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ÚVOD
POSLEDNÝ DEÒ
Milí èitatelia,
blíi sa posledný deò roka 2014. Èím je
odliný od ostatných dní? Uzatvára
rok 2014. Po poslednom dni sa rok
2014 viac nezopakuje. U ste mysleli
aj na posledný deò svojho ivota? Je
dôleitý z toho istého dôvodu. Uzavrie
ná ivot na zemi. Po poslednom dni
sa ¾udský ivot nikdy viac nezopakuje.
Preto je zodpovedné zamyslie sa nad
zmyslom ivota. Lebo ak ho nenájdeme, premárnime ivot.

Zmysel ivota urèený Bohom
Nájdeme ho iba v Biblii, pretoe ona je
Boím slovom. Boh nám nechal napísa,
e zmyslom ¾udského bytia na zemi je
h¾ada Pána: Boh, ktorý uèinil svet
a vetko, èo je na òom, súc Pánom
nebies a zeme, nebýva v chrámoch
uèinených rukou, ani sa mu neslúi
¾udskými rukami, ako èo by nieèo
potreboval, lebo veï on sám dáva
vetkému ivot a dych a vetko
a uèinil z jednej krvi vetok národ
¾udí, aby bývali na celej tvári zeme,
urèiac ich medze bývania, ABY
H¼ADALI PÁNA, ak by ho snáï
len nejako nahmatali a nali, hoci
nie je ïaleko od niktorého z nás.
(Sk 17,24-27)

Neh¾ada Boha a nenájs,
je premárnenie ivota.
Kým h¾adanie zmyslu bytia je prirodzené
kadému èlovekovi, nie kadý nájde aj
jeho skutoèný zmysel. Jedni majú u¾ach-

tilé ciele, iní úplne nemorálne a niektorým je úplne jedno ako ijú a èo bude
potom. Nechce sa im báda po pravde.

Smr ako pohnútka
k h¾adaniu Boha
Nevyhnutnos smrti vyvoláva nepríjemné
otázky typu, aký zmysel má ivot, ktorý
konèí v smrti? Je posmrtný ivot? Ktoré
náboenstvo má pravdu v otázke ivota
a smrti? Ale sú to práve takéto otázky,
ktoré nútia h¾ada pravdu. A zodpovední
sú tí, ktorí neustanú, kým ju nenájdu.

Nezodpovední
Je ve¾ká skupina ¾udí, ktorí pred faktom
vlastnej smrti zamúria oèi, aby ho nevideli. Ako keï sa diea hrá na schovávaèku. Ïalí zveria tak osobnú vec ako
smr do rúk iných a opierajú sa o ich
slová a dúfajú, e po smrti sa ukáu ako
pravda. A ïalích proste fakt smrti vedie
k uívaniu si ivota a jeho rozkoí, kým
ete k tomu majú zdravie a èas: Jedzme,
pime, lebo zajtra zomrieme.

Boh sa zjavil ¾uïom
Boh uèinil vidite¾ný svet, ktorý je zjavením Boha a Jeho veènej moci vetkým
¾uïom. A uèinil aj èloveka zo zemského
prachu, do ktorého vdýchol dych ivota
a èlovek sa stal ivou duou. Keï Adam
oil, uvidel vo vidite¾nom svete Nevidite¾ného Boha, svojho Stvorite¾a a darcu
ivota. Zrakom, sluchom, hmatom, chuou, vôòou, vnímal svet a ivé tvory ako
dôkazy existencie svojho Vemocného
Boha.
My, Adamovi potomkovia, to pre
hriech u tak jasne nevidíme. Preto musíme vynaloi úsilie v h¾adaní.
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Kto h¾adá, nájde
Písmo hovorí, e stvorenie vôkol nás je
dostatoèný dôkaz o Bohu pre kadého
bez rozdielu. Preto je kadý èlovek bez
výhovorky, e nevedel niè o Bohu. Vedel,
pretoe mu to Boh zjavil. Problém je v nevere. Vedel, ale nechcel veri v Boha
Stvorite¾a.
No je tu aj poznanie Boha, Spasite¾a
hrienikov, z Biblie, èítaním Boieho
slova. Máte Bibliu? Ak nie, zaopatrite si
ju. V nej k èloveku hovorí sám Boh.
Otvorte Písmo a èítajte, èo hovorí Boh
o smrti a veènom ivote. V Písme je
odpoveï na vetky otázky ivota a smrti:
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).
Tie slová povedal Pán Jei. Prehlasuje, e je Boím Synom a Boh Ho poslal,
aby sme v Neho verili. Kto prijme Pána
Jeia, má Boie slovo, e nepríde na
súd a má veèný ivot.

Posledný deò ivota
O tom, e sa kadý deò k poslednému
dòu ivota pribliujeme, nikto nepochybuje. Zastihne nás ako veriacich alebo neveriacich Bohu? Je isté jedno, e vtedy
zostane kadý sám so svojím vnútrom
pred Bohom. Vetkých ¾udí tu zanecháme, aj svoje smrte¾né telo. Len to, v èo
sme dúfali a skutky, ktoré sme konali,
pôjdu spolu s nami.
Ak slová, v ktoré sme celý ivot dúfali,
neboli Boie, v posledný deò zradia nau
duu a zoèi-voèi smrti a vlastným skutkom sa ukáu ako blud a lo, v ktorých
nie je nádej obstá pred spravodlivým
Bohom. Vo veènosti platia iba Boie slová
a Boie skutky.
Jediné, èo zachová duu mimo dosah
veènej smrti je Slovo, ktoré povedal Boh.
Kto verí Bohu, nebojí sa svojho posledného dòa, pretoe oèakáva splnenie Boieho slova. Nech vás, milí èitatelia, ani jedného nezastihne vá posledný deò bez
viery v Pána Jeia Krista.
Miroslav Vyhnánek

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

Radoslav Stráòava

CESTA I PRAVDA I IVOT
A Jei mu povedal: Ja som cesta
i pravda i ivot, nikto nepríde k Otcovi,
len skrze mòa (J 14,6)
Keï zaèal Pán Jei Kristus verejne
pôsobi a káza, ¾udia asli nad jeho
uèením, lebo ich uèil ako taký, ktorý má
právo a moc a nie ako zákonníci (Mk
1,22). Iste viackrát potom sa stalo, e
poèúvajúci vydali svedectvo: Nikdy tak

nehovoril èlovek, ako tento èlovek.
(J 7,46). Aj slová v uvedenom citáte nikdy
nikto pred tým na zemi takto nepovedal:
Ja som cesta i pravda i ivot. Taký je
rozdiel medzi Pánom Jeiom Kristom
a akýmko¾vek iným èlovekom. Niekto môe poveda: Ja poznám pravdu, alebo: Ja
poznám cestu. Ale kto bol ten, ktorý povedal: Ja som cesta i pravda i ivot?
Ako sa ve¾mi podceòuje osoba Pána
Jeia Krista, keï sa stavia do jedného
radu s ¾udskými velikánmi, alebo so svätými mumi a enami. Ani jeden z nich by
nemohol poveda také slová!
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¼udia niekedy hovoria o mnohých cestách k Bohu. Pán Jei hovoril o úzkej
ceste, ktorá vedie do ivota a málo je
tých, ktorí ju nachádzajú. Tou cestou je
On sám. ¼udia èasto relativizujú pravdu
a hovoria, e kadý má svoju pravdu, svoj
uhol poh¾adu. Ten, ktorý vak vetko vidí
dokonale, z nadh¾adu a preh¾adu, nie iba
z nejakého ¾udského uhla, hovorí: Ja
som pravda. A Pán Jei je aj ivot
a preto je potrebné nie len poèu o Jeiovi, vedie o òom, ale aj Jeho vlastni.
Apotol Ján píe úasné slová: A toto je
svedectvo, e nám Boh dal veèný ivot
a ten ivot je v jeho Synovi. Ten, kto
má Syna, má ivot, kto nemá Syna
Boieho, nemá ivota. To som napísal
vám veriacim v meno Syna Boieho,
aby ste vedeli, e máte veèný ivot
a aby ste verili v meno Syna Boieho.
(1J 5,11-13). Aj tento citát nám ukazuje,
aké je Boie slovo, zaznamenané cez
apotolov v Písme, jasné a jednoznaèné.
iadne domnienky a dohady, iadne ero,
ale jasné svetlo. Kto má, tomu bude
dané, a kto nemá, od toho bude odòaté
aj to, o èom sa domnieva, e to má.
(L 8,18). Tak je Pán Jei aj ivot  pre
tých, ktorí ho prijali a uverili v Neho ako
svojho Spasite¾a a Pána.
Keï Pán Jei hovorí: Nikto nepríde
k Otcovi, len skrze mòa, hovorí o tej
jedinej ceste a o jedinom prostredníkovi.
Niet viac prostredníkov, len ten jeden,
o ktorom aj inde Písmo svedèí, cez apotola Pavla: Lebo je jeden Boh, jeden
aj prostredník Boha a ¾udí, èlovek
Kristus Jei, ktorý dal sám seba ako
výmenné za vetkých. (1Tm 2,5-6).
Tak je aj jediné meno, v ktorom môe by
èlovek spasený, jediné meno, ktoré je
nad kadé meno. Kie by kadý èlovek
uvidel ten ve¾ký rozdiel medzi tými menami, ve¾kými u ¾udí, a medzi tým jediným
menom Pána Jeia Krista.
...poníil sa stanúc sa posluným
a po smr a to a po smr kría. Preto
aj Boh jeho povýil nad vetko a dal

mu z ¾úbosti meno, ktoré je nad kadé
meno, aby sa v mene Jeia sklonilo
kadé koleno bytostí ponebeských
a pozemských i podzemských a kadý
jazyk aby vyznal, e Jei Kristus je
Pánom, na slávu Boha Otca (F 2,8-11)

R. V. C.

Èasopis Kresan,
roèník I., apríl 1948, èíslo 4

NAJVÄÈIA LÁSKA
Dvaja súrodenci, starí Tomá a mladí
Ján, sa hrali s loptou cestou k ihrisku.
V jednom mieste sa cesta prudko zvaovala dolu svahom a lopta, ktorú mladí
nezachytil, sa kotú¾ala dolu kopcom a zmizla z doh¾adu. Janko sa rozbehol za òou.
Tomá kráèal a oèakával, e sa mu brat
zakrátko objaví aj s loptou. Keï sa to nestalo, znepokojilo ho to a hlasno ho volal.
Zbehol dolu a videl brata lea na okraji
cesty. Spadol a nemôe vsta, pomyslel
si, no z uvaovania ho vytrhol krik ¾udí.
Tomá uvidel ako prenasledujú rozbesneného psa a ten sa hnal smerom k bratovi.
Pretoe nebol èas, aby brata zdvihol
a odpratal psovi z cesty, prikryl ho svojím
telom. Len èo to urobil, pes sa pustil
doòho. Aj za ten krátky èas, kým dobehli
¾udia a psa zabili, stihol Tomáa doriadi.
Ale keïe proti besnote nejestvovalo
sérum, o tri dni v bolestiach zomrel.
Zachránený brat dorástol v mua a nikdy nezabudol na bratovu obetavú lásku.
Chodieval ku jeho hrobu a s vïakou spomínal. Na náhrobku bol vyrytý citát:
Nadto väèej lásky nemá nikto, ne
aby niekto poloil svoj ivot za svojich
priate¾ov (J 15,13).
Ale láska Pána Jeia Krista je väèia,
veï On zomrel za svojich nepriate¾ov.
Okúsil smr za nae hriechy. ...ktorý
sám vyniesol nae hriechy na svojom
tele na drevo (1P 2,24). Milý èitate¾,
u si uveril v túto Boiu lásku oproti nám
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hrienikom? Prijal si vierou spasenie
Bohom pripravené z lásky? Poïakoval si
mu u za lásku silnejiu ako smr? Ak si
tak ete neurobil, teraz je príhodná
chví¾a. A on bol smrte¾ne ranený pre
nae prestúpenia, zdrtený pre nae
neprávosti, kázeò náho pokoja bola
vloená na neho a jeho sinavicou sme
uzdravení (Iz 53,5).

Frederick Butcher

Èasopis Kresan,
roèník I., jún 1948, èíslo 6

OKLAMANÉ DUE
Ako èo had zviedol Evu svojou
chytrosou (2K 11,3).
Aby viac nezvádzal národy (Zj 21,3).
Diabol je majstrom náboenského zvodu
a klamu. Písmo ho demaskuje takého u
na poèiatku, keï hovorí ako oklamal Evu
v raji. A Písmo kontatuje, e na konci
tisícroèného krá¾ovstva tie oklame národy: A keï sa dokoná tých tisíc rokov, rozviazaný bude satan a prepustený zo svojho alára a vyjde, aby
zvádzal národy... (Zj 20,7-8).
Náboenský klam je silná diablova
zbraò. Pouíva ho od poèiatku sveta
a bude ho pouíva a do konca sveta.
Èím dlhie ho pouíva, tým brilantnejie
s ním narába. Preto, keï je napísané, e
bude prepustený na krátky èas, aby zvádzal národy, opä to bude robi pomocou
starého osvedèeného náboenského klamu. Predstaví sa im ako kedysi Absalom
izraelskému ¾udu, ktorý sa stará o nich
a o ich pravé blaho, aby odviedol srdcia ¾udu od Dávida, svojho otca (2S 15,1-6).
Mnohí nominálni kresania ¾utujú mohamedánov, pretoe ich diabol zviedol,
aby verili náboenskému klamu, e
Mohamed je Boí prorok. Istotne, islam
nepochádza z Boha ale zo satana. No ani
kresania pod¾a mena nemajú právo

¾utova takto mohamedánov, lebo aj ich
oklamal satan, pretoe veria náboenskému klamu, e prídu do neba za to, e
sú dobrými kresanmi. Pátrajme po pôvodcovi tohto klamu a zistíme, e je to
satan, klamár a vrah duí. On vie, e náboenským klamom ¾ahko oklame mnoho
duí a strhne so sebou do veèného
zahynutia. Ak sa mu to nepodarí jedným
bludom, okamite siahne po ïalom zo
svojho arzenálu lí.
Pán Jei povedal, e nikto nemôe
by kresanom bez nového rodu. Ameò,
Ameò, ti hovorím, e ak sa niekto nenarodí znova, nemôe vidie krá¾ovstvo Boie (J 3,3). Napriek Boiemu
jasnému prehláseniu si ¾udia myslia, e
sú kresanmi aj bez nového rodu. Mnohí
ani nevedia, èo je nový rod a predsa si
myslia, e sú na ceste do neba i bez
nového rodu. Kto vymyslel tento klam?
Satan, otec li. A zmýli ním mnohých
a strhne do priepasti. Èi nie je významné
to, e len kresania sa delia na pravých
a zdanlivých? Medzi mohamedánmi,
budhistami, idmi a inými nenachádzame
pravých a nepravých. Vetci sa stanú
plnohodnotnými èlenmi svojho náboenstva. Delia sa iba pod¾a miery úprimnosti
na zbonejích a menej zboných. No
medzi kresanmi je to iné, pretoe prevaná èas z nich nie sú vôbec kresanmi. Pán Jei ich neprijíma za svojich
uèeníkov, i keï si to bludne nárokujú. Pán
týmto hovorí: Nikdy som vás neznal
(Mt 7,23). Iným zasa povie: Hovorím
vám, neznám vás, odkia¾ ste. Odstúpte
odo mòa vetci èinitelia neprávosti
(L 13,25-27).
To, e satan nahovorí ¾uïom, e sú
kresania i bez nového rodu, je vskutku
majstrovský klam. A keï sa niekto z nich
zamyslí nad svojím kresanstvom a znepokojí, satan mu nahovorí, e sa stal
kresanom pokrstením. Týmto klamom
mnohých uspokojí, aby neh¾adali pravdu
u Boha a povaovali otázku kresanstva
za definitívne dorieenú, hoci pravdou je,
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e hynú a aj zomrú vo svojich hriechoch
a vojdú nie do neba, ale do veèného zahynutia pre svoje hriechy. Pavol napísal
o tomto: A jestli je zakryté nae evanjelium, zakryté je u tých, ktorí hynú,
ktorým boh tohto sveta oslepil zmysly, zmysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy
Kristovej, ktorý je obrazom Boha
(2K 4,3-4).
Praví kresania by sa mali modli k Bohu, aby odòal túto zásteru náboenského
klamu z oèí oklamaných kresanov. Aké
bude hrozné vo veènosti ich precitnutie k pravde, keï zistia, e nie je monos k náprave. Iba na svete rastú kúko¾
a penica spolu. V atve sa kúko¾ oddelí
a spáli a penica zvezie do stodoly
(Mt 13,30,40-43).
Èím si ty, milý èitate¾, znovuzrodeným
èlovekom, alebo oklamaným kresanom?

