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Ohavnosou Hospodinovi je cesta bezboného;
ale toho, kto sa enie za spravodlivosou, miluje.
(Príslovie 15,9)
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ÚVOD
Boí poh¾ad na ¾udí
Ani najúprimnejí èlovek sa nevidí takým,
akým je pred Bohom. V rozhovoroch na
túto tému poèujeme výroky ako: Ani ja
nie som dokonalý, a je niekto? Alebo:
Viem, e nie som výkvetom cností, ale
mám aj dobré vlastnosti a pod.
¼udia sa porovnávajú a sebakriticky aj
priznávajú nedokonalos. Nikto si netrúfa
hovori, e je úplne bez chýb. Vskutku je
to tak. ¼udia majú dobré aj zlé vlastnosti.
A pod¾a toho èo prevauje, získavajú dobrú alebo zlú poves. Nikto nechce by povaovaný iba za zlého.
Akonáhle sa ale èlovek postaví pred
Boha a meria sa Ním, dostáva o sebe
úplne iný obraz.

Ako neèistí
V Biblii je èlovek, ktorý povedal neuverite¾nú vec o sebe a vetkých ¾uïoch:
Lebo sme vetci ako neèistí a vetky nae spravodlivosti sú ako ohyzdné
rúcho; vädneme vetci ako lístie a padáme a nae neprávosti nás preè odnáajú ako vietor. Biblia, prorok Izaiá
64. kapitola 6. ver.
Kde je tu nejaké obhajovanie seba na
základe dobrých vlastností? Ba, aj dobro
konané iným, svoje spravodlivosti a dobré skutky vetkých, zavrhuje ako plátik,
ktorý zakrýva skutoèný stav ukrytý pod
ním. Vidí svoje, aj vnútro vetkých ¾udí
oèami Boími ako zvädnuté lístie a vidí
aj dôvod: Nae neprávosti. Zlé slová, zlé
úmysly, zlé skutky nás vzïa¾ujú od Boha.
Pred Bohom sa nekompenzujú, ani nezmaú zo svedomia dobrými skutkami.
Pred Bohom sa obnaia ako zavrhnutiahodné zlo.
Preto sa èlovek vyhýba Bohu, lebo
Boh je svätý a spravodlivý, súdi zlo. Pán
Jei povedal, e aj pri Òom sa ¾udia

necítili dobre preto, lebo bol dokonalý,
bez hriechu, svätý a spravodlivý, ako by
mal a chcel by aj kadý hrienik. Hrienici preívali v Jeho prítomnosti súd vlastným svedomím: A to je ten súd, e
svetlo prilo na svet, a ¾udia viacej
milovali tmu ako svetlo, lebo ich
skutky boli zlé. Lebo kadý, kto robí
zlé nenávidí svetlo a nejde k svetlu,
aby neboli trestané jeho skutky. Ale
ten, kto èiní pravdu, ide k svetlu, aby
boli zjavené jeho skutky, e sú vykonané v Bohu (J 3,19-21). A prakticky to
vyzeralo takto: Náboenskí vodcovia
Izraela raz doviedli pred Boieho Syna,
Pána Jeia enu pristihnutú v cudzolostve. A Písmo v evanjeliu Jána 8. kapitole
od tretieho vera pokraèuje: ...a postaviac ju do prostriedku povedali mu:
Uèite¾u, táto ena bola pristihnutá pri
skutku, keï cudzoloila. A v zákone
nám prikázal Moji kameòova také
eny, nu èo ty hovorí?...A keï sa ho
len neprestávali opytova, pozdvihol
sa a povedal: Kto z vás je bez hriechu,
nech prvý hodí na òu kameò. A opä
sa zohol a písal na zem. Ale oni poèujúc to a súc obviòovaní od svojho svedomia vychádzali jeden po druhom,
poènúc od starích a do posledných,
a zanechaný bol Jei sám, i ena stojaca v prostriedku. Zo sudcov sa stali
odsúdení. V prítomnosti Svätého Boha
boli súdené ich zlé skutky. Nae svedomie je zvlátny orgán. Hneï ako súdime
iných a sami sme to vykonali, sme odsúdení. Nae hriechy podliehajú Boiemu
súdu pod¾a Boieho zákona. Nezakryjú
ich a zo svedomia nezmaú ani dobré
skutky.
Biblia neskrýva, e Boh h¾adí na ¾udí.
Vidí ich zvonku aj zvnútra. Boh h¾adí z nebies na synov èloveka, aby videl, èi je
niekto rozumný, h¾adajúci Boha. Vetci spolu sa odvrátili; skazení sú; niet
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toho, kto by robil dobré, nieto ani jedného ( 53,3-4).
Hospodin h¾adí z nebies; vidí vetkých synov èloveka. Zo stanoviska
svojho obydlia pozerá na vetkých
obyvate¾ov zeme, on, ktorý utvoril ich
srdce, ktorý rozumie vetkým ich dielam ( 33,13-14).
Akí boli ¾udia pred potopou, takí sme
aj my dnes. Boh videl do ich srdca a vidí
aj do náho dnes, e ...vetko, èo vytvoria mylienky jeho srdca, je len zlé
po celý ivot (1M 6,5).
Preto Boh odsúdil svet potopou a dal
nám tak výstraný príklad, aby sme si
nemysleli, e nae zlo zostane bez súdu.
Pretoe Pán Jei je Boh, je napísané
e: On poznal vetkých a e nepotreboval, aby mu niekto vydal svedectvo
o èlovekovi, lebo on vedel, èo bolo
v ktorom èlovekovi (J 2,24-25). A Pán
Jei aj opísal, èo tam videl, keï il medzi ¾uïmi: Lebo zvnútra, z ¾udského
srdca vychádzajú zlé mylienky, cudzolostvá, smilstvá, vrady, krádee,
lakomstvá, ne¾achetnosti, les, nestudatos, zlé oko, rúhania, pýcha,
bláznovstvo. Vetky tieto zlé veci vychádzajú z vnútra a pokvròujú ho
(Mk 7,21-23).
Pod¾a týchto slov vidíme seba a ¾udstvo ako rodinu upinených, otrhaných tulákov bez domova. V hriechoch a previneniach pred Bohom. Teraz sa u môeme prida k Izaiáovi a poveda: Áno,
vetci sme ako neèistí v oèiach Svätého Boha.

