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ÚVOD
Miroslav Vyhnánek

SLOVO VYLO Z ÚST
SPRAVODLIVOSTI
Boh je
Bez oh¾adu na elanie ¾udí, aby Boh nebol, Boh je a raz sa kadý èlovek skloní
pred Ním, lebo On slávnostne prehlásil
v Biblii:
Prisahal som sám na seba, slovo
vylo z úst spravodlivosti, ktoré sa
nevráti spä, e sa mne skloní kadé
koleno, e na mòa bude prisaha kadý jazyk. A povie: Len v Hospodinovi
mám kadú spravodlivos a silu. K nemu prídu. A hanbi sa budú vetci, ktorí sú zapálení proti nemu. (Iz 45,22-24)

Boh prisahá na seba. Preèo?
¼udia prisahajú na väèieho ak rieia
vzájomný spor, alebo na súde, e budú
hovori len èistú pravdu, alebo pri vstupe
do významnej funkcie, e ju budú vykonáva pod¾a práva, ústavy a pod.
Boh prisahá na seba preto, lebo nemá
na koho väèieho prisaha. Tak, ¾udsky
zrozumite¾ne, pomáha ¾uïom veri Mu,
lebo hovorí èistú pravdu. On nepotrebuje
prísahu k tomu, aby nás presvedèil o hodnovernosti svojho slova. My to potrebujeme, lebo neveríme tomu, èo hovorí
v Biblii. A tak nás miluje, e sa zniuje
k námu spôsobu, akým dokazujeme, e
nebudeme klama, ale hovori pravdu
a niè iné, iba pravdu.

Boh je Duch
Duch nemá telo, ani ústa. Ale aby sme
poznali:

l
l

l
l

l

l
l

l

Odkia¾ sa vzalo Slovo Boie, hovorí:
slovo vylo z úst spravodlivosti.
Kto to hovorí v Biblii, e to hovorí
Spravodlivos. Boh je Duch. Èistá
Spravodlivos.
e pre svoj pôvod v Bohu je Biblia
slovom Boím.
e Boie slovo je pravda Spravodlivosti a preto sa má srdce pred ním
skloni a nie ním pohàda
e postojom srdca k Slovu Spravodlivosti vyjadruje èlovek svoj postoj
k Bohu.
Neodvolate¾nos Boieho Slova: ktoré
sa nevráti spä.
Duchovnú silu Slova Spravodlivosti,
e vyvolá v srdciach ¾udí, ktorí ho prijmú, vieru a vzývanie Pánovho mena:
Len v Hospodinovi mám kadú spravodlivos a silu. K nemu prídu.
Ako to bude s tými, ktorí sú zapálení
proti nemu  hanbi sa budú vetci.

Èo prehlasuje
Spravodlivos?
Toto: ... mne skloní kadé koleno, na
mòa bude prisaha kadý jazyk. A povie: Len v Hospodinovi mám kadú
spravodlivos a silu. K nemu prídu.
A hanbi sa budú vetci, ktorí sú zapálení proti nemu.
Keïe je Boie slovo neodvolate¾né,
nemá zmysel pochybova o òom. Naopak. Ve¾ký zmysel má veri mu a vpusti
do srdca.

Len v Hospodinovi
Môem sa pripoji a poveda: Len v Hospodinovi mám kadú spravodlivos
a silu? Len v Òom. Èo to vlastne vyhlasujem? Toto: Ja nemám vlastnú spravodlivos. Boie slovo hovorí to isté o ¾udskej spravodlivosti:
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Vetci sú pod hriechom, ako je napísané: Nieto spravodlivého ani jedného (R 3,9-10).
A kvôli tomuto výroku Písma sú mnohí
zapálení proti Bohu.
Preèo nie sú aj tamtí, ktorí to k¾aèia
a hovoria pred Bohom: Len v Hospodinovi mám kadú spravodlivos a silu,
a preèo sa nehanbia pred Bohom?
Pretoe poznali, e je to pravda a uverili Bohu. K¾akli pred Ním na svoje kolená
aj vo svojom srdci ako nespravodliví
pred Spravodlivým a vyznali Mu: Som
nespravodlivý. Viem to. Nikto okrem Teba, Boe, nie je spravodlivý. Kadý èlovek je luhár, ak to o sebe tvrdí. Ty hovorí
pravdu. Niet spravodlivého ani jedného,
lebo sme vetci pod hriechom.

Pán Jei  nádej
pre pokorných
Boh poslal na svet svojho Spravodlivého
Syna, aby zomrel za nespravodlivých.
Aký je toto prejav Spravodlivého Boha?
Je to dôkaz Jeho lásky k nespravodlivým.
Ale Boh tak dokazuje svoju lásku
naproti nám, e keï sme my ete boli
hrienikmi, Kristus zomrel za nás
(R 5,6) ...Spravodlivý za nespravodlivých... (1P 3,18)

Preèo to urobil? A naèo?
1. Aby bol Spravodlivý voèi hriechu. Aby
bol hriech odsúdený. Aby nezostala
nepotrestaná jediná nespravodlivos
hriechu vykonaná ¾uïmi. Aby bolo
naplnené Boie právo vo veriacich.
(R 8,3-4).
2. Aby sa nespravodliví stali spravodliví
vierou v Pána Jeia Krista, ktorého
Boh vzkriesil z màtvych, ktorý bol
vydaný pre nae hriechy a vstal
z màtvych pre nae ospravedlnenie.(R 4,24-25).
3. Aby ospravedlnených Jeho krvou zachránil od budúceho hnevu (R 5,9).

4. Aby vetkým, ktorí Ho prijmú, stal sa
Kristus Boou spravodlivosou (1K
1,30), ktorí nemajú vlastnú spravodlivos, ale spravodlivos Boiu skrze
vieru v Pána Jeia Krista. Ale to, èo
mi bolo ziskom, poloil som pre
Krista za stratu... aby som bol nájdený v òom nemajúci vlastnej spravodlivosti, spravodlivosti zo zákona, ale majúci spravodlivos skrze
vieru Kristovu, spravodlivos z Boha, zaloenú na viere... (F 3,7-9).
V Novom Zákone je napísané, e preto,
e Pán Jei vykonal Otcovu vô¾u a zomrel za nespravodlivých, e Ho Boh
vzkriesil a posadil na svoj trón ako Pána:
aby sa v mene Jeia sklonilo kadé
koleno bytostí ponebeských, pozemských a podzemských, a kadý jazyk
aby vyznal, e Jei Kristus je Pánom,
na slávu Boha Otca (F 3,10-11).
Milý èitate¾, uver dnes v Pána Jeia
Krista. Skloò pred Ním svoje kolená, vyznaj Mu: Len v Tebe mám spravodlivos a silu. Ty si môj Spasite¾ a Pán.
l

l
l

Lebo keï vyzná Pána Jeia svojimi ústami a uverí vo svojom srdci, e ho Boh vzkriesil z màtvych,
bude spasený.
Lebo srdcom sa verí na spravodlivos
a ústami vyznáva na spasenie.
Lebo Písmo hovorí: Nikto, kto verí
v neho, nebude zahanbený (R 10,
9-11).

Ale vetkým zapáleným proti nemu Písmo vopred hovorí, e príde deò súdu
a pok¾aknú a vyznajú: Jei Kristus je
Pán  a budú sa hanbi, keï uvidia, e
v nevere pohrdli Pánom Hospodinom.
Boh tedy prehliadol èasy nevedomosti, ale teraz zvestuje ¾uïom, vetkým, vade, aby èinili pokánie, pretoe
ustanovil deò, v ktorý bude súdi celý
svet v spravodlivosti v osobe mua,
ktorého urèil nato, a podáva vieru
vzkriesiac ho z màtvych (Sk 17,30-31).
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Milí èitatelia, zanechajte ¾udské predstavy o Bohu  e nie je, ¾udské
pochybnosti  èi je, ¾udské odhady aký by mal by alebo dohady, aký asi je.
Uverte v Pána Jeia, aby ste neboli zahanbení pred Ním a zavrhnutí.

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

PÁN JEI
JE DOBRÝ PASTIER,
VZKRIESENIE I IVOT
Prvých uèeníkov Pána Jeia Krista ¾udia
z ich okolia nazvali Kristovcami. V naom
jazyku sa zauívalo pomenovanie kresan, ale lepie a výstinejie je slovo
Kristovec, èo je aj presnejí preklad gréckeho slova Christianos. Uèeníkov pomenovali pod¾a toho, v ktorého verili, ktorého
milovali a uctievali, o ktorom stále rozprávali, kto bol pre nich prvým a najdôleitejím.
Postupom èasu sa vak medzi uèeníkov, rôznymi spôsobmi a cestami, dostali
aj iné mená, ktoré sa zaèali vyvyova
a uctieva a to jediné meno Pána Jeia
Krista akoby stratilo svoje jednoznaèné prvenstvo. Ale Boie slovo hovorí, e
svojmu Synovi dal Boh z ¾úbosti meno, ktoré je nad kadé meno (F 2,9).
A tie: niet v inom nikom spasenia,
lebo ani niet iného mena pod nebom,
ktoré by bolo bývalo dané niekomu
medzi ¾uïmi, v ktorom by sme mali
by spasení. (Sk 4,12). Keby toto meno
bolo dobre poznané a keby bola dobre
poznaná a ocenená osoba Pána Jeia
Krista, aby bol zrejmý aj rozdiel medzi
Ním a akýmko¾vek iným èlovekom. Nech
k tomuto úèelu, z Boej milosti poslúia

aj úvahy nad slovami, ktorými sa Pán
Jei Kristus predstavoval ¾uïom ako
Dobrý pastier a Vzkriesenie a ivot.

Dobrý pastier
Ja som ten dobrý pastier. Dobrý
pastier kladie svoju duu za ovce
(J 10,11)
Obrázok pastiera nesúceho na pleciach
nájdenú oveèku je dobre známy kadému
 dieau, èi dospelému. A snáï aj ten
príbeh z Evanjelia pod¾a Lukáa o èloveku, ktorý mal sto oviec a jedna sa mu
stratila a h¾adal ju, a kým ju nenaiel.
Oveèky sa niekedy stratia a spôsobia
svojmu pastierovi starosti a problémy pri
ich h¾adaní  pravda ak je to dobrý pastier a záleí mu na nich. Pán Jei je
Dobrý pastier a podstúpil vetky akosti,
aby tie stratené oveèky naiel. Oveèky
zablúdili a stratili sa, ba dokonca, oklamané sa nechali preda inému majite¾ovi,
a Pán Jei ich musel vykúpi  svojim
vlastným ivotom. Ale dobrý pastier kladie svoju duu za ovce. Tak sa ¾udia predali hriechu a dostali sa pod vládu nepriate¾a Boieho  Satana. A jediné, èo ich
mohlo vykúpi bola smr niekoho spravodlivého a nevinného  dokonalá obe.
Prorok Izaiá vye 700 rokov pred narodením Pána Jeia písal v proroctve
o ovciach a dobrom pastierovi. My vetci sme zblúdili ako ovce, kadý z nás
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sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu
a Hospodin uvalil na neho neprávos
vetkých nás. Muèili ho a on poniujúc
sa znáal dobrovo¾ne a neotvoril svojich úst... (Iz 53,6.7). Pán Jei Kristus
je tým Dobrým pastierom, ktorý neodvrhne to stádo, ktoré mu spôsobilo to¾ko
trápenia a utrpenia.
V príbehu o dobrom pastierovi v evanjeliu pod¾a Jána sa spomína aj zlodej,
ktorý nejde na iné, iba nato, aby ukradol, zabil a zahubil. Takto je opísané
pôsobenie Satana a jeho úmysly s ¾uïmi,
ktorých kradne tomu, ktorý ich stvoril.
Naopak Pán Jei priiel, aby ovce mali
ivot a aby mali hojnos. V príbehu je
tie spomínaný nájomník ktorý nie je
pastierom, ktorého ovce nie sú jeho
vlastné, keï vidí prichádza vlka opúa ovce a uteká a vlk lapá a rozháòa
ovce. A nájomník uteká, pretoe je nájomník a nedbá o ovce. Dobrý pastier,
to nie je len nejaký platený správca,
zamestnanec, nájomník, ktorého ovce
nie sú jeho vlastné, On kladie svoju duu
za zverené ovce!
Pán Jei bol na zemi pravým pastierom svojim uèeníkom. H¾adal ich, keï
zablúdili do nevery, do vzájomných hádok
a kriepok, keï boli obaení únavou
a slabosou. Keï sa blíila hodina, keï
mal by Pastier Pán Jei odtrhnutý od
svojich uèeníkov, dopredu im pripomínal
proroctvo, ktoré sa malo naplni: Bi budem pastiera a rozpàchnu sa ovce
stáda (Za 13,7; Mt 26,31). To sa stalo,
keï prila ozbrojená rota na èele s Judáom zaja Pána Jeia do Getsemanskej záhrady a vetci uèeníci ho opustili
a utiekli. Ale Dobrý pastier neopustil svoje
stádo. Keï bol zbitý a zabitý, na tretí deò
vstal z màtvych a opä si svojich zhromadil. Neskôr im poslal Svätého Ducha,
aby ich viedol, vyuèoval a stráil, tak ako
to sám robil s uèeníkmi za svojho pôsobenia na zemi. Tak je Pán Jei Kristus aj
ako Dobrý pastier, ten istý vèera, dnes
i naveky. Vedie u aj Teba?

KRESAN
A mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovèinca, aj tie musím vies a poèujú
môj hlas a bude jedno stádo a jeden
pastier. (J 10,16)

Vzkriesenie i ivot
Ja som vzkriesenie i ivot, ten, kto
verí vo mòa, aj keby zomrel, i bude
(J 11,25)
Pán Jei Kristus svojich uèeníkov dopredu pripravoval na to, e bude vydaný do
rúk ¾udí, zabijú ho, ale e tretieho dòa
vstane z màtvych. Uèeníci boli ve¾mi
zarmútení, keï poèuli tieto slová, Peter
dokonca karhal Pána a dohováral mu:
Milosrdne sebe, Pane, to sa ti nikdy
nestane! V skutoènosti uèeníci vôbec
nerozumeli Boím mylienkam a zámerom. Jednou z mála osôb, ktorá aspoò
z èiastky rozumela a ktorá aj Pána Jeia
ete za ivota pomazala na pohreb, bola
Mária, sestra Marty a Lazara. Tá vzala
funt masti z pravého a drahocenného
nardu a pomazala nohy Jeiove
(J 12,3). Pán Jei jej skutok ve¾mi ocenil:
Ona èo mohla vykonala, predila pomaza moje telo k pohrebu. No ameò
vám hovorím, e kdeko¾vek po celom
svete bude zvestované toto evanjelium, i to, èo táto uèinila, bude sa rozpráva na jej pamiatku. (Mk 14,8-9)
Kde sa v nej zobralo to svetlo a poznanie? Odkia¾ bola pohnútka k takémuto
vzácnemu skutku? Mária aj so svojou
sestrou Martou preili ve¾kú skúsenos 
zomrel im brat Lazar a Pán Jei Kristus ho ivého vyviedol z hrobu, v ktorom
bol u tyri dni. Toto bol ten najväèí div
a zázrak vykonaný Pánom Jeiom verejne pred zástupmi ¾udí. Pre Máriu a Martu
to bola mimoriadna skúsenos s Pánom.
Najskôr preili sklamanie, keï Pán Jei
nepriiel vèas ku chorému Lazarovi, aj
keï po neho poslali. Potom, keï u Jei
po smrti Lazarovej koneène priiel, obe
sestry  ale kadá samostatne  privítali
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ho tými istými slovami: Pane, keby si
bol tu, môj brat by nebol zomrel. Preili obrovský zármutok, ale verili, e by
sa to nestalo, keby tam bol Pán Jei
s nimi. Museli sa bezradne skloni pred
mocnou a krutou vládou smrti, ktorá im
zobrala brata. Mali vak nieèo viac pozna o svojom Pánovi  e: ako Otec
kriesi màtvych a oivuje, tak aj Syn,
ktorých chce, oivuje ( J 5,21).
Tesne pred tým ve¾kým zázrakom
vzkriesenia povedal Jei Marte vzácne
slová. Èi som ti nepovedal, e ak bude veri, uvidí slávu Boiu? A potom u zaznel ten ve¾ký hlas Jeiov,
ktorý hovoril. Lazar, poï von! A Lazar vyiel  pred mnohými svedkami,
ktorí pôvodne prili potei Martu a Máriu v ich iali a strate. Mnohí z nich vtedy
aj uverili v neho. Tento ve¾ký div sa vak
stal medzníkom aj v inom oh¾ade  toho
dòa sa vo vysokej idovskej rade uradili,
aby Jeia zabili. Ale to vetko malo smerova k tomu, aby moc ivota a vzkriesenia bola dokázaná aj pri samotnom
Pánovi Jeiovi  ukriovanom na kríi.
Aj sa tak stalo a Pán: zahladil smr
a vyviedol na svetlo ivot a neporuite¾nos skrze evanjelium. (2Tm 1,10),
smrou zahladil toho, ktorý má vládu
smrti, to jest diabla ( d 2,14). Toto je
skutoèné evanjelium, radostná zves!
Vzkriesenie je víazstvom ivota nad
smrou, vzkriesenie je nádejou kadého
veriaceho.
Takú skúsenos so vzkriesením
preili Marta a Mária pri Lazarovi. Pár
chví¾ pred tým, ako bol Lazar vzkriesený, spýtal sa Pán Jei Marty jednu
dôleitú otázku. Bola to otázka, ktorá
dodnes váne znie pre vetkých ¾udí:
A nikto, kto ije a verí vo mòa, nezomrie na veky, èi verí tomu? Odpoveï Marty je zaznamená v evanjeliu
(J 11,27)  aká je Tvoja odpoveï?
Ameò, ameò vám hovorím, e ten,
kto poèuje moje slovo a verí tomu,
ktorý ma poslal, má veèný ivot a ne-

príde na súd, ale preiel zo smrti do
ivota (J 5,24).
Neboj sa! Ja som prvý a posledný
a ten ivý. A bol som màtvy, ale h¾a
som ivý na veky vekov. Amen. A mám
k¾úèe pekla a smrti (Zj 1,17-18).