PÁTER CHINIQUY

Jeho skúsenosti, borba
a víazstvo

(dokonèenie; upravené a skrátené)

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

Moje podivuhodné
uzdravenie
Na jeseò 1836 doviezli obchodné lode
mnostvo námorníkov nakazených týfusom. Naa (katolícka) nemocnica bola nimi preplnená. Lodný týfus je ve¾mi nákazlivý a nebezpeèný. Riadite¾ nemocnice,
dvaja lekári a väèia èas personálu sa
ním nakazili. A do jari 1837 som bol od
toho uetrený napriek tomu, e som bol
s nemocnými kadý deò. Ale koncom mája sa aj pri mne ukázali prvé príznaky
choroby. Zaèal som myslie na smr, pre-

7
toe len zriedkakedy sa z tejto choroby
niekto uzdravil.
Keï choroba nastúpila, devä dní ma
muèila horúèka, po ktorej na mne zostala
len kos a koa. Na deviaty deò lekári
stratili akúko¾vek nádej a oznámili to môjmu biskupovi. Prijal som posledné pomazanie a pripravoval sa na smr. Desiaty
deò som u iba nehybne leal a nemohol
som dosta zo seba jediné slovo. Jazyk
bol suchý ako kúsok dreva. Od poèiatku
nemoci som nejedol, pery boli popraskané a oèi vyvrátené od horúèky. Ale hoci sa
zdalo, e nevnímam, moja dua pracovala viac ne inokedy. V horúèkovitom
stave sa mi snívali hrozné veci. Raz som
visel na tenuèkej nitke nad bezodnou
priepasou hlavou nadol, druhý raz som
bol obkolesený nepriate¾mi, ktorí ma
bodali dýkami. Neboli to dlhé sny, ale
zanechali vo mne nezmazate¾né stopy.
Smrti som sa ani najmenej nebál, veï
som pre spasenie vykonal v ivote vetko, èo predpisuje cirkev. Denne som dával chudobným posledný gro, postil som
sa, ukladal som si aké telesné tresty za
hriechy, spovedal som sa zo vetkých
hriechov do najmeních podrobností a napokon kázal s takou horlivosou, e ma
preto obdivovalo celé mesto. Pre moje
cnosti a èistý ivot mi vysokí cirkevní hodnostári ponúkli aj prvé biskupské sídlo
v Oregone a Vancouveri. Okrem toho som
úprimne prosil vetkých svätých poènúc
od Panny Márie a po posledného svätého, aby sa prihovárali za spásu mojej
due.
Trinástu noc stálo pri mojom lôku pä
lekárov a dvaja vikári, ktorí nado mnou
bdeli. Lekári im stíeným hlasom oznamovali: U je màtvy, má u len nieko¾ko
minút ivota; je studený a u nedýcha,
nemôeme nahmata pulz. Tie slová ma
pre¾akli. Do izby voli dvaja mladí kòazi
a farár. Dvaja mladí kòazi, ktorí ma mali
radi, prepukli v nárek a rozplakali vetkých.
Výrok: Je màtvy!, zaktivizoval moju
myse¾. Teraz ma pochovajú za iva! Zmoc-
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nila sa ma neopísate¾ná hrôza. Cítil som,
ako postupuje od nôh vyie ¾adová vlna,
neklamný signál blíiacej sa smrti. V tom
okamihu som sa snail zo vetkých síl
vyda poèet zo svojej nádeje na spasenie, volajúc k tomu Matku Boiu o pomoc.
A bolo mi, ako èo by sa poloila predo
mòa nejaká váha. V jednej miske som
videl vetky svoje dobré skutky i svoje
kajania, ale v druhej miske vetky svoje
hriechy. Moje dobré skutky sa mi videli
ako zrnko piesku v porovnaní s tiaou
mojich hriechov.
Nebola nádej na spasenie. Toto strané poznanie znièilo moju falonú ubezpeèenos, zaloenú na mojich skutkoch
a naplnilo duu nevyslovite¾nou bázòou.
Nemohol som vola ani k Bohu, ani ku
Kristovi o z¾utovanie, lebo som veril pod¾a
uèenia svojej cirkvi, e sa obaja na mòa
hnevajú pre moje hriechy. Vo svojom
strachu som sa obrátil na sv. Annu a na
sv. Filoménu. Prvej z tých svätých som
dal dôveru preto, lebo som videl v chráme
dobrotivej sv. Anny severa, poveané
barly a tabu¾ky s ïakovaním za uzdravenie a sv. Filoméne preto, lebo tá bola
vtedy uznávaná. Hovorilo sa, e pred
nedávnom objavili podivuhodným spôsobom jej màtvolu a pomocou jej príhovorov sa vraj diali neslýchané divy. Jej
obraz visel v kadom dome, jej medailón
visel takmer na kadom hrdle.
Preto som im dokonale dôveroval, e
by mi ich príhovor mohol sprostredkova
akúko¾vek milos, a preto som volal na
ne, aby mi vyprosili u Boha ete nieko¾ko
rokov ivota. Za to som im s¾úbil, e sa
budem ete horlivejie kaja a i svätý
ivot, e sa s ete väèou horlivosou
budem venova slube chorým. Okrem
toho som s¾úbil, e zavesím ich obraz
v chráme sv. Anny, ktorý bude a po koniec sveta zvestova ich ve¾kú moc na
nebi, ak vymôu moje uzdravenie. A stala
sa divná vec. Uzdravil som sa. Vtedy som
neveril ani tým, èo mi hovorili, e to bolo
silou mojej vôle, ani tým, èo hovorili, e
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som bol jedným z tých, èo sa uzdravili
prirodzene.
O 21 rokov som po návteve chorého
znovu onemocnel na lodný týfus. Ale
vtedy som sa u nebál smrti, lebo u som
mal spravodlivos v krvi Baránkovej.
A v kritický deò choroby, keï som sa
v modlitbe poloil do Jeho vôle, bol som
opä uzdravený. Spoznal som, e ani to
prvé uzdravenie nebolo dielom svätých,
ale rozhodnutím Boím, uskutoèneným
skrze Jeho Syna, Jeia Krista.

Môj rozhovor s biskupom
o vzývaní Panny Márie
Keï sme po raòajkách boli sami spolu,
ïakoval som biskupovi za jeho dobrotivé
dovolenie vypoèu ma v mojej duchovnej
úzkosti.
Mal som najstranejiu noc v ivote,
celú noc ma trápili pokuenia, namierené
proti naej svätej viere. Vèera ste ma
pochválil za moju kázeò o Panne Márii
a Vae slová uznania mi dobre padli. Ale
v noci sa mi rados zmenila v zúfalstvo.
Vnútorný hlas ma obviòoval, e som vo
vèerajej kázni bohorúhavo klamal, keï
som tvrdil, e Jei nemôe svojej matke
niè odoprie, a e to nikdy neurobil. Z Biblie som bol usvedèený, e uèím a i naa
svätá cirkev uèí rúhavú nepravdu, keï
oznaèuje uctievanie Márie za uèenie
pod¾a evanjelia."
Biskup na mòa pozrel a povedal:
Dúfam, e ste nepod¾ahli tomu pokueniu, v opaènom prípade by bola pravda,
èo si o vás u dávno poukávajú vai
nepriatelia, e odpadnete k protestantom.
Odpovedal som: Milostivý pane, milosrdný Boh nech ma ráèi zachova od
toho. Chcem zosta verným a horlivým
kòazom naej svätej cirkvi! Ale musím sa
vám vyzna z toho, e v túto noc sa silne
otriasla moja dôvera v cirkev. Ako biskup
musíte ma viac svetla ako ja. Vaa
múdra rada a vaa známos Písma by mi
teraz ve¾mi pomohli. Pomôte mi prosím
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z toho bahna a preèítajte, èo tu stojí napísané v evanjeliu Matúa 12. kapitole
a prosím, preèítajte to nahlas.
A biskup prijal otvorenú Bibliu a èítal:
A kým ete hovoril (Jei) zástupom, h¾a,
prili a stáli vonku jeho matka i jeho bratia h¾adajúc príleitos s ním prehovori.
A ktosi mu povedal: H¾a, tvoja matka i tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovori. Ale on odpovedajúc riekol tomu, kto
mu povedal: Kto je moja matka, a kto sú
moji bratia? A vztiahnuc svoju ruku na
svojich uèeníkov povedal: H¾a, moja matka i moji bratia! Lebo ktoko¾vek by èinil
vô¾u môjho Otca, ktorý je v nebesiach,
ten je mojím bratom i sestrou i matkou.
Po preèítaní sa ma opýtal: Kam tým
mierite?
Odpovedal som: Ako môeme tvrdi,
e Jei vyplnil svojej matke vetky prosby, keï tu evanjelista predsa hovorí úplný
opak?
Biskup bol vo vidite¾ných rozpakoch.
Aby som mu pomohol, prosil som ho o dovolenie predloi mu ete niektoré otázky,
s ktorými bojujem. Rád mi to dovolil.
Kto priiel na svet, aby nás zachránil,
Jei a èi Mária?
Jei, odpovedal biskup.
Koho pomenovali priate¾om hrienikov, Jeia a èi ju?
Jeia tak pomenovali.
Ku komu pozval hrienikov, k Márii
a èi k sebe?
Poïte ku mne vetci, ktorí pracujete
a ste obtiaení, povedal biskup. Nikdy
nepovedal: Iïte k Márii!
Èi nám Písmo hovorí o hrienikovi,
ktorý by iiel prv k Márii, a ktorý by potom
skrze òu dostal prístup k Jeiovi?
Nie je mi známy nijaký taký prípad,
vravel biskup.
Ale vieme, e zomierajúci lotor sa
obrátil na Jeia a nie na Máriu, hoci stála
pri kríi.
Skutoène, potvrdil biskup.
Povedzte mi, prosím, milostivý pane,
èi snáï stratil Jei, odkedy odiiel do

neba, nieèo zo svojej lásky k hrienikovi
a zo svojej vykupite¾skej moci, e by musela nastúpi na Jeho miesto Mária?
Zaiste nie, odvetil biskup; Jei má
ete vdy tú istú lásku a tú istú moc.
Take, ak je Jei ete vdy mojím
najlepím priate¾om, mocným Spasite¾om
plným milosti, preèo by som nemal ís
priamo k Nemu, ale k niekomu, kto stojí
ïaleko pod Ním?
Po týchto slovách biskup nieèo nezrozumite¾ne hovoril, vstal a povedal, e
má súrnu prácu, podal mi ruku a poradil
mi, aby som h¾adal odpoveï na svoje
otázky u cirkevných otcov.

Ako mi Kristus
zjavil svoje spasenie
Keï som mal ako 49 roèný odovzda
novému biskupovi písomné prehlásenie
o svojej podriadenosti biskupskej autorite, pretoe na mnohých miestach ma
povaovali za odpadlíka, za protestanta,
hneï som to urobil. Kým som premý¾al
nad obsahom, znelo vo mne: Teraz koneène prila chví¾a, ukonèi výèitky svedomia, e v rímskej cirkvi nemôe poslúcha Boie slovo, pretoe vyie sú
¾udské ustanovenia. A preto som napísal: Môj pán biskup Smith, biskup v Dubuque a administrátor biskupstva v Chicagu. Prajem si i a zomrie vo svätej
apotolskej rímsko-katolíckej cirkvi, mimo
ktorej niet spasenia. Aby som to dokázal
vaej milosti, s¾ubujem, e budem posluný autorite cirkvi pod¾a slova Boieho
a Boích prikázaní, ako sú v evanjeliu
náho Pána Jeia Krista. C. Chiniquy.
List bol osobne odovzdaný biskupovi
Smithovi v biskupskom paláci v prítomnosti môjho priate¾a biskupského ve¾kovikára Dunna.
Biskup ma prijal èo najsrdeènejie,
preèítal dokument dvakrát a potom ma
objal so slzami v oèiach. Vraj bola obava,
e sa chcem odtrhnú od cirkvi, ale teraz
vidí, e to nie je pravda.

blok 22 + obálka.qxd

14.12.2014

21:37

Page 10

10
No zakrátko som dostal list od priate¾a
Dunna, ktorý mi oznamoval, e jezuiti
vyvolali novú búrku proti mne. Vyèítali
biskupovi, èi nevidí z toho osvedèenia, e
Chiniquy nie je nièím iným ako zakukleným protestantom, keïe sa nestavia
pod autoritu biskupa, ale pod autoritu
Biblie. Biskup ma opä predvolal.
Odcestoval som do Dubuque, ubytoval sa v hoteli a hneï som odiiel do
biskupského paláca. Rozkázal som vám
prís, tvrdo prehovoril biskup, lebo ste
ma oklamal! Biskup vzal dokument a èítal ho. Keï priiel k slovám: Podrobujem
sa vaej autorite pod¾a slova Boieho,
ako ho nachádzame v evanjeliu Kristovom, pýtal sa: Ako tomu rozumiete?
Tak, e ani ja, ani moja cirkev sa nepodrobíme nikomu inak, ako v súhlase
s veènými zákonmi Boej pravdy, spravodlivosti a svätosti, ako to máme vyjadrené v Biblii.
Ale veï to je èistý protestantizmus!
zvolal rozhnevaný biskup. Od iadneho
kòaza nemôem prija podriadenos s takými podmienkami!
V tú vypätú chví¾u som v srdci volal:
Ó, môj Boe, hovor teraz ku svojmu
biednemu sluhovi a ude¾ mi milos, aby
som poslúchal Tvoje sväté slovo! A biskupovi som odpovedal: Ve¾mi ma zarmucujete, e zavrhujete moje osvedèenie
a iadate iné. Ale prosím, povedzte mi
jasne, aké osvedèenie odo mòa iadate.
Na to bol biskup trochu láskavejí
a zdvorilejím tónom povedal: Pán
Chiniquy, mám nádej, e ako dobrý kòaz
sa nebudete proti mne stava, ale dáte mi
osvedèenie, z ktorého proste vypustíte
výrazy slovo Boie, evanjelium Kristovo,
Biblia a potom budem spokojný.
Ale, môj pán biskup, odpovedal som,
veï tie výrazy som tam dal v súlade so
svojou cirkvou práve preto, e chcem len
tých biskupov poslúcha, ktorí sa dria
Boieho slova a e sa len tej cirkvi podrobujem, ktorá má evanjelium Kristovo
v úcte a poslúcha ho!
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Hovorím vám ete raz, pokraèoval
biskup u s neskrývanou nevô¾ou, vytrite
tie výrazy  Boie slovo, evanjelium Kristovo a Biblia, inak vás potrestám ako
burièa.
Milostivý pane, povedal som, tie výrazy sú svedectvo, e slovo Boie, evanjelium a Biblia sú základ naej svätej
cirkvi. Ak by sme zavrhli tento základný
kameò, na èom má potom spoèíva naa
cirkev a naa viera?
Teraz u nahnevane odpovedal: Pán
Chiniquy, ja som vá predstavený a nemám s vami o èom diskutova, vy ma
máte poslúcha! Dajte mi ihneï osvedèenie, v ktorom sa mi bez okolkov podrobujete a ste hotový vykona vetko, èo vám
prikáem.
Na to som u pokojný odvetil: To, èo
iadate, nie je podrobenie sa, ale boská
úcta. Nieèo také rozhodne odopieram!
Keï je to tak, odpovedal biskup,
nemôete by viac rímsko-katolíckym
kòazom!
Keï ma biskup takto zahnal, odiiel
som do hotelovej izby, zamkol som sa
a hodil na kolená, aby som pred Boou
tvárou rozmý¾al o kroku, ktorý som práve
vykonal. Po prvý raz som si uvedomil, e
moja cirkev nie je Kristovou Cirkvou, pretoe je nezmierite¾ným nepriate¾om zvrchovanosti Boieho slova. Ku tomuto
záveru som nedospel argumentáciou
protestanta alebo nepriate¾a rímskej
cirkvi, ale na základe slov jedného z jej
najuèenejích a najpobonejích biskupov. Moja cirkev bola naozaj nezmierite¾ným nepriate¾om zvrchovanosti Boieho
slova, ako som sa èasto obával, ale
nemohol som tomu uveri. Teraz som to
jasne poèul. Alebo sa vzdá autority
evanjelia Kristovho, alebo bude potrestaný ako buriè. Teraz mi u bolo jasné, e
evanjelium cirkev pouíva nato, aby klamala svojich prívrencov a ním zakrývala
svoju nespravodlivos, panovaènos, poveru a modlárstvo. Evanjelium nemá autoritu. Najvyou autoritou je vô¾a èloveka
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a zvrchovanou normou ivota sú ustanovenia hrienych ¾udí.
Môj Boe, môj Boe, volal som, rímska cirkev nie je Tvojou Cirkvou. Opustil
som ju, aby som bol posluný hlasu svojho svedomia... Keï som si mal vybra
medzi òou a Tvojím slovom, neváhal
som; nemohol som opusti Tvoje sväté
slovo. Ale teraz, Pane, kde je Tvoja cirkev? Povedz mi, kam mám ís, aby som
bol spasený?
Viac ne hodinu som krièal k Bohu bez
odpovede a svetla nádeje. Zdalo sa mi,
e ma Boh opustil. Uvedomil som si
dôsledky svojho rozhodnutia. Opustil som
aj otca a matku, bratov, priate¾ov a vlas,
jedným slovom vetko, èo mi bolo drahé... V slzách som prosil o silu unies tento krí. Zrazu ma premkla hrôza pri pomyslení, e teraz ma pápe, biskupi
a vetci kòazi na celom svete prek¾ajú;
popinia môj charakter, meno a èes pred
verejnosou v tlaèi, z kazate¾ní ale najmä
v spovednici... Odteraz a kadý katolík
bude nenávidie a preklína tvoje meno.
Tvoji najlepí priatelia, vlastní bratia budú
povaova za svoju povinnos odvráti sa
od teba s odporom ako od odpadlíka.
Obklopila ma úplná opustenos od
Boha aj od ¾udí. Kam som sa mal obráti?
ivot sa mi zmenil v neúnosné bremeno.
Vytiahol som nô, aby som ním ukonèil
svoj biedny ivot. No milosrdný Boh mi
zadral ruku a nô padol na zem.
Opä som krièal k Bohu o lúè Jeho
spasite¾ného svetla a o radu, kam mám
ís, aby som bol zachránený. Drahý Spasite¾u, pomô mi, daj sa mi pozna!
Vtedy som si spomenul, e mám v take Nový Zákon a tam môem nájs odpovede na svoje pokorné prosby. Trasúcou sa rukou a s modlitbou v srdci som
ho otvoril; nie, sám Boh ho musel otvori
za mòa, lebo oèi mi padli na slovo: Kúpení ste za drahú cenu; nebuïte
sluhami ¾udí. (1K 7,23) Tie slová pôsobili ako svetlo. Odhalili mi ve¾ké tajomstvo dokonaného vykúpenia jedine skrze