Èo nemám urobi
po poznaní tejto pravdy?
Nemám zosta medzi neèistými a uspokoji sa, e vetci sme neèistí a to¾kých
predsa len Boh nemôe odsúdi do pekla.
Aj to by bolo rieenie, ak by mohol Boh
existova spolu s hriechom. Bol by vak
Boh?! To by musel sám seba zaprie
a presta by Svätým. Boia Svätos vy-

hadzuje neèistotu zo svojej prítomnosti.
Ani zdravý èlovek si nepestuje smeti v domácnosti, ale sa ich zbavuje. To je prirodzené, zdravé a správne. Pre svoje hriechy sú ¾udia pred Bohom neèistí a budú
vyvrhnutí preè od Pánovej tváre do temnoty, kde bude plaè a krípanie zubov.

Èo mám urobi?
Pozrie sa na seba oèami Svätého Boha
a pozna pravdu o sebe. Poníi sa a h¾ada monos oèistenia u Boha.

Boie oèistenie
Jedine Boh môe oèisti svedomie.
Jedine krv Pána Jeia oèistí svedomie
od hriechov. Nie dobrými skutkami, nie
obradmi a sviatosami. Iba krvou Boieho
Baránka.
Pravda o Boom oèistení je plná milosti. Svätý Boí Syn zomrel za hriechy
neèistých, aby ich umyl od ich hriechov
a oèistil od kadej neprávosti. Nie je to
div? Èi mono neveri v lásku Pána Jeia? Je tu Boie slovo, ktorým, milý èitate¾,
Boh chce oèisti Tvoje svedomie od hriechov. Lebo zas¾úbil: Keï vyznávame
svoje hriechy, verný je a spravodlivý,
aby nám odpustil hriechy a oèistil nás
od kadej neprávosti (1J 1,9). A iba to
od nás èaká. Svätý Boí Syn, Pán Jei
stojí pred naím srdcom a chce ho oèisti
od hriechov. Aká neúcta, odvráti sa od
Neho a aké bláznovstvo zvoli si zosta
v pine vlastných hriechov.
Pán Jei nechce, aby sme zahynuli.
Volá vetkých neèistých:
Poïte ku mne vetci, ktorí pracujete a ste obaení a ja vám dám
odpoèinutie (Mt 11,28).
H¾adajte Hospodina dokia¾ ho
mono nájs! Volajte na neho, dokia¾
je blízko! Nech opustí bezboný svoju
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cestu a ne¾achetný èlovek svoje mylienky a nech sa navráti k Hospodinovi, a z¾utuje sa nad ním, a k námu Bohu, lebo je hojný odpusti (Iz 55,6-7).
Milý èitate¾, uver v Pána Jeia Krista,
jediného Spasite¾a od hriechov pred
Bohom. Vyznaj Mu svoje hriechy a prijmi
pravdu, e Jeho krv a oèisuje pred
Svätým Bohom od vetkých hriechov.
Mnohí pred nami boli takto oèistení.
Zlodej colník, keï volal: Boe, buï milostivý mne hrienemu! odiiel z chrámu ospravedlnený. Lebo kadý, kto sa
povyuje, bude poníený; a kto sa poniuje, bude povýený (L 18,13-14).
Krá¾ Dávid, keï sa modlil pod aobou
previnení: Zmiluj sa nado mnou, ó, Boe, pod¾a svojej milosti! Pod¾a mnostva svojho milosrdenstva zah¾aï
moje prestúpenia. Dokonale ma umy
od mojej neprávosti a od môjho hriechu, lebo poznám svoje prestúpenie
a môj hriech je vdy predo mnou. Tebe
samému som zhreil a urobil som to,
èo je zlé v Tvojich oèiach, bol oèistený.
Dávid napísal o tom: A ty si odpustil
neprávos môjho hriechu ( 32,1-5).
Keï zostal Pán Jei sám so enou,
hodnou smrti pod¾a Boieho práva za pre-

stúpenie zákona  Nezcudzoloí! (Mt
5,27), Pán Jei sa jej opýtal: ...kde sú
tamtí tvoji alobníci? Èi a nikto z nich
neodsúdil? A ona riekla: Nikto, Pane.
A Jei jej povedal: Ani ja a neodsudzujem; iï a nehre viacej (J 8,10-11).
Lebo Pán Jei povedal: Lebo neposlal Boh na svet svojho Syna, aby
súdil svet, ale aby bol svet spasený
skrze neho. Kto verí v neho, nebude
odsúdený, ale ten, kto neverí, u je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Boieho (J 3,17-18).
Za èias Pána Jeia priiel k Pánovi
malomocný, sklonil sa pred Ním k zemi
a prosil Ho: Keby si chcel, môe ma
oèisti. A Jei ¾útosou hnutý, vystrel
svoju ruku, dotkol sa ho a povedal.
Chcem, buï èistý! A hneï odilo od
neho malomocenstvo... (Mk 2,39-42).
Tak odídu zo svedomia kajúceho
hrienika vetky hriechy. Tak Pán Jei
chce oèisti kadého, kto verí v Neho. I Teba, milý èitate¾. Skloò sa v modlitbe pokánia v srdci pred vzkrieseným Pánom, vyznaj mu svoje hriechy a stane sa èistý
v oèiach svätého Boha, lebo ...krv Jeia Krista, Jeho Syna, oèisuje nás
od kadého hriechu (1J 1,6).