Ján Siracký

Kresan, roèník I., apríl 1948, èíslo 4

NOVÉ VECI
Biblia nám hovorí o mnohých nových
veciach. Kadému radí, aby ich usiloval
dosiahnu za dní svojho pozemského
ivota. Dôvod k tomu je, e do nového
neba a do novej zeme nevojde niè staré,
neèisté a zloreèené. No ¾udia, hoci sú
v telesnom ivote ve¾mi za nové veci,
v duchovnom sa ako rozhodujú pre nové veci. Táto nerozhodnos sa u mnohým stala osudnou.

Nový rod
Prvou z tých nových vecí je nový rod.
Telesný rod umoòuje èlovekovi uívanie
vecí, ktoré sú pod slnkom (Kaz 1,3). To sú
veci tejto zeme a tohto veku. Novým,
duchovným rodom sa èlovek dostáva do
Boieho krá¾ovstva (J 3,7). Môe poznáva, prijíma a uíva Boie poehnania
v Kristu Jeiovi (Ef 1,3). Tieto nebeské
poehnania sú skryté a neprístupné starej prirodzenosti. Kto sa nenarodí znova,
nemôe ani vidie Boie krá¾ovstvo. Nae
iadosti sú výrazom prirodzenosti z akej
pochádzajú. Keï sú zemské a telesné, to
je znamením, e pochádzajú zo starého
stvorenia. Len kto zail nový rod, má nové iadosti, ktoré ho tiahnu k nebu, k jeho
Spasite¾ovi, ktorý je po Boej pravici.

Nové meno
Kadý znovuzrodený èlovek náleí do Boej rodiny. Kadý dostal spoloèné meno
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kresan (Sk 11,26; 1P 4,16). Kresanom sa nikto nestane tým, e sa stane
èlenom nejakej kresanskej cirkvi. Kresanom je len ten, kto sa stal novým stvorením vierou v Krista. Na tých sa vzahujú
slová: Ak je niekto v Kristu, ten je nové stvorenie. Staré veci pominuli a h¾a,
vetko je nové uèinené (2K 5,17). Títo
vetci majú nové meno. Ich staré meno 
hrienik  bolo z nich odòaté.

Nová pieseò
Pieseò je výrazom radosti. almista
povedal: A dal do mojich úst novú
pieseò... ( 40,4). Predtým z naich úst
zaznievali len vzdychy, zloreèenie a reptanie proti Bohu. Teraz je v nich nová
pieseò k chvále náho Boha. Aká to
zmena!

Nová nádej
Kadý èlovek vo svojom pôvodnom stave
il bez Boha a nádeje (Ef 2,12). Bol màtvy
v hriechoch. Neby Boej milosti, nebolo
by mu nijakej pomoci. Jeho budúcnos
by bola tmavá, bez akejko¾vek nádeje.
Teraz vak je kadý veriaci ospravedlnený z viery a má pokoj s Bohom. Chváli
sa nádejou slávy, ktorú dosiahol v Kristu
(R 5,2). Nádej je kotvou jeho due (d
6,19). Namiesto zúfalej budúcnosti, ktorá
èaká hrienika, veriaci èlovek má pred
sebou blahoslavenú nádej (Tt 2,13).

Nový cie¾
Boie slovo nikoho nenecháva v pochybnosti o koneènom cieli neobrátených ¾udí.
Je to síce ve¾mi smutná pravda, ale zatajova ju pred ¾uïmi by bolo bláznovstvom.
Bola by to ptrosia hra. To koná satan,
keï oslepuje oèi ¾udskej mysle, aby im
nezasvietilo svetlo Kristovho evanjelia
(2K 4,4). O veriacich ¾uïoch Písmo hovorí, e sú umytí Baránkovou krvou a e
im je pripravené nebo (Zj 1,5). Cie¾ obrá-

teného èloveka je veèný ivot (R 6,23).
Cie¾ neobráteného èloveka je ohnivé jazero (Zj 20,15).

Nový domov
Domov! Ko¾ko sladkostí je v tomto slove!
Milióny ¾udí ho stratili vo vojnách. No
smutnejie je to s tými, ktorí odili na
veènos a nemajú tam pripravený domov.
Pán povedal svojim uèeníkom:
V dome môjho otca je mnoho
príbytkov... idem vám prihotovi
miesto... aby ste tam, kde som ja
aj vy boli (J 14,2-3).

Bude tam aj ty?

Karel Koøínek

Cestou ivotem, roèník 28., marec 1969

BÁZEÒ PRED BOHOM
A zase riekol Hospodin Satanovi: Èi
si si vimol môjho sluobníka Joba, e
nie je jemu rovného na zemi, takého
bezúhonného mua, priameho a spravodlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni
sa zlého? (Jb 1,8).
Abrahám nemohol neposlúchnu Boí
príkaz preto, lebo sa bál Boha  a tak
obetoval Bohu syna (1M 22,12).
l
l

l
l

Jozef vo svojej bohabojnosti nemohol
hrei pred Boou tvárou (1M 39,9).
Dávid sa nemohol pomsti krá¾ovi
Saulovi, lebo Boh pomazal Saula (1S
24,10).
Daniel nemohol zaprie svoj vzah
k Hospodinovi (Dn 6,10).
Traja mládenci v Babylone sa nemohli klaòa zlatému obrazu (Dn 3,
18). Tento repekt pred Bohom, vedomie Jeho zraku na sebe, poznanie
Majestátu, pred ktorým sa skloní raz
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kadý èlovek a bude sa zodpoveda
za kadú mylienku, slovo, èin  zabránil uvedeným muom, aby lpeli na
èomko¾vek, aby dali priechod zlej
iadosti, aby mysleli na seba, aby sa
strachovali prizna k viere a zradili
svoje presvedèenie.
Kto má bázeò Boiu  poslúcha Boie
slovo aj vtedy, keï ide o najvyiu osobnú obe, nemôe vedome hrei ani vo
chvíli najväèieho pokúania alebo nenásytnej iadostivosti, nemôe da vo svojom srdci priechod horkosti, ¾ahostajnosti
èi dokonca nenávisti a pomstychtivosti,
nemôe zaprie svojho Pána pred ¾uïmi
nech sa deje èoko¾vek  a nemôe sa
nikomu a nièomu klaòa, pretoe na to
miesto, ktoré patrí jedine Pánovi, si nikdy
niè nepostaví.

Bázeò Hospodinova je
v pravde poèiatok múdrosti.
Frederick Butcher

Cestou ivotem, roèník 28., august 1969

PÍSMO JE
NEZRUITE¼NÉ
...a Písmo nemono zrui... (J 10,35)
Ako sväto a s akou úctou pristupoval Pán
k Písmam! Aj v tomto je On úplne iný od
èloveka. Veï èlovek hneï pri svojom
páde a a doteraz nechce da miesto
Boiemu Slovu vo svojom srdci a ivote.
Nechce uzna platnos Boieho Slova.
Pán napomínal Petra pre jeho nerozumnos, e chcel Pána chráni meèom
v Getsemanskej záhrade. Pán nepotreboval Petrovu ochranu, veï mal k dispozícii viac ne dvanás legionov anjelov
(Mt 26,53), ale ako by sa potom naplnili Písma, e musí by tak? (Mt 26,54).
Pán nám ukázal, ako máme aj my zaob-

chádza s Písmom. Nie nad ním filozofova, prekrúca ho alebo falova, ako to
robia mnohí (2K 2,17), neuèení a neupevnení na svoje vlastné zatratenie (2P 3,16).
Nauème sa pokorne podrobova Boiemu Slovu a prijímajme ho s detinskou dôverèivosou. To je jedna z vecí,
ktorú Pán chválil pri zbore vo Filadelfii:
...ostríhal si moje slovo (Zj 3,8).

Charles Macintosh

Kresan, roèník I., január 1948, èíslo 1

BOIE MENÁ
Ve¾mi pouèné a zaujímavé je premý¾a
nad menami, ktorými sa v Písme predstavuje Boh, pretoe vymedzujú Boí
vzah k èloveku. Veríme, e nai èitatelia
budú ma duchovné poehnanie zo tudovania tohto predmetu. Uvedieme
nieko¾ko príkladov a ïalie si môe kadý
sám vyh¾ada a pokraèova v premý¾aní
nad nimi.
Hneï v 1. knihe Mojiovej nachádzame prvú ve¾ké meno Boh (Elohim):
Na poèiatku stvoril Boh nebesia
a zem (1M 1,1).
Tu je nám Boh predstavený v nevystihnute¾nom a nepochopite¾nom Bostve.
Boha nikto nikdy nevidel (J 1,18)
Poèujeme Jeho hlas. Vidíme Jeho diela,
ale Jeho samého nikdy nikto nevidel, ani
Ho nemôe vidie. On prebýva v neprístupnom svetle (1Tm 6,16).
V druhej kapitole tej istej knihy máme
ïalie meno pridané Bohu, Hospodin
(Pán): A Hospodin Boh utvoril Adama, èloveka... (1M 2,7). Aký má význam toto meno? V òom je vyjadrený Boí
vzah k èloveku. Aká to vzácna pravda!
Nemôeme si nevimnú rozdiel v menách Boh a Hospodin Boh. Po hebrejsky Elohim a Jehovah Elohim".
Majú hlboký význam.
Teraz spomenieme niektoré z týchto
mien tak, ako sú zaznamenané v Písme.
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Nech milý èitate¾ skúma spôsob ako
sú pouité.
Elohim  Boh.
Jehovah  Pán.
Adonaj  tie Pán,
ako napr. v alme 16,2: Povedal som
Hospodinovi: Ty si môj Pán. Moje
Dobro, nie je nad teba! Adonaj, alebo
Adon znamená Vladár, Panovník. Pochádza z koreòa Dan  súdi. V niektorých prekladoch sa mená Adonaj a Jehovah prekladajú ako Pán. Z vyie citovaného almu ¾ahko zistíme rozdiel:
Povedal som Hospodinovi: Ty si môj
Adonaj.
Ïalie meno  Elion  Najvyí Boh
sa spomína v 1M 14,22: Ale Abram povedal krá¾ovi Sodomy: Pozdvihol som
svoju ruku k Hospodinovi, silnému
Bohu najvyiemu, majite¾ovi nebies
a zeme... Toto meno nám pripomína
1000-roèné krá¾ovstvo.
V 1M 17,1 máme meno El-addaj 
Vemohúci: A keï bolo Abramovi
devädesiat devä rokov, ukázal sa mu
Hospodin a riekol mu: Ja som El-addaj, choï predo mnou a buï dokonalý! Aký krásny príklad úitku viery z poznania Boha, ktorý sa podobne ozýva
v alme 91,1-2: Ten, kto býva v skrýi
Najvyieho (Elion), bude nocova
v tôni Vemohúceho (El-addaj). Poviem Hospodinovi: Moje útoèite a môj
hrad, môj Boh, na ktorého sa nadejem. Ko¾ko poteenia a pouèenia je
v poznaní Boha. Veríme, e nai èitatelia budú pre svoj úitok poznáva Boha
z Písma. Ani nemusíme pripomenú èitate¾om, e meno Otec a z neho vyvierajúci vzah, nájdeme v Novom Zákone.
Vimnime si nasledujúci príklad v 1M
7,16: A tie, ktoré voli, voli samec
a samica z kadého tela tak, ako mu
bol prikázal Boh. A Hospodin zavrel za
ním. Boh v Panovníckej moci iiel vyhubi ¾udské pokolenie a vetkých ivoèí-

chov zo zeme. Ale Jehovah vo svojej
nekoneènej milosti zatvoril Noacha v korábe. Vidíme tento rozdiel? Ak by tento
dej opisoval èlovek, ktorý nepozná význam mien, pokojne by ich zapísal aj naopak. Nie tak Svätý Duch, ktorý tu menami vystihuje vzah Boí k Noachovi
a hrienemu svetu. Elohim  Sudca sveta. Jehovah  plný milosti k Noachovi.
Preto mu rozkázal postavi koráb pre
záchranu. Aké dokonalé je Písmo! Ko¾ko
útechy a pouèenia donáa poznanie
Boích mien a z nich Boí vzah k ¾uïom.
Teraz sa pozrime do 1S 17,46-47, kde
je reè o Dávidovom boji s Goliáom.
Dávid oznamuje Goliáovi a celému
filitínskemu vojsku, èo mieni vykona,
aby poznala celá zem, e má Izrael Boha
(Elohim): A zvie celé toto zhromadenie, e nie meèom ani kopijou zachraòuje Hospodin, pretoe boj je Hospodinov a vydá vás do naej ruky. Celá
zem mala pozna a prizna, e Boh je na
strane svojho ¾udu. Ale Filitínci nepoznali tento vzácny vzah medzi Bohom
a Izraelom vyjadrený menom Jehovah.
To poznali iba Izraeliti a im malo pripomenú Boiu prítomnos a moc. Boh
bol svetu Elohim, ale svojmu milovanému ¾udu  Jehovah.
Tieto jedineèné zmienky vyvolávajú
v nás obdiv. Ko¾ko pouèenia a poteenia
nám zanechal ná nebeský Otec vo svojich menách v Písme. Nech slúia Boím
deom ako potvrdenie inpirácie Písma
proti útokom neveriacich spochybòujúcich Písmo ako Boie slovo. Nech prebýva v nás bohato slovo Kristovo so svojou
oivujúcou a premieòajúcou mocou. Ak
sme ním naplnení, potom zostaneme vo
viere pevní a nepochybujúci. Vetky dôkazy proti Písmu ako Boiemu slovu budú
ma len taký úèinok ako kvapky dopadajúce na okenné tabule.
Pripomeòme si ete jeden zaujímavý
prípad zo ivota Jozafata zapísaný v 2Pa
18,31: A bolo, keï uvideli velitelia nad
vozmi Jozafata, e riekli: To je izraelský
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krá¾! A obrátili sa dookola proti nemu
bojova. Vtedy skríkol Jozafat a Hospodin (Jehovah) mu pomohol a Boh
(Elohim) ich odvábil od neho. Teraz to
u èítame inak. Aké dojemné! Jozafat
sa spojil s bezboným izraelským krá¾om.
A nemal sa. Vo vzahu k bezbonému
krá¾ovi Achabovi zaiel tak ïaleko, e mu
vyznal: Ja som ako ty a môj ¾ud ako
tvoj ¾ud a budem s tebou v tom boji
(2Pa 18,3). Nie div, e ho sýrski velitelia
vzali za slovo a povaovali za Achaba.
No keï sa dostal a do smrte¾ného nebezpeèenstva, zaèal vola k Bohu. A bol
vypoèutý, lebo On povedal v alme 50,
15: A vzývaj ma v deò súenia a vytrhnem a a bude ma oslavova. Aká
milos ma takého Záchrancu!
Zopakujme si tento príbeh a pozrime
na tú presnos, s akou sa pouívajú Boie
mená: Vtedy skríkol Jozafat a Hospodin (Jehovah) mu pomohol a Boh
(Elohim) ich odvábil od neho. Ako by
toto písal èlovek, napísal by: Hospodin
mu pomohol a odvábil ich od neho. Ale
Hospodin má vzah k Jozafatovi aj v tejto
situácii, do ktorej sa dostal vlastnou neopatrnosou a spolèením s bezboným
Achabom. Jozafat bol Jeho sluobník, aj
keï v túto chví¾u pochybil. Srdce Hospodinovo súcitilo s Jozafatom a keï zavolal
v smrte¾nej úzkosti, vytrhol ho. Ale meno
Boh (Elohim) vyjadruje vzah k Sýrèanom. Preto ich odvábil od neho.
Kto by nespozoroval zámer v tomto
podaní? Z týchto nieko¾kých miest, o ktorých uvaujeme vidíme, e na nich spoèíva Boia peèa. A tak je aj na celom
Písme. Nespomíname ich èitate¾om ako
novinku, ale k prehåbeniu dôvery Boieho
¾udu ku Svätému Písmu a poznaniu jeho
vzneenosti. Chceme viac pozna poehnanie a pomoc, ktorú nám Boh podáva
v Písme poèas putovania v tomto tmavom
svete. Keï toto dosiahneme, potom táto
úvaha splnila svoje poslanie.
Nemôeme toto zamyslenie ukonèi
bez Nového Zákona. V liste Rimanom

11
v 15. kapitole máme Boha predstaveného
tromi rôznymi menami. Kadé z nich je
v dokonalom súlade s tým, èo nasleduje.
V poèiatoèných veroch, ktoré vlastne
patria do predolej kapitoly, vyzýva apotol Pavol veriacich k znáanlivosti a k tomu, aby sa ¾úbili jeden druhému. Kde
k tomu vzia silu? A Boh trpezlivosti
a poteenia... (R 15,5). H¾a, tu nám je
Boh predstavený práve v takom charaktere, ako Ho potrebujeme. Naa zásoba
trpezlivosti by sa skoro minula v spolunaívaní s tak rôznymi povahami medzi
bratmi aj vo svete. Stále potrebujeme trpezlivos a znáanlivos. Kde ju vzia pre
vetky okolnosti? Z nevyèerpate¾nej pokladnice Boha trpezlivosti a poteenia.
Nae obmedzené zdroje by skoro vyschli
bez tejto Boej nevyèerpate¾nej studne.
Bez spojenia s Bohom neobstojíme ani
v sebe menej skúke.
Preto bola potrebná Pavlova modlitba
R 15,5-7: A Boh trpezlivosti a poteenia nech vám dá myslie na jedno a na
to isté medzi sebou pod¾a Krista
Jeia, aby ste jednomyse¾ne jednými
ústami oslavovali Boha a Otca náho
Pána Jeia Krista. Preto sa prijímajte
navzájom, ako i Kristus prijal nás na
slávu Boiu. A tu je tajomstvo Boej
moci, v ktorej sa môeme prijíma v láske
a spolu kráèa v svätej, nebeskej trpezlivosti a jemnej oh¾aduplnosti. Len v spojení s Bohom dosiahneme trpezlivos a poteenie, bez nich neobstojíme. Iba skrze
tieto dary sa prebijeme cez mnostvo
prekáok, ktoré sa nám stavajú do cesty.
Tak budeme môc chodi v láske voèi
vetkým, ktorí milujú náho Pána Jeia
Krista v úprimnosti.
Musíme vak zakonèi. Keï sa apotol zmieòuje o budúcej sláve, jeho zrak
je obrátený v R 15,13 k Bohu nádeje:
A Boh nádeje nech vás naplní kadou
radosou a pokojom vo verení, aby ste
hojneli v nádeji mocou Svätého Ducha. Keï v nás má by vyvýená nádej
slávy, musíme h¾adie na Boha nádeje.
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Nech sú nae potreby hocijaké, Boh
sa nám predstavuje ako ten, ktorý ich
môe doplni. Keï myslí Pavol na konci
15. kapitoly listu Rimanom na svoju cestu
do Jeruzalema, kde naòho èakali akosti
a nebezpeèenstvo, jeho srdce sa povznáa k Bohu pokoja (R 15,33). To je ten
vzácny zdroj v naich skúkach, neistote,
bolestiach a starostiach.
Preto vzhliadajme vo vetkým potrebách k Bohu v prostej viere a dosiahneme u Neho vetko, èo potrebujeme.
Boh je jediná dostatoèná odpoveï na
vetky otázky kresanovho ivota od
poèiatku po koniec. Ó, by sme mali takú
vieru, ktorou by sme sa vinuli k Bohu vo
vetkých svojich potrebách. On sám staèí na vetko. Preto sa nám zjavuje pod
rôznymi menami.

