista, o ktorom ono svedèili, aj prorokov, ktorí boli
posielaní od Boha, aby svedèili o Òom.
Boh hovorieval
Ako málo rozmý¾ame o vzneenosti,
ve¾kosti a ve¾kej dôleitosti tohto prostého vyjadrenia. ivý a milujúci Boh musí
hovori. Boh filozofov je mlèiaci boh, lebo
nemá ivot ani lásku. Ale ná Boh, ktorý
stvoril nebesia i zem, ktorý ije a miluje,
musí hovori. U vo stvorení, ktoré je dielo Boskej blahosklonnosti, vyjadruje Boh
svoje mylienky. A stvoriac èloveka èo vrchol vesmíru, uèinil ta za tým úèelom, aby
Ho èlovek poslúchal a miloval a radoval sa v Jeho svetle a ivote. Keï vnikol
hriech do sveta, nasledovalo mlèanie.
Èlovek sa bál Boha a spev chvály Bohu a vzývania Boha zmåkol. Ale nutnos
zjavenia zostala i naïalej tá istá. Èlovek
opustiac zdroj ivej vody, nemohol sa zbavi smädu, nemohol sa zrieknu prirodzenosti, ktorou ho obdaroval Boh. Preto potrebuje, áno ete viac po páde, Boie zjavenie. Èlovek vidí Boie diela v prírode, pozoruje Boie pôsobenie v dejinách a èíta
vo vlastnej dui, vo svojom srdci a svedomí zápis trebárs prekrtaný, o svätosti a dokonalosti jediného pravého a ivého Boha.
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Nemôe nájs v prírode, v dejinách alebo v
sebe právoplatné, ivé a jasné zjavenie
Boej mysle, ktoré by mu dalo svetlo a ivot.
Èo oko nevidelo, ucho nepoèulo a na srdce

¾udské nevstúpilo, len to môe uspokoji
nesmrte¾ného ducha, ktorého Boh stvoril
preto, aby poèul hlas Boí a poslúchal Ho.
Preto je potrebné, aby Boh hovoril.

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

Frantiek Jan Køesina

Ze slov pravdy a lásky,
september 1938, èíslo 9-10, roèník XXII.

OBE ZA VINU
(3M 5,14-19; 6,1-7)

V týchto veroch sa posudzuje previnenie
proti Bohu a èloveku ako bezprávie èi krivda. V kadom prípade ilo o zlý skutok,
ktorým èlovek pokodil Boha alebo èloveka. Za taký hriech sa poadovala obe za
vinu. Vinníkova osoba ustupuje do pozadia.
Predmetom je vzniknutá krivda.
Vina teda je skutoèná krivda, èi bezprávie, ktorou sa ublíilo inému. No stávalo sa,
e vinník o tom ani nevedel, e sa previnil
oproti Bohu (3M 5,17-18). Týkalo sa to
vdy svätých vecí. Izraelita nepoznal nariadenia zákona a nevedel, èo poadoval
Boh pri stánku zmluvy (pravdae kvôli nedbalosti) a tak vykonal nieèo, èo nemal a previnil sa proti Bohu. V kapitolách 5. a 6. sa
nepoukazuje na nijakú vinu z nevedomosti
oproti blínemu. Preèo? Lebo èlovek skôr
rozumie svojmu blínemu, èo mu má a nemá vykona, ne Bohu a Jeho poiadavkám.
Istotne si spomeniete na svoju slubu
Pánovi a svedectvo, ktoré ste vydávali.
Domnievali sme sa, e oboje je v poriadku.
Po èase, keï sme mali viac svetla alebo
sme preli inými okolnosami, sme poznali
svoje previnenie. No vina je vinou a krivda
krivdou i bez náho vedomia. Naa nevedomos nám vinu len zakrýva, no neodstraòuje ju. Toto apotol Pavol hlboko pocioval a vyjadril to takto: ...Ani sám seba
nesúdim, lebo nie som si nièoho pove-

domý, ale tým nie som ospravedlnený;
no ten, kto ma súdi, je Pán. (1K 4,3-4)