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.

Charles Mackintosh

BOÍ SÚD PRVÉHO
SVETA POTOPOU

Poznámky k 1. knihe Mojiovej
(1M 6.- 8. kapitola)

Dôvod Boieho súdu
Pre zlo v èloveku

A Hospodin videl, e sa mnoí zlos

èloveka na zemi, a e vetko, èoko¾vek
vytvoria mylienky jeho srdca, je len
zlé po vetky dni (1M 6,5). A Hospodin riekol: Zahladím èloveka, ktorého
som stvoril, z tváre zeme... (1M 6,7)

Pre ukrutnosti

A zem bola poruená pred Bohom
a zem bola naplnená ukrutnosou
(1M 3,11). A ja h¾a, uvediem potopu
vôd na zem, aby som skazil kadé telo,
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v ktorom je duch ivota pod nebom;
vetko, èo je na zemi, zomrie (1M 6,17).

Skazenos èloveka
a prostriedok Boej záchrany

A Boh riekol Noachovi: Koniec kadého tela priiel predo mòa, lebo zem
je plná ukrutnosti od nich, a h¾a, skazím ich aj so zemou. Uèiò si koráb
z dreva gófera... (1M 6,13-14)
V týchto výrokoch Písma vidíme mieru
skazenosti èloveka a prostriedok Boej
záchrany. Boh zhovieval èloveku a kým
nedospel k vrcholu zla a dozrel k súdu.
Kvas sa íril ¾udskou spoloènosou. Zlo
dosiahlo vrchol. Kadé telo bolo plné
zla. Èlovek sa stal takým zlým, e u sa
nemohol sta horím. Preto Bohu nezostávalo niè iné, ako úplne vetkých zahladi a pritom zachráni tých, ktorí by boli
nájdení pod¾a Jeho veènej rady v spojení
s jediným spravodlivým èlovekom, ktorý
vtedy il, s Noachom.
Toto nám ivo predstavuje uèenie
kría. Boí súd nad hrienou prirodzenosou so vetkým jej zlom a súèasne zjavenie Jeho spasite¾nej milosti v celej jej plnosti a v jej dokonalom vzahu k tým, ktorí dosiahli dno svojho mravného úpadku.

Noach kazate¾ spravodlivosti

Boh neuetril ani starodávneho sveta, ale samo ôsmeho Noeho, hlásate¾a
spravodlivosti, zachránil, keï bol
uviedol potopu na svet bezboných...
a tak dal výstraný príklad tým, ktorí
mali v budúcnosti pácha bezbonos" (2Pt 2,5-6).
Boh urèil 120 rokov (1M 6,3) pre stavbu korábu a varovné svedectvo o prichádzajúcom Boom súde.
Vierou Noe, keï mu bolo zjavené
od Boha o tom, èo sa ete nevidelo,
bojac sa Boha, pripravil koráb na
záchranu svojho domu, ktorou to vierou odsúdil svet a stal sa dedièom
spravodlivosti, spravodlivosti vo viere (d 11,7).

Koniec Boej zhovievavosti

Potom riekol Hospodin Noachovi:
Vojdi do korábu ty i celý tvoj dom, lebo
teba som videl spravodlivého pred
sebou v tomto pokolení... A Hospodin
zavrel za ním (1M 7,1.16).
Odteraz tí, èo boli vnútri, nachádzali
sa v dokonalom bezpeèí. Hospodin zavrel
dvere a bez Neho nemohol nikto ani vojs
ani vyjs. Pán svojou vlastnou mocnou
rukou zatvoril dvere.
Niet pochybností o tom, e mnohí
z tých, ktorým Noach tak dlho kázal spravodlivos, úzkostlivo vzhliadali ku korábu,
keï ho voda zaèala zdvíha. Ale monos
dosta sa dovnútra a zachráni sa, pominula. Èas milosti a èas svedectva sa pominul. Tá istá ruka, ktorá Noacha zavrela
vnútri, ich vylúèila von. A pre tých, ktorí
zostali vonku, bolo práve tak nemoné
dosta sa dovnútra, ako bolo pre tých
vnútri nemoné vyjs von. Tí prví boli
nezvratne stratení, tí poslední skutoène
zachránení. Dlho bolo opovrhované zhovievavosou Boou a svedectvom Boieho sluobníka. Nemali na to èas. Boli cele
zaujatí prítomnými vecami. Jedli, pili, enili sa, vydávali, kupovali a predávali a
do toho dòa, kedy voiel Noach do korábu, prila potopa a vetkých zahubila
(Lk 17,26-27). Samé o sebe to neboli zlé
veci. Neprávos nespoèívala na tom, èo
bolo robené, ale na èinite¾och. Kadá
z týchto vecí mohla sa kona vo viere
a v Boej bázni a tak slúi k Boej oslave
a oslave Jeho svätého mena. Ale nebolo
to tak. Boie slovo odvrhli. Boh ohlasoval
prichádzajúci súd, ale oni neverili. Boh
hovoril o hriechu a skaze, ale oni sa
nedali presvedèi. On hovoril o prostriedku záchrany, oni na to nedbali. Zostali
vo vlastných plánoch a predsavzatiach
a Boh nemal miesto v ich srdciach. Nemysleli na váne slovo: a prila potopa. Boha vylúèili zo svojho ivota a preto
èoko¾vek vytvorili mylienky ich srdca, bolo len zlé po vetky dni. Preto
nemohli robi niè dobré. Mysleli, hovorili
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a jednali len v záujme vlastných vecí;
robili pod¾a vlastnej vôle a na Boha zabudli.