11
Krista a vliali hlboký a blaený pokoj do
mojej due. Povedal som si: Jei ma
vykúpil, a tak som Jeho. Lebo ak som
nieèo kúpil, patrí mi to. Jei ma vykúpil
a patrím Mu. Iba On má na mòa právo,
nepatrím ¾uïom, ani pápeovi, ani biskupom, ani cirkvi, ako mi vdy doteraz
hovorili, ale Jemu a len Jemu... Ale ak ma
vykúpil, tak som aj zachránený, celkom
a navdy. Lebo ma nemôe spasi len
èiastoène. On je Boh a Jeho diela sú
dokonalé. Spasenie, ktoré mi dáva, musí
by dokonalým spasením. A èím ma
zachránil? Akú cenu zaplatil za moju
vinou zaaenú duu? Tak som sa pýtal.
Ako záblesk prela mojou mys¾ou odpoveï. Vykúpil a svojou krvou preliatou na kríi. Zachránil a svojou smrou
na Golgote."
Pokraèoval som: Keï je to tak, potom
sa nepotrebujem vykupova sám vlastnými kajaniami, ani modlitbami k Márii
a svätým, ani spoveïou a odpustkom,
ani u nie sú potrebné plamene oèistca!
A vtedy sa zrútil celý ten ceremoniálny
systém, ktorým sú tak mnohí klamaní.
Zostal mi len sám Jei ako Spasite¾
mojej due.
A napokon som sa rozpomenul na
vlastné hriechy. Boli ako vrch, ktorý ma
oddelil od Boha a hrozil, e ma zadlávi.
Ó, môj Boe, zmiluj sa nado mnou, moje
hriechy ma chcú zadlávi! Ale do ustráchanej due prenikalo svetlo pravdy
z Písma: Poèul som tvoj krik a videl som
tvoje slzy... Moja krv a moje telo je dar,
ktorým boli zahladené hriechy. Èi chce
prija moje slovo a da mi svoje srdce?
Boli to slová plné nevýslovnej lásky.
Po týchto slovách som vedel, e vetky moje hriechy boli odstránené spred
Boích oèí. Prijal som Boí dar, Pána
Jeia Krista a odpustenie hriechov. Ale
zrazu mi nestaèilo, e som zachránený.
Prosil som o záchranu aj môjho ¾udu, aby
som mu vedel poveda o Boom dare a aj
za to, aby ho prijali a radovali sa mu, keï
ho budú ma.
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Pravda, e spasenie je dar, zmenila
vetko a celú moju bytos. Des, hrôzu,
smútok a beznádej nahradila predtým
nepoznaná rados, smelos a istota.
Mojou najhorúcejou túbou bolo teraz
vráti sa ku mojim oveèkám, aby som im
povedal, èo vykonal Pán mojej dui.
Umyl som si slzy, zaplatil úèet v hoteli
a odcestoval za nimi.
Páter Chiniquy svojim farníkom dve
hodiny rozprával o svojom obrátení
a zvestoval èisté Boie slová, po ktorých takmer vetci prijali Pána Jeia
a okolo 500 rodín vystúpilo z rímskej
cirkvi. Boí Duch dal do pohybu vlnu
pravdy, ktorá obrátila mnostvá duí
k Pánovi Jeiovi ako jedinému dokonalému Spasite¾ovi. Preto musel páter
Chiniquy okúsi aj prenasledovanie
a nenávis. Dvadsakrát ho kameòovali, okúsil biè i palicu i op¾uvanie, mnohokrát musel ujs pred rozváneným
davom. Ete aj vo veku 74 rokov ho po
kázaní evanjelia napadol asi 1500 èlenný rozvánený dav pod vedením dvoch
kòazov. Boli rozhodnutí ukonèi ivot
odpadlíka. Po spàke kameòov, ktoré
ho ako zranili, bojoval tri týdne o svoj
ivot. No pred priamym usmrtením
ho vtedy zachránil mladý mu menom
Lefevre, ktorý sa vrhol medzi pátra
a útoèníka. Útoèník zasadil mladému
muovi 6 bodných rán do tváre. Okrem
fyzických útrap okúsil aj faloné obvinenia z vrady a podpa¾aèstva, pre ktoré
stál pred súdom.
Napriek útrapám a namáhavej práci,
doil sa 90 rokov a odiiel k svojmu
Pánovi, na ktorého zavolanie oèakával
u od svojich 76 rokov, ako to sám
napísal: U je len úzky Jordán medzi
mnou a Novým Jeruzalemom. Je mi
tak, ako èo by som u poèul hlas z neba
hovori: H¾a, stánok Boí s ¾uïmi,
a bude býva s nimi, a oni budú jeho
¾udom a On, Boh, bude s nimi a bude
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ich Bohom. A Boh zotrie kadú slzu
z ich oèí, a smrti viacej nebude, ani
alosti, ani kriku, ani bolesti viacej
nebude, lebo prvé veci pominuli...
Kto víazí, zdedí vetko. (Zj 21,3-7)
Súc obohatený nevyslovite¾ným darom,
tisnem svoju milovanú Bibliu na svoje
srdce a ponáh¾am sa plný radosti do
zeme zas¾úbenia. Ete nieko¾ko dní
a poèujem hlas Baránkov: H¾a, prídem skoro! Preto Mu smiem odpoveda: Áno, príï, Pane Jeiu!
Desatisíc ¾udí odprevadilo chrabrého bojovníka na jeho poslednej
ceste. Zo vetkého, èo bolo povedané,
vyznievalo, e kanadská cirkev utrpela
nenahradite¾nú stratu. Chiniquy bol
muom viery, a to smelej viery, ktorá
obstála vo vetkých pokueniach. Ale
on mal aj neúnavnú lásku, pre ktorú
bol schopný zabudnú na vetky uráky. Ako kazate¾ mal zriedkavú výreènos a ako spisovate¾ bol mimoriadne
plodný. Bez preháòania ho mono pomenova apotolom pokoja a evanjelia
pre Kanadu.

Radoslav Stráòava

SVETLO SVETA
Ja som svetlo sveta. Ten, kto mòa
nasleduje, nebude chodi vo tme, ale
bude ma svetlo ivota (J 8,12)
Nebola to náhoda, ale naopak bolo to ve¾mi príznaèné, e narodenie Pána Jeia
sa udialo v noci. Pastieri nocujúci pri stádach boli osvietení slávou Pánovou a anjel im zvestoval ve¾kú rados, narodenie
Spasite¾a, Krista. Naplnilo sa storoèia staré proroctvo Izaiáove: ¾ud, ktorý sedel
vo tme, uzrel ve¾ké svetlo a sediacim
v krajine a v tieni smrti vylo svetlo.
(Mt 4,16). Simeon, ktorý v Jeruzaleme
v chráme privítal dieatko Jeia i s rodièmi, povedal o òom driac ho na ramenách:
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svetlo na zjavenie národom. (L 2,32).
Áno, prilo svetlo aj tým národom z pohanov, ktoré sedeli vo ve¾kej tme. Keï
o nieko¾ko rokov neskôr apotol Pána
Jeia Krista a apotol pohanov Pavol
vyiel medzi národy, aby im zvestoval
evanjelium, stretával sa vade s tou
pohanskou tmou. Na svojich cestách sa
dostal aj do Atén, do mesta, ktoré sa
mohlo pokojne nazva jedným z hlavných
miest starovekej múdrosti  filozofie.
Kam táto múdros a poznanie doviedlo
obyvate¾ov Atén? V apotolovi Pavlovi,
ktorý sa prechádzal po meste, zaèalo sa
búri celé vnútro, keï videl, e je mesto
plné modiel. Naiel aj jeden oltár, na
ktorom bolo napísané: Neznámemu Bohu. Pohanskí Gréci mali mnostvo bohov,
ale nebolo ich dos na to, aby im zabezpeèili pokoj. Preto  pre istotu, aby ete
na nejakého neznámeho boha nezabudli
a neurazili ho, postavili oltár aj jemu. Takáto je pohanská tma v duchovných veciach  niè isté, pevné, jasné  iba domnienky a strach. Pavol teda zvestoval
v Aténach práve toho neznámeho Boha,
ktorého ¾udia nepoznajú, ale On sa im
chce da pozna  preto poslal svojho
Syna Pána Jeia Krista na zem. On
povedal: Ja som svetlo sveta. Ten, kto
mòa nasleduje, nebude chodi vo tme,
ale bude ma svetlo ivota (J 8,12).
a tie: A ten, kto chodí vo tme, nevie
kam ide. (J 12,35). Slová, ktoré Pán Jei hovoril boli vdy jednoznaèné. Hovoril
o svetle a tme, nie o nejakom ere, poloere, alebo hmle. ¼udské uèenia a pohanské uèenia sú typické tým, e nedávajú jasné odpovede a jasné svetlo, ale
radej zahmlievajú.
Nasledova Pána Jeia to znamená
ma svetlo ivota, chodi vo svetle. On
sám mal na zemi vo svojom ivote takéto
svetlo, vedel kam ide a èo ho èaká  utrpenie a potom sláva. Aj sluobníci Pána
Jeia chodili vo svetle a vedeli kam
putujú. Pavol apotol to vyjadril slovami:
Lebo mne je i Kristus a zomrie zisk.
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Pre väèinu ¾udí je smr strata, cesta do
neznáma. Pre Pavla to bolo nieèo celkom
iné. Tesne pred smrou písal svoj posledný list Timoteovi a v òom tieto slová:
Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Za týmto mi
je odloená koruna spravodlivosti,
ktorú mi dá Pán odplatou v ten deò, on
ten spravodlivý sudca, a nie len mne,
ale aj vetkým, ktorí milujú jeho príchod. (2Tm 4,7-8).
Takto vo svetle konèil Pavol svoju
pozemskú pú a v úplnej istote oèakával
od Pána korunu spravodlivosti. Vzácne
tie pripomenul, e takú korunu dá Pán
nielen apotolom, muèeníkom a najväèím sluobníkom, ale vetkým, ktorí milujú jeho príchod. Takáto cesta vo svetle je
pripravená pre vetkých tých, ktorí Pána
Jeia  svetlo sveta  vo svojom ivote
nasledujú. Vie u Ty koho nasleduje
a kam ide ?

A to je ten súd, e svetlo prilo
na svet, ale ¾udia viac milovali
tmu ako svetlo, lebo ich skutky
boli zlé. Lebo kadý, kto robí
zlé, nenávidí svetlo a nejde ku
svetlu, aby neboli trestané jeho
skutky. Ale ten, kto èiní pravdu,
ide ku svetlu, aby boli zjavené
jeho skutky, e sú vykonané
v Bohu (J 3,19-21).
Daniel Moji