Daniel Moji

IMMANUEL
Matú vo svojom evanjeliu napísal:  a porodí syna a nazve jeho meno JEI,
lebo on zachráni svoj ¾ud od ich hriechov. A to vetko sa stalo nato, aby sa
naplnilo to, èo bolo povedané od Pána
skrze proroka, ktorý povedal: H¾a, panna poène a porodí syna a nazvú jeho
meno Immanuel, èo je preloené: S nami
Boh (Mt 1,21-23).
Pozrime sa na slovo, ktoré Matú cituje.
Je dobré zamyslie sa nad kontextom,
v ktorom ho Pán Boh povedal cez proroka
Izaiáa. Uitoèné by bolo preèíta si celú
siedmu kapitolu proroka Izaiáa a aj estnástu kapitolu Prvej knihy krá¾ov. Skutoènos, e panna porodí, mala by znamením:
Preto vám dá sám Pán znamenie: H¾a,
panna poène a porodí syna a nazve jeho meno Immanuel (Iz 7,14). Z kontextu
je zrejmé, e toto znamenie bolo v prvom
rade adresované bezbonému judskému
krá¾ovi Achazovi a následne aj celému
domu Dávidovmu.

Biblická chronológia hovorí, e po smrti
Jotáma sa stal krá¾om Judska dvadsaroèný Achaz. V tom èase v Severnom
krá¾ovstve kra¾oval u sedemnás rokov
Remaliáov syn Pekach. Ten sa spolèil so
sýrskym krá¾om Rezínom, aby odstránili
Achaza a na jeho trón dosadili svojho èloveka: Pretoe Sýrovia uradili proti tebe
zlé, Efraim a syn Remaliáov povediac:
Poïme hore proti Judsku a naeòme
mu strachu a vniknúc do neho strhnime
ho na seba a uèiòme v jeho strede krá¾om syna Tabealovho... (Iz 7,5-6). Keï
sa túto správu dozvedel Achaz, otriaslo to
ním i celým Judskom: A bolo oznámené
domu Dávidovmu, e vraj Sýrovia sa
spolèili s Efraimom. Vtedy sa zaklátilo
jeho srdce i srdce jeho ¾udu, ako sa klátia stromy lesa od vetra (Iz 7,2).
Do tejto akej situácie pre Judské
krá¾ovstvo a pre jeho krá¾a Achaza, vstupuje Boia milos. Poslal proroka Izaiáa a jeho syna eára Jauba s dobrou zvesou
pre krá¾a Achaba, aby sa nebál: ... Maj na
seba pozor a buï ticho! Neboj sa a tvoje
srdce nech nezomdlieva pre tie dva
chvosty dymiacich hlavní, pre rozpálený
hnev Recína a Sýrov alebo syna Remaliáovho... Nebude stá, èo hovoria, ani
sa nestane. Lebo hlavou Sýrie je Damaek a hlavou Damaku Recín a ete
esdesiatpä rokov a Efraim bude rozdrtený, take prestane by ¾udom
(Iz 7,4.7-8). Teda nielene nehrozí poiar,
ale ohne, dymiace hlavne budú uhasené,
znièené. Prestane existova Efraim, teda
Severné krá¾ovstvo ako národ, èo sa aj asi
o 65 rokov stalo. Nieèo podobné sa stalo
jeho sýrskemu spojencovi Recínovi, ktorý
bol odstránený asýrskym krá¾om. Boie
slovo NEBOJ SA je aktuálne aj pre nás.
Biblické zas¾úbenia si môeme privlastòova do naich ivotných situácií kadý deò.
Ïalím prejavom Boej milosti je to, e
vidíme svorne otca so synom. Nielen otec
Izaiá, ale aj jeho syn eár Jaub kráèa
spolu s ním a vedno oznamujú Achazovi radostné Boie posolstvo. Je dobré, keï deti
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pokraèujú v stopách svojich otcov a robia
to, èo je dobré v oèiach Hospodinových.
Niektorí králi mali takýchto nasledovníkov, iní ich nemali. Povzbudzujme svoje
deti, aby preli úzkou bránou znovuzrodenia a v novote ivote aj ïalej kráèali po
úzkej ceste. Pravdou je ale aj to, e ani to
nestaèí. Na jednej strane je potrebná
snaha rodièov, no bez Boej milosti to
nejde. Tú potrebujeme pre kadú oblas
naich ivotov. Pár rokov som preil to,
keï otec cestoval do zhromadení s Boím slovom a brával ma so sebou. Mohol
som ho sledova, priúèa sa a èasom sa
aj zapája do tejto vzácnej sluby. Najprv
som len èítal veríky, o ktorých slúil, potom som sa postupne pripájal aj s krátkou
úvahou. Èi nie je dobrou túbou rodièa,
aby aj jeho diea pokraèovalo v jeho
stopách? Modlime sa za svoje deti a zároveò oèakávajme na Boiu milos. Ak aj
nemáme vlastné deti, stále môeme ma
deti vo viere, pomáha im v ich duchovnom raste a tei sa podobne ako Ján,
keï chodia v pravde.
Nielen prorok Izaiá spolu so svojím
synom, ale aj iní proroci oznamovali
okrem Boieho súdu a zvesti, aby sa
národ navrátil k Hospodinovi, aj radostnú
správu. Napríklad o nieko¾ko rokov neskôr prorok Náhum povedal: H¾a, na
vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje
radostné veci, toho, ktorý hlása pokoj.
Sláv, Júda, svoje slávnosti, plò svoje
s¾uby! Lebo u viacej nepôjde cez teba
beliál, bude celý vyplienený (Nh 1,15).
Junému krá¾ovstvu prináa Hospodin
dobrú zves cez sluobníka Náhuma, e
sa nemusia bá Asýrskej ríe, ktorá pred
rokmi znièila Severné krá¾ovstvo, lebo
bude porazená inou armádou.
Pán Boh povzbudzuje dnes aj nás,
aby sme hlásali dobré veci: A zase ako
budú káza, keï nebudú poslaní? Ako
je napísané: Aké krásne sú nohy tých,
ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci! Ale nie vetci poslúchli
evanjelium. Lebo Izaiá hovorí: Pane,
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kto uveril naej zvesti? Tak teda viera
z poèutia a poèutie skrze slovo Boie
(R 10,15-17). Tou dobrou zvesou je evanjelium. Toto slovo vedie k pokániu a k viere v Pána Jeia. Na rozdiel od radostnej
správy v citovaných veroch Starého
zákona výsledkom nie je pokoj zbraní, ale
pokoj s Bohom. Má u tento pokoj, pokoj
blíi sa k Bohu, alebo sa to snaí si iba
vsugerova? Kieby si odpovedal na
volanie Boieho Ducha, ktorý obviòuje
z hriechu nielen svet, ale aj srdce kadého jednotlivca, aby ho vyznal Bohu a získal odpustenie a veèné vykúpenie.
Tak, ako dnes vetci neposlúchajú
evanjelium, tak ani Achaz neprijal Boie
posolstvo cez Boích sluobníkov. Hoci
na prvý poh¾ad jeho slová hovoria o pokore: Ale Achaz povedal: Nebudem iada a nebudem pokúa Hospodina.
(Iz 7,12), jeho skutky ukazujú, e u mal
svoj plán, ktorý nechcel podriadi Boím
cestám. Namiesto toho, aby sa spo¾ahol
na Pána Boha a Jeho slovo, radej sa
spojil s Tiglat-pilezerom, asýrskym krá¾om. Dobre mu zaplatil a ten následne napadol sýrskeho krá¾a Rezína, ako o tom
hovorí 2Kr 16,7-9.
Napriek tomu, e Achaz prijal Boie
slovo v nevere, opä sa mu zjavila Boia
milos. Je zrejmé, e idia sú národ znamení. Pán Boh im ich neraz dával. Napríklad Moji sa bál, e mu národ neuverí. Pán Boh vo svojej láskavosti a trpezlivosti mu nedal jedno, ale rovno tri znamenia (2M 4,1-9). Ïalej dal znamenie
napríklad Jeroboámovi (1Kr 13,1-5),
Ezechiáovi (2Kr 20,5-11), èi idom na
zaèiatku Cirkvi (1K 14,21-22). Vo svojej
milosti ho teraz dáva aj Achazovi a s ním
aj celému Judskému krá¾ovstvu, domu
Dávidovmu: Noe poèujte, dome Dávidov: Èi vám je to málo unavova ¾udí,
e unavujete ete i môjho Boha? Preto
vám dá sám Pán znamenie: H¾a, panna poène a porodí syna a nazve jeho
meno Immanuel. Maslo a med bude
jes, dokia¾ nebude vedie zavrhnú zlé
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a vyvoli dobré. Lebo prv ako bude
vedie chlapèa zavrhnú zlé a vyvoli
dobré, bude opustená zem, ktorá sa ti
bridí pre jej dvoch krá¾ov (Iz 7,13-16).
Znamenia mali by vidite¾nou zárukou
toho, e posolstvo proroctiev sa naplní.
Tak to vidíme pri uvedených znameniach
v Písme a aj pri tom, ktoré je uvedené
v siedmej kapitole proroka Izaiáa. Mnohé proroctvá sa týkali viacerých udalostí,
èasto aktuálnej situácie, v ktorej boli
povedané, ale mnohokrát sa tie isté proroctvá naplnili aj v ïalekej budúcnosti. To
isté pravidlo platilo aj pre znamenie o narodení Immanuela. Týkalo sa momentálnej krízy Judského krá¾ovstva, ale aj ïalekej budúcnosti:

1. Momentálna kríza
Judského krá¾ovstva
Vo veri 16 je napísané, e bude opustená zem, ktorá sa ti bridí pre jej dvoch
krá¾ov. Je zrejmé, e krá¾ Achaz sa bál
týchto krá¾ov. Proroctvo sa vyplnilo úplne
i èiastoène. Asýrsky krá¾ skutoène napadol sýrskeho krá¾a Rezína, zaujal Damaek, jeho obyvate¾ov zaviedol do zajatia
a krá¾a zabil (2Kr 16,9). Neskôr asýrsky
krá¾ zaujal aj Severné krá¾ovstvo, zaujal
Samáriu a tak Hospodin odstránil spred
Svojej tvári aj Severné krá¾ovstvo.
Okrem tohto splnenia proroctva sa
malo splni aj ïalie. Panna mala poèa a porodi syna. Kým prvé proroctvo
o opustenej zemi sa týkalo len aktuálnej
situácie Judského krá¾ovstva, znamenie
o tom, e panna poène a porodí syna
a nazve jeho meno Immanuel sa týka aj
budúcich dní. V prvom rade ale viïme,
ako sa naplnilo v dobe Starého zákona,
v èase, keï bolo ohlásené.
Pripomeòme, e slovenské slovo
panna má v hebrejèine dva výrazy. Znalci
hebrejèiny hovoria, e prvý výraz znamená doslova panna, teda ena, ktorá
nepoznala mua, hebrejsky bethuwlah,
ktorý sa spomína napríklad pri opise

Rebeky v 1M 24,16: A deva bola ve¾mi
krásneho vzozrenia, panna, ktorej ete
nebol poznal mu a zila ku pramennej
studni a naplnila svoje vedro a vyla.
Druhý výraz, hebrejsky ha almah, opisuje
devu, mladú enu, ktorá nemusela by
striktne pannou. Aj tento výraz je spomenutý v súvislosti s Rebekou. Abrahámov sluobník sa modlil: H¾a, stojím
pri studni vody a prosím, eby panna,
ktorá vyjde bra vodu a ktorá keï jej
poviem: Daj sa mi, prosím, napi trochu vody zo svojho vedra, mi odpovie... (1M 24,43-44). Práve tento výraz
je spomenutý aj v Izaiáovom proroctve.
Teda, ena, ktorá mala porodi syna v èase vlády Achaza, nemusela by striktne
pannou v naom chápaní tohto slova.
V èom teda malo spoèíva toto znamenie? Napriek tomu, e hoci Achab
neposlúchol Boie slovo a iiel pod¾a
svojho a nie Boieho plánu, nebol porazený, chlapec menom Immanuel mu mal
zakadým pripomenú, e záchrana neprila na základe jeho taktiky, ale len
vïaka Boej pomoci. Ako hovorenie
jazykmi v prvopoèiatku Cirkvi malo by
pre idov znamením ich nevery, tak narodenie Immanuela malo by ivým odsúdením Achazovej nevery.
Silným svedectvom je aj skutoènos,
e asýrsky krá¾ Tiglat-pilezer, ktorý bol
Achabovi chví¾u nádejou, ve¾mi skoro sa
postavil proti nemu. Jasne o tom a o celej
situácii svedèia aj tieto slová: Lebo Hospodin zohol Júdu pre Achaza, krá¾a
Izraelovho, pretoe si bezuzdne poèínal v Judsku a dopúal sa ve¾kých
hriechov proti Hospodinovi. A priiel
na neho Tiglat-pilezer, asýrsky krá¾ a zovrel ho, ale neposilnil ho. Lebo hoci
olúpil Achaz dom Hospodinov i dom
krá¾ov i knieatá a dal to asýrskemu
krá¾ovi, nebolo mu to na pomoc (2Pa
28,19-21). Na èom si zakladáme my?
Kieby to neboli spojenectvá s týmto svetom, dôvera v seba a svoje schopnosti,
ale v prvom rade Pán Boh a Jeho slovo.

blok 24.qxd

15.6.2016

23:10

Page 15

15

KRESAN

2. Naplnenie zas¾úbenia
v budúcnosti.
Starý zákon neopisuje len udalosti zo ivota národov, najmä Boieho ¾udu, ale
v prvom rade hovorí o Kristovi. Do krízových udalostí v Judskom národe Pán
Boh poslal svoje slovo. Boie znamenia
sa vyplnili. Sú biblisti, ktorí usudzujú, e
znamenie o narodení Immanuela sa
naplnilo priamo cez Izaiáa a meno jeho
druhého jeho syna, ktorého mu jeho
manelka porodila. Biblia o tom priamo
nehovorí. Hovorí ale o tom, e asi o 750
rokov po tejto udalosti sa skutoènej
panne, teda ene, ktorá nepoznala mua,
grécky parthenos, narodil syn, Immanuel.
Boh priiel medzi nás! Boh je s nami!
Narodil sa Ten, ktorý mal by nielen znamením záchrany, ale Ten, ktorý sa stal
skutoèným Záchrancom, Spasite¾om od
hriechov.
Keï sa narodil Pán Jei, ¾udstvo bolo
opä vo ve¾kej kríze, v moci hriechu. Pán
Boh dal najavo, e je ivý a priblíil sa
k èloveku, aby sa mu dal pozna a aby ho
priviedol k Sebe, aby ho zachránil. Pán
Jei zomrel, aby sme mohli i.
Aj v súèasnej dobe, dobe posledných
dní, má Pán Boh pre nás svoje slovo.
Keï je okolo nás èoko¾vek, èo nás trápi,
straí, nech meno Immanuel znie aj v naich srdciach. Aj keï sa zdá, e nikde
okolo nás nieto pomoci, Boh je aj dnes
s nami. Immanuel! Nebuïme ako Achaz
a dôverujme Mu!