A èo my dnes?

Milý èitatelia, spomeòme si na slová Pána Jeia Krista: A ako bolo vo dòoch
Noeho, tak bude aj vo dòoch Syna
èloveka (L 17,26).
Mnohí by nám chceli nahovori, e
pred príchodom Syna èloveka na nebeských oblakoch sa zem naplní spravodlivosou a mierom. Ale tento krátky výrok
Písma to od základu vyvracia ako márne
a klamlivé oèakávanie. Ako to bolo za
Noacha? Bola plná spravodlivosti? Panovala Boia pravda? Bola zem naplnená Boou známosou? Odpoveï Písma
znie: A zem bola poruená pred Bohom a zem bola naplnená ukrutnosou. A Boh videl zem, a h¾a, bola poruená, lebo kadé telo bolo poruilo
svoju cestu na zemi (1M 6,11-12).
Nu teda: Tak isto bude aj toho
dòa, ktorého sa zjaví Syn èloveka (Lk
17,30). A to je dos jasné. Spravodlivos
a neprávos sú si veru málo podobné.
Tie nie je iadna podobnos medzi veobecnou bezbonosou a veobecným
mierom. Je potrebné len srdce poddané
Boiemu slovu a oslobodené od vplyvu
aktuálnej mienky, aby chápalo pravú podstatu naich dní, predchádzajúcich bezprostredne pred príchodom Syna èloveka. Nech sa èitate¾ nedá mýli! Ale so
svätou úctivosou sa skloní pred svätým
Písmom! Nech si uvedomí stav sveta
pred potopou, e taký bude i na koniec
naej prítomnej doby. Pánove slová sú
jasné a rozhodujúce. Za èias Noacha
nebolo niè, èo by sa podobalo stavu veobecnej spravodlivosti a mieru; a nebude
ani niè také pred príchodom Pánovým.
Èlovek pred potopou nepochybne
vynaloil vetku energiu k tomu, aby si zo
sveta urobil pohodlné a príjemné miesto
k prebývaniu; a nie na to, aby zem urobil
miestom, kde by mohol prebýva Boh.

7
Práve tak aj teraz v prítomnej dobe
vynakladá èlovek vetok um a sily na to,
aby zo svojej cesty odstránil vetky balvany a upravil si ju na príjemnú a rovnú,
ako to len najlepie mono; ale to nie je
ono urovna na pustatine hradskú
námu Bohu, ani ono èo je krivé, rovinou a hornaté dolinou, aby kadé
telo uzrelo slávu Hospodinovu (Iz 40,3-5).
Civilizácia pokraèuje; ale civilizácia to nie
je spravodlivos. Vyèistenie a ozdobovanie domu horlivo pokraèuje, ale nie
preto, aby bol pre Krista, ale pre antikrista. ¼udská múdros sa usiluje zakry
nahotu a vady èloveka; ale zakrytím nie
sú odstránené. Sú len ukryté a zakrátko
sa ukáu ako horie, ne kedyko¾vek
predtým. Niè neudrí telesnú, duevnú
a mravnú zvrhlos potomkov Adamových
v medziach slunosti. Skazenos opä
dosiahne morálne a duchovné dno a príde pred Boha, tak ako pred potopou,
a s òou aj koniec. Koniec kadého tela
priiel predo mòa.
Aj keï sa budú s posmechom pýta:
Kde je to zas¾úbenie o jeho príchode? Lebo odkedy posnuli otcovia,
vetko tak trvá od poèiatku (2Pt 3,4),
predsa sa rýchlo blíi okamih, keï dostanú posmievaèi svoju odpoveï. Príde
deò Pánov, ako zlodej v noci, v ktorý
pominú nebesia s rachotom a ivly
rozpálené ohòom sa rozplynú, a zem
i diela, ktoré sú na nej zhoria (2Pt
3,10). To je odpoveï, akú dá Boh posmechárom.

Je napísané: Kým máme èas;
a vetkému sa priblíil koniec
Boh vyzýva: Èiòte pokánie
a verte v evanjelium
Ale aj dnes tak, ako v èase pred potopou,
Boh zhovieva, lebo nechce aby niektorí
zahynuli, ale aby vetci prili ku pokániu
(2Pt 3,9). Zvestuje sa èistá, neobmedzená milos, veèný hnev prichádza. Teraz
sa zvestuje hrienikom svedectvo Boej
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milosti: Lebo hovorí: ...H¾a, teraz je èas
práve príhodný, teraz je deò spasenia! (2K 6,2), Lebo Boh bol v Kristovi, mieriac so sebou svet, nepoèítajúc
im ich hriechov (2K 6,19). Teraz Boh
pôsobí k zmiereniu, skoro vak bude
súdi; teraz je vetko milos, potom bude
vetko hnev; teraz odpúa hriech pre
smr Pána Jeia na kríi za nae
hriechy, potom ho bude tresta veèným
trápením. Teraz Boh vysiela posolstvo
najèistejej, najhojnejej a najdobrovo¾nejej milosti. Hovorí k hrienikom o dokonanom vykúpení skrze vzácnu obe
Kristovu; uisuje ich, e vetko je naplnené, vetko dokonané. On èaká, aby
mohol odpusti, aby sa mohol zmilova.
Dlhé èakanie Pánovo je nae spasenie;
lebo Neodkladá Pán váhajúc so zas¾úbením, ako ho niektorí majú za takého,
ktorý váha a odkladá; ale zhovieva
vzh¾adom na nás, pretoe nechce, aby
niektorí zahynuli, ale aby vetci prili
ku pokániu (2Pt 3,9).
S akým záujmom by sme mali poèúva Jeho hlas. On chce, aby srdce hrienika prijalo odpustenie hriechov vierou
v meno svojho Spasite¾a a odpoèívalo
v pokoji v korábe veèného bezpeèia,
v Kristovi, aby zakúalo Jeho blízkos
a malo blaenú nádej by s Ním v Jeho
krá¾ovstve v obnovenom stvorení, po dokonèenom Boom súde. Ako Noach potom, èo preli vody potopy.