VEÈNÉ VYKÚPENIE
Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurèil za súpodobných obrazu svojho
Syna, aby on bol prvorodeným medzi
mnohými bratmi. A ktorých predurèil,
tých aj povolal, a ktorých povolal, tých
aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil,
tých aj oslávil. (R 8,29-30).
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Uvedené vere hovoria o tom, e Boie diea je predzvedené, predurèené,
povolané, ospravedlnené i oslávené.
Pred Bohom je to u hotová vec. Nie je to
skutoènos, ktorá by sa menila zo dòa na
deò a súvisela s tým, ako sa aktuálne
cítime, èo preívame, èi sme práve
zhreili, alebo práve preívame duchovné
výiny... V druhej kapitole epitoly Efeanom si èítame, e Boh si nás zamiloval,
oivil nás s Kristom, spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Jeiovi. Aj tieto vzácne výsady sa u
stali naou skutoènosou, takéto vzácne
postavenie sa nám dostalo v Kristovi.
Vierou sme u aj posadení v nebesiach.
Viem, e vetko, èoko¾vek èiní
Boh, bude trva na veky: nedá sa niè
k tomu prida, ani sa nedá niè od toho
odòa, a Boh to tak uèinil preto, aby sa
báli pred ním. (Kaz 3,14). Ver z knihy
Kazate¾ hovorí o tom, aké je Boie dielo.
V porovnaní s ¾udským je dokonalé a dokonané. Táto skutoènos sa týka kadého
Boieho diela. Diela stvorenia, ale i spasenia. Keï som pred pár rokmi tvoril
uèebné texty pre iakov, po poldennej
práci na poèítaèi sa mi vetko stratilo.
Celú nieko¾kohodinovú prácu som musel
robi ete raz. Hoci som si myslel, e je
dobre spravená, zistil som, e som stále
mal èo vylepova. Druhá verzia bola lepie spravená, ako tá vymazaná prvá.
Pánu Bohu sa takéto nieèo nemôe sta.
Pri diele stvorenia skontatoval: A Boh
videl vetko, èo uèinil, a h¾a, bolo to
ve¾mi dobré. (1M 1,31). Nebolo treba
niè napráva, vylepova, upravova. Nielen dielo Boieho stvorenia je také, ktoré
trvá na veky, ale aj dielo Boieho spasenia. Preto je napísané o vykúpení, e je
veèné: ... vynajdúc veèné vykúpenie.
(d 9,12). Ani k nemu sa nedá niè prida,
ani niè z neho odòa, ani nie je treba.
Hoci napriek tomu sa mnohí ¾udia o to
márne snaia a chcú k dokonanému
Kristovmu dielu na kríi prida ete vlastné skutky alebo iné vlastné obete.
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Vykúpenie je veèné. Kristus ho nielen
vyzískal, ale ho aj strái. Na tejto strái sa
podie¾ajú vetky Boie osoby. Keby to
bolo na nás, beda by nám bolo! Nielene
sme si ho nedokázali získa, zaslúi, ale
nedokázali by sme si ho ani ustrái. Veï:
Ak nebude Hospodin stava dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú.
Ak nebude Hospodin strái mesto,
nadarmo bdeje stráca. ( 127,1).
Kto ho teda strái? Je to Pán Boh:
Lebo Hospodin miluje súd a neopustí
svojich svätých: sú stráení na veky,
ale semeno bezboníkov bude vyaté."
( 37,28). ...ktorí ste mocou Boou
stráení vierou cie¾om spasenia, ktoré
je hotové... (1P 1,5). Lebo ste zomreli, a vá ivot je skrytý s Kristom v Bohu. (Ko 3,2).
Boie diea je skryté s Kristom v Bohu,
jeho spasenie je stráené mocou Boou.
Zároveò sa nachádza v Kristovi: A tak
u nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí
sú v Kristu Jeiovi... (R 8,1). Èo sa
týka osoby Pána Jeia, èlovek môe by
iba v Kristovi, alebo mimo Neho. Iná
monos nie je. Aké vedomie bezpeènosti mohol ma Noach s rodinou, keï
bol v korábe. Iba v korábe bol ivot, záchrana. Mimo korábu bola smr. Noach
sa nemusel bá, eby z neho nejako
vypadol. Bol do neho zavretý Bohom.
Tak podobne je veriaci skrytý v Kristovi
a nemusí sa bá Boieho súdu, hnevu,
ktorým bude súdi tých, èo nie sú skrytí
v Òom. V evanjeliu Jána 10,27-30 hovorí
Pán Jei o dvojnásobnej strái. Sú òou
ruky Otca i Syna: Moje ovce èujú môj
hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma, a ja
im dávam veèný ivot, a nezahynú na
veky, a nikto ich nevytrhne z mojej
ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je
väèí od vetkých, a nikto ich nemôe
vytrhnú z ruky môjho Otca. Ja a Otec
sme jedno. Aká to ochrana! Okrem toho, e sme v rukách Otca i Syna, Pán Jei tu pripomína, e nám dáva ivot, ktorý je veèný a e Jeho oveèky nezahynú
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na veky! Nie je to tak, e raz by sme ho
mali, potom zase stratili a tak dokola.
Okrem toho, e nae spasenie je stráené Otcom i Synom, Písmo hovorí aj
o Svätom Duchu a Jeho zapeèatení toho,
èo patrí Bohu: v ktorom aj vy poèujúc
slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapeèatení ste Svätým Duchom zas¾úbenia
(Ef 1,13) a Nezarmucujte Svätého Ducha Boieho, ktorým ste zapeèatení ku
dòu vykúpenia. (Ef 4,30). Pastier si
pozná svoje ovce. Ak ich zapeèatí, znamená to, e patria jemu. Boie diea je
tie zapeèatené. Z uvedených verov
vyplýva, e sa tak deje od uverenia a po
Kristov príchod oznaèený slovných spojením deò vykúpenia, teda keï aj nae telá i celý ná èlovek bude vykúpený.
Zapeèatenie Duchom nekonèí naim
najbliím hriechom, nech u by bol
akýko¾vek vány a ve¾ký. Veriaci èlovek je
poèas celého svojho ivota chrámom
Ducha Svätého. Jeho spasenie je stráené Bohom Otcom, Synom i Svätým Duchom. Aká to ochrana! Buïme Mu vïaèní
a nech sa ne¾aká nae srdce. Ani vtedy,
keï nae city hovoria inak. Nae spasenie nie je zaloené na názoroch èi uèeniach ¾udí, ani na tom, ako sa momentálne cítime. Je zaloené na krvi Kristovej.
Tá bola preliata raz a navdy. Kristus nám
získal veèné vykúpenie!
Èo sa ale stane, keï Boie diea zhreí? Èo ak zotrváva v hriechu dlhí èas,
niekedy to trvá aj roky a stane sa, e
v takomto stave aj zomrie? Nepríde predsa len o spasenie? Èi Boie slovo nespomína aj termíny ako zablúdenie od viery
èi a stroskotanie do viery, hriech na
smr, odpadnutie a podobne? Èi nehovorí o tých, ktorí síce hovoria Pane, pane,
a predsa nevojdú do Boieho krá¾ovstva?
V nasledovných riadkoch sa zamyslíme
na týmito skupinami ¾udí.
V prvom rade si ale pripomeòme, e
ak Pán Boh vyzýva veriacich k poslunosti, nerobí tak pod hrozbou straty spa-
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senia. Napríklad výzvy v dvanástej kapitole listu Rimanom nezaèínajú slovami:
Aby ste si udrali spasenie, ale Prosím
vás tedy bratia, pre rôzne milosrdenstvo Boie... Alebo v epitole Títovi oddiel
o milosti Boej, ktorá nás vyuèuje, zaèína
slovami: Lebo sa zjavila milos Boia,
spasite¾ná vetkým ¾uïom, ktorá nás
vyuèuje... (Tt 2,11-14). Túto mylienku
nájdeme v Písme na mnohých miestach.
Ïalej si treba pripomenú skutoènos,
e ak niekto fyzicky zomrel dôsledkom
vlastného hriechu, neznamená to vdy aj
duchovnú smr. Pán Boh môe zasiahnu
aj do ivota veriaceho èloveka tak, e
siahne na jeho ivot, aby ukázal Svoju
svätos a spravodlivos. Nie nadarmo je
napísané: Lebo je èas, aby sa zaèal
súd od domu Boieho... (1Pt 4,15).
V 1J 5,17 je spomenuté, e existuje aj
hriech na smr, ktorý sa týka ale fyzickej
smrti, nie duchovnej. To by bolo protireèením biblickej zvesti o veènom vykúpení. V tomto svetle môeme h¾adie napríklad na Ananiáa a Zafíru.
Ani v Starom zákone neznamenala
fyzická smr vdy aj smr duchovnú. Napríklad ak si èítame o niekom, e bude
vyatý zo svojho ¾udu, nemusí to ete
znamena, e príde o veèný ivot, hoci
pod¾a Boieho slova mal fyzicky zomrie
a neraz aj zomrel. Túto skutoènos môeme vidie aj na stránkach Nového zákona.
V súvislosti so Starým zákonom si
pripomeòme napríklad postavu prvého
izraelského krá¾a Saula. Boie slovo
o òom hovorí: Ale Samuel riekol Saulovi: Nevrátim sa s tebou, lebo si zavrhnul slovo Hospodinovo a preto, e aj
Hospodin zavrhnul teba, aby si nebol
krá¾om nad Izraelom. (1S 15,26),
A Duch Hospodinov odiiel od Saula,
a desil ho zlý duch, poslaný od Hospodina. (1S 16,14). A tak zomrel Saul
pre svoje prestúpenie, ktorým bol prestúpil proti Hospodinovi zhreiac proti
slovu Hospodinovmu, ktorého neostríhal, a tie i preto, e sa pýtal duchára
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pýtajúc si radu. A nepýtal sa Hospodina, a preto ho zabil a obrátil krá¾ovstvo na Dávida, syna Izaiho. (1Pa 10,
13-14). Z uvedených verov vyplýva, e
Saul nieèo stratil. Stratil krá¾ovstvo, odstúpil od neho Duch Svätý, a napokon
stratil aj svoj ivot. Na rozdiel od doby
milosti Svätý Duch neprebýval trvale
v starozákonných svätých, ale bol posielaný sporadicky a zmocòoval Boích ¾udí
k pecifickým úlohám. To, e Saul stratil
krá¾ovstvo, ba dokonca ivot, e od neho
odiiel Svätý Duch ete neznamená,
eby stratil spasenie v zmysle starozákonného chápania, èo je trochu iné ako
dnes. Napokon, keï si nechal vyvola
z màtvych Samuela, ten mu povedal:
A Hospodin vydá s tebou aj Izraela do
ruky Filitínov, a zajtra bude ty i tvoji
synovia so mnou... (1S 29,19). Inými
slovami mu bolo povedané, e bude na
tom istom mieste, kde bol Boí mu
Samuel. Ten urèite nebol na mieste súdu
a zatratenia. Samozrejme, strata Saulovho ivota je len jedným z mnohých príkladov Boieho slova. Hovorí o tom, e ak
Hospodin siahol na niekoho ivot, neznamenalo to, e musel prís aj o spasenie.
V nasledujúcich riadkoch si ukáeme,
e ani slovné spojené vyatý z obce
Izraelovej nie je dostatoèným základom
pre to, aby niekto uèil, e spasenie môeme strati. Kadý hriech je pripodobnený
ku kvasu a ten musí by odstránený
z Boieho ¾udu. Ak veriaci nesúdi sám
seba a zatvrdzuje sa, majú ho súdi iní,
aby nenakvasoval celé cesto. V dvanástej kapitole druhej knihy Mojiovej sa
opisuje slávnos nekvasených chlebov.
Ver 19 hovorí: Sedem dní sa nenájde
kvas vo vaich domoch. Lebo kadý,
kto by jedol nieèo kvaseného, tá dua
bude vyatá z obce Izraelovej, èi u by
to bol pohostín a èi zrodený v zemi.
Brat Mackintosh k tomu hovorí vo svojich
poznámkach: Izraelita neodstraòoval
kvas preto, aby bol spasený, ale preto,
lebo bol spasený. A keby bol aj zabudol
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kvas odstráni, do pochybnosti by nebola
uvedená jeho bezpeènos skrze krv, ale
iba jeho obecenstvo so zhromadením...
Praktická svätos, hoci nie je základom
náho spasenia, je èo najuie spojená
s naou radosou zo spasenia. Izraelita
nebol spasený nekvaseným chlebom, ale
krvou. O obecenstvo by ho olúpil kvas.
Kresan tie nie je spasený skrze svoju
praktickú svätos, ale cez krv. Ale ak bude trpie nejaké zlo  v mylienkach, v slove alebo v skutku,  nebude ma pravú
rados zo spasenia a rovnako ani pravé
obecenstvo s Baránkovou Osobou."
Na slávnos nekvasených chlebov sa
odvoláva aj apotol Pavol v 1K 5. kapitole, kde apeluje na vyèistenie sa od kvasu. Ak sa niekto nechce od kvasu oèisti,
je o òom napísané v 13. veri: Vylúète
toho zlého spomedzi seba!, èi v 5. veri: vyda takého satanovi na záhubu
tela, aby bol duch spasený v deò Pána
Jeia. Zvlá výraz aby bol duch
spasený ozrejmuje, e záhuba tela ete
neznamená stratu spasenia, èi záhubu
ducha. Hriech ale odde¾uje od obecenstva s veriacimi i s Bohom. Výsledkom nie
je strata spasenia, ale strata miery radosti
zo spasenia, ako o tom hovorí Dávid
v alme 51,14: Navrá mi rados svojho spasenia a podopri ma dobrovo¾ným duchom!
Na základe Písma sme si ukázali, e
hriech na smr a jemu podobné hriechy
môu ma za dôsledok aj fyzickú smr,
nie ale smr duchovnú. Repekt vzbudzujúce termíny sú aj zablúdenie, èi a
stroskotanie do viery. O tých, ktorým to
hrozí alebo sa dostali priamo do takéhoto stavu, hovorí Písmo v nasledujúcich
veroch: Lebo koreòom vetkého zlého je milova peniaze, po èom niektorí
zatúili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolesami.
(1Tm 6,10), ...majúc vieru a dobré
svedomie, ktoré odstrèiac niektorí
od seba stroskotali èo do viery, z ktorých je Hymeneus a Alexander, ktorých
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som vydal satanovi, aby sa nauèili nerúha sa. (1Tm 1,19-20).
V súvislosti s termínom vyda Satanovi sme si u pripomenuli na základe 1K 15, e to nie je záhuba ducha.
Naopak, Písmo hovorí, e duch bude
spasený v deò Pána Jeia. Vydanie
Satanovi sa má robi preto, aby Boie
diea bolo privedené ku pokániu a prináalo úitok, ovocie, ete tu na Zemi.
Ten, kto zablúdil od viery alebo stroskotal
do viery, sa má na základe výchovného
káznenia spamäta a èini pokánie. Ak
tak nespraví, ivot na zemi ukonèí ako
duchovný stroskotanec. Stroskotanec na
mori je nedokonalým obrazom na takéhoto kresana: a ostatní, ktorí na doskách, ktorí na nieèom inom z lode, a takým èinom sa stalo, e sa vetci zachránili na zem. (Sk 27,43). Znamená
to, e loï prila o náradie i náklad, zachránili sa iba holé ¾udské ivoty. V duchovnom význame je to èlovek, ktorý
stratí mzdu, odmenu, nie ale spasenie.
Niektorí èitatelia Biblie môu ma
problém s ïalím biblickým termínom,
ktorý sa volá odpadnutie, èi neodpustite¾ný hriech rúhania sa proti Duchu. Ten
sa netýka znovuzrodených veriacich ijúcich kedyko¾vek v období Cirkvi. Týkal sa
idov, ktorí boli súèasníci Pána Jeia,
videli Jeho skutky, divy a zázraky, mali
monos rozozna, e je Boí Syn a mocou Boou koná ve¾ké veci Boie. Napriek tzv. mesiáskym zázrakom to vyhodnotili tak, e sa rúha Bohu a e to robí
v moci démona. Boli to zázraky, ktoré
pod¾a poznania rabínov nemohol robi
nikto, iba Mesiá zmocnený Duchom
Svätým. Medzi ne patrilo uzdravenie malomocných, uzdravenie posadnutého démonom nemoty, uzdravenie slepého od
narodenia èi vzkriesenie Lazara, ktorý bol
u tyri dni màtvy (viac o tom Dr. Arnold
G. Fruchtenbaum: Tri Mesiáske zázraky,
MSEJK, Bratislava, 1999).
Po druhom z týchto zázrakov Pána
Jeia farizeji povedali: Tento nevyháòa
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démonov, iba Belzebúbom, knieaom
nad démonami. (Mt 12,24). V tomto
kontexte, keï je zrejmé, e idia ako národ odmietli Mesiáa, Pán Jei vyriekol
nad nimi súd: Preto vám hovorím, e
kadý hriech a kadé rúhanie bude
odpustené ¾uïom, ale rúhanie sa proti
Duchu nebude odpustené ¾uïom.
(Mt 12,31). Tento neodpustite¾ný hriech
sa netýka jednotlivcov, ale celého pokolenia idovského národa, ktoré ilo práve
v dobe Pána Jeia na Zemi. Nejde
o hriech, ktorý môe Boie diea spácha
dnes. Tu je Biblia ve¾mi dôsledná. Bez
oh¾adu na to, aký hriech kto spácha, keï
príde skrze Pána Jeia v pokání k Bohu,
odpustí mu.
Tento smutný oddiel dvanástej kapitoly evanjelia Matúa konèí slovami Pána
Jeia o neèistom duchu, ktorý vyjde
z èloveka, ale èasom sa do tohto svojho
domu chce vráti. Keï vidí, e dom je
síce vymetený, vyzdobený, ale prázdny,
pojme zo sebou sedem iných duchov,
horích ako je on sám, vojde a prebývajú
tam. Posledné veci toho èloveka bývajú
horie ako prvé. Ver 45 konèí týmito
slovami: Tak sa stane i tomuto zlému
pokoleniu.
Tento oddiel môeme dnes aplikova
na èloveka, ktorý sa vplyvom Boieho
slova dokáe polepi, chodi do zhromadenia, ale pokia¾ jeho srdce ostane
prázdne, neprijme do neho Pána Jeia,
stále je prázdny, nespasený a èasom sa
to prejaví tak, e jeho posledné skutky
môu by ete horie, ako tie prvé. Peter
hovorí v 2P 2,20-22 o takýchto ¾uïoch
nasledovne: Lebo aj poznaním Pána
a Spasite¾a Jeia Krista boli unikli
pokvrnám sveta a boli nimi zase sa
zapletúc premoení, tak sú im posledné veci horie ako prvé... Prihodilo sa
im, èo hovorí pravdivé príslovie: Pes
sa navrátil k svojmu vlastnému vývratku a umytá sviòa pová¾a sa v blate.
Je zrejmé, e termíny ako vymetenie,
vyzdobenie, poznanie Pána Jeia, ete
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nemusia znamena, a v týchto prípadoch
ani neznamenajú znovuzrodenie. Ak je
niekto pomenovaný ako pes èi sviòa, hoci
aj umytá, stále to nie je nové stvorenie
v zmysle 2K 5,17: Take ak je niekto
v Kristovi, je novým stvorením, drievne pominulo, h¾a, vetko je nové.
Ver 45 v dvanástej kapitole evanjelia Matúa konèí týmito slovami: Tak sa
stane i tomuto zlému pokoleniu. Z tohto
je zrejmé, e slová v Matúovom evanjeliu o neèistých duchoch a prázdnom dome, sa týkajú celého pokolenia idovského národa, ktorý neprijal Pána Jeia a urèite nie Boieho dieaa, ktoré by vraj na
základe týchto slov mohlo strati spasenie.
S témou odpadnutie súvisia aj vere
zapísané v epitole idom, zvlá v iestej a desiatej kapitole. Hovoria o tom istom, èo sme si uviedli vo vyie uvedených riadkoch. Pozrime sa aspoò na niektoré z nich, na základe ktorých sa môe
niektorým èitate¾om Písma zda, e hovoria o tých, ktorí u boli spasení a o toto
spasenie prili: Lebo je nemoné tých,
ktorí u raz boli osvietení a ochutnali
nebeského daru a stali sa úèastnými
Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Boie a rôzne moci budúceho veku,
keby odpadli, zase obnovi ku pokániu, ktorí sebe znova kriujú syna
Boieho a vystavujú ho potupne na
odiv... Ale sme presvedèení o vás, milovaní, lepie veci, a ktoré idú so spasením... (d 6,4-9).
K¾úèom k poznaniu duchovného významu je pochopenie, e v uvedených
veroch sa spomínajú dve skupiny ¾udí:
milovaní, o ktorých je pisate¾ listu presvedèený o lepích veciach, ktoré idú zo
spasením, a potom tí druhí. O tých druhých je napísané, e boli síce aj osvietení, nieèo dobré ochutnali, boli úèastní
Svätého Ducha a aj pokánie èinili, a napriek tomu odpadli. V najbliích riadkoch
si vysvetlíme, e ani tieto tak dobre znejúce skutoènosti a skúsenosti ete neznamenajú spasenie.

KRESAN
V evanjeliu Jána 1,9 je napísané o Pánovi Jeiovi: To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje kadého èloveka,
prichádzajúceho na svet. Teda ¾udia
boli osvietení Pánom Jeiom, ale hneï
v desiatom veri je napísané, e ho svet
nepoznal a v jedenástom to, e vlastní ho
neprijali. Teda nie kadý osvietený je aj
zachránený. Opä tu vidíme mylienku,
e vlastný národ Pána Jeia neprijal, je
to pokolenie, o ktorom hovorí dvanásta
kapitola Matúovho evanjelia.
Ïalou charakteristikou idov, uvedených v iestej kapitole listu idom je to,
e ochutnali nebeský dar, dobré slovo
Boie a rôzne moci budúceho veku.
Ochutna ale ete neznamená najes sa,
èi napi sa.
V kontraste s tými, ktorí len ochutnali,
Pán Jei hovorí ene Samaritánke:
Kadý, kto pije z tejto vody, bude
zase ízni, ale kto sa napije z vody,
ktorú mu ja dám, ten nebude ízni na
veky, ale voda, ktorú mu dám, obráti
sa v òom na prameò vody, vyvierajúcej
do veèného ivota. (J 4, 13-14). idia
poèuli Boie slovo, videli Pána Jeia,
aj divy a zázraky, ktoré konal v moci
Boej v Svätom Duchu. Takto sa stali aj
úèastnými Ducha Svätého, skrze ktorého
Pán Jei konal v ich okolí a ktorý pôsobil aj na ich srdcia. Toto pôsobenie ale
nespôsobilo v ich srdciach pozitívnu
odozvu, Boie slovo sa nezmiealo s ich
vierou. Preto nikdy spasení neboli, preto
o spasenie ani prís nemohli. Aká to
tragédia, keï je niekto blízko spasenia,
poèúva Boie slovo, vidí Boie skutky,
a pritom to prechádza len popri òom!
Dokonca èinili aj isté pokánie, to ale
bez viery nie je skutoèným pokáním. Aj
Ezau plakal, ale jeho slzy neboli slzy
pravej ¾útosti, skôr to bola seba¾útos.
Pán Jei o takýchto ¾uïoch hovorí aj
v evanjeliu Matúa v siedmej kapitole.
Vraví, e mnohí mu hovorili: Pane, pane,
dokonca démonov vyháòali a v Jeho mene èinili divy. Napriek tomu im raz povie,
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e ich nezná. Boli síce ako strom, ale neprináali dobré ovocie.
Keï sme pri mylienke stromu, tak sa
zastavme ete pri slovách Pána Jeia:
Ja som ten pravý viniè, a môj Otec je
vinár. Kadý letorast, ktorý nenesie na
mne ovocia, odrezuje, a kadý, ktorý
nesie ovocie, èistí, aby doniesol viacej
ovocia. (J 15,1-2). Pochopi tieto slová
pomôe vrúb¾ovanie  vtepenie vrúb¾a
na podpník. O úspenosti a nesení ovocia rozhoduje afinita, schopnos zrastenia podpníka a vrúb¾a. Brat Hierweg bol
dobrý záhradkár. Vysvetlil tento text na
príklade zatepenia, po ktorom sa nechá
èas potrebný k zrasteniu. Èaká sa, èi prebehne afinita, po ktorej zaène z podpníka
prúdi do vrúb¾a ivotodárna miazga
a vrúbe¾ zaène rodi ovocie. Ak nie, takýto letorast sa odree a vyhodí na oheò.
Navonok sa zdalo, e mnohí ¾udia nasledovali Pána Jeia, nasledovali ho ve¾ké
zástupy, ale len niektorí sa k nemu aj vnútorne pripojili, èo sa tie èasom ukázalo
na základe ich ovocia.
Vonkajie spojenie ete neznamená
vnútorné pripojenie, pri¾nutie. Tí, ktorí sú
len navonok spojení s Pánom Jeiom,
skonèia raz na súde ako odrezané
letorasty. Naopak, opravdivé Boie deti
na súd neprídu, ale preli zo smrti do
ivota.
Veriaci v Pána Jeia sa budú neraz
stretáva a stretávajú sa s rôznymi argumentmi, ktoré odporujú uèeniu Písma
o veènom vykúpení. Je dobré si prizna,
e nie vetky vere sa dajú mávnutím
ruky zavrhnú. Pri týchto názoroch je ale
dôleité zobra do úvahy v prvom rade
dokonané dielo Kristovo, uèenie o Jeho
krvi a Ducha Písma. Dôleitý je aj kontext, v ktorom sa aké vere vyskytujú.
Niektoré nehovoria o Cirkvi, ale o udalostiach pred druhou fázou druhého Kristovho príchodu, t.j. príchodom Pána Jeia v sláve na túto Zem, keï bude Cirkev
u doma, u Pána. Napríklad: Mt 24,12-13,
25,1-13, 14-30, 10,22. Iné hovoria o vza-
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hu Pána Jeia k svojim sluobníkom,
teda netýkajú sa veèného ivota, ale
odmeny èi kody: 2Tm 2,11-13, L 12,47.
Niektorí prili nielen o rados zo spasenia, ale i odmenu v nebi, lebo zablúdili
èi stroskotali do viery: 1Tm 1,19-20, 6,10
Niektoré vere hovoria o fyzickej smrti,
èi následkoch nezodpovedného ivota
kresana, dôsledkoch v ¾udskom tele:
1K 3,16, Sk 5,1-11. Nejeden u vyie
v texte citovaný ver hovorí o idovskom
odpadnutí v dobe Pána Jeia, o národnom hriechu národa: idom, kapitoly 6,46, 10,26-31, Mt 12,43-45 a i. Ïalie vere
hovoria o tých, èo sa tvária, e sú spasení, nikdy ale ich stará prirodzenos
cez znovuzrodenie nebola zmenená:
2Pt 2,19-22... Tak isto treba s repektom
pristupova k miestam zo Starého zákona, z ktorého sme si niektoré miesta u
priblíili. Kieby nám Pán pomohol, aby
sme sa nedali pomýli a rozliovali aj kontext verov.
Nech uèenie Písma o veènom vykúpení a spojení s Pánom Jeiom napåòa
nae srdcia radosou, pokojom a vïaènosou. Ak Pán Boh nezavrhol svoj ¾ud,
izraelský národ, ktorý si vyvolil nie pre ich
skutky, ale preto, lebo si ich zamiloval
a napriek ich neposlunosti ich naèas dal
nabok, o èo viac nezavrhne Cirkev, nevestu Svojho Syna, ktorú si On kúpil svojou drahocennou krvou. Ako starozákonný ¾ud je vyvolený Bohom a milovaný pre
otcov, o èo viac sa môe v Kristu vyvolená a milovaná Cirkev tei z nemenného prijatia Bohom v Jeho Synovi.
Nech nás vedomie istoty spasenia a veèného vykúpenia vedie k tomu,
aby sme nebrali milos Boiu nadarmo
a v bázni s trasením pracovali, uskutoèòovali svoje spasenie kadý deò. ime
hodne povolania, ktorým sme povolaní,
aby sme na súdnej stolici Kristovej neutrpeli kodu, ale dostali odmenu za to, èo
a na èo sme vykonali tu na zemi skrze
svoje telo. Nechajme sa Boou spasite¾nou milosou aj vyuèova, ako sa odrieka
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od bezboných iadostí a rozumne, spravodlivo a pobone i na tomto svete. Ak
je v porte dobrý brankár a obrana, aj
útoèníkom sa ¾ahie hrá. Boie diea môe ma dostatoènú istotu a smelú dôveru
nie preto, aby bralo Boiu milos nadarmo, ale aby o to smelie mohlo pracova
a svätoslúi Bohu. ivot Boieho dieaa
nie je ivot v ustaviènom strachu o vlastné spasenie, ale ivot smelej dôvery voèi
Bohu. Vïaka Bohu za také ve¾ké spasenie, ktoré nám v Kristovi vyzískal!