On ije a chce kra¾ova
v srdciach spasených,
On je uprostred Cirkvi
i kadého zhromadenia,
kde sú veriaci zhromadení
v Jeho mene a On bude býva
s Boím ¾udom aj vo veènosti
(Zj 21,3).

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 28., január 1969

ÈO JE V TVOJEJ
RUKE? (2M 4,2)
Boh kladie mnohým túto otázku, aj nám
dnes. Pravda, On sa pýta iba tých, ktorí
sú Jeho a majú s Ním obecenstvo, tých,
ktorí sa k Nemu vinú.
Keby sa opýtal Pán Ábela, èo má v ruke, dostal by odpoveï: Baránka, ktorého
ti chcem obetova. Ábel aj obetoval a pre
túto svoju obe bol prijatý. Takto musia
pristupova k Bohu vetci ¾udia, ktorí chcú
by prijatí  skrze obe. Bohu nemôu
prináa dary, ako to urobil Kain, ktorého
obe Boh neprijal.
Keï Boh povolával Mojia do svojej
sluby, opýtal sa ho: Èo je v tvojej ruke? To znamenalo: Èím a ako mi chce
slúi? Moji mal iba pastiersku palicu
a Boh ju prijíma a hovorí mu: Vezmi
svoju palicu a poï mi slúi! Moji
poslúchol a so svojou palicou vykonal také divy, aké Egypt nikdy predtým nevidel.
Mária mala alabastrovú nádobu vzácnej masti. Tou pomazala Pána a dom sa
naplnil vôòou a na tento skutok sa podnes spomína vo svete.
Chudobná vdova vhodila len dva groe do pokladne a Pánovi sa to ¾úbilo, dal
ju za príklad ochotného darcu.
Pamätajme, e Pán neiada od nás
to, èo nemáme, ale iba to, èo máme, nu
dajme Mu to, èo máme.

Frederick Butcher

Cestou ivotem, roèník 28., marec 1969

VERNOS K ZAVRHNUTÉMU KRÁ¼OVI
Ale Ittaj odpovedal krá¾ovi a riekol:
Ako e ije Hospodin, a ako e ije môj
pán krá¾, e len na tom mieste, na ktorom bude môj pán krá¾, u èi to bude
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na smr a èi na ivot, len tam bude
i tvoj sluobník (2S 15,21).
Toto svoje rozhodnutie povedal Ittaj
Gitanský krá¾ovi Dávidovi. A my obdivujeme tohto verného a statoèného mua,
ktorý pochádzal z toho istého mesta ako
Goliá, bol teda Filitínec. Dávid si získal
jeho srdce podobne ako srdcia 600 muov. Ittaj sa rozhodol pre Dávida a a do
tejto chvíle nebolo aké Dávidovi verne
slúi a ma tie podiel na jeho víazstve.
No teraz Dávidova hviezda bledla a zdalo
sa, e zhasne a zmizne.
Dávid navrhoval Ittajovi, aby sa ako
cudzinec vrátil k svojim: Preèo ide aj
ty s nami? Navrá sa a zostaò s krá¾om (Absalomom), lebo si cudzinec,
ktorý sa aj zase vysahuje vo¾akde na
svoje miesto. Len vèera si priiel
a dnes by som mal iada, aby si iiel
s nami sa potulova? Lebo ja pôjdem,
kam pôjdem. Vrá sa a pojmi spä aj
svojich bratov so sebou. Milos a pravda nech je s tebou! (2S 15,19-20). Ale
vernému Ittajovi to ani nenapadlo, aby
opustil svojho milovaného krá¾a Dávida.
Aké je to pre nás pouèné! Èi nie je
¾ahké by pokladaný za veriaceho, keï
nie sú nijaké akosti, keï v zhromadení
vetko klape a èlovek je milovaný a nesený spolu veriacimi? Keï vak nastane
protivenstvo a akosti, alebo ak sa nepriate¾ovi podarí, e medzi veriacimi vyrastie koreò horkosti a rozdvojí sa srdce?
Èo vtedy?

Ladislav Paluga

Cestou ivotem, roèník 28., marec 1969

HOSPODIN JE BOHOM
I NA ZEMI
Hospodin, vá Boh, je Bohom na nebesiach hore i na zemi dole (Jz 2,11).
Rachab bola pravdepodobne tou poslednou spomedzi obyvate¾ov Jericha, od kto-

rej by sme mohli oèakáva takéto vyznanie. Rachab bola tou poslednou, ktorá
mohla dúfa v milos a ma nejakú vyhliadku na zachovanie ivota. A práve
Rachab bola tou jedinou, prvou i poslednou i so svojím domom, ktorej sa dostalo
milosti, vïaka viere, ktorú nielen prejavila, ale aj dokázala skutkom.
Nejedného kresana táto ena, predtým zlej minulosti, zahanbuje aj dnes.
Mnohí vyznávajú, e Hospodin je Bohom
na nebesiach, ale zabúdajú, e je Bohom
i na zemi. Svedèí o tom ich jednanie, ich
prístup k rôznym veciam, ich nedostatoèný pokoj a istota. Vo svojich kadodenných problémoch zabúdajú na skutoènos, e Hospodin je Bohom i na zemi, e
On má vetko vo svojej moci, e On vetkým vládne a e bez jeho vôle sa niè nemôe sta. Dovolia, aby i malièkosti vyvolali v nich strach, aby nezdar v niektorej
veci im vzal rados, nechajú sa odzbroji,
u nevidno na nich to, èo má charakterizova kresana a robi ho tým zvlátnym
èlovekom, zvlátnos ktorého by bola
uitoèná ¾uïom a príalivá pre nich.
Pamätajme, e Hospodin je Bohom
i na zemi dole  v kadom naom dni.

Ján Siracký

Kresan, roèník I., október 1948, è. 10

POH¼AD SPÄ
Poèujte ma vy, ktorí sa eniete za
spravodlivosou. ktorí h¾adáte Hospodina, h¾aïte na skalu z ktorej ste vyatí, a do dutiny jamy, z ktorej ste vykopaní! H¾aïte na Abraháma, svojho
otca, a na Sáru, ktorá vás porodila, e
som ho povolal jedného a poehnal
som ho a rozmnoil som ho (Iz 51,1-2).
Poh¾ad do minulosti môe by dvojaký.
Jeden je kodlivý a druhý uitoèný. Keï
sa kresan zah¾adí naspä ako Lotova
ena, je mu to k ve¾kej kode, ba a k zá-
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hube. Keï sa ale zah¾adí do minulosti,
aby sa z nej uèil, tak mu je to k ve¾kému
prospechu. O tomto druhom poh¾ade
chceme uvaova v tomto èlánku.
Poh¾ad na èasy, v ktorých sme boli
odcudzení Bohu a od Jeho milosti, nás
zachová od pýchy a vysokomyse¾nosti.
Tí, èo na toto zabudli, h¾adia na svoje
okolie s akousi povýenosou, zabudli, e
pred nejakým èasom boli aj oni takými
ako tí, èo sú okolo nich.
Do istého sirotinca prijali opusteného
chlapca. Bol pinavý, otrhaný a hladný,
skutoèné diea ulice. Keï bol prijatý,
správca si ho nechal odfotografova takého aký priiel. Potom ho umyli, obliekli
a nakàmili. Chlapcovi sa zaèalo vies ve¾mi dobre. To ho viedlo k neposlunosti
a iným zlým veciam. Èasom to u s ním
vyzeralo tak, e ho budú musie z ústavu
prepusti. Keï si s ním nevedeli rady,
správca si ho vzal do kancelárie a dohováral mu. Ukázal mu fotografiu ako vyzeral, keï k nim priiel a ako vyzerá teraz.
Vyèítal mu, e je to od neho ve¾ká nevïaènos, keï sa teraz tak nepekne chová. Chlapec pri poh¾ade na svoju fotografiu zvánel a po chvíli prepukol v plaè.
Od toho èasu sa úplne zmenil. To je, èo
chce Boh dosiahnu pri nás poh¾adom do
minulosti.
Pozrime sa na niektoré príklady z Písma. Boh pripomínal Abrahámovi, svojmu
priate¾ovi, aby pamätal na svoj pohanský
pôvod z Úr Chaldejov, kde il tak, ako
jeho pohanskí predkovia a krajania.
Vtedy nepoznal pravého Boha. Keby sa
Boh nad ním nez¾utoval, zahynul by v pohanskej tme. Preto poh¾ad spä mal v òom
vyvola pokoru a vïaènos. Aj Izraelovi
neskorie Boh pripomínal: H¾aïte na
Abraháma, svojho otca, a na Sáru, ktorá vás porodila. Aký význam mal pre
nich tento poh¾ad spä? Ten, èo aj pri Abrahámovi. Mal ich dra v pokore a vïaènosti voèi Bohu. I keï sa stali slávnym národom, mali sa rozpomína na svoju minulos, aby sa v nich nepovýilo ich srdce.

17
Mali sa díva na skalu, z ktorej boli vyatí
a jamu, z ktorej boli vykopaní.
V Novom Zákone máme tie také napomenutia, napríklad: A to ste niektorí
boli, ale ste sa umyli, ale ste posvätení, ale ste ospravedlnení v mene
Pána Jeia Krista a v Duchu náho
Boha (1K 6,11). Èo za tmavý obraz máme v predchádzajúcich veroch! Sotva
môe by nieèo smutnejie. Veriacich
v Korinte rozpomína na minulos, na ich
ivot predtým, ne uverili, aby nezabudli,
z èoho boli vytrhnutí. Nebolo to ich zásluhou, e sa z takého hrozného ivota
dostali von. Toho sa im dostalo skrze Pána Jeia Krista a Boieho Ducha. Aká to
príèina k pokore a vïaènosti!
Podobne písal Pavol aj v liste Efeanom: Aj vás, ktorí ste boli màtvi vo
svojich previneniach a vo svojich
hriechoch... Preto pamätajte, e ste vy
kedysi, pohania pod¾a tela... (Ef 2,13,11-13). Èo im pripomína? To, kým boli,
synovia hnevu, pod¾a tela pohania, cudzí
zmluvám zas¾úbenia, bez Boha na svete,
bez Krista a bez nádeje. Smutný obraz!
Nemali sa èím chváli. Nemali na èo by
hrdí. Poh¾ad na túto smutnú minulos ich
mal vies do pokory a vïaènosti. Pred
Bohom sa nemôe chváli iaden èlovek.
Kto sa chváli, musí sa v Pánovi chváli.
Teraz si vimnime iné veci v minulosti,
na ktoré máme h¾adie. Znovu a znovu
máme h¾adie na tú slávnu udalos v naom ivote  na nae obrátenie. Aj o nás
Pán hovorí: A ako ste sa obrátili od
modiel k Bohu, aby ste slúili Bohu
ivému a pravdivému, a oèakávali jeho
Syna z nebies (1Te 1,9-10). Spomínajme na túto slávnu zmenu, ktorá sa s nami
stala. Spomínajme na rados a sväté
nadenie, ktorým bol naplnený ná ivot,
ktorý dostal novú náplò a nový cie¾. Teraz
slúime ivému Bohu a oèakávame jeho
Syna z nebies.
Na tie èasy sa vzahujú aj slová:
Spomínajte si na predolé dni, v ktorých súc osvietení, strpeli ste mnohý
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boj utrpení... vediac, e máte v sebe
lepie imanie, a trvalé (d 10,32-34).
Preto, e sme sa odvrátili od sveta a jeho
vecí, svet nami pohrdne alebo nás aj prenasleduje. V prvé dni po svojom obrátení
sme to s nadením zniesli. Neskôr sme
sa ale unavili a kadé také utrpenie nám
je aké. Tu nám pomôe poh¾ad na èasy, keï sme preívali poèiatoènú rados
a lásku k Pánovi. To nás osviei a pozdvihne. Poh¾ad na slávny oblak svedkov
Boích (d 11) nás tie rozhorlí k nasledovaniu ich viery. Z takého poh¾adu naèerpáme posilnenie, útechu a odhodlanie. Bez toho by sme neobstáli v skúkach a vzdialili by sme sa z priamej cesty.
Aj keï Boh povzbudzoval svoj ¾ud,
aby Mu verili, vyzýval ich: Pamätajte na
jeho divy, ktoré uèinil, na jeho zázraky
a na súdy jeho úst ( 105,5). Boí ¾ud
vo vetkých dobách prechádza cez akosti a nebezpeèenstvá. Èasto sa ocitnú
pred nieèím, na èo nestaèí ich múdros
a sila. V takých chví¾ach im ve¾mi prospeje poh¾ad spä na Pánove divy, skutky
a súdy. Poh¾ad na to, ako sa Pán sklonil
k celému Boiemu ¾udu. Ako ho vyslobodil tam, kde pod¾a ¾udského úsudku
nebolo nádeje na vyslobodenie. Previedol ich cez Èervené more. Dal im vodu na
púti a mannu. Viedol ich vo dne v oblaku
a v noci v ohnivom ståpe. Ako zachoval
Jozefa, vyslobodil Daniela a jeho priate¾ov a ako dal víazstvo Dávidovi. Na
tieto a mnohé iné veci minulosti máme
obèas pozera. To nás povzbudí vo viere
a k trpezlivému oèakávaniu na Pána.
A teraz ete nieèo na výstrahu. Pavol
písal korintskému zboru: A toto vetko
sa dialo tamtým predobrazne a je napísané na nae napomenutie, ku ktorým
doli konce vekov (1K 10,11). Z predolých verov vidíme aké slávne veci
zaili tamtí. Oni napriek tomu boli iadostiví zlého a pokúali Boha. Preto sa v nich
neza¾úbilo Bohu. Nesmieme sa uspokoji
s tým, e sme sa obrátili, e sme mali
slávny zaèiatok. To mali aj spomenutí

otcovia. Poh¾ad na nich nás povedie k tomu, e sa budeme snai zotrva a do
konca na svätej ceste. Èi môe by nieèo
smutnejie, ako keï po takých slávnych
zaèiatkoch s Bohom, èítame o nich  zahynuli na púti!
Aj Peter nás podobne vystríha: Lebo
pri kom nieto týchto vecí, je slepý
a krátkozraký a zabudol na oèistenie od
svojich niekdajích hriechov (2P 1,9).
To sú smutné následky zabúdania. Taký
èlovek sa neposväcuje a upadá do
starých hriechov. Èastý poh¾ad na nae
oèistenie nás povedie k oèisovaniu a posväcovaniu sa pre Pána.
Nakoniec ete pripomenieme, e i nám
dal Pán drahé zas¾úbenia. Keï budeme
h¾adie do histórie ako plnil Boh svoje
s¾uby, bude nás to povzbudzova veri
Mu. Takto zapustíme korene do Boích
s¾ubov i samého Krista. Èím viacej h¾adíme spä kvôli tomuto cie¾u, tým hlbie
korene zapustíme. Z takého zakorenenia
potom prúdi do nás miazga ivota, sily,
radosti a nebeského povzbudenia. Potom
budeme aj my ako strom zasadený pri
potokoch vôd, ktorý sa zelená a prináa
ovocie aj v suchý rok.

Ladislav Paluga

Cestou ivotem, roèník 28., september 1969

ZODPOVEDNÍ
ZA ¼AHOSTAJNOS
Vtedy voiel satan do Judáa... a dohovoril sa s najvyími kòazmi,... ako
im ho zradí (L 22,3-4).
Judá nebol bez zodpovednosti, i keï satan voiel do jeho srdca. Ani Eva s Adamom neboli bez zodpovednosti, hoci ich
zviedol had. Kadý z nich bol potrestaný
pod¾a miery svojej zodpovednosti. Judáova zodpovednos a vina spoèívali v tom,
e v òom bolo miesto pre mylienku zrady, na ktorej sa diabol uchytil a ju vyuil.
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¼udia sa radi zbavujú zodpovednosti.
Èasto vak, a najmä vtedy, keï ide o zodpovednos pred Bohom, je to len ich
vlastný sebaklam, ospravedlnenie len
pred samým sebou, èo nestaèí a neplatí
pred Bohom. Dos èasto sa snaí èlovek,
i veriaci, ospravedlni svoje konanie,
neraz i nesprávne, dobou, okolnosami,
zmenenými podmienkami ivota. Môe
by na to hodne pravdy, ale nezbavuje
nás to zodpovednosti.
A zaráajúco ¾ahostajne a bez vedomia zodpovednosti ijú ¾udia svoj ivot.
No ove¾a smutnejie je, keï tak ijú
veriaci ¾udia. Dni, týdne a roky plynú
a mnohí sa cez ne len tak pretlèú, ivoria,
premárnia mnostvo èasu a príleitostí,
èo sa u nikdy nevráti, èo sa u nedá napravi, èo je u pri nich navdy stratené!
Je nám to ¾ahostajné? Nám to nesmie by
¾ahostajné!

ani Pán, ani blíni niè nemajú, a on sám
tie nie.
Aké úplné iné je vetko, keï vykúpený
nabáda svoju duu: Dobroreè moja dua Hospodinovi a nezabudni niktorého
zo vetkých jeho dobrodení ( 103,2).
Zvykajme si tak robi kadý deò a urèite
to pomôe námu duchovnému vzrastu
a prospechu.