Milí èitatelia, nepremekajte
èas svojho spasenia.
Daniel Moji

IROKÁ A ÚZKA CESTA
Preèo je tak málo tých, ktorí sa obrátia?
Ako si môete by istí, e ste správne
uverili, keï vás je tak málo? Sú ve¾ké
skupiny ¾udí, ve¾ké cirkevné a náboen-

ské spoloènosti. Nie je odváne hovori,
e sa mýlia a vy máte pravdu?"

Neraz poèúvame takéto otázky.
V krátkej úvahe sa pozrieme
na to, èo o tom hovorí Pán Boh
v Jeho slove, v Biblii.
Pán Jei povedal: Vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a iroká
cesta, ktorá vedie do zahynutia a mnoho je tých, ktorí òou vchádzajú, lebo je
tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie
do ivota a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. (Mt 7,13-14).
Zo slov Pána Jeia vyplýva, e masovos nemusí by znakom správnosti.
Urèite nie je vo veciach týkajúcich sa záchrany due. A to ani napriek tomu, e sa
èlovek cíti lepie, keï vidí, e na ceste nie
je sám. Èím viacej ¾udí, tým lepí pocit
a vedomie toho, e ak sa mýlim ja, mýlia
sa aj mnohí, ktorí sú na ceste so mnou.
Èlovek sa rodí v hriechu. Nerozhoduje
sa, èi si vyberie irokú cestu alebo nie.
Od narodenia sa nachádza na irokej,
na ceste hriechu. Rozhoduje sa o tom,
èi na tejto ceste zostane, alebo vojde
na úzku cestu. Pán Boh nás nenaprogramoval tak, aby sme sa automaticky
bez vlastného vedomia obrátili k Bohu, vyznali Mu svoje hriechy a boli zachránení. Dal nám slobodnú vô¾u, aby
sme sa rozhodli. Je to nae vedomé
rozhodnutie, èi ostaneme i v hriechu, bez Boha na svete, alebo sa v pokání obrátime k Nemu a budeme i.
Pán Boh dáva príleitos kadému.
Je koda, e tak málo ¾udí sa rozhodne pre Neho. Mnohým staèí náboenstvo, ktoré je ale len liekom na bo¾avý
zub. Neriei podstatu bolesti, ktorou je
hriech. Ten môe odstráni iba Pán Jei. Volá z cesty, ktorá je pohodlnejia
a vedie do zahynutia, na úzku cestu.

Volá k ivotu. Volá aj teba!
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Po dvoch cestách
Mária Royová

Po dvoch cestách speje ¾udstva prúd:
keï sa skonèí jeho vána pú,
náhle príde koniec ¾udských dní
a súd posledný.
Ku dvom bránam náhli celý svet,
no len tesnou mono iste spie
ta, kde stíchnu bôle, úzkosti,
v ríu radosti.
Po ktorej ty ceste putuje?
Ktorou bránou k cie¾u smeruje?
Èi u kráèa hore k Sionu,
k trónu Boiemu?
Na irokej ceste bez Boha
hynie v hriechu dua úbohá,
na nej nieto pravej radosti,
srdce alostí.

Miroslav Vyhnánek

NÁBOENSTVO
ALEBO KRISTUS
Verné je to slovo a hodné kadého
prijatia, e Jei Kristus priiel na svet
spasi hrienikov, z ktorých prvý som
ja (1Tm 1,15).
Milí èitatelia, mono viete, e tento citát
napísal apotol Pavol. Ale mono neviete, e práve toto vyznanie prv nenávidel
tak, e vradil, týral a prenasledoval prvých vyznávaèov Pána Jeia medzi idmi. Tých idov, ktorí vyznávali Pána Jeia Krista ako spasite¾a hrienikov vnímal
ako nebezpeène sa rozirujúcu idovskú
sektu, ktorá novým vyznaním ohrozuje
základné piliere idovského náboenstva
 vieru v Mojia, Boí zákon a chrám.
Bol presvedèený, e novému vierovyznaniu sa treba postavi na odpor a ete
v zárodku ho potlaèi a to vetkými prostriedkami. O tomto neskôr, keï poznal,
e to nové vyznanie je skutoèná pravda,

napísal: Robil som to v nevere a bez
poznania pravdy (1Tm 1,13).