G. H. Lang

Èasopis Kresan,
roèník I., november 1948, èíslo 11

VZRAST
V POZNANÍ BOHA
Ezechiá zail neobyèajnú skúsenos
keï mu Boh oznámil ako dlho bude i.
Pridám ku tvojim dòom 15 rokov.
Nieèo podobné zail aj Peter, ktorému
Pán oznámil, akou smrou zomrie, keï
zostarne. Peter nevedel ako dlho bude
i, vedel vak, e sa doije staroby. Aké
pocity mohol ma Ezechiá, keï sa blíil
15. rok? Peter vedel aj to, e zomrie násilnou smrou, ale to ho nedesilo. Konal
Boie dielo, akoby niè nevedel o konci
svojho ivota. Vediac, e odloenie môjho stánku je rýchle, ako mi to aj ná
Pán Jei Kristus oznámil (2Pt 1,14).
Z tohto vera vidíme, ako mocne môe
pôsobi Boia milos v èlovekovi. Peter neèakal druhý príchod Pána Jeia v tomto
tele. Aj ostatní apotolovia vedeli, e Peter dosiahne stareckého veku a potom
zomrie. V prvých èasoch mysleli, e Ján
sa doèká príchodu Pána Jeia. To vak
bol omyl, lebo Pán povedal: Ak chcem,
aby zostal dotia¾, dokia¾ neprídem, èo
tebe do toho? (J 21,22).
Pán Jei oznámil apotolom, e sa
po dlhom èase vráti, aby zúètoval so sluobníkmi. Apotolovia vedeli, e ich po-

vinnosou je hlása evanjelium do Pánovho príchodu. Toto je hlavnou úlohou
i dnes pre vykúpených Boích. Ak to
konáme, tak plníme svoju povinnos
a keï príde Pán, odmení nás. Pán ïalej
predpovedal, e poèas jeho neprítomnosti budeme prenasledovaní. Peter spoèiatku nepoznal význam a potrebu utrpenia,
lebo bol ete mladý. Neskôr tomu porozumel. Aj o Pánovi bolo predpovedané, e
musí najprv trpie a potom vojs do slávy.
Tak aj my, ak spolu s ním trpíme, budeme
spolu s ním aj oslávení. Peter písal svoj
druhý list na povzbudenie svätým. Pán
vie vopred aká nemoc nás stihne, preto
nám vopred predpíe i liek. Prv ako príde
k prenasledovaniu, sme ubezpeèení spasením a preto sme silní.
Peter píe o tých, ktorí uverili v Krista,
e zaloili svoju vieru na spravodlivosti
Boha a svojho Spasite¾a Jeia Krista.
Spasenie je ako dvere, ktoré nám otvára
vstup do mohutného domu plného drahokamov. Ak zostaneme stá vo dverách,
nikdy sa nezmocníme pokladov v budove. Jedno z týchto poehnaní je pokoj:
Milos vám a pokoj nech sa rozmnoí. Kadý veriaci vie, e len pre Krista
bol zbavený Boieho hnevu. Ospravedlnení súc tedy z viery, máme pokoj
s Bohom skrze náho Pána Jeia
Krista (R 5,1). Keby sme vkroèili do
nebeských príbytkov Boích, zistili by
sme, e je to krá¾ovstvo pokoja. V tých
príbytkoch je vetko pokojné, mimo zúri
boj. Boh je Bohom pokoja, preto ten, kto
býva v Jeho blízkosti, nemá strach pred
nepriate¾stvom alebo zajtrajkom. V tomto ovzduí môe dokonale odpoèíva. To
je ten druhý pokoj Boieho èloveka. Kde
odpoèíva nae srdce? Bojíme sa zajtrajieho dòa alebo aj smrti? Máme strach
z toho, e nás diabol premôe? Peter
vedel i víazne, i keï vedel, e má podstúpi muèenícku smr. Nedal sa vyrui
zo svojho pokoja.
Preèo sú mnohé deti Boie také chudobné na milos? Èasto chodia tak, ako
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svetskí ¾udia. Majú tak málo pokoja, e u
najmenia akos im vyhasí svetlo. Èo
urobi, aby na mieste chudoby zavládlo
bohatstvo? Je potrebné prehåbi poznanie
Pána Jeia Krista. Hovoríme o poznaní,
ktoré má diea o svojom otcovi. Kým je
malé, málo ho pozná. Ale ako rastie, tak
rastie aj jeho poznanie otca. Mnohí vedia,
e Pán Jei je ich Spasite¾ a predsa Ho
tak málo poznajú. Keï Pán Jei uzdravil 38 rokov nemocného èloveka, odiiel
hneï do iného kraja. Ten uzdravený Ho
nemohol pozna. Vedel len to, e bol
uzdravený. To nestaèí k blaenému ivotu. Pravá blaenos vyviera z poznania
Boha. Najdôleitejia vec veriaceho èloveka je poznáva Boha. Preto nás Peter napomína, aby sme rástli v poznávaní Boha.
Ko¾ko èasu venujeme zemským túdiám,
èítaniu kníh, novín a iného, aby sme nadobudli potrebnú známos. Ako málo pri
tom trávime èasu k poznávaniu Boha.
Boh pripravil mnoho darov pre svoje
deti. Pripravil im vetko, aby mohli i Boí ivot na zemi. Mnohí si myslia, e v ich
prípade mono ve¾mi ako i taký ivot.
Predstavme si ale, ako to muselo by aké v Efeze, kde len v chráme ve¾kej Diany
bolo mnoho hrienych ien a Pavol práve
veriacim obyvate¾om tohto hrieneho mesta hovorí: Boh nás poehnal kadým
poehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi (Ef 1,3). Boh
nám takto umonil i pod¾a jeho vôle
napriek pokueniam a starostiam, ktorými
sme obklopení. Ako môeme dosiahnu
toto nebeské bohatstvo? Skrze poznanie
toho, ktorý nás povolal. Istá matka mala
v Amerike syna. Synovi sa darilo. Preto jej
èasto písal. Keï sa jej pýtali, èi syn posiela peniaze, odpovedala: Posiela mi len nejaké zelené papiere, ktoré odkladám do starej kabelky. Nepoznala doláre, preto ich
nezamenila a neuívala. V ivote veriaceho predstavujú Boie s¾uby, ktoré nám
Boh naplní, keï mu ich predloíme vierou.
Vetky nae duchovné bohatstvá spoèívajú v Boích s¾uboch. V celej Biblii ich je

asi 30.000. Len v almoch asi 3000. Ko¾ko z nich máme v pamäti? Istý èlovek naiel vye storoènú bankovku. Keï ju zaniesol do banky, zamenili mu ju. Potom sa
obrátil k pokladníkovi: Celých sto rokov
ste aili z tejto sumy, preèo mi nedáte
celý výaok ale len sumu na bankovke?
Pokladník mu s úsmevom odpovedal: Naa banka bola stále otvorená. Preèo ste si
bankovku nevymenili skôr? Toto je pravda aj o slovách Pána Jeia. Boh chce, aby
sme mu jeho s¾uby predkladali k naplneniu. Tak ujdeme porueniu, ktoré je na
svete v iadostiach. Takto sa budeme stáva deò po dni podobnejí Jemu. Mnohí
veriaci ¾udia sú chronicky chudobní, lebo
nemajú èas na èítanie Písma. Boh vykonal a zas¾úbil vetko. Na nás je, aby sme
plne vyuili jeho zas¾úbenia a dary. Len
takto sa môeme sta podobnými úrodnému stromu. Mám v záhrade strom, ktorý
rodí hojne ovocia. Mám aj iný, ktorý má
ve¾kú korunu a rodí málo. Ktorému sa podobáme? Peter píe, e ak budeme usilovní, nebudeme neplodní. Ná nepriate¾,
satan, sa usiluje o to, aby nám prekazil
nesenie ovocia. I faloní uèitelia i prenasledovatelia usilujú o to isté. Boh nám ale
radí, aby sme sa rozmáhali v poznávaní
Jeho. Ako dobre je ma priate¾a, na ktorého sa môeme obráti o radu. O ko¾ko
dôleitejie je pozna Boha. Len usilovní
toto dosahujú. Skrze toto poznanie rastie
a bohatne ná duchovný ivot. Peter píe:
Lebo tak vám bude bohate poskytnutý
vchod do veèného krá¾ovstva náho Pána a Spasite¾a Jeia Krista (2P 1,11).

Anonym

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

ZJAZVENÁ RUKA
(upravené, skrátené)

Viliam bol zarytý neverec. O Boom slove
a viere nechcel viac poèu. V Boha neveril odvtedy, èo mu po dvoch rokoch ast-
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ného ivota zomrela milovaná manelka
a synèek. I keby Boh bol, toto by mu nemohol odpusti. Zaprisahal sa, e viac nevkroèí tam, kde sa káe o Bohu.
Ubehlo desa rokov ivota v osamelosti a bolestných spomienkach. A práve
vtedy sa stala nasledujúca udalos, ktorá
vzruila celú obec. Ved¾a domu Viliama
bývala stará pani s vnukom, o ktorého sa
starala po smrti jeho rodièov. A tento dom
zachvátil poiar. Keï z neho vynáali silne pridusenú starenku, zvnútra sa ozval
krik malého chlapca. V zmätku naòho
vetci zabudli. Do horiacej budovy sa u
nikto neodváil vráti. Na záchranu chlapca bolo neskoro. Potvrdzovala to sila
plameòov a zvuk praskajúcich a padajúcich trámov. Odrazu zaznel za stojacimi
hromový hlas: Zbabelci! V tom uvideli
okolo seba prebehnú postavu a bea
do horiaceho domu. Vzal chlapca do pravej ruky, ¾avou sa prichytil kovového ståpu
a spustil z poschodia dolu za potlesku
rozjasaného davu. Bol to Viliam. Chlapcovi sa niè nestalo, ale Viliamova ¾avá
ruka bola popálená tak, e aj po oetrení
a dolieèení zostali na nej jazvy.
Pretoe starkú sa nepodarilo zachráni, predstavení obce museli sirotu zveri
do niektorej z rodín. Uchádzali sa o òu
Viliam a manelia známi v obci svojou
láskou k deom. Výberovej komisii predsedal miestny farár. V úvodnom preslove
pochválil uchádzaèov za ¾achetnos
a vyzval, aby udali dôvody, ktoré ich vedú
k tomu, e si chcú adoptova chlapca. Prvý odpovedali manelia:
Váený pán farár a vetci prítomní, vy
nás poznáte ako dobrých kresanov, ktorí
chodia riadne do kostola. To je dobrou
zárukou, e Jurka vychováme po kresansky, èo pán Viliam ako neverec nedokáe. Tie viete, ako milujeme deti.
A kadé diea potrebuje aj materskú opateru. Ani tú mu Viliam nemôe da.
Ve¾mi dobre, odpovedal farár, a teraz povedzte vy, pán Viliam, svoje dôvody. Ve¾mi rád, odpovedal Viliam. Potom
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vyhrnul rukáv na zjazvenej ruke a povedal: Toto je môj dôvod. Po jeho slovách nastalo hrobové ticho. V miestnosti
oila nedávna udalos a v oèiach sa zaleskli slzy. Zjazvená ruka presvedèila
vetkých o Viliamovom nároku na diea.
Neskôr vzal Viliam svojho syna na
výstavu obrazov. Zastali pred obrazom
s biblickým motívom. Maliar na òom zobrazil stretnutie Tomáa s Pánom Jeiom. Chlapec stál, pozeral sa a prosil otca, aby mu povedal o tom nieèo.
Nie, o tom ti hovori nebudem, odpovedal Viliam. Preèo nie? pýtal sa Jurko zaskoèený prudkou reakciou.
Pretoe ja tomu neverím, odpovedal
Viliam. Chtiac-nechtiac musel kvôli neodbytnosti syna. Juraj sa zamyslel a vec
uzavrel slovami:
Keï Tomá videl rany na rukách toho
dobrého Pána, iste vedel komu patrí. Tak
ako ja patrím tebe ocko, pre tvoje rany.
A Tomá musel ma rád toho Pána Jeia
za to, e trpel kvôli Tomáovej záchrane.
Ocko, keï vidím tvoju ruku, verím, e si
ma musel ma ve¾mi rád.
Po návrate domov sa vo Viliamovi zobudilo svedomie. U nevládal odporova.
Vzal do rúk Bibliu, ktorá leala dlhé roky
nepovimnutá a èítal z nej. Daj sem svoj
prst a pozri na moje ruky a polo na môj
bok a nebuï neveriaci, ale veriaci...
Ale toto je napísané nato, aby ste verili, e Jei je Kristus, Syn Boí, a aby
ste veriac mali ivot v jeho mene. To
bol deò, v ktorý Viliam uveril v lásku Boiu
k sebe pre jazvy Pána Jeia a zveril svoj
ivot do Jeho prebodnutých rúk.