Frederick Butcher

Zdá sa, e Achsa, Kálefova dcéra, si
osvojila vieru a duchovné zmý¾anie svojho otca. Jej otec bol skutoène hrdinom
viery a bol pevne presvedèený, e dosiahnu Bohom zas¾úbenú zem, napriek
tomu, e tých desa vyzvedaèov váhalo
a tak otriasli vieru ¾udu a vzbudili v ¾ude
reptanie.
Preli roky a ¾ud je koneène usadený v zas¾úbenej zemi. Kálef dostal Hebron,
ako mu bolo pris¾úbené Mojiom. Jeho
dcéra dostala ako veno pole, chcela vak
ete nieèo zvlátne k po¾u: vodné pramene. A dostala viac ako iadala  dostala horné i dolné pramene. Aké to muselo
by pre òu krásne a osvieujúce.
Tak sa dostáva i nám duchovné poehnanie pre vnútorný ivot. To sú tie pramene horné a tie pre ná pozemský ivot 
to sú tie pramene dolné. Máme horný
prameò v pôsobení Svätého Ducha a dolný prameò ivej vody v Boom Slove.

Cestou ivotem, roèník 28., január 1969

PRÍLI ZAMESTNANÝ
VLASTNÝMI
ZÁLEITOSAMI
A náèelník èaníkov nepamätal na Jozefa. Ale zabudol na neho (1M 40,23).
Predstavený èaníkov bol bezpochyby
tak zamestnaný sám sebou a prepustením zo alára, e Jozefa jednoducho vypustil z hlavy. Toto je prirodzené
èloveku. Myslie na seba, premý¾a ako
sa dosta zo zlej situácie, èo urobi, aby
sa mu viac darilo, lamentova nad svojím
zlým osudom.
Aké je vak ale nepatrièné, keï veriaci
nemyslí na svojho Pána, ktorý zaòho
poloil ivot. Mono vôbec nemyslie na
Pána, zabudnú na Neho? Ak je niekto
tak zamestnaný svojimi záleitosami, e
zabúda na Pána, je v zlom duchovnom
stave. ije sebeckým ivotom, z ktorého

Frederick Butcher

Cestou ivotem, roèník 28., február 1969

HORNÉ A DOLNÉ
PRAMENE
A riekla mu: Daj mi poehnanie, lebo
si mi dal zem na juhu; nu daj mi aj
pramene vôd. A tak jej dal Kálef horné
pramene i dolné pramene (Sd 1,15).

Alebo je naa viera taká malá,
e máme len suché pole?
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Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 28., máj 1969

CENA NASLEDOVANIA
PÁNA JEIA
A kto neberie svojho kría a nejde za
mnou nie je ma hodný (Mt 10,38).
Pán Jei stále h¾adá a prijíma nasledovníkov. No nie hocijakých nasledovníkov. Nie takých, ktorí by Ho chceli nasledova iba obèas a s výhradami. On od
svojich nasledovníkov iada vetko, nie
iba èiastku. Pán sa neuspokojí len s nejakým miesteèkom v ich ivote, On chce
ma celé srdce, celý ivot a vetky schopnosti a vetko, èím vládnu.
Dnes práve tak, ako oddávna, nestojí
o zástupy, ktoré by ili za Ním bezmylienkovite. On h¾adá nasledovníkov, ktorí
by ili za Ním aj za cenu utrpenia a strát
pre Jeho meno tak, ako i On iiel za nich
na cestu utrpenia. Máme nies svoj krí,
na ktorom sme my ukriovaní, ako to
napísal Pavol: S Kristom spolu ukriovaný som a ijem u nie ja, ale ije vo
mne Kristus (G 2,20).
Kto nechce takto zomrie, nemôe
Krista nasledova. Jeho mono nasledova len v druhom, duchovnom narodení,
nemono ís za Ním v oboch prirodzenostiach. Tí, ktorí sa o to pokúsili, Ho po
èase opustili a nechodili viacej s Ním.
Nu, berme svoj krí a nasledujme Ho!

Rados je jednou z najdôleitejích
zloiek charakteru nového èloveka 
kresana. Apotol Pavol kladie rados na
popredné miesto svojho ivota, keï hovorí: Ale ja na to vetko niè nedbám,
ani mi môj ivot nie je tak drahý, ako
aby som s radosou dokonal svoj beh
a slubu, ktorú som prijal od Pána
Jeia... (Sk 20,24).
Rados musí by spojená so vetkou
èinnosou kresana. To ale nie je rados
akú dáva svet, ale rados Pána Jeia
zaloená na skutoènosti, e sme dosiahli
milos pred Bohom, rados zo spasenia.
Tú na svete niè neovplyvní, je svetom
nedotknute¾ná. Je to rados, ktorá má
svoje základy v nebesiach, je zakotvená
na diele Pána Jeia pre nás tam, kde
neprenikne niè, èo by ju tam mohlo
ohrozi. Dokonca ani aloba alobníka
¾udí nemôe znièi rados, ktorá pochádza z dokonalého diela Pána Jeia.
Kresan nemá dopusti, aby ho opustila
rados zo spasenia. Dávid po svojom páde v modlitbe za odpustenie prosil hneï
i za návrat radosti zo spasenia ( 51,14).
Radujúci sa kresan celkom inak
reaguje na rôzne veci, vie sa povznies
nad mnohé, vie ¾ahie odpusti, je ochotnejí, je milí, prívetivejí.

Radoslav Stráòava

PRAVÝ VINIÈ

RADOS PÁNA JEIA
NAPLNENÁ V NÁS

Ja som ten pravý viniè a môj Otec je
vinár. Kadý letorast, ktorý nenesie na
mne ovocia odrezáva a kadý, ktorý
nesie ovocie, èistí, aby doniesol viac
ovocia... Ja som viniè, vy ste letorasty.
Kto zostáva vo mne a ja v òom, ten
nesie mnoho ovocia, lebo bezo mòa
nemôete niè robi (J 15,1,2.5)

To som vám hovoril nato, aby moja
rados zostala vo vás a vaa rados
aby sa naplnila (J 15,11).

V Písmach Starého aj Nového zákona sa
vdy znova a znova stretávame s témou
ovocia. Boh prirovnáva Izraela ku vinici

Ladislav Paluga

Cestou ivotem, roèník 28., august 1969
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Hospodinovej, v ktorej oèakával rodi
hrozná, ale nachádzal iba plané nedozrelky (Prorok Izaiá 5. kapitola  Pieseò
o vinici). Ovocie nám hovorí o Boích
úmysloch a oèakávaniach, ktoré súvisia
s Boím ¾udom na zemi. Pôsobenie Boie
v jeho ¾ude na zemi má svoj zmysel
a význam a tým je nies ovocie. Ovocie
tie hovorí o ivote, plodnosti, rozmnoení. Tam, kde niet ivota  ako napríklad
na púti  tam niet ani rastlín, ani ovocia.
A tam, kde niet toho duchovného ivota
z Boha, tam tie nemôe by iadne ovocie Ducha, ktoré by toho ve¾kého hospodára  Stvorite¾a Boha uspokojilo a poteilo. V Izaiáovi 53. kapitole je takto písané prorocky o Pánovi Jeiovi Kristovi:
Lebo vyrástol pred ním ako nený
prútik a ako koreò z vypráhlej zeme...
Aká to bola rados pre Boha, keï na zemi
zrazu il niekto, v kom mal Boh dokonalú
zá¾ubu  Boí syn v ¾udskom tele! Z tej vyprahnutej zeme bez ivota zrazu vyrástol
nený prútik, rástol, mocnel a prináal ve¾ké ovocie. Tým najväèím a najvzácnejím ovocím bola paradoxne jeho smr.
Vtedy Pán Jei prejavil dokonalú poslunos svojmu Otcovi, keï bol posluný a
po smr na kríi. Dokonale sa naplnila Boia spravodlivos, keï kadá zlá vec, kadý hriech a neprávos boli potrestané 
na dokonalom a èistom Baránkovi Boom. A bola preukázaná dokonalá milos
a milosrdenstvo, keï zo smrti Pána Jeia Krista vyplýva monos pre kadého
èloveka skrze pokánie a vieru dôjs k odpusteniu hriechov a ku veènému spaseniu.
Keï Pán Jei toto ovocie Bohu priniesol, jeho obe bola Bohu príjemná,
bola prijatá a potvrdená vzkriesením na
tretí deò. 40 dní po smrti Pána Jeia udiala sa ïalia dôleitá vec ako výsledok
smrti na kríi  na uèeníkov zostúpil Svätý Duch a vznikla Cirkev  telo Kristovo.
Lebo v jednom Duchu my vetci sme
pokrstení v jedno telo, buï idia, buï
Gréci, buï sluhovia, buï slobodní
a vetci sme napojení v jedného Du-

cha. (1K 12,13). Vetci uèeníci Pána
Jeia Krista pod¾a Boieho slova poznajú, e sú telom Kristovým, ktoré má iba
jedinú hlavu v nebi. V celom Písme nenachádzame zmienku o tom, eby toto
duchovné telo malo ete aj nejakú inú
hlavu na zemi. Tá jediná hlava  Kristus,
teraz pôsobí vo svojom tele cez Svätého
Ducha to, èoho výsledkom má by ovocie
Ducha. A ako je teda moné takéto ovocie nies? Na prvom mieste èlovek musí
prija Boí ivot  musí sa narodi znova,
narodi sa z Ducha. Potom nasleduje tá
výchova, to èistenie, aby sme v Boej
záhrade ako jeho rastliny prináali úrodu
a ovocie. Kadé ovocie z Boej záhrady
má v sebe chu a vôòu Boiu a vyjadruje
Boha. Nemáme nies svoje vlastné ovocie a pracova na òom sami. Pán Jei
hovorí: Bezo mòa nemôete niè robi. Kadá duchovná práca, kadá Boia sluba je konaná v spojení s Pánom
Jeiom a z toho spojenia potom vychádza ten ivot a to ovocie. To je tajomstvo
náho spoloèenstva s Kristom, naej
úèasti na Òom. Teraz to nevieme vystihnú slovami, nevieme vypoveda  môeme to len okúa a i! A nies ovocie na
slávu a chválu Boiu.

 Ale ovocím Ducha je láska,
rados, pokoj, zhovievavos,
dobrota, dobrotivos, vernos,
krotkos a zdranlivos
(G 5,22)
Daniel Moji

JAZYKY
Nielen v súèasnosti, ale u aj v minulosti
sa objavovali otázky, ako je to s hovorením v jazykoch. Napríklad u v sedemdesiatych rokoch bratia na bratskom
vzdelávaní v Brne sa zaoberali touto
otázkou a niektorí z nich poukazovali na
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potrebu hovori o tejto téme aj vzh¾adom
na budúce generácie. Ak budem úprimný,
musím skontatova, e hoci sa rozili
v pokoji, nie vo vetkom nali zhodu a nedokázali zodpoveda v jednotnom bratskom duchu na vetky otázky. Ak dobre
rozumiem iniciálkam brata Petra Zemana, 5. 2. 1986 uverejnil èlánok, ktorý preloil a upravil od brata G. R. Rendala:
Mluvím jazyky více ne vy vichni, kde
odpovedá na mnohé aké otázky, ktoré
sa kladú aj dnes. Touto témou sa zaoberajú aj bratia v bratských zboroch vo
Ve¾kej Británii, ktorých niektoré èlánky
som si mohol z Boej milosti preèíta.
V prvom rade je to ale Písmo, ktoré som
si èítal a porovnával jednotlivé miesta.
K doplneniu chýbajúceho èlánku do krásnej mozaiky mi ale a po dlhých rokoch
pomohli aj úvahy tu menovaných i nemenovaných autorov. Rád by som sa podelil
s niektorými mylienkami aj s èitate¾mi
èasopisu Kresan s túbou po lepom
vzájomnom poznaní Pána Jeia i pouívaní duchovných darov, ktoré vdy mali
a majú vies k budovaniu Cirkvi a zhromadení Pána Jeia. Na druhej strane
som si vedomý, e je takmer nemoné
v jednom èlánku vystihnú celú problematiku jazykov a nemôem odovzda
viacej, ako som prijal.
V úvahe si pripomenieme
7 bodov súvisiacich
s darom jazykov:
1. Boli to INÉ JAZYKY, teda schopnos hovori cudzou reèou, inou
ako materinskou bez toho, aby sa
ju ¾udia predtým uèili.
Príklady na to nájdeme napríklad v Sk 2,
4.6-8: A zrazu boli vetci naplnení
Svätým Duchom a zaèali hovori inými
jazykmi, tak, ako im dával Duch vyslovi sa... lebo ich poèuli hovori jeden
kadý svojím jazykom. A asli vetci,
divili sa a hovorili jeden druhému: Èi
h¾a, nie sú vetci títo, ktorí to hovoria

Galileania? Ako teda my, jeden kadý,
poèujeme hovori svojím vlastným
jazykom, v ktorom sme sa zrodili?
2. Tieto jazyky boli zrozumite¾né.
Je to evidentné z u citovaných verov
Skutkov druhej kapitoly i z 1K 12,10:
...inému druhy jazykov a inému výklad jazykov. Uvedené grécke slovo
genos oznaèuje normálne druhy jazykov,
druhy jazykov rôznych národností, teda
jazyky, ktoré ¾udia pouívajú na dorozumenie sa.
V tejto súvislosti sa roky vedú spory
o to, èi okrem zrozumite¾ných jazykov neexistuje aj nejaký nezrozumite¾ný jazyk,
jazyk adoraèný, ktorý by slúil na uctievanie Boha. Niektorí pripúajú, e v Skutkoch 2. kap. pouívali apotoli zrozumite¾né jazyky, ale hovoria, e existoval ete
iný jazyk, jazyk slúiaci na uctievanie Boha, tajomný jazyk chválenia, velebenia.
Odvolávajú sa hlavne na ver: Lebo ten,
kto hovorí jazykom, nehovorí ¾uïom,
ale Bohu, lebo nikto nerozumie, ale
duchom hovorí tajomstvá. (1K 14,2).
Tento ver ale nehovorí o inom, druhom spôsobe pouívania jazykov, ale
o tom, ako to vyzeralo, keï sa v zbore
nesprávne pouívali dary, teda keï v prípade hovorenia jazykmi nebolo vykladaèa. Potom nebol iadny úitok pre Cirkev
a dotyènému nerozumel nikto, iba Boh.
O tom si viacej povieme v nasledujúcom
bode. Teda tento ver, podobne ako ver
4: Ten, kto hovorí jazykom, vzdeláva
sám seba, ale ten, kto prorokuje, vzdeláva cirkev nie je pochvalou, ale varovaním.
V 1K 13,1 je napísané: Keby som
hovoril ¾udskými jazykmi aj anjelskými a keby som nemal lásky, bol by
som cvendiacim kovom alebo zvuèiacim zvonom. Tento ver neznamená,
e existuje ete nejaký iný, anjelský jazyk, ale apotol Pavol tu pouíva básnickú figúru, ktorá sa volá hyperbola. Je
to obrazné pomenovanie, zvelièenie, po-
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dobne ako sa v nasledujúcom veri spomína prenáanie vrchov. Keï anjeli hovorili k ¾uïom, tí im vdy rozumeli, teda hovorili v reèi, ktorú dané postavy poznali.
Príklady toho sú uvedené v celej Biblie,
od knihy Genesis a po knihu Zjavenia.
3. Keïe vetky dary v Cirkvi mali by
na spoloèný úitok, slúi na jej budovanie, aby toto pravidlo bolo dodrané, dar hovorenia jazykmi musel by spojený s výkladom/prekladom.
Pripomeòme si pár verov alebo ich èastí
z 1. Korinanom, ktoré hovoria o zmysle
duchovných darov, ktorým bolo budovanie Cirkvi, teda spoloèný úitok a nie
osobný zisk èi sebarealizácia: aby nebolo roztrky v tele, ale aby sa údy navzájom rovnako starali o seba. (12,25),
láska ...neh¾adá svojho vlastného
(13,5), A chcel by som, aby ste vetci
hovorili jazykmi, ale radej, aby ste
prorokovali, lebo je väèí ten, kto prorokuje, ako ten, kto hovorí jazykmi,
krome ak by aj vykladal, aby sa vzdelávala cirkev (14,5). Tak aj vy, pretoe ste horlivcami za duchovné dary, na
vzdelanie cirkvi h¾adajte, aby ste hojneli (14,12). Lebo ty síce dobre ïakuje, ale druhý sa nevzdeláva (14,
17). Lebo po jednom môete vetci
prorokova, aby sa vetci uèili a vetci
sa poteovali (14,31).
Tento poh¾ad pomáha porozumie aj
ïalím akým verom, napríklad nasledovnému: Lebo keï sa modlím jazykom, modlí sa môj duch, ale moja myse¾ je bez úitku (14,14). Ani tento ver
nehovorí o tajomnom modlitebnom jazyku, ktorému by nerozumel ani ten, kto ho
pouíva. Brat Hodge ho vysvet¾uje v kontexte vyie spomenutých pravidiel nasledovne: Èo znamená výpoveï: Moja myse¾ je bez úitku? Môe to znamena, e
moja myse¾ nemá úitok, nezískava iadne ovocie. Nerozumiem tomu ale takto.
Hoci tieto slová môu ma sami o sebe