V èom som sa narodil,
v tom chcem aj zomrie
Týmto výrokom vyjadrujú ¾udia svoju
lojalitu k náboenstvu, v ktorom sa narodili. No èastejie je to len skrývanie sa
pred pravdou a neochota meni zauívaný spôsob ivota. Výrok sa pouíva na
ukonèenie akejko¾vek ïalej debaty o vierohodnosti svojho vyznania. Pouíva sa
ako tít proti Boím výrokom, obranný postoj bezbranného srdca, ktoré nepozná
Boie slová a nestojí na Boích ale na
¾udských slovách.
Je napísané:
1. H¾a, v neprávosti som splodený
a v hriechu ma poèala moja matka
( 51,7).
Boh ústami svojho Syna, Pána Jeia
nám povedal:
2. ...ak neuveríte, e ja som, zomriete
vo svojich hriechoch (J 8,24).
A POTOM?
3. A ako je uloené ¾uïom raz
zomrie a potom súd (d 9,27).
Prvý výrok Boí znie:
Vetci ¾udia sa rodia v hriechu.
Druhý výrok Boí znie:
Je jediný spasite¾ný skutok:
Viera v Pána Jeia.
Tretí výrok Boí znie:
Kto neuverí a zomrie, zomrie
vo svojich hriechoch a príde na súd.
Tieto tri Boie nezmenite¾né výroky sú
schopné rozbúra vetky ¾udské náboenstvá. A jedine Boie slovo odha¾uje aj
pravdu, preèo èlovek neprijíma Boie slová a nezariadi sa pod¾a nich:
A to je ten súd, e svetlo prilo na
svet, ale ¾udia viacej milovali tmu
ako svetlo... (J 3,19-20)
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Jediný dôvod, pre ktorý èlovek odmieta
Boie slovo je jeho ostros. Jednoznaènos a definitívnos Boích slov bez alternatív je nepohodlná, nepríjemná a neakceptovate¾ná, lebo obracia vetko naruby.
Preto aj ten výrok, v èom som sa narodil,
v tom chcem aj zomrie, navonok znie
ako cnos, ale v skutoènosti je odmietnutím Boích slov.

Prijatie Boích slov
je obrátenie od tmy k svetlu
Keï do tmy srdca apotola Pavla zasvetila pravda o Pánovi Jeiovi Kristovi,
on sa neodvrátil od nej. Nepovedal si:
Som id a kresanom sa nikdy nestanem.
V èom som sa narodil, v tom chcem aj
zomrie. Vtedy poznal v srdci pravdu o Jeiovi, e On je ten Boh Izraela, Pán.
Takto spomína na svoje obrátenie od
náboenstva, od tmy k Bohu:
A Saul ete vdy dýchal hrozbou
a vradou na uèeníkov Pánových a iiel
k najvyiemu kòazovi a vyiadal si od
neho listy do Damaku do tamojie
synagógy, aby, jestli by tam naiel
niektorých muov alebo eny tej cesty,
doviedol ich zviazaných do Jeruzalema. A v tom, èo iiel, stalo sa, e sa u
blíil Damaku, a zrazu ho obk¾úèilo
svetlo z neba a padnúc na zem poèul
hlas, ktorý mu hovoril: Saule, Saule,
preèo ma prenasleduje? A on povedal: Kto si, Pane? A Pán mu povedal:
Ja som Jei, ktorého ty prenasleduje, tvrdo ti bude proti ostòu sa vzpeèova. A on trasúc a desiac sa povedal: Pane, èo chce, aby som èinil?
A Pán jemu: Vstaò a vojdi do mesta
a povie sa ti, èo má robi. (Sk 9,1-6)
Saul poznal, proti komu iiel vo svojej
nevedomosti. e neprenasledoval sektu,
ale Toho, ktorého oni vyznávali. Skutoèného, jediného pravého Boha a Pána,
Krá¾a vekov. Poznal, e Jei Kristus je
Pán. A prijíma Pána Jeia Krista za svojho Spasite¾a. A odteraz je celý Saulov

ivot naruby, pretoe sa obrátil od tmy
k svetlu. Od náboenstva ku Kristu. Opustil vetko v èo dúfal, e mu donesie spravodlivos pred Bohom a zostal mu jediný
Spasite¾  Pán Jei.
Nikdy nezabudol na to, e je prvý
z hrienikov, lebo prenasledoval Pána.
Poznal pravdu, e je Pán ve¾mi ¾útostivý
a milosrdný, veï miesto odsúdenia dostal
odpustenie hriechov.
Preto nám mením hrienikov od seba
zapísal to doporuèenie k viere v Pána
Jeia:
Verné je to slovo a hodné kadého
prijatia, e Jei Kristus priiel na
svet spasi hrienikov, z ktorých
prvý som ja (1Tm 1,15).
Pavol nám hovorí: Toto, èo vám píem, je
verné a je vierohodné slovo. Prijmite ho.
Opustite pre Pána Jeia Krista svoje
náboenstvo, vetky iné alternatívne
zdroje nádeje na veèný ivot. Je len jediný Spasite¾ a Pán: Pán Jei Kristus.
Má to vo svojom mene. V Jeho mene je
zdroj nádeje spasenia. Pohrdneme?