Miroslav Vyhnánek

DUCHOVNÁ JEDNOTA
V BOÍCH ZBOROCH
Téza, e nejestvuje duchovná závislos
medzi jednotlivými zbormi, ktoré vznikli
z práce jedného a toho istého Ducha, má
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svoj duchovný pôvod v nepoddajnom
srdci. Prvý raz sa prejavilo zlé a nepoddajné srdce v Kainovi po tom, èo Boh
odmietol jeho obe, no obe jeho brata
Ábela prijal. Obe bezboných je ohavnosou, èím viacej, keï ju donesie
v ne¾achetnosti. (Pr 21,27) Obaja
chceli pocti Boha obetným darom. Nedivme sa preto pravde, e i bez viery sa
slúi Bohu. Pravda, s jedným dôleitým
znakom  pod¾a seba a nie pod¾a Boha.
Kain bol v slube Bohu vnútorne nezávislý ako na Bohu, tak aj na svojom bratovi. Toto zmý¾anie vyjavil takto: Èi som
ja strácom svojho brata? (1M 4,9)
Vnútorná nezávislos, to je charakteristické pre nepoddajné srdce. Ono si myslí:
Bohatý som, zbohatol som a nepotrebujem nikoho a nevie, e si ty biedny
i mizerný, na po¾utovanie i chudobný
i slepý i nahý. (Zj 3,17)
Ale v Boích zboroch je iný Duch.
Duch závislosti na Boom slove. Hneï,
ako sa prejaví, èo len vo dvoch ¾uïoch,
u aj ich spojí v jedno. Tak spája jeden
Duch, v jednej nádeji v jedno Telo. A keï
sa poèuje  Èi som ja stráca svojho
brata?, tak v Tele sa deje duchovná roztrka. Vtedy sú strácovia v pohotovosti.
Veï sa trhá duchovná jednota. Duch
sveta útoèí na Cirkev. Takto zmý¾ame
o duchovnej jednote medzi jednotlivcami
v zbore vetci, ktorí máme Boiu vieru.
Ako je napísané: Jeden Pán, jedna viera, jeden krst. (Ef 4,5)
Ale ako je to s duchovnou jednotou
medzi jednotlivými Boími zbormi?
Pod¾a Písma rovnako, ako s duchovnou jednotou medzi jednotlivými veriacimi. V Zjavení Jána 1. kapitole je popísaná
duchovná jednota medzi Boími zbormi
nasledovne:

Ján poèul hlas
Keï ho chcel uvidie a obrátil sa, uvidel
sedem zlatých svietnikov a uprostred nich
podobného Synovi èloveka, ktorý mal vo
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svojej ruke sedem hviezd. Toto je realita
o duchovnej jednote medzi Boími zbormi.
1. podmienkou je, e táto jednota Ducha jestvuje iba v Bohu.
2. podmienkou je, e táto duchovná
jednota jestvuje iba pod vládou Syna.
3. podmienkou je, e táto duchovná
jednota jestvuje iba medzi zbormi, ktorých anjelov drí spolu  zjednocuje 
úplná odovzdanos. Ktorí pôsobením pravého poznania svojho Pána sú k Nemu
v postoji popísanom na apotolovi Jánovi: A keï som Ho uvidel, padol som
k jeho nohám ako màtvy (Zj 1,17)
Nikto, kto pod pôsobením pravého
poznania Pána nezomrel sebe, nemá
autoritu vies Boí zbor. Anjelia sú svätosluobní duchovia, ktorých Boh èiní
vetrami a plameòom ohòa. (d 1,14.7)
Túto podobu nesú aj starí zborov, ktorých Boh postavil do svätosluby správcov Boích zborov. Preto ich vidí Ján ako
anjelov v pravici Krá¾a spravodlivosti,
Sudcu Boieho domu.
4. podmienkou je, e túto duchovnú
jednotu cítia k sebe iba starí zborov, ktorých súdi Pán. Ako je napísané: A mne
je to najmením, aby som bol vami
súdený, alebo ¾udským súdom. Ale
ten, kto ma súdi, je Pán. (1K 4,3) Tí,
ktorí nie sú súdení od Pána, sa cítia nezávislí. Pretoe sú vzdialení od meèa,
vychádzajúceho z úst Pána domu, ktorý
nenávidí a v Boom dome súdi kadú
bezbonos a neprávos ¾udí, ktorí zadrujú pravdu neprávosou (R 1,19), preto je pravdou, e súd, ktorý vykonal Boh
na tele Pána Jeia, koná Syn v Boom
dome. Je to súd bez milosrdenstva. Preto
je namieste otázka apotola Petra: Lebo
je èas, aby sa zaèal súd od domu Boieho, ale ak najprv od nás, èo bude
koniec, ktorí neposlúchajú evanjelia
Boieho?! A jestli aj spravodlivý sotva
býva zachránený, bezboník a hrienik, kde sa ukáe? (1P 4,17-18) Preto,
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e Syn panuje nad Boím domom, neobstoja bezboní na súde, ani hrienici v zhromadení spravodlivých ( 1,5).
A preto je napísané: Nebude býva
v mojom dome ten, kto robí ¾stivo; ten,
kto hovorí lo neobstojí pred mojimi
oèami. Kadé ráno budem plieni vetkých ne¾achetníkov zeme, aby som
z mesta Hospodinovho vyal vetkých
èinite¾ov neprávosti. ( 101,7-8) V Boom dome koná Syn súd, pretoe Boiemu domu sluí svätos. Jedine toto sú
Boie zbory. A iba tie cítia jednotu ducha
a sú zviazané v duchu vzájomnosti a pokoja prostredníctvom anjelov zborov,
hviezd, sluobníkov Kristových a správcov tajomstiev Boích odráajúcich Ducha Pánovho, ducha Slnka spravodlivosti.
5. podmienkou je: Jasné poznanie
Pána. Tí, ktorí nasledujú Pána, netápajú
v neistote. Ako zas¾úbil Pán: Ja som
svetlo sveta. Ten, kto mòa nasleduje,
nebude chodi vo tme, ale bude ma
svetlo ivota. (J 8,12)
6. podmienkou je: Moc. Kde vládne
Syn, tam je aj moc prikazova v Jeho
mene, karha tresta napráva, tam je
moc v mene a Duchu Pána Jeia i vyda
satanovi tých, ktorí sa Mu rúhajú alebo
svoje telo vydávajú satanovi. Boie krá¾ovstvo nie je len teologická pravda, ale
i hrozná pravda. Hrozná pre bezbonos,
hrozná pre satana, hrozná pre neposlunos a neveru. By pod vládou Syna, je
okúsi moc meèa na obe strany naostreného, vnikajúceho a do srdca, posväcujúcu moc pravdy, odde¾ujúcu duu a ducha i telo od hriechu. V Boích zboroch
vládne Syn a preto je tam bázeò Pánova.
Tam sa stavia s úctou ku kadému slovu,
ktoré vychádza z Jeho úst.
7. podmienkou je: bázeò pred Pánom a Jeho slovom. Sú to Boie zbory,
ktorých anjeli sú v ruke Syna, na ktorých
kladie Pán svoju pravicu, s ktorými sa
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stotoòuje, ktoré povauje za svoje krá¾ovstvo a ktoré majú Jeho úplnú ochranu.
Tým anjelom zborov hovorí: Ty sa neboj! (Zj 1,17) Jedine bohabojní anjeli
zborov uplatòujúci Pánovu vládu v Jeho
zboroch sú viazaní v jedno krá¾ovstvo
spravodlivosti. Tieto zbory sú spojené
v duchovnú jednotu ako údy Tela. To sú
tie zlaté svietniky okolo Sudcu, okolo Slnka spravodlivosti plného milosti a pravdy,
v ktorých je On Samovládca a kde Ho
s bázòou a trasením poslúchajú na slovo
bez reptania a pochybovania. A toto je aj
posledná podmienka duchovnej jednoty
medzi Boími zbormi.
Zlaté svietniky sú preto, lebo sú to
¾udia plnení Duchom a menení do rýdzosti Boieho charakteru, ktorým svietia
ako svetlá na svete. (F 2,15)
Naproti tomu sú mnohé zbory ponorené v duchu nezávislosti. Ako Laodicea.
Pán ako Sudca je za dverami. Tak ako
kedysi Kain, aj vedúci týchto zborov hovoria: Zbor je na iných zboroch nezávislá
jednotka. My sme zodpovední iba Pánovi.
Nejestvuje nijaká duchovná závislos
medzi jednotlivými zbormi. Inými slovami:
Do toho, èo my tu robíme, nikoho niè nie
je. To sa vás netýka.
Ak by bola toto pravda, potom by bolo
moné aj to, e málo kvasu by nenakvasilo celé cesto.
Nech nás zachráni Pán, pred týmto
duchom nepoddajnosti. Pretoe v duchovnom svete platí nasledovné pravidlo
o duchovnej jednote medzi Boími ¾uïmi
a Boími zbormi:
Tak, ako je úd viazaný k ïaliemu údu
v jednom Duchu, tak aj anjeli zborov, nad
ktorým panuje Syn cítia vnútornú spojitos so vetkými zbormi ovládanými
Boím Synom. Ak niektorý z anjelov v ruke Pánovej vyvrie Pána za dvere Jeho
zboru, ostatní to vedia a nie je im to jedno. Napomínajú sa a oddelia od spolupráce s takým zborom, ak nedôjde k náprave, aby nebolo nakvasené celé cesto.
To je Boí poriadok urèený k tomu, aby sa
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zachovávala vláda Syna nad Boími
zbormi neporuená. A zbor aby nestratil
charakter zlatého svietnika na tomto
svete.
Ibae v ruke Pánovej bol aj anjel
Laodicee, ktorý vyvrel Pána za dvere
svojho zboru. Znamená to, e zatia¾ ete
nestráca postavenie anjela, ale je blízko
tomu. Ete je v ruke Pánovej i taký anjel,
ktorý dopustil taký alostný stav v Pánovom zbore. Ete nevypadol z kruhu
verných a pravdivých svedkov Boích.
Preto Ho Pán karhá a otcovsky trestá,
aby sa rozhorlil a uèinil pokánie (Zj 3,19).
A potom, ak trvá v ¾ahostajnosti k Boiemu Slovu, Pán splní svoju hrozbu 
vyp¾uje ho zo svojich úst (Zj 3,16). Èo to
znamená? Písmo charakterizuje Pána
Jeia ako verného a pravdivého svedka
(Zj 3,14), z ktorého úst vychádzal ostrý
dvojseèný meè a Jeho tvár bola ako
slnko, keï svieti vo svojej moci (Zj 1,16).
Vyp¾utie z Jeho úst pre hviezdu znamená,
e stratí charakter Pána Jeia. Stmavne,
stratí svetlo Slnka a tým aj moc by verným a pravdivým svedkom svojho Pána.
V dopade na svietnik to znamená, e
Pán ho u nemenuje, ani neodporúèa ako
verného a pravdivého svedka, ale zjavuje
ako zlého a neverného sluhu, ktorý riadi
seba i zbor pod¾a vôle ¾udí, pod¾a väèiny
a pod¾a svojho zlého a neverného srdca.
A zlatý svietnik, ktorý tak zostane bez
oleja, bez slova a Ducha Pána Jeia
Krista, hasne. Keï tam príde neveriaci,
nebude káravo usviedèaný od vetkých,
súdený od vetkých, nebudú zjavované
tajnosti jeho srdca a ani nepadne na tvár
a nebude sa klaòa Bohu a nevyzná, e
je skutoène Boh uprostred (1K 14,24-25),
lebo Pán je za dverami. Sviecou tela je
oko. Keby tedy bolo tvoje oko prosté,
celé telo bude svetlé; ale keby bolo
tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude tmavé. Ak tedy svetlo, ktoré je v tebe, je
tmou, aká ve¾ká bude sama tma. Nikto
nemôe slúi dvom pánom, lebo buï
jedného bude nenávidie a druhého

milova, buï jedného sa bude pridàa
a druhým pohàda  nemôete slúi
Bohu i mamonu (Mt 6, 22-24.) Ale toto
je ve¾mi nebezpeèný stav anjela zboru,
lebo nie len tak je napísané pre sluobníkov Pánových: Ak niekto kazí chrám
Boí, toho skazí Boh, lebo chrám Boí je svätý, ktorým ste vy (1K 3,17).
...A oný sluha, ktorý znal vô¾u svojho
pána a nezhotovil sa ani neurobil pod¾a jeho vôle, bude ve¾mi bitý... A od
kadého, komu je mnoho dané, bude
sa vyh¾adáva mnoho, a komu mnoho
zverili, od toho budú viacej poadova" (L 12,47-48). Stratil neverný sluha
spasenie? Nie. Ale stratil veènú odmenu
 chválu, ktorú dá Pán dobrým a verným
sluobníkom a správcom Boích tajomstiev: A priiel prvý a povedal: Pane,
tvoja hrivna získala desa hrivien. A on
mu povedal: Dobre, dobrý sluha; e si
bol v mále verný, maj moc nad desiatimi mestami (L 19,16-17).

Ján Siracký

Cestou ivotem, 26. 4. 1969

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

Anonym

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

KÝM MÁME ÈAS
A tak tedy, kým máme èas robme
dobre vetkým a najviac domácim
viery (G 6,10)
Zomrel starí brat v Pánovi. Mnoho rokov
sme spolu ili. Nebol to populárny brat.
Javil sa nám ako èudák, pre svoju povahu
a povaovali sme ho za uzavretého.
Boli sme voèi nemu predpojatí. Èasto
sme sa smiali jeho èudným spôsobom
a mimoriadnej pozornosti akú venoval
malicherným veciam. V tomto oh¾ade bol
tak trochu výstredný.
Odkedy odiiel k Pánovi, dozvedeli
sme sa z jeho ivota veci, o ktorých sme
prv nevedeli. Preto sú nae srdcia naplnené zahanbením a ¾útosou. Bolí nás, e
sme preòho nevykonali, èo sme mohli
vykona v jeho akom ivote.
Jeho ivot bol plný såz a akostí. Jediné diea mu zomrelo, keï malo dva roky. Jeho manelka bola u roky v ústave
choromyse¾ných a on ju vydriaval zo
svojich prostriedkov. il v osamelosti. Azda jedinou zmenou mu bolo, keï ho raz

za èas niekto pozval na èaj. A hneï na
druhý deò sme poèuli nejaké smiene
poznámky o jeho spôsoboch.
Teraz je u preè a my sa pýtame samých seba: Ko¾ko nepatrných vecí sme
mu mohli vykona a spôsobi mu rados?
Ko¾kokrát sme mu mohli preukáza nejakú láskavos, poveda mu nejaké súcitné
slovo, ktoré by vnieslo do jeho ivota trochu svetla a radosti. On je u tam. Nám
zostali len smutné spomienky na nevyuité príleitosti. Ó, by nám Pán odpustil,
e sme jednému z Jeho smädných pútnikov nepodali ani pohár studenej vody.
Èi ale tu nie sú ïalí, ktorým by sme
ete mohli pomôc, vykona nieèo dobré,
poveda slovo útechy v pravý èas ako:
Zlaté jablko v strieborných pletienkoch (Pr 25,11)? Èi niekto z Kristových
uèeníkov nepotrebuje onen pohár vody
ako prejav lásky? Len sa zamyslime, èi si
nespomenieme na niekoho, kto by potreboval pomôc. Nepremekajme a vykonajme to hneï, aby sme nemuseli ¾utova, e sme nevyuili príleitos, na ktorú nás upozornil Pán.
A tak tedy, kým máme èas. Take
teraz. Kým sme na svete. Veï kde bude
k tomu vhodnejí èas ako v prostredí plnom starostí, zármutku a súenia? A kedy, ak nie teraz, v neprítomnosti náho
Pána, môeme jedna v Jeho mene, poveda súcitné slovo plné potechy tým,
ktorí oèakávajú na neho? A èi teraz nie je
èas slúi aj hynúcim? Vôkol nás je ve¾a
príleitostí. Vetko, èo nájde tvoja ruka
èini v tvojej sile, èiò (Kaz 9,10). Podajme pohár studenej vody, prejavme
lásku v skutkoch. Povedzme slovo povzbudenia a poteenia. Upriamujme srdcia hrienikov na Boieho Baránka, ktorý
sníma hriech sveta. Blahoslavený ten,
sluha, ktorého, keï príde Pán, nájde
tak robi (Mt 24,46).
Pravda, nemôeme súhlasi so vetkými a vo vetkom. Niektorých máme radej ako druhých. Niektorí sú èudáci z náho poh¾adu. No jedni i druhí sú Pánovi,
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umytí drahocennou krvou Baránkovou
ak aj my. Sú vykúpení a spasení ako aj
my. Vo veènosti budeme spolu s nimi
oslavova náho Spasite¾a. Preto buïme
vzájomne není a poteujme sa. H¾adajme vzájomné dobro a poteenie. Jedni
druhých bremená neste a tak naplòte
zákon Kristov (G 6,2). Lebo ani Kristus neh¾adal toho, aby sa ¾úbil sám
sebe (R 15,3). I nám Pán hovorí: Posme¾ujte malomyse¾ných, ujímajte sa
slabých a buïte zhovievaví naproti
vetkým (1Te 5,14). Ak je niekto slabí
ako my, preukazujme mu tým väèiu lásku.

a my sme ete na zemi. Zem je bojisko
a nebo miesto dokonalého víazstva viery. Tu na zemi vládne meè a kopija, tam
hore vence a koruny. Tu zakrvavený a zapráený odev, tam bieloskvúci! Tu vzdychanie, tam radostné pokrikovanie. Èo za
rados naplní srdcia poehnaných bojovníkov pri vstupe do neba, miesta dokonalého víazstva! Keï uvidia smr pohltenú
vo víazstvo a satana uvrhnutého do
ohnivého jazera! Keï Kristus skazí hriech
a odstráni vetko poruenie. Potom bude
znie zo sàdc vykúpených Boích veèná
a dokonalá pieseò na chválu a slávu Boiu.

Charles Spurgeon

Frantiek Jan Køesina

Èasopis Kresan,
roèník I., október 1948, èíslo 10

SMR
Pre mnohých ¾udí je smr najdesivejou
realitou. Pre Boie deti smr stratila svoj
osteò Kristovým víazstvom nad òou
a nad satanom. Preto môu h¾adie smrti
do tváre bez bázne. Ne¾akajú sa mylienky na odchod z tohto sveta. Vetci
môu poveda s Pavlom: iadam si zomrie a by s Kristom (F 1,23). Sladké
je umiera v Kristu. Preto vy, ktorí ste
stratili blízkych, neplaète ako tí, èo nemajú nádej. Pamätajte, e je to Kristus, ktorý
má k¾úèe smrti a nie satan. Kristus skrze
svoju smr zahladil diabla, ktorý má moc
smrti. Aká to sladká istota pri pomyslení
na tých, ktorí u zosnuli. Odili. Ako ïaleko? Nám, ktorí tu na zemi ete bojujeme,
sa zdá, e medzi nimi a nami je nesmierna vzdialenos. A nie je.
Na svete meriame vzdialenos èasom.
O niektorom mieste, ktoré je dostupné
len chôdzou povieme, e je vzdialené
to¾ko a to¾ko hodín chôdze. Ako ïaleko
je nebo? Iba jeden, ten posledný výdych
a sme v òom. Nai milí, ktorí zosnuli v Pánovi sú iba na poschodí a my na prízemí.
Nemáme k nim ïaleko. Ich duch je v nebi

èasopis Ze slov pravdy a lásky,
roèník VI., september 1920, èíslo 8.-9.