Meradlo naich èinov:
zjavená Boia pravda
Aká vána je skutoènos, e hriech a vinu
nemôeme s istotou mera ani svedomím,
ani umom èi dôvtipom, ale jedine zjavenou
Boou pravdou!
Boh posudzuje vetko vo svojej svätyni
svetlom svojej pravdy, ktorú zjavil  a nie
pod¾a náho chápania tejto pravdy. Niekto
by mohol namieta, e to nie je správne,
ale na ïalom príklade si objasníme, e tak
súdime i my. Ak prehlasujeme nieèo alebo
niekoho za neèistého, robíme to pod¾a svojho meradla èistoty a nie pod¾a úsudku druhých. Napríklad: Dievèa prijalo prácu sluobnej. Utiera prach a je spokojné. Ale domáca pani nie. Vedie ju ku miestam, ktoré
vynechala. No tak i ná Boh jedná s nami.
Niekedy nás vezme za ruku a ukáe nám,
e sme sa voèi nemu nie raz previnili, aj
keï sme o tom vtedy nemali ani potuchy.

Èím sa previòujeme
oproti Bohu
Pripomeòme si, e kto konal prácu pre Pána nedbalo, dopustil sa krivdy proti Bohu.
Pastier zanedbával jemu zverené due,
uèite¾ ich uvádzal do Boej pravdy dínomdánom, uèite¾ nede¾nej koly vyuèovaniu
nevenoval náleitú starostlivos... A vetci
boli spokojní. Ale Boh im po èase ukázal
ich nedbalos. S vykupovaním èasu (Ef 5,
16) je to rovnaké. Máme ho vyuíva ku Boej cti a sláve. O to máme dba vetci, nielen tí, ktorí sa cele venujú Pánovej práci. Ne-
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jeden z Kristových sluobníkov si myslel,
e èas riadne vykupoval, ale neskôr mu
Boh ukázal opak. I to je previnenie sa oproti svätým Boím veciam. V izraelskom národe sa diala krivda Bohu aj pri desiatkoch
(Mal 3,8-10). A èi my v týchto veciach nekrivdíme Bohu a nepreviòujeme sa proti Nemu?
Ale Pán, ktorý nás povolal, privádza nás
pomaly k tomu, aby sme posudzovali a videli veci tak, ako On. Zjavuje nám nielen
svoju milos, ale i to, ako naliehavo ju potrebujeme. Bohu nech je vïaka za to, e
nám neukázal len nae viny, ale i Toho,
ktorý je obeou za nae previnenia!
Kto uveril v Pána Jeia, v Boieho Baránka, vidí, e za jeho previnenia bolo
zadosuèinené. Pán Jei niesol odplatu za
ne a zaplatil za ne pokutu. On nielene
poloil svoju duu v obe za hriech, ale tie
niesol nae neprávosti a nae hriechy.
Nae viny vzal na seba  a nám, priestupníkom, sa stal zástupcom (Iz 53, 10-12). Tu,
ako v obeti za hriech, trpel spravodlivý
za nespravodlivých (1Pt 3,18) a dokonale
zaplatil za nae previnenia. V Òom sme
uspokojili poiadavky Boej svätosti
a spravodlivosti. Na túto stránku obeti Kristovej nám poukazuje obe za viny.
Previnenia proti blínemu sú nám
pochopite¾nejie. V tej oblasti sme sami
sebe zákonom, pretoe: Vetko tedy,
èoko¾vek by ste chceli, aby vám ¾udia
èinili, to aj vy im èiòte. Lebo to je zákon
aj proroci (Mt 7,12). Preto nemôe by
ani reèi o neznalosti a nevedomosti.
Poznám a viem, e nemám hovori zlé
o svojom blínom, klama ho, okradnú,
násilím mu nieèo vzia. To mi hovorí ten
zákon, ktorý má kadý èlovek napísaný
na vlastnom srdci (R 2,14-15).