POKLAD A PERLA
Nebeské krá¾ovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý keï naiel èlovek, skryl a od radosti ide a predáva vetko èo má a kúpi to pole. Zase
je nebeské krá¾ovstvo podobné èlovekovi kupcovi, ktorý h¾adal krásne perly
a ktorý najdúc jednu drahocennú perlu
odiiel a predal vetko èo mal a kúpil
ju. (Mt 13,44-46).
Citované podobenstvá Pána Jeia
Krista sa zvyknú vyklada dvomi spôsobmi. Èas vykladaèov hovorí, e èlovek,
ktorý naiel poklad a tie kupec, ktorý
h¾adal krásne perly je obrazom na hrienika, ktorý nachádza spasenie v Pánovi
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Jeiovi, a aby ho získal, predáva vetko
èo má. V tomto výklade je vak problém 
na jednej strane Boie slovo o hrienikoch hovorí, e: niet toho, kto by váne
h¾adal Boha (R 3,11) a pri mnohých
spasených z pohanov tie platí: Nájdený som od tých, ktorí ma neh¾adali
a zjavený som tým, ktorí sa po mne
nepýtali. (R 10,20; Iz 65,1). Na druhej
strane evanjelium milosti Boej nikde
neuèí, e by si èlovek mohol nieèo ako
veèný ivot a spasenie kúpi  darom
Boím z milosti je veèný ivot v Kristu
Jeiovi, v naom Pánovi (R 6,23).
Pozrime sa bliie na druhý spôsob
výkladu, ktorý uèí, e tým èlovekom, ktorý
naiel poklad a kupcom, ktorý h¾adal
krásne perly je zobrazený Pán Jei
Kristus. Jeho ivot na zemi a jeho sluba
medzi ¾uïmi sa dá dobre vystihnú slovami, ktoré povedal Zacheovi: Lebo Syn
èloveka priiel h¾ada a spasi to, èo
bolo zahynulo (L 19,10). A iný poh¾ad 
to, èo Pán Jei Kristus h¾adal pri ¾uïoch,
je to isté, èo bude h¾ada aj pri svojom
druhom príchode: Avak keï príde Syn
èloveka, èi aj nájde vieru na zemi?
(L 18,8). Tak Pán Jei pri svojom prvom
príchode, chodiac po zemi, h¾adal vieru
v ¾udských srdciach a keï ju naiel, niekedy bol a udivený, ako pri tom rímskom
stotníkovi, ktorý prosil vo viere za svojho
sluhu. Pán Jei vtedy povedal: Ameò
vám hovorím, e ani v Izraelovi som
nenaiel tak ve¾kej viery (Mt 8,10).
Prvý príchod Pána Jeia ako prorokmi ohlasovaného Mesiáa  Krista sa
vak skonèil jeho odmietnutím a ukriovaním. Predstavení izraelského národa
(zákonníci, farizeji, knieatá a starí ¾udu)
pozorovali a skúmali, èi Jei je naozaj
Kristus a ich záverom bolo to, o èom píe
apotol Peter: od ¾udí, ako by bol nesúci zavrhnutý (1Pt 2,4). Apotol Ján
v evanjeliu stroho a smutne kontatuje:
Priiel do svojho vlastného a jeho
vlastní ho neprijali! (J 1,11). Avak za
týmto smutným kontatovaním prichádza

11
slovko ale a vzácna pravda: ale vetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc
sta sa demi Boími, tým, ktorí veria
v jeho meno. A tu prichádzame k tomu
pokladu, ktorý naiel Pán Jei na zemi.
Vo svojom vlastnom národe, ktorý bol
svojimi vodcami zvedený a zmanipulovaný, aby po vetkých mocných divoch
a znameniach, odmietol Jeia ako Krista
 v tom národe sa predsa nalo pár tých,
ktorí ho ako Krista a Pána prijali a uznávali a neodstúpili od svojej viery ani
v skúkach. Boli to jeho uèeníci. Za týchto sa potom Pán Jei modlil vo svojej
ve¾kòazskej modlitbe pri poslednej veèeri:
Zjavil som tvoje meno ¾uïom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal
si ich mne a zachovali tvoje slovo.
A teraz poznali, e vetko èo si mi dal
je od teba, lebo slová, ktoré si mi dal,
dal som im a oni prijali a poznali
v pravde, e som vyiel od teba a uverili, e si ma ty poslal. Ja prosím za
nich, neprosím za svet, ale za tých,
ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. (J 17,
6-9). Pán Jei tu o svojich uèeníkoch
vydáva svedectvo, e prijali Boie slovo,
zachovali a uverili, e Boh poslal Pána
Jeia. Toto bol poklad, ktorý naiel Pán
Jei na zemi  uèeníci, ktorí v neho uverili a vo viere pretrvali aj v pokueniach
a skúkach. A v srdciach týchto uèeníkov
bola aj láska k Pánovi Jeiovi  v tom
vetkom odmietnutí a pohrdnutí bolo pre
Pána Jeia vzácne, keï ho niekto mal
rád: Lebo sám Otec vás má rád, pretoe ste vy mòa mali radi a uverili ste, e
som ja vyiel od Boha. (J 16,27). Tento
poklad, ktorý Pán Jei naiel  due,
ktoré mu Otec dal  Pán Jei aj kúpil,
zaplatiac za ne tú najvyiu cenu, cenu
zmarenia samého seba. Vo ve¾kòazskej
modlitbe Pán Jei spomína aj to, ako
stráil tých, ktorých mu Otec dal: a stráiac zachránil a nikto z nich nezahynul,
iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo
Písmo. (J 17,12). Tak vzácni boli uèeníci pre Pána Jeia, e sa o nich s láskou
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staral, stráil ich a napokon ich aj vykúpil
zaplatiac svojou krvou.
Aj dnes má Pán Jei Kristus na zemi
poklad, svoje zvlátne vlastníctvo  tých,
ktorí cez slovo uèeníkov a apotolov uverili v neho a vo viere trvajú naïalej. Aj za
tých sa Pán Jei modlil: A neprosím len
za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveri vo mòa, aby boli vetci jedno, ako si ty, Otèe vo mne a ja
v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby
svet uveril, e si ma ty poslal. (J 17,20,
21). Cirkev Pána Jeia Krista aj v dnených dòoch preíva láskavú starostlivos
a opateru svojho Pána a poteuje sa zas¾úbeniami Boieho slova, ktoré ponúkajú vzácnu vyhliadku  Pán Jei si skoro
príde po svoje nadobudnuté vlastníctvo,
po svoj poklad a zoberie si ho k sebe.
Lebo sám Pán s velite¾ským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou
Boou zostúpi z neba a màtvi v Kristu
vstanú najprv, potom my iví ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vdy s Pánom.
Take sa poteujte navzájom týmito
slovami. (1Te 4,17-18).