ENA ODIATA SLNKOM
Ale ene sa dali dve krídla toho
ve¾kého orla, aby odletela na pú,
na svoje miesto, kde ju budú ivi èas
a èasy a pol èasu, preè od tvári hada
(Zj 12,14)
Po preèítaní celej 12. kapitoly Zjavenia
sa mnohí opýtajú: Kto je tá ena? Niektorí myslia, e je to cirkev a jej syn, e
sú tí víazi, due víaziace v pokueniach. Katolíci veria, e je to panna Mária,
a preto ju zobrazujú spolu so slnkom,
mesiacom a hviezdami. Ona, i keï blahoslavená medzi enami, predsa len bola
obyèajným smrte¾níkom. Nie je iadna
krá¾ovná nebies. Apotoli ju nazývajú
matkou a Pán Jei opakovane len enou (J 2,1-4; 19,26). Bola pokornou Boou sluobnicou.
Ale touto enou je nad kadú pochybnos Izrael. Spomeòme si na Jozefov sen:
A ete sa mu sníval iný sen. A rozprával ho svojím bratom a riekol: H¾a,
zase sa mi sníval sen. A h¾a, slnko
a mesiac a jedenás hviezd sa mi klaòalo. A keï to rozprával svojmu otcovi
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a svojim bratom, dohováral mu jeho
otec a riekol mu: Èo je to aký sen, ktorý sa ti to sníval? Èi azda prídeme ja
i tvoja matka i tvoji bratia, aby sme sa
ti klaòali k zemi? (1M 37,9-10) Jozef
bol tou dvanástou hviezdou. Jakob hneï
ten sen správne rozlútil. Videl v òom svoj
dom a dohováral svojmu synovi. Tak aj
my vidíme v onom znamení dom Jakobov, národ izraelský.
Tento ve¾ký div (znamenie) na nebi
nám verne vyjadruje postavenie i stav
pravého Izraela. Pracoval ku pôrodu. Zas¾úbenie dané semenu eny (1M 3,15),
ktoré rozdrtí tomu ve¾kému drakovi hlavu,
bolo základom viery v Izraeli. Narodenie
semena sa stalo nádejou Boieho ¾udu.
Bolo obsahom proroctiev a radosou ien
v Izraeli, ena, keï rodí, má zármutok,
lebo prila jej hodina, ale keï porodí
dieatko, nepamätá viacej na súenie
pre rados, e sa èlovek narodil na
svet (J 16,21). Od zas¾úbenia v raji, e
jej semeno rozdrtí satanovi hlavu, stál
tento pred enou, aby semeno, jej diea,
znièil. Robil, èo mohol, len aby to semeno
neprilo na svet. Bol to on, anjel priepasti (Zj 9,11), ktorý spôsobil to, e kadé
telo poruilo svoju cestu na zemi (1M
6,12). Len jedna rodina nie a stala sa
nosite¾kou Boieho zas¾úbenia z raja. Bol
to Noach a jeho syn Sem. Mohli by sme
uvies celý rad príkladov, ako chcel satan
znièi túto líniu, z ktorej malo vzís zas¾úbené semeno. Dva razy sa pokúal
o Sáru; v tom mu pomáhal Abrahámov
strach. V Egypte chcel znièi vetkých
izraelských chlapcov. Faraón chcel zastavi z politických dôvodov demografický
rast tohto ¾udu, ale satan mal ïaleko
vyie ciele, chcel znièi chlapcov a tak
zamedzi narodenie semena. V krá¾ovskom rodokmeni izraelského národa nieko¾kokrát spôsobil vyhubenie krá¾ovských
synov. Raz sa stalo, e nádej Boieho
izraelského ¾udu závisela na jedinom potomkovi  Joasovi (2Pa 22,10-12). A keï
sa Pán Jei, to semeno eny, narodil,
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nechal Herodes zabi vetky deti v Betleheme. Herodes mal svoj zámer, no satan
svoj. Ale Boh vdy zmaril satanov úmysel. Nikdy ho nedosiahol. A keï bol Pán
Jei na kríi a poloený do hrobu, kameò privalený a zapeèatený a strá pri
òom, zdalo sa, e satan dosiahol, èo
chcel. Kde kto bol sklamaný. I samotní
uèeníci: A my sme sa nadejali, e
on je ten, ktorý ide vykúpi Izraela
(L 24,21). Ako by povedali: Vetko je
stratené! No bolo to naopak. Tu bolo
vydobyté víazstvo a speèatená Boie
slovo. Semenu eny bola rozdrtená päta
pritom, keï rozdrvil hadovi hlavu. A potom zakroèil Boh. Vzkriesil svojho Syna
z màtvych a ...jej diea bolo vytrhnuté
k Bohu a k jeho trónu (Zj 12,5). Tam je
teraz Pán Jei a v Zj 3,21 zas¾úbil: Tomu, kto víazí, dám sedie so sebou na
svojom tróne, ako som i ja zvíazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne.
V súèasnom èase milosti satan sústreïuje svoj hnev na Cirkev. Keï ju nemôe znièi, tak ju chce porui. Chce ju
odvies od Boích mylienok a plánov.
A to sa mu aj pri mnohých podarilo. Jeho
prièinením bola poruená jednota na
mnostvo cirkví s vlastným menom (denominácie). Mnohým veriacim zatemnil
ich slávnu nádej. Niet div, e mnoho veriacich nechce ani poèu o tom, e sme
jedným telom spojeným s Hlavou v nebesiach a e sme tu na svete len cudzinci
a pútnici, ktorí sa nezapletajú do náboenstva a politiky sveta. Aký div, e sa
v mnohých zhromadeniach zvestujú
svetu namiesto krvi jeho kría (Ko 1,20)
skutky a zrak h¾adajúcich duí miesto
na to, èo vykonal Kristus pre nich je obrátený k tomu, èo ony majú kona pre Boha.
To je úmysel satana: zastrie evanjelium.
A darí sa mu to i tam, kde by to veriaci
najmenej èakali. Mnohí z nich sú dnes
u spokojní aj s tým, keï sa svetu len
zbone káe. Buïme na strái, aby sme
neboli oklamaní od satana lebo nie sú
nám neznáme jeho úmysly (2K 2,11).
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Pre nae povzbudenie a napomenutie
nech slúia slová: Pán pozná tých, ktorí sú jeho a: Nech odstúpi od neprávosti kadý, kto menuje meno Kristovo (2Tm 2,19). Tí, ktorí sú Jeho, sú Jeho
Cirkev, ktorá bude k Nemu vytrhnutá
a bude navdy s Ním v sláve.
A potom nastanú na zemi nebezpeèné posledné èasy. Poruenie dosiahne
vrchol. Bude ve¾ké súenie, ktoré predpovedal Pán Jei. V polovici ve¾kého
súenia bude na zem zvrhnutý satan. Na
nebi nastane preto rados. Aj Cirkev sa
bude radova, lebo bude s Pánom: Preto sa vese¾te nebesia, a ktorí stánite
v nich! (Zj 12,12) Na zemi nastanú èasy
hrôzy: A budú znamenia na slnku a na
mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude
zovrenie národov nevediacich kam sa
podie, keï bude huèa more a vlnobitie, take zmàtvejú ¾udia od strachu a
oèakávania toho, èo vetko príde na
svet (L 21,25-26). Beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo zostúpil
k vám diabol, ktorý má ve¾ký hnev, lebo vie, e má krátky èas (Zj 12,12).
Satanov hnev sa obráti na Izrael. Preèo? Lebo Boh zaèal opä jedna so svojím národom. V závere jedenástej kapitoly Zjavenia sa ukázala truhla zmluvy
v jeho chráme. Boh sa rozpomenul na
svoj ¾ud ako za dávna. Vojde s ním v Novú zmluvu. Väèina ¾udu bude u v zemi
svojich otcov, kde zaènú obetova v novopostavenom chráme. Vetko sa bude
schy¾ova k ich skorému obráteniu. Ale
predtým sa na nich sústredí satanov
hnev. Hodina ich vykúpenia vak ete nenastala. Príde, keï obrátia zrete¾ k Nemu,
ktorého prebodli a a povedia: Poehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom (Mt 23,39). Medzitým vak zakroèí
Boh A ene sa dajú dve krídla toho
ve¾kého orla, aby odletela na pú, na
svoje miesto, kde ju budú ivi èas
a èasy a pol èasu, preè od tvári hada
(Zj 12,14). Krídla zobrazujú rýchlos. V spechu a chvatom vychádzal Izrael z Egypta.

29
Vy ste videli, èo som uèinil Egypanom, a niesol som vás ako na krídlach
orlov a doviedol som vás k sebe (2M
19,4). Porovnaj tie 5M 32,10-12;  36,8.
No tentoraz to bude útek z Jeruzalema
a Judska, pretoe tu sa sústredí prenasledovanie. Tu budú zabití tí dvaja svedkovia pre svedectvo proti elme. Tu nebudú môc kupova a predáva tí, ktorí nebudú ma znamenie elmy na svojich
èelách alebo rukách. Preto ich Boh bude
zázraène ivi. On im ...pripraví stôl
pred ich protivníkmi. Tak, ako dostal
Izrael mannu na púti, tak bude na púti
ivená táto ena tri a pol roka (èas a èasy
a pol èasu ako bolo prorokované v Danielovi 7,25). Vtedy bude hovori Boh k jej
srdcu: ...a zavediem vás na pú národov a tam sa budem s vami súdi tvárou v tvár; ako som sa súdil s vaimi
otcami na púti Egyptskej zeme, tak sa
budem súdi s vami, hovorí Hospodin
(Ez 20,35-36). Tie sa splní slovo proroka
Hozeáa: Preto, h¾a, ja ju prehovorím
a vyvediem ju na pú a budem hovori k jej srdcu. A dám jej jej vinice a
odtia¾ aj údolie Áchor za dvere nádeje,
a tam odpovie ako za dní svojej mladosti a ako v deò, v ktorý ila hore
z Egyptskej zeme (Hoz 2,14-15). Vtedy
sa splnia mnohé miesta Písma, ako alm
35,1-5; Izaiá 26,20-27; a i. Pán Jei hovoril o tomto úteku pre svojim ukriovaním: Keï tedy uvidíte ohavnos spustoenia, o ktorej hovoril prorok Daniel,
e stojí na svätom mieste (Kto èíta,
rozumej!), vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy; kto bude na
postreí, nech nezostupuje, aby vzal
nieèo zo svojho domu, a kto na poli,
nech sa nevracia spä, aby vzal svoje
rúcho...Ale modlite sa, aby sa vá útek
neprihodil v zime ani v sobotu (sviatok) (Mt 24,15-20).
Keï satan uvidí tento útek: ...pustil
zo svojich úst za enou vodu ako rieku, aby ju odniesla rieka (Zj 12,15). Èo
je to za rieka? Je to doslovne rieka? To je

blok 22 + obálka.qxd

14.12.2014

21:37

Page 30

KRESAN

30
celkom moné! Preèo by satan nemohol
za òou vrhnú vodu, keï bude robi divy
a zázraky také, e ...aj ohòu dáva zostupova z neba na zem pred ¾uïmi (Zj
13,13). Ale ako zadávna pomohlo more
národu izraelskému, keï vyiel z Egypta,
tak zem pomôe ene: Ale zem pomohla ene; lebo zem otvorila svoje ústa
a pohltila rieku, ktorú pustil drak za
òou (Zj 12,16). Je ale moné, e voda
symbolicky predstavuje vojská (pozri Iz
8,7-8; Jr 46,8; 47,2).
Po zmarení týchto svojich úmyslov sa
drak: ...rozhneval na enu a odiiel bojova s ostatnými z jej semena, ktorí
zachovávajú prikázania Boie a majú
svedectvo Jeia Krista (Zj 12,17). Je
vidie, e mnohí z tohto národa zostanú
v Jeruzaleme a inde na zemi. Proti nim bude obrátené satanove úsilie, aby ich zviedol alebo znièil (Zj 6,9; 7,17; 13,7-8; 15).
Aj nás by chcel zvies. Veï chcel Pána Jeia (L 4). A keï Ho nemohol zvies,
chcel Ho znièi; to, èo sa nám hovorí
v evanjeliách (L 4,29; 8,23 a i.) nie je v skutoènosti niè iné, ako satanovo prahnutie
po usmrtení Pána Jeia. I nás chce alebo zvies alebo znièi. Odvráti od evanjelia slávy Kristovej k inému evanjeliu
(¾udskému, satanovmu evanjeliu) a ak sa
nedáme, potom zastrai a znièi. No my
...sa nadejeme na ivého Boha, ktorý
je Spasite¾om vetkých ¾udí, najmä
verných (1Tm 4,10), a ktorý a dodnes
vysiela svojich anjelov do sluby tým,
ktorí majú dediène obdra spasenie
(d 1,14; Sk 5,19; 12,7). Ak má Boh s nami na zemi ete nejaké úmysly, potom sa
nám ani vlas na hlave neskriví bez Jeho
vôle. Boh má ete mnohé úmysly s Izraelom, a preto tento národ nevymiera a nesplynie s národmi. Preto si ich tie ochráni i v dobe ve¾kého súenia. K tomu, èo
koná Boh a dopúa nemôeme inak, len
zvola: Ó, hlbino bohatstva a múdrosti
a známosti Boej! Aké nevyspytate¾né
sú jeho súdy a nevystihnute¾né jeho
cesty! (R 11,33).

Anonym

Èasopis Ze slov pravdy a lásky,
roèník XIX., máj 1935, èíslo 5

KRISTOVA LÁSKA
Tajomstvo náho oddelenia od sveta je
v láske. On nás miloval a miluje. Jeho láska nás získala. Keï pohliadneme vierou
na dôkaz Jeho lásky k nám, na Jeho prebodnuté ruky a nohy za nás, na Jeho
potupnú smr kvôli nám, vyznávame: My
milujeme jeho, pretoe On prvý miloval
nás. Pre Jeho lásku k nám a pre nau
lásku k Nemu sme sa stali pútnikmi a cudzincami. Ideme za Ním. Nae srdcia sú
u Neho a u skoro budeme pred Ním
tvárou v tvár.

Anonym

Èasopis Ze slov pravdy a lásky,
roèník XIX., jún 1935, èíslo 6

KÁZEÒ A VÝCHOVA
Písmo nám hovorí, e Boh trestá kadého, kto je Jeho synom. Lebo koho Pán
miluje, toho kázni a vihá kadého, koho prijíma za syna (d 12,6). Ako dlho?
Dokým budeme na zemi. Keby sme boli
bez bázne a bez patriènej výchovy spojenej s kázòou, neboli by sme synovia,
ale cudzoloòatá. Boh je ná nebeský
Otec a tak nás stále vyuèuje, napomína,
názorne poúèa, kára, trestá. A nám sa
niekedy zdá, e celý ná ivot je zonurovaný. Ale èi sa tak nejaví výchova aj
tvojím deom, brat, sestra? Nemyslia si,
e si ich svojimi nariadeniami zonuroval,
a e sa nemôu hnú? Ty vak vie preèo
to robí, aj keï to tvoje deti nechápu. Ty
si si istý, e tvoje deti raz povedia, e napriek tomu predsa len mali astnú a radostnú mlados a e sa v nej nauèili
mnoho dobrého.
Aj Boh si je istý, e my raz, a budeme
u Neho, povieme, e sme mali astnú
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pú k nebesiam a e sme sa na nej mnoho
nauèili. Teda nemyslime na zonurovanie,
ale na výchovu. Boh nás vychováva v zhromadení, súkromne a akosami pre nebesia a pre veènos a k námu dobru, aby
sme sa stali úèastnými Jeho svätosti.

Frantiek Jan Køesina

Èasopis Ze slov pravdy a lásky,
roèník XIX., august 1935, èíslo 8

TICHÉ ROZHOVORY
1. Preèo písal Pán Jei
prstom na zem?
Nieko¾kokrát mi bola poloená otázka,
preèo Pán Jei písal prstom na zem (J 8,
1-12). Preto na òu odpovedám a na celý
text Písma v èasopise.
Pán Jei sa dvakrát sklonil k zemi
a písal. Prvý raz, keï postavili farizeji
a zákonníci pred Neho enu a alovali na
òu. Bola pristihnutá v cudzolostve, pri èine. ako sa prehreila. Nevyhovárala
sa. Jej vina bola dokázaná.
Pán sa sklonil a písal. Preèo? Snáï
chcel naznaèi ene, e jej meno je napísané na zemi, pretoe Boh povedal: Nádejou Izraelovou je Hospodin. Hanbi
sa budú vetci, ktorí a opúajú! Tí,
ktorí odstupujú odo mòa, budú zapísaní v zemi, pretoe opustili prameò vody ivota, Hospodina (Jr 17,13). Èo sa
zapíe do zeme, zaniká. Je doèasné. Toto miesto bolo iste známe vetkým idom
a ak ho chcel Pán pripomenú ene a farizejom, teda na toto miesto Písma upozornil svojím písaním na zem. Chcel asi
poveda: Vetci idú do zahynutia, ktorých
mená nie sú zapísané v knihe ivota.
Farizeji sa ale neprestávali doadova
odpovede. Chceli poèu Jeho úsudok.
Poznali Jeho lásku k hrienikom a èakali,
e povie nieèo proti zákonu a v prospech
eny a dá im príleitos, aby Ho obalovali pred idovskou radou, e ruí zákon.

Ale ak sa vysloví pre zákon a dá enu
ukameòova, stratí priazeò a lásku ¾udu
a im dá príleitos k obalovaniu pred
Pilátom, e si nárokuje právomoc, ktorá
patrí iba vladárovi. Iba vladár mohol
odsúdi na smr a da vykona rozsudok.
Vetko mali dobre premyslené, rozprestreli sie, ale sami sa do nej chytili.
Keï dobiedzali do Neho, Pán sa zdvihol a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí na òu kameò.
A po druhý raz sa zohol a písal na zem.
Títo alobci neboli lepí, ne obalovaná.
Boli na rovnakej úrovni s òou. Tie ich
mená neboli zapísané v knihe ivota, ale
v prachu zeme. Lebo nieto rozdielu,
vetci zhreili a postrádajú slávy Boej (R 3,23).
Kto z vás je bez hriechu, nech prvý
hodí na òu kameò  rozumej: bez podobného hriechu, ktorého sa ona dopustila. Lebo sudca nesmie by vinný z rovnakého skutku ako obalovaný, ktorého
súdi. Títo alobci chceli uvies Pána do
nerieite¾nej situácie a ocitli v nej sami.
Ale oni poèujúc to a súc obviòovaní od svojho svedomia vychádzali jeden po druhom, poènúc od starích a
do posledných, a zanechaný bol Jei
sám, i ena, stojaca v prostredku. Ten,
ktorý po tejto udalosti povedal: Ja som
svetlo sveta, osvietil ich temnosti. V Jeho prítomnosti a vevedúcnosti sa nikto
neopováil zdvihnú kameò, pretoe by
ho musel hodi najprv sám do seba.