Náhrada a prídavok
Pri obeti za viny je zmienka o náhrade.
Komu sa ublíilo, Bohu alebo èloveku,
tomu sa muselo vetko nahradi. Okrem
náhrady musel by daný aj prídavok o pätinu viac. A to, èím zhreil pri posviatnej veci, nahradí a pridá k tomu pätinu... (3M 5,16; 6,5) Boia milos, ktorá sa
nám ukázala v Kristovom vykúpení je pod¾a
Jeho bohatstva. On nielen niesol nae viny
a nielene za ne zadosuèinil, ale On nás aj
priviedol k Bohu. Vo chvíli, keï sme sa

obrátili k Bohu, dávame Mu naspä to, èo
mu patrí: telo, duu i ducha a vyznávame,
e jedine On má na vetko právo. A tak
Boh dostáva svoje vlastníctvo spä prostredníctvom vykúpenia, ktoré je v Kristu
Jeiovi. Ale aký div! On dostáva viac, ne
sa Mu stratilo. Lebo nie je to len stratené
stvorenie, ktoré prichádza spä, ale povstáva tu nové stvorenie, ktoré je s Ním spojené  Jeho syn a dediè Jeho prirodzenosti
i slávy. Vo vykúpení sa urèite Bohu dostáva
viac slávy a cti ako by sa Mu dostalo len
v prvom stvorení. Ak spolu plesali hviezdy rána a jasali vetci synovia Boí (Jb
38,7), keï bola stvorená zem, o èo viac
museli plesa a jasa, keï poèuli slová:
Dokonané je! (J 19,30), a keï uvideli
Kristov hrob prázdny. Ani by sme nemohli
nikdy spieva: Vykúpil si nás svojou krvou,
keby nebolo naej stratenosti. A tak Boh skutoène dostáva spä viac, ne sa Mu stratilo.
Na druhú stranu nám táto náhrada
v obeti za viny pripomína jasný pokyn, aby
sme: ta dali svoje telá v ivú obe svätú
a ¾úbu Bohu, rozumnú to vau svätoslubu, a aby sme sa neprispôsobovali tomuto svetu... (R 12,1-2). Lebo èo
je vykúpené, patrí Bohu a my nemáme
právo zadriava si to pre seba.

Nedajme sa odvráti od pravdy
Obe za vinu tie hovorí o tom, aby sme sa
snaili poznáva, ako Boh tú, èi onú vec
posudzuje. Pozna a èini Boiu vô¾u má
by naím najvnútornejím prianím. ia¾,
e niektorí veriaci nemajú ve¾kú túbu po
tom, aby ju poznali. Iní ju síce poznajú, ale
jednajú proti nej s oh¾adom na svojich
príbuzných.
ena kvôli muovi, mu kvôli ene, iný
kvôli známemu... Ako ¾ahko dokáu ¾udia
odvies svojich známych od Boej vôle
márnymi reèami  prekrucovaním jasných
právd Písma! Nedajme sa zvies! Nech vás
nikto nezvodí prázdnymi reèami, lebo
pre také veci prichádza hnev Boí na synov neposlunosti (Ef 5,6). Teda nebuïte ich spoluúèastníkmi. (Ef 5,7).
Pri previnení oproti Bohu je najprv
zmienka o obeti za vinu, potom o náhrade
a prídavku. Pri previnení voèi blínemu je
reè najskôr o navrátení, èi náhrade, potom
o prídavku a koneène o obeti.
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Náprava a zmierenie
Tento rozdiel má svoj hlboký význam a poukazuje na to, e keï sme sa ako veriaci
previnili oproti blínemu, musíme zaèa u neho. Nie najprv pri oltári, ale u brata, ktorému sme ukrivdili. Teda keby si doniesol
svoj dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, e tvoj brat má nieèo proti tebe,
nechaj tam svoj dar pred oltárom a idi,
najprv sa zmier so svojím bratom a potom prijdi a obetuj svoj dar (Mt 5, 23-24).
Ako neprezieravo jedná teda veriaci, ktorý
sa previnil a domnieva sa, e vetko urovná
na kolenách! Odtia¾, od oltára, ho Boh posiela k pokodenému, aby sa s ním zmieril
a vyrovnal. On nám ukazuje u v tomto obraze na to, e keï krv obeti za viny oèisuje svedomie, e zákon téjto obeti posiela vinného
k pokodenému s náhradou a prídavkom.
Základom náho obecenstva s Bohom
a navzájom zostane pravdae Kristus a Jeho drahá krv, ktorá sa preliala za nás. On,
vo svojej obeti donesenej za nás, je jedinou
cestou k Otcovi a medzi vykúpený Boí ¾ud.
Jediným základom, na ktorom nám svätý
a spravodlivý Boh mohol odpusti nae
hriechy, je Kristova drahá krv, bez vyliatia
krvi nedeje sa odpustenie" (d 9,22). Ak
sme sa ale dopustili zlého èinu proti bratom

alebo blínym, ak sme im ukrivdili, musíme
svoj zlý èin napravi a s nimi sa uzmieri.