takýto význam, tento výklad by protireèil
oddielom, ktoré uèia e ten, kto hovorí
jazykmi, rozumie tomu, èo hovorí. Preto
rozumiem citovaným slovám tak, e moja
myse¾ neprodukuje ovocie, teda neprináa úitok nie sebe, ale druhým. Je to v súlade s ïalími miestami Písma o prináaní úitku. Pavol od zaèiatku nabáda
èitate¾ov k tomu, aby sa Cirkev budovala.
A tu hovorí, e keby sa modlil v neznámom jazyku, hoci by to aj bolo pod vedením Svätého Ducha, jeho modlitba by
nepriniesla iadny úitok pre druhých
v zmysle vera 26: ... vetko nech je na
vzdelanie. Tento výklad koreponduje
s verami 16 i 17, kde je vyjadrená tá istá
mylienka. Ako by mohol neuèený, prostý
èlovek poveda amen na takúto modlitbu? To, e myse¾ modliaceho sa je bez
úitku znamená, e neprináa úitok,
ovocie pre tých, ktorí modlitbu poèúvajú
a teda jej nerozumejú.
Tento význam slova úitok, teda produkovanie, prináanie úitku druhým, nie
sebe, nachádzame aj v ïalích veroch
Písma, napríklad: A nech sa i nai uèia
kona dobré skutky, kde je toho treba,
aby neboli neuitoèní (Tt 3,14). Lebo
keï to máte a mnoí sa vám to, nestavia vás to záha¾èivých ani neuitoèných do známosti náho Pána Jeia
Krista (2P 1,8). A zase posiaty do tània je ten, kto èuje slovo, ale staros
tohto sveta a zvod bohatstva udusuje
slovo a býva bez úitku (Mt 13,22).
4. Aký bol úèel daru hovorenia
jazykmi? Boli znamením
pre neveriacich idov.
Ako je to napísané v 1K 14, 21-22: V zákone je napísané: Inými jazykmi a inými rtami budem hovori tomuto ¾udu,
ale ani tak ma nepoèúvnu, hovorí Pán.
Take jazyky sú na znamenie a nie tým,
ktorí veria, ale neveriacim a proroctvo
nie neveriacim, ale tým, ktorí veria.
Tomuto ¾udu neznamená neveriacim
pohanom, ale idovskému národu.
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Na zaèiatok si pripomeòme prvú
zmienku o jazykoch: A Hospodin riekol: H¾a, je to jeden národ a vetci
majú jeden a ten istý jazyk a toto je
zaèiatkom toho, èo budú ïalej robi,
takto im teraz nebude prekazené v nièom z toho, èo si zaumienili robi. Noe zostúpme a zmiatnime tam ich jazyk, aby nerozumeli druh reèi svojho
druha... Preto nazvali jeho meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin jazyk
celej zeme a odtia¾ ich rozptýlil Hospodin po tvári celej zeme (1M 11,6-9).
Je zrejmé, e hovorenie rôznymi jazykmi
nebolo znakom poehnania pre èloveka,
ale znakom Boieho súdu.
Túto mylienku môeme nájs aj pri
ïalej starozákonnej zmienke o jazykoch,
na ktorú je uvedená aj odvolávka pri
1K 14,21: Istotne bude hovori b¾abotajúcou, nezrozumite¾nou reèou
a iným jazykom tomuto ¾udu, im, ktorým povedal: Toto je odpoèinutie,
dajte odpoèinú ustalému a toto utíenie! Avak nechceli poèu. Ale im je
slovo Hospodinovo príkaz na príkaz,
príkaz na príkaz, úprava na úpravu,
úprava na úpravu, trochu tam a trochu
tam, aby ta ili a klesli nazad a boli
skrúení a aby sa zaplietli do sluèky
a boli lapení (Iz 28,11-13). Aj tu poèutie
cudzích, pre izraelský ¾ud nezrozumite¾ných jazykov, je v spojení s Boím
súdom. Keï poèuli a videli ¾udí hovori
inými jazykmi, bolo to znamením, e prili
nepriatelia a bude vojna. Poznali to v Severnom a aj v Junom krá¾ovstve. Ani
výraz klesli nazad, dnes viacej známy
ako padanie dozadu, nebol nikdy znakom
poehnania. Keï kòaz Éli takto padol,
znamenalo to jeho smr: A stalo sa, ako
spomenul truhlu Boiu, e padnul zo
stolice nazad ved¾a brány a zlomil si
väzy i zomrel... (1S 4,18).
Teda hovorenie jazykmi na zaèiatku
Cirkvi bolo znamením pre neveriacich
idov. V prvom rade mali spozna, e
Jei Kristus nebol zloèinec, ale Boí

KRESAN
Syn, Mesiá a Spasite¾. Toho, ktorého rukou bezboných pripäli na krí a zavradili, Boh vzkriesil z màtvych. Bol vyvýený
pravicou Boou a posadil sa po Jeho pravici. Celý dom Izraelov mal spozna, e
i Pánom i Kristom Boh uèinil toho Jeia, Ktorého oni ukriovali! (Sk 2,2336). Tieto slová hovoril Peter idom po
tom, ako boli apotoli naplnení Svätým Duchom na Letnice a hovorili cudzími jazykmi.
Ïalia zmienka o hovorení jazykmi
bola v Korneliovom dome: A kým Peter
ete hovoril tieto slová, zostúpil Svätý
Duch na vetkých, ktorí poèúvali slovo. Vtedy uasli vetci veriaci z obriezky, ktorí boli prili s Petrom, e i na
pohanov je vyliaty dar Svätého Ducha,
lebo ich poèuli hovori jazykmi a velebi Boha... (Sk 10,44-46). Aby neboli
pochybnosti o tom, e rovnako ako idov
Boh prijal aj pohanov, podobné veci ako
na Letnice, kde boli idia, sa odohrali aj
v èase, keï sa otvorili dvere evanjelia pre
pohanov. Okrem Petra boli toho úèastní
aj ïalí idia, veriaci z obriezky, ktorí túto
skutoènos museli poriadne vysvetli
ïalím veriacim z obriezky v nasledujúcej
kapitole Skutkov. Teda hovorenie jazykmi
bolo znamením pre idov aj v tom
zmysle, aby uverili, e Boh dáva spasenie aj pohanom, teda ¾uïom pouívajúcim z poh¾adu idov cudzie jazyky.
idia museli by oslobodení od svojich
predsudkov a pochopi, e Svätý Duch
dal tú istú schopnos chváli Boha tým
¾uïom, ktorých reèou oni pohàdali.
Tretia zmienka o hovorení jazykmi
v knihe Skutkoch je uvedená v kapitole 19.
Tu sa spomínajú uèeníci Jána Krstite¾a,
ktorí boli privedení k viere v Pána Jeia.
Tento oddiel je v knihe Skutkov jediný,
kde pri tom nie je uznávaný apotol Peter, ktorý dostal od Pána Jeia k¾úèe od
nebeského krá¾ovstva, teda bol prvý, cez
ktorého Pán Boh otvoril dvere evanjelia
idom, pohanom i Samaritánom, ale neve¾mi uznávaný apotol Pavol, ktorému
bola upieraná autorita apotolstva. To, e
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zail v Efeze podobné veci, ako Peter
v Jeruzaleme, Cezárei èi Samárii, teda aj
prejavy Ducha ako hovorenie jazykmi,
bolo okrem iného znakom pre veriacich,
e aj on je apotol Pána Jeia, rovnocenný s inými apotolmi.
5. Kadý dar sa mal v Cirkvi uplatòova pod¾a Boieho poriadku, aj dar
jazykov:
Buï e hovorí niekto jazykom, po
dvoch alebo najviac traja a jeden po
druhom a jeden nech vykladá. A keby
nebolo vykladaèa, nech mlèí v zbore
a nech hovorí sám sebe a Bohu... lebo
Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja... (1K 14,27-28, 33). Z uvedených verov je evidentné, e ak mal niekto dar hovorenia jazykmi, mali to robi viacerí, ale jeden po druhom, postupne, nie vetci naraz.
Okrem toho nemali to robi vtedy, keï nebolo vykladaèa. Ak nebolo vykladaèa, ten,
kto mal dar jazykov, mal by v zbore ticho.
6. Doèasné trvania daru jazykov.
Keïe dar jazykov patril medzi znamenia
pre neveriacich idov, ako sme si to u
pripomenuli vo tvrtom bode a aj v èlánku
uverejneného v èasopise Kresan è. 21
pod názvom Kadý nieèo má, jeho trvanie
bolo doèasné. Znamenia mali svoje opodstatnenie na zaèiatku nejakej udalosti,
potom ale stratili svoju úlohu. peciálne
o tom, e jazyky umåknu, hovorí Pavol v 1K
13,8-10: ...Ale buï proroctvá, budú
zmarené, buï jazyky, umåknu, buï veda
bude zmarená... ale keï príde to, èo je
dokonalé, vtedy to z èiastky bude zmarené. Dnes u prilo to, èo je dokonalé.
Boie slovo je ukonèené a celé, preto veríme, e aj jazyky, ako súèas balíèka znamení a zázrakov, prestali. Skutoènos, e
o nich písal u pisate¾ listu idom v minulom èase znamená, e u vtedy doznievali:
akoe my uteèieme, ak zanedbáme také ve¾ké spasenie?! Ktoré, keï o òom
zaèal najdriev hovori Pán, nám stvrdili
tí, ktorí ho poèuli, pri èom spolu svedèil

25
Boh znameniami a zázrakmi a rôznymi
mocami a ude¾ovaním Svätého Ducha
pod¾a svojej vôle. (d 2,2-4).
Tvrdenie o nieèom, e to u skonèilo,
môu aj niektorí úprimní veriaci bra ako
trúfalos. Hlavne keï o tom nenachádzame v Písme ve¾a zmienok. Z tohto dôvodu
uvediem okrem hore uvedeného veobecného poh¾adu na vetky znamenia a zázraky ete jeden konkrétny argument, ktorý sa
týka výslovne daru jazykov a skutoènosti,
e skutoène umåkli. Fínsky brat D. Mowat
tento dar vyèleòuje od ostatných zázraèných darov uvedených v 1K 13 a porovnáva ho s darom proroctva a vedy (poznania).
V èlánku Jazyky a Biblia (Tongues and the
Bible, Assembly Testimony è. 264-267)
o tejto skutoènosti hovorí: Oddiel z prvej
epitoly Korinanom nehovorí, e dar jazykov bude pokraèova dovtedy, kým nepríde
to, èo je dokonalé. To dokonalé sa spája
s tými nadprirodzenými darmi, ktoré sú
opísané ako z èiastky. Sú uvedené vo veri
9: Lebo z èiastky známe a z èiastky
prorokujeme. Za tým nasleduje ver 10,
ktorý hovorí: ale keï príde to, èo je dokonalé, vtedy to z èiastky bude zmarené. Jazyky sú uvedené iba v ôsmom
veri a ïalej sa v kapitole nespomínajú. To
znamená, e výrok Keï príde to, èo je
dokonalé, sa tu netýka jazykov.
Túto skutoènos potvrdzuje aj grécka
gramatika. V ôsmom veri pri daroch proroctiev a poznania (vedy) je pouité sloveso katargeo. Na druhej strane pri jazykoch je pouité iné sloveso, slovo pauo.
(Mimochodom aj profesor Roháèek si vimol tento rozdiel a kým sloveso katargeo
preloil ako zmarené/zmarená, sloveso
pauo preloil ako umåknu. (Poznámka prekladate¾a). Proroctvo a poznanie sú v jednej skupine, ili súbene a naraz a rovnakým spôsobom aj mali skonèi. Na druhej strane jazyky mali ís a skonèi inou
cestou. Nielen slovesá uvedené v ôsmom
veri, ale aj rod v ktorom sú pouité, je rozdielny. Sloveso katargeo v súvislosti s proroctvami a poznaním je uvedené v trpnom
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rode v budúcom èase. Znamená to, e proroctvá i poznanie budú ukonèené nieèím èo
je mimo nich, teda nejakým èinom èi udalosou. Na rozdiel od toho sloveso pauo je
uvedené v takom rode budúceho èasu
(middle voice), kde podmet pôsobí na
sloveso vety, v tomto prípade tak, e jazyky
prestanú nie na základe pôsobenia nieèoho iného zvonku, ale samé od seba mimo
vonkajích okolností èi udalostí. A. T. Robinson vo Word Pictures in the NT hovorí:
Automaticky skonèia samé od seba.
Sloveso pauo (jazyky umåknu) oznaèuje koneèné zastavenie, ukonèenie. Nejde tu teda o nejaké doèasné zlyhanie."
Je teda zrejmé, e jazyky umåkli vtedy,
keï splnili svoj úèel a z u uvedeného vyplýva, e to mohlo by ete skôr, ako prilo to, èo je dokonalé, teda ako bolo dopísané Boie Slovo. Po dopísaní Písma
èiastoèné poznanie vyústilo do plného
poznania, ktoré máme k dispozícii. Je na
nás, ko¾ko z neho sme u dokázali kadý
individuálne prija. Èo sa týka daru proroctva, pravidlá dané pre prorokov v prvotnej Cirkvi môeme aplikova pri dare
uèite¾a, ktorý pokraèuje dodnes.
7. Ako chápa dnené hovorenie jazykmi, keïe tento dar bol len doèasný?
Pod¾a jedného lingvistu, ktorý sa venoval

tejto záleitosti sú tieto charizmatické prejavy podobné èloveku po poráke. Navodí
sa stav duevnej atmosféry, kedy sa reèové
centrum zablokuje a èlovek b¾aboce. Je
zaujímavé, e jazykmi hovoria aj hinduisti,
neobrátení katolíci a aj úplní ateisti. Príde
raz doba, keï bude evidentné, e to nebudú
len duevné prejavy, ale duchovná skúsenos tých, ktorí budú slúi anjelovi svetla,
ktorý bude aj cez nich napodobòova Boie
veci. A od toho utekajme èo najïalej u dnes.
Keïe cie¾om zhromadenia je oslavova Boha a vyvyova Pána Jeia, poèúva
Jeho hlas, ale i usviedèanie z hriechu tých,
ktorí ete nie sú spasení, Pán má by Pánom aj v zhromadení a vetko sa má dia
slune a pod¾a poriadku. Duchovné dary
nemajú vyvyova èloveka, vyvoláva vedomie senzácie, ale poukazova na Krista.
Veï toto robí Svätý Duch v zhromadení,
ktoré je pod Jeho vládou. O tomto hovoril
Pán Jei v J 16,13-14: Ale keï príde on,
ten Duch pravdy, uvedie vás do kadej
pravdy, lebo nebude hovori sám od
seba, ale bude hovori vetko, èoko¾vek
poèuje, aj budúce veci vám bude zvestova. Ten ma oslávi, pretoe z môjho
vezme a bude zvestova vám.
Nech i týchto pár mylienok nás upokojí
v tom, e sme dobre uverili, pomáha pri obrane uèenia a vedie nás k hlbiemu osobnému poznaniu Pána Jeia ako Hlavy Cirkvi.

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

A. H. Hartsema

Kresan, roèník I., august 1948, èíslo 8

PÁNOV DOTYK
A Jei, ¾útosou hnutý, vystrel ruku,
dotkol sa ho a povedal mu: Chcem,
buï èistý! (Mk 1,41)
Nikto nikdy v histórii ¾udstva nepremenil

ivot ¾udí tak, ako ná Pán Jei Kristus.
On púhym dotykom premenil ivot, poteil srdcia a naplnil ich takou radosou,
e sa to ponáh¾ali poveda kadému okolo seba.
U pastieri, ktorí k Nemu prili ako
k malému dieatku, boli naplnení takou
radosou, e ili a zvestovali, èo im bolo
povedané o tom dieatku: A keï uvideli,
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rozhlasovali vade, èo im bolo hovorené o tom dieatku (L 2,17).
Aj Simeon, keï Ho vzal na ruky zaplesal a povedal: Teraz prepúa svojho
sluobníka, Samovládca, pod¾a svojho
slova v pokoji, lebo moje oèi videli
tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pred
tvárou vetkých ¾udí (L 2,29-31). Len
jeden dotyk a hneï sa vetko zmenilo.

1. Pánov dotyk due èloveka
Keï Pán vystúpil ako Mesiá, jeho nený,
súcitný dotyk zailo mnoho muov, ien
a detí zo vetkých vrstiev izraelskej spoloènosti. H¾a, ako to bolo s jedným z nich,
s malomocným: A Jei, ¾útosou hnutý, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal
mu: Chcem, buï èistý! A keï to povedal, hneï odilo jeho malomocenstvo a bol oèistený (Mk 1,41-42). Je tu
malomocný èlovek, ktorý bol púhym
dotykom zbavený nevylieèite¾nej choroby.
Toto sa tak dotklo jeho dui, e o tom
kadému hovoril: Ale on vyjdúc zaèal
rozhlasova mnoho a rozchyrova vec,
take u viacej nemohol (Pán) vojs
verejne do mesta, ale bol vonku na
pustých miestach. A prichádzali k nemu odvadia¾ (Mk 1,45).
Malomocenstvo je obraz hriechu, ktorý koná svoje zhubné dielo v srdci kadého èloveka. Bohatý alebo chudobný,
mui alebo eny, vetci sú ním zasiahnutí
a nesú jeho následky. Lebo odplata za
hriech je smr (R 6,23). Len kto pozná
potrebu Pánovho dotyku, príde k Nemu
a je uzdravený. Stáva sa novým stvorením. Kto bol takto uzdravený, ten s nadením vyznáva aké ve¾ké veci uèinil s ním
Pán. Vyznáva pokorne: My milujeme jeho
preto, lebo on prvý miloval nás (1J 4,19).

2. Pánov dotyk rúk
A keï priiel Jei do domu Petrovho, videl jeho svokru, e leí a má horúèku, a dotkol sa jej ruky, a hneï ju

opustila horúèka, a vstala a posluhovala im (Mt 8,14-15). Tento dotyk potrebujeme vetci. Ruka hovorí o práci a slube. Ak máme Pánovi slúi, musí sa najprv dotknú naej ruky. Len tak mu budeme slúi radostne, z lásky a ochotne.
Budeme vetko kona ako Pánovi a nie
¾uïom. Budeme pamäta, e nie sme
sluobníkmi ¾udí ale Boí. Od Pána máme prija odplatu za nau slubu. Potom
si nebudeme vybera slubu, ale vykonáme vetko, èo nám prikáe. Budeme si to
povaova za prednos, e smieme nieèo
kona pre náho Pána. Bez Pánovho dotyku by vládla nad nami horúèka. Èlovek
v horúèke sa z nièoho neteí a nie je spôsobný pracova.