2. Kto je novák?

Nie novák (2Tm 3,6)

a) Novák duchovne
Revidovaná biblia prekladá: Nie novo
obrátený. Novák z duchovného h¾adiska je èlovek nedávno obrátený. Jedná sa
o brata, ktorý je vlastníctvom Pána Jeia
krátky èas. Cirkev ho ete nepozná, ete
nie je preskúaný a osvedèený a preto
nemá zaujíma v zbore vedúce miesto.
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b) Novák vekom
Ani vekom mladí bratia sa nemajú postavi na vedúce miesta, aj keby boli veriaci
dlhiu dobu. Majú do nich pozvo¾na dorasta. Mlados je náchylná k mnohým
výstrednostiam aj v náboenských veciach a výstrednos vdy kodí cirkvi.

Anonym

Èasopis Ze slov pravdy a lásky,
roèník XIX., október 1935, èíslo 10

ÈÍM SA ZAMESTNÁVA?
Vetci sme náchylní zamestnáva sa viac
svojimi pocitmi, radosou, prácou, ne
Pánom Jeiom a naím postavením
v Òom. A preto sa málo radujeme a namiesto ivota v radosti, v ktorom by sme
neprestávali chváloreèi a vzdáva vïaky
za vetko, èo Boh vykonal pre nás, ijeme ivot sklamania a alostenia nad tým,
èo sme neuèinili. Èím viac budeme premý¾a o Pánovi Jeiovi a Bohu ïakova
za Jeho dokonané dielo, tým viac budeme môc aj my kona nieèo pre Neho. Èo
budeme kona, budeme kona z lásky
k Nemu a nie pre márnu ¾udskú chválu.
Ak ale konanie a èinnos majú prvé miesto v naich srdciach, tak málo konáme
a to, èo robíme, ete za ve¾a nestojí.

Anonym

Èasopis Ze slov pravdy a lásky,
roèník XIX., november 1935, èíslo 11

HRIECH ODDE¼UJE
A malomocný, na ktorom by bola taká
rana, bude ma svoje rúcho roztrhnuté
a jeho hlava bude rozpustená a zarastenú bradu zakryje a bude vola: Neèistý, neèistý! Po vetky dni, v ktoré
bude na òom rana, neèistý bude, neèistý je; sám bude býva vonku za
táborom (3M 13,45-46).

Malomocní ¾udia museli by oddelení.
Hriech vzïa¾uje veriaceho od Boha a odde¾uje ho od bratov. Chráòme sa hriechu
 príèiny, pre ktorú musí by veriaci vylúèený z obecenstva.
Pán nás spojil s Bohom a tie navzájom. On je cesta, ktorá vedie k Otcovi, On
je dverami, ktorými sa vchádza do cirkvi.
Nech teda nevojde niè medzi nás a Neho,
aby sme nemuseli vola: Neèistý som!;
aby sme nemuseli býva sami vonku za
táborom a by bez podielu na svätých
veciach a vnútornom svätom obecenstve
s vykúpenými Boími.

Anonym

Èasopis Ze slov pravdy a lásky,
roèník XX., marec 1936, èíslo 3

Z PRÍTOMNOSTI BOEJ
Keï sa vracal Moji z hory Sinai, z prítomnosti Boej, jeho tvár sa skvela.
Prináal so sebou nieèo zo slávy a velebnosti Toho, s ktorým tam dlel a s ktorým
hovoril. ¼udia to ihneï spozorovali.
Keï ideme zo zhromadenia, ideme
z prítomnosti Pánovej. Prichádzame od
Neho, od Jeho stola, ktorý nám prestrel
v zhromadení. Je to na nás vidie, e
ideme z miesta, o ktorom povedal Pán,
e je tam uprostred? Lebo kde sú dvaja
alebo traja zhromadení v mojom mene, tam som ja v ich strede (Mt 18,20).
O èom hovoríme, keï ideme z prítomnosti Pánovej? Sme naplnení Boím Slovom,
ktoré sme tam poèuli?
Ale aj slúiaci bratia nech si vdy pripomenú, èi sú sluobníkmi, ktorým Pán
dáva pokrm pre druhých, alebo predkladajú veriacim nieèo, èo nie je od Neho,
èo nie je On sám?
Keï bol Pán na zemi, kázal sám seba.
Keï je na nebi, podáva v Slove sám seba. Predkladáme veriacim Jeho? Ak áno,
potom nejdú Boí vykúpení od stolu
Pánovho, ktorým je kadé zhromadenie,
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prázdni. Idú z prítomnosti Pánovej domov
nasýtení. A to musí by na nich vidie.

Josef Kurz

Èasopis Ze slov pravdy a lásky,
roèník XX., január 1936, èíslo 11

VYJDIME K NEMU VON!
Vyjdime tedy za ním von za tábor nesúc jeho pohanenie... Tedy skrze neho
obetujme vdycky Bohu obe chvály,
to jest ovocie rtov, vyznávajúcich jeho
meno (d 13,13-15).

Toto známe miesto Boieho Slova nám
ukazuje na dve skutoènosti: na to, aké je
nae postavenie a aká je naa úloha.
Predovetkým je nutné zauja správne
postavenie voèi svetu ako pútnik a cudzinec a a potom sa môe hovori o obetovaní duchovných obetí vzácnych Bohu
skrze Pána Jeia Krista.
Keï ziiel Abrahám do Egypta, nemal
tam ani stan, ani oltár. A keï sa navrátil tam, kde ho chcel Boh ma, opä je
zmienka o stane (putovaní) a oltári (dobroreèení), (1M 13,3-4). Toto poradie je
zachované aj tu.

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

Ján Siracký

Èasopis Kresan,
roèník I., apríl 1948, èíslo 4.

PREDIVNÝ
Lebo diea sa nám narodilo, syn nám
je daný, a knieatstvo bude na jeho pleci, a nazvú jeho meno: Predivný... (Iz 9,6)
Toto je jedno z mnohých významných
mien náho poehnaného Pána. Dávno
pred Izaiáom vyslovil toto meno anjel
Hospodinov, ktorý sa ukázal Manoachovi.
Tento anjel, ktorý sa v Starom Zákone
èasto ukazoval, je nestvorený anjel. Jakob ho menuje Vykupite¾: Anjel Hospodinov ma vyprostil zo vetkého zlého... (1M 48,16). To je ten anjel, ktorého
mali poslúcha Izraeliti na púti, ktorý mal
moc odpúa prestúpenia, v ktorom je
meno Boie (2M 23,20-23). To je ten anjel, ktorého prítomnos ich zachovala
V kadom ich súení mal aj on súenie, a anjel jeho tvári ich ochraòoval
(Iz 63,9). Ten istý anjel povedal: Moja tvár
pôjde, a dám odpoèinutie (2M 33,14).

Ten istý povedal tie: A vyiel anjel Hospodinov z Gilgala hore do Bochíma
a riekol: Vyviedol som vás hore z Egypta a doviedol som vás do zeme, o ktorej som prisahal vaím otcom a riekol
som: Nezruím svojej zmluvy s vami
na veky (Sd 2,1). On sa ukázal i Mojiovi v horiacom kre, keï k nemu hovoril
ako Ja som (2M 3). Ten istý sa ukázal aj
Jozuovi, ktorý sa mu klaòal. Aj Jakob s ním
zápasil, s Hospodinom Bohom Zástupov
...vo svojej munej sile knieatsky
zápasil s Bohom. Ale Hospodin je Boh
Zástupov, Hospodin jeho pamiatka
(Hoz 12,4-5). Malachiá hovorí, e tým
anjelom zmluvy je sám Pán, ktorý navtívil aj Abraháma v podobe èloveka (1M 18).
O sedemsto rokov po týchto zjaveniach, Izaiá hovorí o Predivnom, ktorý sa
zjavil v ¾udskej podobe medzi svojím ¾udom. My dnes u vieme jasne, e tým Predivným je ná Pán. Nijaká myse¾ vak nevystihne håbku jeho osoby. Nijaké srdce nepochopí a nijaké pero neopíe, aký predivný je ná Pán. Predivný je, keï o Òom
hovoríme ako o jednorodenom Synovi Otcovom, Na poèiatku bolo Slovo a Slo-
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vo bolo u Boha a Slovo bol Boh. Ten, to
slovo, bolo na poèiatku u Boha. Vetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, èo povstalo (J 1,1-4). Lebo v òom je stvorené
vetko, èo je v nebesiach i èo je na zemi, vidite¾né i nevidite¾né, buï tróny,
buï panstvá, buï knieatstvá, buï
vrchnosti, to vetko je stvorené skrze
neho a cie¾om neho (Ko 1,16-17). On je
obrazom nevidite¾ného Boha, odbleskom jeho slávy (d 1,3). Taký Predivný
je ten, ktorý bol a je vdy jedno s Bohom.
Ná Pán je Predivný aj vo svojom poníení, Ktorý súc v podobe Boha, nepovaoval toho za lúpe by rovný
Bohu, ale sám seba zmaril tým, e prijal podobu sluhu a stal sa podobný
¾uïom a súc v spôsobe nájdený ako
èlovek poníil sa stanúc sa posluným
a do smrti, a to smrti kría (F 2,6-8)
Lebo tak sa nazdám nezaujíma sa anjelov, ale sa zaujíma semena Abrahámovho (d 2,16). Aký to predivný zostup! On, ktorý stvoril vetko, aj anjelov,
bol uèinený málo niím od anjelov. Odloil svoju vidite¾nú Boskú slávu a zjavil
sa na zemi v podobe èloveka. Áno, bol
Predivný aj keï sa zjavil v tele. A preto
aj to splodené sväté bude sa vola Syn
Boí (L 1,35). Tak to oznamoval anjel
o Predivnom, ktorý bol pravý Boh a pravý
èlovek Aj keï sa narodil na zemi ako
diea, neprestal odpoèíva v lone svojho
nebeského Otca.
Bol Predivný v celom svojom ivote na
zemi. O tom nám podávajú krásne svedectvo Jeho uèeníci. Èo bolo od poèiatku, èo sme poèuli, èo sme svojimi oèami videli, na èo sme sa dívali, a èoho
sa nae ruky dotýkali, o slove ivota.
A ten ivot sa zjavil, a videli sme a svedèíme a zvestujeme vám ten veèný
ivot, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám
(1J 1,1-3). Predivná je Jeho sluba, trpezlivos a vetko, èo nám Svätý Duch oznámil z Jeho pozemského ivota. Èím viac
o Òom premý¾ame, tým Predivnejím Ho
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vidíme. Tým predivnejia je skutoènos, e
On poloil svoj ivot ako výkupné za
mnohých. On spravodlivý, trpel za nás
nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. On, ktorý hriech neuèinil, uèinený bol
hriechom pre nás, takto niesol nae hriechy na svojom tele na krí. On predivný
vo svojom diele na kríi, ktorého håbku
nikdy nevystihneme. A èo máme poveda
o Jeho predivnej láske, milosti, v ktorej sa
k nám sklonil ku kadému osobitne? Aké
predivné je i to, e On pozná kadú svoju
ovcu pod¾a mena. Kadú vedie, pasie
a prihovára sa za òu u Boha. Stojí pri nej
a napráva ju. Kto v Neho verí, toho nikdy
neopustí ani nezanechá. Predivné sú
i Jeho cesty s nami. Vedie nás svojimi
oèami a svojou mocnou rukou. Jeho vemohúca láska je na naej strane.
Predivná je i Jeho milos, o ktorej
C. H. Spurgeon raz povedal: V istý veèer, keï som sa uberal po namáhavej práci domov, som bol ve¾mi smutný. V tom
ako blesk prelo cez moju myse¾: Dos
má na mojej milosti! Áno, Pane, povedal som a naplnila ma rados. V tom okamihu som videl, aká nezmyselná je nevera. Pripadal som si ako malá rybka vo
ve¾kej rieke, ktorá sa bojí, e zomrie smädom. Bol som ako malá myka v Egyptských sýpkach v rokoch hojnosti, ktorá sa
bojí, e umrie hladom. A pripadal som si
ako èlovek na vrchoch, ktorý sa bojí, e
sa zadusí pre nedostatok èerstvého
vzduchu. Ó, dua moja, neboj sa, jedz, pi,
dýchaj dosýta a ete stále dos zostane.
Pán bude Predivný aj keï sa nám zjaví vo svojej sláve. Aké slávne to bude,
keï Ho uvidíme tvárou v tvár. Potom poznáme cele Jeho osobu a predivné cesty
s nami. S akým údivom budeme h¾adie
na Neho. Keï príde so svojimi svätými
anjelmi a osvieti nebesia; keï príde, aby
zaloil svoje krá¾ovstvo na zemi. On bude
hovori pokoj národom a uvedie celé
stvorenie do pravého stavu. Potom bude
kra¾ova a jeho svätí s Ním. Aké to bude
slávne! On je Predivný a celý iadostivý.
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Predivný je On vo svojej osobe, v kadej
pravde, ktorú uèil, v kadej povinnosti,
ktorú nám zanechal, v kadej úteche a nádeji, ktorú v nás vzbudzuje. Jeho vetko
obklopuje a slúi Mu na slávu. Kto Ho
poznal, hotový je zvola s Lutherom:
Radej by som bol s Kristom v pekle, ako
bez neho v nebi!

Súhrn Boieho zjavenia
o tom Predivnom je asi tento:
l

l

l

l

l

Veríme v Neho ako vo svojho
Ve¾vodcu a Spasite¾a (Sk 5,31).
Vyznávame Ho ako svojho Pána
(R 10,9).
Máme vykúpenie skrze Jeho krv
(Ef 1,7).
Nasledujeme Ho ako náho uèite¾a
(Ef 4,20).
Sýtime sa Ním ako nebeským
chlebom (J 6,48).

l

l

l

l
l

l
l

l
l

Ideme k Nemu, keï sme smädní
(J 6,37).
Vchádzame k Bohu skrze Neho
ako cez dvere (J 10,9).
Spojení sme s Ním ako letorasty
na vinièi (J 15,5).
V Òom odpoèívame (Mt 11,28).
V Òom máme orodovníka
(d 2,18).
Skrze Neho víazíme (1K 15,57).
V Òom máme veèný ivot
(1J 5,11-12).
V Òom máme vzkriesenie (F 3,20).
Koneène s Ním sa ukáeme
v sláve (Kol 3,4).

Nech Duch Svätý naplní
nae srdcia tým Predivným.
Potom budeme v Neho
dúfa a Jemu sa klaòa.

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 2. 12. 1969

MODLITBA A RADOS
Vdycky sa radujte. Neprestajne sa
modlite. (1Te 5,16-17)

Prvú èas náho citátu by sme si vetci
priali zakúa. To je ale moné iba tam,
kde kresania plnia i tú druhú èas  neprestajne sa modlia. Modlitbou udrujú
kontakt s Bohom, bez ktorého nie je moné ma pravú rados. Strati tento kontakt
znamená strati i túto rados. Kto by túto
rados h¾adal v telesných iadostiach,
ten sa doèká ve¾kého sklamania. H¾a, èo
o tom napísal u prorok: Preèo vynakladáte peniaze na to, èo nenasycuje
(Iz 55,1-2)? Namiesto platenia za rozkoe, namiesto práce a úsilia o túto rados,

poïte k Pánovi a kúpte si bez peòazí pravú rados, ktorá vás uspokojí opravdivo
a trvale. Neh¾adajte ju na miestach, kde
sa hovie iadosti tela, iadosti oèí a pýche ivota, ale vo svojej komôrke na
modlitbe ju dosiahnete. Len v utíení sa
na modlitbe dosahuje dua pravú rados.
Vtedy, keï je èlovek sám s Bohom, tam
sa uèíme poèu aj mlèanie. To je to tajomné stretnutie v skrytosti s Tým, ktorý vidí
v skrytosti a potom odplatí zjavne. Len
v tejto osamotenosti sa zjavuje On, ktorému kadá iná prítomnos prekáa. Len
v súkromí s Bohom je kola, v ktorej poznávame, e Boh je a e tých, ktorí Ho
h¾adajú, odmieòa.
To znamená:

Neprestajne sa modlite!
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A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom,
ktoré by bolo bývalo dané niekomu
medzi ¾uïmi, v ktorom by sme mali
by spasení.
(Sk 4,12)
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.

ODPORÚÈAME

Uvedené tituly, ako aj zoznam ïalej literatúry je moné získa na adrese:
Misijná spoloènos evanjelia Jeia Krista, Púpavova 4, 84104 Bratislava,
alebo na adrese redakcie èasopisu Kresan.

Svätá Biblia

Z pôvodných jazykov preloil Prof. Jozef Roháèek. Pod¾a prvého revidovaného vydania z roku
1951 vydala Slovenská biblická spoloènos

Dr. Theol. Lothar Gassmann:

Pozor, posledné èasy!

Útok na Cirkev Pána Jeia v posledných èasoch. Ako sa napåòa? Ako mu máme èeli? 40 strán.

Nikolaj Petroviè Chrapov:

astie stratených duí,
I. Otec, II. Krst ohòom, III. Skúka

Trojzväzkové dielo N. P. Chrapova z obdobia krutovlády komunizmu v Rusku je svedectvom
o tom, ako Pán Jei Kristus pomáha veriacim a verne oddaným Jemu, nech u trpia pre nedorozumenie alebo úmýselným prenasledovaním. V 1. zväzku (177 strán) je na príbehu rodiny
Vladykinovcov vykreslený osud autorových rodièov a jeho detstvo. 2. zväzok (312 strán) vykres¾uje osudy troch mladých ¾udí, ktorí dozrievajú v muov a nájdu skutoèný ivot. V 3. zväzku
(350 strán) sa spájajú dejové nitky z minulosti do celku. N. P. Chrapov pod¾ahol 6.novembra 1982
utrpeniu saených táborových podmienok, ktorým bol vystavený a do konca. Jeho ivot je príkladom astia strateného ivota a popisuje ho zástupne za vetkých, ktorí boli umlèiavaní.



Objednávky mono zasiela na www.msejk.sk alebo adresu redakcie èasopisu Kresan.
Archív èasopisu KRESAN aj na www.kzbratislava.sk