Ko¾kokrát máme odpusti
Ako sa má zachova ukrivdený k vinníkovi?
Má mu odpusti! Ko¾kokrát? Sedemdesiatsedem krát! (Mt 18,22) To je Boí spôsob,
ako majú bratia navzájom jedna. ... znáajúc jeden druhého a odpúajúc si, keby mal niekto na niekoho alobu, ako aj
Kristus odpustil vám, tak aj vy (Kol 3,13).
Keï som sa previnil proti blínemu, prehreil som sa zároveò i proti Bohu a tým
utrpelo i moje obecenstvo s Bohom. Kadý
hriech proti blínemu je hriechom proti Bohu, ako nás uèí príbeh o márnotratnom synovi: Otèe, zhreil som proti nebu i pred tebou (Lk 15,18) A tak Boh i v zákone hovorí
o tejto obeti: Keby zhreil niekto dopustiac sa prestúpenia proti Hospodinovi tým,
e by oklamal svojho blíneho... (3M 6,2).
Ak pozorujeme tieto ustanovenia, musíme zvola so almistom: Boe, tvoja cesta
je svätá ( 77,14). Táto cesta hovorí, e Boh
neberie hriech na¾ahko, kadý hriech uvo¾òuje nae obecenstvo s Ním. Pripomína nám,
aby sme boli svätí, ako je On svätý (1Pt 1,
16), aby sme sa nepripodobòovali svetu
(R 12,1) a boli svätí v obcovaní a pobonosti.

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 20. 5. 1969

ÚÈEL MODLITBY
Ale tí, ktorí oèakávajú na Hospodina,
nadobúdajú novej sily. (Iz 40,31)
Modlitba nás privádza do spojenia s Bohom,
privádza nás k poznaniu Boha a Jeho ciest
a dáva nám aj Boiu silu. Modlitba je dotyk
s Bohom, cez ktorý prichádza do nás Jeho
moc a Jeho skrytý ivot. Veci, èloveku nemoné, sú moné Bohu, a tak aj èlovekovi,
v ktorom prebýva Boh. Pravá modlitba je tajomstvo ude¾ovanej moci Boej. Preto ju niè
nenahradí. Zanedbávanie mod litieb vyvolá
úplnú duchovnú slabos, lebo je ním preru-

ené obecenstvo s Bohom. Je to alostná
skutoènos, ktorá sa takto vkradne do ivota
kresana. Na druhej strane môeme pozorova, ako praví modlitebníci dosahujú prekvapujúcich výsledkov v ivote. V ich srdciach
vládne boský k¾ud. Nebehajú, nestarajú sa
a nerozruujú. Len takí ¾udia vykonávajú ve¾ké veci v Boích oèiach. Vo svojich oèiach
vak zostávajú malí, ako Ján Krstite¾. Praví
uèeníci aj dnes vyznávajú s Pavlom: Nie ja,
ale Kristus vo mne. Ja som len nástroj,
Pán je èinite¾om. Nástroj sa chová pasívne
v rukách majstra. Tak je to aj s nami v Pánovej ruke. Naa èinnos a uitoènos závisí
od Jeho ruky. Nástroj, ktorý vypadne z majstrovej ruky, nevykoná niè. Tak je to i s kresanom, keï sa vzdiali od Pána. Nu, oèakávajme na Pána na svojich modlitbách.
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A Jei im povedal:
Ja som ten chlieb ivota, kto príde ku mne, nebude nikdy laènie
a kto verí vo mòa, nebude nikdy
ízni.
(J 6,35)
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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