3. Pánov dotyk oèí
Vtedy sa dotkol ich oèí a povedal:
Nech sa vám stane pod¾a vaej viery.
A hneï sa im otvorili oèi... Ale oni vyli
a rozhlásili ho po celej tej zemi (Mt
9,27-31). O neobrátených ¾uïoch Pán hovorí: Noe poèujte toto, bláznivý ¾ude,
ktorý nemá srdca, aby rozumel! Majú
oèi, ale nevidia; majú ui, ale neèujú
(Jr 5,21). Nevidia svoj stav, ani priepas
do ktorej idú. Nevidia záchranu ani Záchrancu. I duchovné oèi sa otvárajú len
Pánovým dotykom. Komu Pán otvorí oèi,
ten najprv uvidí svoju biedu a potom Boie spasenie. Veriaci ¾udia potrebujú tento Pánov dotyk, aby lepie videli skryté
Boie veci. Laodicejský zbor ho potreboval, Elizeov sluha tie. Aj my ho potrebujeme, aby sme v nebezpeèenstve videli
Boiu pomoc a východisko. Preto, keï
cítime, e nám slabne duchovný zrak,
volajme k Pánovi, aby sa dotkol naich
oèí. Takto pôjdeme od svetla k svetlu
a budeme svedèi o Pánovi.

4. Pánov dotyk ucha a jazyka
...vloil svoje prsty do jeho uí a nap¾ul a dotkol sa jeho jazyka... A hneï
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boli otvorené jeho ui a rozviazané bolo puto jeho jazyka a hovoril správne
(Mk 7,31-37). Aký to krásny poriadok.
Najprv otvorené ucho a potom rozviazaný
jazyk. Èo ucho prijme, to jazyk vypovie.
Najprv sedie pri nohách nebeského Uèite¾a, potom ís a vypráva o Jeho spasite¾nej dobrote. koda, e o tak mnohých
¾uïoch je pravdou, e ui majú a nepoèujú. Len komu Pán otvorí ui, poèuje Jeho
hlas. Stalo sa ale, e sa Pán i na svoj ¾ud
ponosoval hovoriac: Vy hluchí poèujte... a hluchý ako môj posol, ktorého
posielam (Iz 42,18-19). Áno, niekedy sú
i jeho sluobníci hluchí k tomu, èo im oznamuje alebo prikazuje. Na aj k jeho s¾ubom a napomenutiam a poteovaniam.
Preto potrebujú, aby sa Pán dotkol ich uí.
Keï sme poèuli Jeho dobré slovo, naou povinnosou je, poda ho iným. Ak to
neuèiníme, aj nám povie Pán: ...nevedia
nièoho, vetci sú nemými psami, ktorí
nemôu brecha (Iz 56,10). Ach, ako
èasto aj my cítime, e máme zviazaný
jazyk. Chceme nieèo poveda, ale jazyk
nie a nie sa pohnú. V takej chvíli potrebujeme Pánov dotyk, ktorý nám ho rozviae a budeme môc prehovori. Lebo aj
my máme také chvíle v ivote, keï máme
hovori a nie mlèa. Beda by nám bolo,
keby sme mlèali. Bez Pánovho dotyku
ná jazyk zostane navdy zviazaný
Z tejto krátkej úvahy nám je jasné, e
máme by vdy v Pánovej blízkosti. Len
tak sa nám dostane vdy a v pravý èas
dotyku, ktorý spôsobí v nás iadúcu
zmenu. Tento dotyk potrebujeme od za
èiatku náho duchovného ivota a do
konca. Ním sme boli zbavení malomocenstva hriechu a Boieho hnevu; ním sú
nae ruky vystrojené pre Pánovu slubu
v novote ivota. Ním sú otvárané nae
oèi, aby sme videli Jeho sväté cesty, divné veci v Jeho zákone a slávu Jeho osoby. Tým dotykom sú otvorené nae oèi aj
ui. Len tak poèujeme Jeho ¾úbezný hlas
a zvestujeme iným aké ve¾ké veci s nami
uèinil Hospodin. Hlásame èo sme videli,

poèuli a zaili. Preto milovaní bratia a sestry, stojme vdy o tento milostivý dotyk
náho slávneho Pána.

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 28.,august 1969

ZAMILOVAL SI MÒA
A jeden z jeho uèeníkov, ktorého miloval Jei, bol opretý na hrudi Jeiovej (J 13,23).
Ani veènos nepostaèí, aby sme vystihli
význam slov: Zamiloval mòa. Opakujme si ich ustaviène, ak chceme, aby Kristus bol realitou naej dui. Pamätajme, e
Kristus miloval svojich, a do konca (krajnosti) ich miloval. A On je ten istý vèera,
dnes a bude a na veky. Vèera za nás
zomrel, dnes za nás ije a oroduje, zajtra
si príde po nás, aby nás mal pri sebe a
na veky.
Luther sa pýtal: Kto je to ten  mòa?
To som ja! Kristus dal seba samého za
mòa, za takého biedneho hrienika. Opakujme si stále s väèím dôrazom: Miloval mòa!
Ani spomenutý uèeník, ani nikto z nás
nie sme hodní Kristovej lásky, z ktorej za
nás zomrel. No keï Ho poznáme a vyznávame, potom aj my jeho milujeme,
lebo on prvý miloval nás. Ako nás Pán
miloval? Tak, e dal svoj ivot za nás.
Preto aj my Jeho milujeme skutkom
a pravdou, nie iba slovom.
Keï Pána milujeme, máme ostríha
Jeho prikázania. Túto lásku k Pánovi
nemono nièím nahradi. Pavol tomu
porozumel, preto napísal:

Lásky keby som nemal,
niè nie som.
Uème sa od Pána tomuto Boskému milovaniu. Splácajme Pánovi lásku láskou!
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Køesanská roèenka, 1948, roèník 6

POSVÄTENIE

(Z angliètiny preloil Ján Siracký)
A vy ste z neho v Kristu Jeiovi, ktorý sa nám stal múdrosou od Boha
i spravodlivosou i posvätením i vykúpením, aby bolo, ako je napísané: Ten,
kto sa chváli, nech sa chváli Pánom
(1K 1,30-31). Potom riekol: H¾a, idem
èini ó, Boe, tvoju vô¾u. Ruí prvé,
aby postavil druhé; v ktorej vôli sme
posvätení donesenou obeou tela Jeia Krista, raz navdy (d 10,9-10).
Tieto riadky sú urèené pre due, ktoré síce uverili v Krista, preili obrátenie, ale si neprivlastnili vierou vetko, èo majú v Kristu. V dôsledku èoho nevstúpili do pravej slobody evanjelia.

1. Èo posvätenie nie je
Posvätenie nie je polepovanie
starej prirodzenosti.
Mnohí trpia kvôli chybnému oèakávaniu
na posvätenie, ktoré sa nezakladá na
pravde alebo kvôli domnienke, e posvätenie je postupné polepovanie starej
prirodzenosti. A dokia¾ tento proces trvá,
kresan vraj nie je pripravený pre nebo.
O tomto uèení musíme prehlási, e
Písmo aj realita stoja rozhodne proti nemu. Nikde v Písme neèítame, e by Svätý Duch mal polepova nau starú prirodzenos, pretoe nieèo také je v rozpore
s Boím plánom.
Apotol Pavol napísal v 1K 2,14: Ale
telesný èlovek nechápe vecí Ducha
Boieho, lebo sú mu bláznovstvom,
a nemôe ich pozna, lebo sa majú
duchovne posudzova. Toto je jasné
prehlásenie. Ak teda telesný èlovek nemôe veci Ducha Boieho ani pozna, ani
prija, ako by mohol by posvätený tým
samým Duchom?

29
Uèenie Písma o starej
prirodzenosti
No Písmo nás uèí o starej prirodzenosti
nasledovne: Úplne skazená vec nemôe
by nikdy posvätená, pretoe zlý strom
nemôe rodi dobré ovocie (Mt 7,18).
Konajme s òou èoko¾vek, ona zostane
vdy skazenou. Svätý Duch bol zoslaný,
aby viedol due ku Kristu, a aby im Ho
potom zjavoval, nie aby posväcoval starú
prirodzenos.
Prirodzený postoj starej prirodzenosti
ku Svätému Duchu je takýto: Lebo telo
iada proti Duchu a Duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví; aby
ste nerobili toho, èo by ste chceli (G
5,17). Èi môe Duch posväcova to, proti
èomu bojuje? Ten boj by musel presta,
keby sa telo posvätilo. Dobre vieme,
e tento boj trvá pokým má kresan smrte¾né telo.
Kresanova skúsenos
Druhý dôkaz proti postupnému posväcovaniu je kresanova skúsenos. Kadý,
kto je veriaci dlhí èas sa presvedèil, e
jeho stará prirodzenos sa po obrátení
vôbec nepolepila. Je rovnako zlá a skazená, nie je ani o mak lepia, ako bola
v deò náho obrátenia. Keby sme ju nemàtvili, hneï oíva v celej svojej ohyzdnosti. Telo veriaceho èloveka nie je o niè
lepie ako telo neobráteného èloveka.
Kto na toto zabúda, doèká sa bolestných
sklamaní. Kto nemàtvi svoje telo s jeho
skutkami, ten k svojmu zármutku èoskoro
pozná, e je ono stále zlé a prevrátené.
A zostane takým a do kresanovho konca.
ivot v oèakávaní polepenia
Nemá ani chví¾ky pokoja, kto oèakáva
pozvo¾né polepenie svojej starej prirodzenosti. Z Písma i z vlastnej skúsenosti
zisujeme to isté, e srdce je práve také zlé a ¾stivé, ako bolo pred obrátením.
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Kresanov charakter sa síce zmenil, lebo
sa stal úèastným Boskej prirodzenosti,
lebo v òom prebýva Svätý Duch, ale jeho
stará prirodzenos, tá sa i po znovuzrodení nezmenila. Len nechápanie a odmietanie tejto pravdy spôsobuje ¾uïom
sklamanie, pochybovanie, boles a zármutok. Títo ¾udia h¾adajú v sebe stále nieèo, èo tam nikdy nenájdu. H¾adajú pokoj
z polepenej a posvätenej prirodzenosti,
namiesto, aby ho h¾adali v dokonalom vykúpení. I rados z odpustenia hriechov povaujú za nemiestnu namyslenos, dokia¾
nevidia svoju starú prirodzenos polepenú. A keï to nevidia, sú neastní. Slovom, títo kresania povaujú za základ
svojho pokoja v nieèom, èo Boh pre nich
nepripravil. Preto sa zmietajú v neistote.
Keï spozorujú, e sa im ich úsilie v nieèom podarilo, zasvieti im na chví¾u lúè
radosti. Ale hneï ïalí prejav starej prirodzenosti im ju opä zmení v zármutok.
Toto je vratký, a preto smutný základ
duchovného pokoja. Kým sa nám nestane Pán Jei Kristus základom posvätenia a radosti, tak nemáme niè. Len kto má
Jeho, má vetko.
Túba po svätosti
Kadý, kto prijal Pána Jeia, túi po svätosti. No len kto poznal, e i tú má v Kristu, prestal s pokusmi o posvätenie svojej
starej prirodzenosti. Jeho jedinou túbou
a snahou je rás v Kristovu podobnos.
Mnohí, keï hovoria o posvätení, myslia
na pravú vec, ale nevyslovujú sa správne.
Iní zasa vidia len jednu stranu posvätenia. Neodsudzujeme nikoho, len chceme
zosúladi svoje zmý¾anie s Boím a ukáza na posvätenie vo svetle Písma.

2. Kristus nae posvätenie
A vy ste z neho v Kristu Jeiovi,
ktorý sa nám stal múdrosou od Boha
i spravodlivosou i posvätením i vykúpením,... (1K 1,30).

Pod¾a týchto slov sa nám Kristus
stal tyrmi vecami. On je tou drahou pokladnicou, ktorá obsahuje múdros, spravodlivos, posvätenie a vykúpenie. Vetky tyri sú spolu v Kristu. Preto ich máme
v Òom vetky naraz.
Preèo je vykúpenie posledné v poradí? Lebo ono zahròuje v sebe koneèné
oslobodenie veriaceho z moci a prítomosti hriechu a smrte¾nosti. Vykúpenie nám
hovorí o tom, èo sa stane s veriacim, keï
zaznie hlas archanjela a Boej trúby. Vtedy bude jeho telo v okamihu vzkriesené
alebo premenené a oslávené. Nebude to
postupne. V okamihu! V jednom okamihu
bude smrte¾né a poruite¾né, a v druhom
okamihu bude nesmrte¾né a oslávené.
V jednom okamihu prejde z poruite¾nosti
do neporuite¾nosti, z potupy do slávy, zo
slabosti do moci. Aká to slávna zmena!
Táto zmena bude náhla, úplná a veèná.
Preèo je posvätenie spomenuté s vykúpením? Aký rozdiel je medzi nimi? Ten,
e posvätenie je u teraz pre duu tým,
èím bude vykúpenie pre telo v Kristovom
príchode. Preto je posvätenie okamité,
úplné a veèné dielo Boie. Jedno je práve
tak okamité ako druhé. Po obrátení sme
poznali moc posvätenia v praktickom ivote, po oslávení budeme poíva moc
vykúpenia v nebeskom ivote. Tieto veci
nás budú zaujíma vo veènej veènosti. No
dielo, ktorým sme boli pripravení pre tie
kraje, bude vykonané v okamihu, ale jeho
následky sa v nás vyvíjajú po celý ná
ivot.
Ve¾kým obèerstvením pre mnohé due by bolo vedomie, e v Kristu majú nielen odpustenie hriechov, ale aj dokonalé
posvätenie, o ktoré by márne usilovali
celý ivot. Mnohí sa dopúajú tej chyby,
e po spravodlivos si idú ku Kristovi, ale
po posvätenie nie. Chcú sa k nemu dopracova. Spravodlivos im bola daná ako
dar, ale svätos si chcú vydoby ve¾kým
úsilím, námahou, bojom. Aký div, e medzi kresanmi je to¾ko neastných duí!
Nevedia, e posvätenie dosahujeme tou
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istou cestou ako ospravedlnenie  prijatím Krista.
Ako sme prijali Pána Jeia Krista?
Vierou, ako je napísané v R 4,5: Ale tomu, kto neèiní skutkov, ale verí. Keï
sme takto prijali Krista, prijali sme s Ním
vetko, èo je v Òom. Kto by sa opováil
prija z Krista len ospravedlnenie a nevíma si posvätenia? Èi nám Ho neuèinil
obojím? Sami v sebe ani nemáme, ani si
nemôeme opatri iadnu z týchto tyroch vecí. Boh uloil vetko v Kristu, aby
tí, èo Ho príjmu, mali v Òom vetko. Kristova plnos je naou plnosou. Obrátení
pohania vierou v Pána Jeia Krista
obdrali odpustenie hriechov a podiel
s posvätenými (Sk 26,18). Viera nás
teda s Kristom spája a èiní úèastníkmi
i vykúpenia i posvätenia.
Len èo hrienik uveril v Krista, spojil
sa s Ním. Bol v Òom prijatý a doplnený.
Také je pravé ospravedlnenie a posvätenie v Kristovi. To nie je postupný proces. Písmo svedèí v Sk 26,18: Tým,
ktorí sú posvätení vierou vo mòa. Nie
tým, ktorí budú, ale ktorí sú. V tom je
rozdiel medzi Boím a ¾udským posvätením.
Kto si svätý posvä sa ete
Pravda, veriaci èlovek rastie v poznaní
posvätenia a zakúa jeho moc  úèinok
v praktickom ivote. V akej miere poznáva jeho moc a význam, v takej ho ono
odde¾uje od sveta a jeho vecí. Preto, èím
viacej ho poznávame, tým jasnejie vidíme, e ono nie je postupné, ale okamité
Boie dielo. Viem, e vetko, èoko¾vek
èiní Boh, bude trva na veky. Nedá sa
niè k tomu prida, ani sa nedá niè od
toho odòa (Kaz 3,14). Preto aj ospravedlnenie aj posvätenie trvá na veky
a nedá sa k nim niè prida ani z nich niè
ubra. Ale úèinok Boieho dokonalého
posvätenia sa v ivote prejavuje postup-

ne. Pavol sa modlil za veriacich v Tesalonikách: A on sám, Boh pokoja, nech
vás ráèi celých posväti, a vá duch
nech je zachovaný celý a neporuený
i dua i telo bezúhonne, keï príde ná
Pán Jei Kristus (1Te 5,23). Niekto
azda povie, e tu je zmienka o postupnom posvätení starého èloveka. Pravda
je ale táto: Veriaci v Tesalonikách, ako aj
vetci veriaci v Krista, mali dokonalé
posvätenie v Kristu, ktoré sa ale v ich
praktickom ivote prejavovalo len èiastoène. Preto sa Pavol modlil za nich, aby
boli cele posvätení.
Opä ale zdôrazòujeme, e v Písme
nenájdeme zmienku o posvätení naej
starej prirodzenosti.
Boh a stará prirodzenos
Boh ju zváil a naiel ¾ahkou. Zmeral ju
na váhe spravodlivosti a naiel vinnú
a nenapravite¾ne hrienu. Preto ju odsúdil, vydal na smr a nechal pochova ako
nepouite¾nú.
Svätý Duch a stará prirodzenos
vo veriacom
Èi by Svätý Duch oivoval to, èo Boh
zabil? Èi by vychovával nevychovate¾né?
Posväcoval nesväté? Svätý Duch nám
pomáha màtvi nae telo. A veriacich uèí
vo viere, aby zloili toho starého èloveka
ako prekáku prejavovania posvätenia.
Naou túbou je, aby vetci veriaci èím
viac ukazovali toto posvätenie vo svojom
praktickom ivote. To ale nedosiahnu
inak, len vierou.
Je smutné, e mnohí z tých, èo dosiahli spravodlivos bez zákona, posvätenie chcú dosiahnu skrze zákon. Ale
Písmo uèí, e ako spravodlivos tak i posvätenie sa dosahujú bez skutkov zákona, napriek vlastnej skúsenosti, e svojím úsilím nedosiahneme ani jedno, ani
druhé. Èím skôr poznáme, e oboje dosahujeme vierou, tým lepie pre nás.
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Duchovný odpoèinok veriacich
Pre tých, ktorí sa presvedèili, e keï ide
o posvätenie, sú úplne bezmocní, je
v Kristu odpoèinutie. Vetky ich snahy
a úsilie sklamali, lebo poznali, e nie sú
svätí a slovo bez posvätenia nikto neuvidí Pána ich naplòovalo hrôzou. V tomto
prehlásení je reè o samej svätosti, nie
vzahu k svätosti, nie o miere, v akej sa
ona prejavuje v ivote niektorých kresanov. Svätos má kadý veriaci od prijatia
Pána Jeia, a to bez oh¾adu na to, èi
o tom nieèo vie alebo nie. Ako sme vierou Krista prijali, tak sme prijali aj vetky
veci, ktoré sú v Òom nám darované od
Boha. Preto je len jediný spôsob, ako dosiahneme víazstvo nad telom a svetom:
H¾adením vierou na Pána Jeia Krista.
Ako sme svojím úsilím zo seba nezmazali jediný hriech, tak nepremôeme ani
jednu iados.
Kristus nae vetko
Veriacemu èloveku musí by Kristus
vetko vo vetkom. Spasenie je zlatou reazou, ktorej kadým ohnivkom je Kristus.
Kadý veriaci èlovek je v Kristu a v Òom
má vetko. Ako musí ís ku Kristu po
spasenie a spravodlivos, tak aj pre posvätenie. I jedno, i druhé dosahuje vierou
v Krista. V tú chví¾u, keï hrienik uveril
v Krista, opustil starý základ a stojí v Kristu, s ktorým sa spojil na veènos. Aký je
on, takými sme aj my na tomto svete
(1J 4,17). Toto postavenie v Kristovi má
i ten najslabí veriaci. V Boej rodine majú vetci jej èlenovia rovnaké postavenie
a to pri rôznosti ich schopností, poznania
a skúseností. Vetko, èo majú, majú preto, e sú v Kristu. Ako nehovoríme o èiastoènom ospravedlnení, nehovorme ani
o èiastoènom posvätení. Jedno i druhé
máme dokonalé v Kristu. Boh nenechal
svoje dielo nedokonèené alebo hotové na
polovicu. Preto kadá mylienka o èiastoènom posvätení sa prieèi Písmu.

Postavenie a stav veriaceho
Jedna z príèin, pre ktorú panuje to¾ko
nejasností vo veci posvätenia je, e sa
pletú pravdy o postavení a stave veriaceho. Postavenie je Boské, dokonalé, nezmenite¾né a veèné. Dielo s nami bez nás.
O nás bez nás. A je to Boí poh¾ad na
veriacich cez svoje dielo vykonané v Pánovi Jeiovi Kristovi. Stav veriaceho je
chodenie vo viere na svete, ktoré je
nedokonalé, slabé a kolísavé. Keby sme
kresana posudzovali pod¾a toho, èím je
vo vlastných oèiach alebo oèiach iných
¾udí, boli by sme zmätení. Keï ho vak
posudzujeme pod¾a toho èím je v Boích
oèiach pre Pána Jeia, vetko je jasné,
dokonalé a zrozumite¾né.
Toto je nový dôkaz náho Boského
postavenia, o ktorom èítame v 1K 6,11:
A to ste boli niektorí, ale ste sa umyli,
ale ste posvätení, ale ste ospravedlnení v mene Pána Jeia Krista a v Duchu náho Boha. V predchádzajúcich
veroch èítame ako vyzerá padlé èloveèenstvo. Veriaci v Korinte tie takí boli
pred svojím obrátením. No keï uverili,
stala sa s nimi táto ve¾ká zmena. Prv
sama mravná skazenos, potom duchovná a mravná dokonalos pred Bohom.
Táto ve¾ká zmena sa stáva v okamihu,
hneï pri obrátení hrienika. Len èo títo
veriaci v Korinte prijali evanjelium, boli
obmytí, ospravedlnení a posvätení. V tej
chvíli boli pripravení pre nebo. I najslabí
kresan je dokonale èistý pred Bohom.
Takým sa stal skrze vieru v Pána Jeia
Krista. A vieme, e Syn Boí priiel a dal
nám novú myse¾, aby sme znali toho
pravdivého a sme v tom pravdivom,
v jeho Synovi, Jeiu Kristovi. To je
ten pravdivý Boh a veèný ivot (1J
5,20). Áno my sme v Òom, ktorý je pravdivý. Môe niekto by v Kristu a by len
èiastoène posvätený? Nemôe. No v poznaní a realizácii posvätenia môe a má
kadý stále rás. Pred Bohom je vak kadý veriaci taký svätý, aký bude v Kristu
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aj potom. Jeho okolnosti a pôsobisko ale
budú nekoneène rozdielne od tých terajích zemských. Teraz kráèa po pálèivom
piesku suchej púte, potom bude chodi
po zlatých uliciach nebeského Jeruzalema. Teraz je v tele poníenia, potom bude
v tele Jeho slávy. Prijatý a posvätený bol
vak hneï vtedy, keï sa obrátil. Preto jeho postavenie je u teraz také, aké bude
vo veènosti.
Prija pravdu
a posväcovanie pravdou
Je ve¾ký rozdiel medzi prijatím pravdy
a tým, èo potom nasleduje. O kadom,
kto je v Kristu, Písmo prehlasuje: Kristus miloval Cirkev a vydal seba samého za òu, aby ju posvätil (Ef 5,25-26).
Toto posvätenie dosahujeme vierou v Boie slovo a skrze Svätého Ducha.
No z týchto slov vidíme,
ako Svätý Duch koná vo veriacich
praktické posvätenie.
l
l

l

Posvä ich vo svojej pravde
(J 17,17)
Vás Boh vyvolil od poèiatku
k spaseniu v posvätení Ducha
a vo viere pravdy (2Te 2,10).
Vyvoleným pod¾a predzvedenia
Boha Otca v posvätení Ducha
(1P 1,2)

Podklad vetkého je v Kristovom diele.
Svätý Duch vedie veriaceho k tomu, aby
si vierou uvedomil a privlastnil vetky
výsledky zo smrti, pochovania, vzkriesenia a oslávenia Pána Jeia Krista. Vetko, èo mu je z milosti darované v Òom od
Boha. Ukazuje veriacemu jeho dokonalé
postavenie v Kristu a pomáha mu zloi
zo seba vetko staré, èo sa odliuje s novým postavením. Obmytý a posvätený
èlovek nemá povo¾ova vániam a neèistým iadostiam starej prirodzenosti,
ale sa má oèisova od kadej neèistoty

tela i ducha. Jeho vnútorný aj vonkají ivot musí dokazova, e je obmytý, ospravedlnený a posvätený.
Tak vyzerá praktické posväcovanie
veriaceho. To nie sú ustavièné pokusy
o polepenie starej prirodzenosti. To nie
je retaurovanie starej zrúcaniny. Je to
chodenie v novom postavení, v moci
a múdrosti Boieho slova Ducha. Kde
tomuto porozumejú, tam nastáva pokrok
v duchovnom ivote. So vzrastom poznania právd rastie aj naa moc k podmaòovaniu si starej prirodzenosti a k odde¾ovaniu sa od kadého zla. Celý ná ivot sa
prispôsobuje nebu, kam sa uberáme. Taká je sluba Svätého Ducha vo veriacich.
Ukazuje nám nae postavenie v Kristu.
Potom nám pomáha chodi primerane
k tomu v tomto svete. On nás posväcuje
Boím slovom, pravdou o postavení,
ktoré sme dosiahli v Kristu. Posvätení
skrze obetovanie tela Pána Jeia
Krista raz (d 10,10). Slovom, Svätý
Duch nám zjavuje veci, ktoré boli nae
hneï pri naom obrátení. V tom je moný, ba iadúci pokrok.
Nae postavenie je ale veèné
a nezmenite¾né.
l
l

Posvä ich v tvojej pravde. Tvoje
slovo je pravda (J 17,17
Boh pokoja posvä vás cele
(Te 5,23)

Tieto slová nám ukazujú posvätenie
v praktickom ivote. Toto posvätenie pôsobí v nás ustaviène. Keï sa pozeráme
na posvätenie z tohto h¾adiska, tak ho
môeme nazva postupným. Kadý veriaci má by pokroèilejí v osobnej svätosti
postupom èasu. Toto je spôsob a miera,
ako sa pri nás má ukazova prakticky to,
èo bolo nae hneï pri naom obrátení.
V tom zmysle máme rozumie aj slovám
d 12,14: Stíhajte pokoj so vetkými
a posvätenie, bez ktorého nebude nikto vidie Pána.
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Ó, by nás Pán uviedol pod mocné
pôsobenie týchto právd o:
l
l
l
l

Posväcujúcej moci viery (Sk 26,28) a
Posväcujúcej moci mena Pána Jeia
Krista (1K 6,11) a
Posväcujúcej moci Ducha Svätého
(1P 2,1) a
Posväcujúcej Otcovej milosti (Jd 1).
Ameò.

Miroslav Vyhnánek

SKRYTÝ POKLAD
PÁNA JEIA A SKRYTÝ
IVOT CIRKVI
Cirkev je skrytý poklad Pána Jeia na
svete. Duch Svätý ju zapeèauje ako klenot Boej milosti, pretoe jej nadobúdacia
cena je krv Pána Jeia. Zanedlho bude
v nej obdivovaný celým tvorstvom jej Spasite¾. Ona bude na chválu slávy Boej milosti. Pán Jei ju miluje ako eních èistú
pannu. Ona Je Jemu oddaná telom i duchom pretoe si ju tak zamiloval, e dal
sám seba za òu. Cirkev miluje Pána Jeia poslunosou. Chce sa iba Jemu ¾úbi.
Ctí si Ho ako svojho Pána. Kona Jeho
vô¾u je náplòou jej ivota. Cirkev nedbá na
to, èo ju to bude na svete stá. Pán Jei
je jej cesta, pravda, vzkriesenie i ivot. Ona
má Pána Jeia v srdci ako svoj poklad.
Nikdy Ho neopustí, nikdy sa Ho nevzdá,
pretoe poznala jeho dobrotivos. Neflirtuje so svetom. Nikdy sa jej neobje oslavovanie svojho Vykupite¾a. Chváli sa Ním
kadému. Ak sa jej za to smejú, povauje
to za Boiu milos. Ak ju prenasledujú a potupujú pre Neho, povauje to za úèas na
Jeho utrpeniach a raduje sa nevýslovnou
radosou. Hoci Pána Jeia nikdy nevidela, miluje Ho viac ako svoju duu. A volá:
Príï Pane Jeiu! Vie, e Ho raz bude
vidie tak ako je a vtedy Mu vyjaví plnú
úctu a bázeò, padne pred Ním na svoju
tvár a povie Mu: Pán môj a Boh môj! A On
ju vovedie pred Otca ako Cirkev, slávnu,

nemajúcu kvrnu alebo vrásku, celú bez
vady, nádhernú a predstaví Otcovi: H¾a, ja
a deti ktoré mi dal Boh. A vtedy sa i sám
Syn podrobí Tomu, ktorý Mu vetko podrobil, a bude Boh vetko vo vetkom. A On
Boh bude im Bohom a bude býva s nimi.
Ale vetci ostatní, èo neprijali lásku pravdy, budú vyvrhnutí von do veèného trápenia. Tam bude plaè a krípanie zubami.
Skrytý ivot Cirkvi v zhromadení
Cirkev v zhromadení si ije svoj skrytý
ivot s Pánom Jeiom. Neodha¾uje ho
svetu. Je to len vzah medzi òou a jej
Pánom. Schádza sa k Menu svojho Pána,
aby poèula Jeho ¾úby hlas.
Boie slovo, ktoré vychádza z Jeho úst
v zhromadení je jej sladie ne med a iadúce ako materské mlieko. Pije z plnosti
Jeho nenej lásky. Cíti ako si ju k sebe
nene vinie, ako ju poteuje a zaopatruje.
A v jej vnútri sa rozlieva Jeho láska, ktorá
nikdy neprestáva. Pojivo dokonalosti. Núti
ju i tomu, ktorý zomrel za òu i vstal z màtvych. Povzbudzuje ju preukazova svätým
zhovievavos, dobrotivos, znáanlivos.
Pôsobí v nej vô¾u i by ako On, Jemu vo
vetkom podobná, aby bol Kristus vetko
vo vetkom. Boím slovom to aj dosahuje.
Prichádza k Pánovi, aby sa napila vody
a tá sa v nej premieòa na prameò vyvierajúci do veèného ivota.
Ale v zhromadení sa Cirkev stretáva
s Pánom, ktorý sa opáe, skloní a umýva
jej nohy. Kým si ich nedá umy, nemá
s Ním obecenstvo.
Tam pociuje aj ostros Slova, keï ju
Pán karhá ako keï otec karhá, napomína,
povzbudzuje svoje vlastné deti a zaväzuje
ich chodi hodne Boha, ako sväté a milované Boie deti.
Áno, toto sa deje medzi òou a jej Pánom v zhromadení. Na tomto svete nemá
nijaký podiel, pretoe je oddelený od Boha, Pána Jeia Krista a Svätého Ducha.

Neopúajme svoje zhromadenie,
svoj skrytý ivot s Pánom Jeiom.
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Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 28., júl 1969

PREMENA
PRI MODLITBE
A v tom, èo sa modlil, vzh¾ad jeho
tváre bol razom iný... (L 9,29).
Obecenstvo s Bohom je pre veriaceho
vetko. V akej miere poznáme jeho význam a pestujeme ho, v takej miere máme
z neho úitok. V takej miere potom aj màtvime svoje zemské údy. Koríme sa bez
ve¾kej námahy, lebo je to výsledok radostného obecenstva, ktoré pestujeme v nebesiach.
Nako¾ko je nám toto obecenstvo nepostrádate¾nou vecou, je predmetom satanovej nenávisti a útokov. Jemu ani tak nie je
odporné nae chodenie do zhromadenia,
èítanie Biblie alebo spievanie. Tieto veci
môeme kona a nema obecenstvo s Bohom. No pokorná modlitba v skrytosti znepokojuje satana, preto na òu útoèí. Stavia
jej prekáky, aby sme zanedbávali modlitbu. koda, e sa mu táto snaha èasto aj darí.
Pán Jei bol poehnaný Boí Syn,
a predsa sa modlil svojmu Otcovi. Strávil
na modlitbe aj celé noci. V takých chví¾ach
sa Mu skvela tvár slávou.
No nielen Pán, ale aj Moji, keï zostupoval z vrchu, na ktorom mal neruené obecenstvo s Bohom, mal tvár oiarenú slávou. Pri nijakej inej slube by to nedosiahol.

Preto nezanedbávajme nikdy pestova obecenstvo s Otcom a Jeho
Synom, Jeiom Kristom. Nechcime ho nahradi nieèím iným. Niet
zaò náhrada.

Miroslav Vyhnánek

ELIÁOVA MODLITBA
V SKRYTOSTI
Eliá bol èlovek, ktorý trpel podobným ako my, a modlil sa horlivo, eby
nepralo, a nepralo na zemi tri roky
a es mesiacov (Jk 5,17).
Je zvlátne, e o tejto modlitbe nám hovorí Svätý Duch a v Novom Zákone. Uèí
nás tým o úèinnosti jednej modlitby viery
pod¾a Boieho slova. Teda vôbec nezáleí na mnostve modliacich sa ¾udí ani
dåke èasu modlitby na zemi (tzv. reazové modlitby sú ¾udskou predstavou o úèinnosti modlitby skrz kvantitu a potrebnú
dåku modlitby na zemi).
Len dlhodobo odvrátené srdce veriaceho od Písma môe zaèa tak pohansky
myslie o Otcovi v nebesiach. Mono vôbec zabudnú na slová Pánove?: Ale ty,
keï sa modlí, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere modli sa svojmu Otcovi, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Ale keï sa modlíte,
nevatlite ako pohania, lebo sa domnievajú, e pre tú svoju mnohomluvu
budú vyslyaní. Teda, nebuïte im
podobní, lebo vá Otec vie, èo potrebujete, prv, ne by ste ho vy prosili
(Mt 6,6-8).

Ba nezáleí ani na tom, èi vôbec ¾udia vedia o jedinej modlitbe v skrytosti. V nebi je vypoèutá a Pán,
ktorý vidí v skrytosti odplatí zjavne  tak mnoho vládze modlitba
spravodlivého pôsobiaca.
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Keï vyznávame svoje hriechy,
verný je a spravodlivý, aby nám
odpustil hriechy a oèistil nás
od kadej neprávosti (1J 1,9)
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