Daniel Moji

AUTORITY
ijeme v akej dobe. ¼udia sú podobní
tým, ktorí ili v dobe sudcov. Naèo sú nám
autority? Kto sa chce dnes necha niekým a nieèím obmedzova? Preèo by
sme si nemohli robi to, èo sa nám páèi,
èo je v naich oèiach dobré?
Druhým extrémom je prehnaná úcta
k autoritám, silný vplyv jednotlivcov i spoloèenských systémov. Napríklad syn sa
oení, ale nevie sa vymani spod silného
vplyvu matky. U dávno sa mal oddeli,
akceptova Boí poriadok a vytvori samostatnú rodinnú jednotku.
V dnenej modernej spoloènosti pôsobia aj silné duchovné a náboenské auto-

rity. Mnohí ¾udia si nedokáu pripusti, e
podliehajú ich silnému vplyvu. Nie sú
ochotní prehodnoti, èi veria správne a èi
ich tieto náboenstvá skutoène vedú
k záchrane a pod¾a Boha rieia otázky ich
veènej due. Netýka sa to len východných
náboenstiev. Ve¾mi opatrní musíme by
aj v naej kultúre na Slovensku.
Moderný èlovek si èasto ani neuvedomí, e svoju nádej nevloil do Boích
rúk, ale do náboenstva. Akéhoko¾vek. Aj
kresanského. Neraz aj vidí chyby v systéme, ale viera v duchovné autority je
taká silná, e sa chyby snaí ospravedlni, alebo uzavrie problematiku tým, e
nemusí vetkému rozumie.
Èím sme starí, tým viacej sa bojíme
prizna si, e by sme mohli dlhé roky i
v klame. Ozývajúce sa svedomie sa snaíme upokoji kontatovaním: V èom som
sa narodil, v tom aj zomriem.
Krá¾ Dávid za seba aj za nás vetkých
hovorí: H¾a, v neprávosti som splodený, a v hriechu ma poèala moja matka. ( 51,7). Nezávisle od toho, k akému
náboenstvu sa hlásime, pravdou ostáva skutoènos, e vetci sme sa narodili
v hriechu.
Pán Jei ná spôsob ivota nazýva
chodením po irokej ceste. Kto sa narodil
v hriechu, v hriechu aj zomrie, ak zostane
na irokej ceste. Mnoho je tých, ktorí òou
kráèajú. Jej koniec je veèné zahynutie,
lebo odplatou za hriech je smr. iadna
autorita, vodca, guru, farár, kòaz, pastor
èi kazate¾ za nás nevyriei otázku hriechu. Odpusti nám môe iba Pán Jei,
lebo zomrel za nás, za nae hriechy.
Je mnoho uznávaných pisate¾ov èlánkov a kníh. Kieby ale naou najvyou
autoritou bol ná Stvorite¾. Èi tomu tak je
sa ukáe vtedy, keï slovo èloveka je
v kontraste so slovom ivého Boha. Preto
je dôleité èíta Bibliu a porovnáva ju
s tým, èo uèí ktoré náboenstvo.
Boh hovorí, e cesta spasenia nevedie cez náboenské obrady, úkony a sviatosti, ktoré môu by uitoèné, ale neza-
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chránia od hriechov. Ciest k Bohu  Sudcovi je mnoho. K Bohu  Otcovi vedie len
jedna cesta. Pán Jei povedal: Ja som
cesta i pravda i ivot; nikto nepríde
k Otcovi, len skrze mòa (Ján 14,6).
Hovoril aj o pokání a viere, ktoré sú základom záchrany hrienika.

Milý èitate¾ / èitate¾ka, verí Bohu
a ceste spasenia, ktorú urèil On,
alebo sa radej spolieha na ¾udské
autority, ktoré ponúkajú svoje cesty?
Maj odvahu vystúpi z radu a kvôli
Boej pravde sa neboj ís proti
prúdu. Ide tu o ivot, o celú veènos.
Ide o tvoj ivot!
Ladislav Paluga

Cestou ivotem, roèník 28., 8. 8. 1969

NEÚPLNÁ VIERA
Vtedy Jei, keï ju videl, e plaèe, aj
idov, ktorí prili s òou, e plaèú, zovrel duchom a zachvel sa... (J 11,33).
Pán Jei sa zachvel (v. 33), plakal (v. 35)
a zovrel v sebe (v. 39) pre nedostatoènú
a neúplnú vieru Marty, Márie a ostatných
okolo nich.
Mária a Marta v Pána Jeia verili,
veï tak krásne to Marta vyznala: Áno,
Pane, ja som uverila, e si ty Kristus,
ten Syn Boí, ktorý mal prís na svet
(v. 27). Ich viere vak chýbalo praktické
spojenie s prítomnosou v danej situácii!

Toto neraz chýba i naej viere,
ktorá sa síce:
l
l

upútava na minulos  nae hriechy
sú odpustené pre obe Pána Jeia,
na budúcnos  veríme, e máme
zaistené miesto v nebi pre spravodlivos Pána Jeia, ale prítomnos akoby obchádzala.

Veríme v odpustenie hriechov a slávnu
budúcnos v nebi, spoliehame sa na ne,
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ktoré sú ïaleko väèie skutoènosti, ako
tie nae kadodenné drobnosti a problémy a predsa tieto nás neraz nadmieru
znepokojujú tak, e u ani neveríme, e
by nám v nich Pán pomohol. Nie je to
neprirodzené? Chýba nám viera praktického kadodenného ivota, to chodenie
s Pánom v Jeho moci a sile, to chodenie
vo viere od víazstva k víazstvu, i keï
cez akosti a trápenie.

Prosme teda Pána, aby nám
pridal viery na kadý deò.
Josef Kurz

Kresan roèník I., február 1948, èíslo 2

IZRAELOVA NEVERA
A Júda odiiel so Simeonom, svojím
bratom, a pobili Kananeja, ktorý býval
v Cefate a docela ho zahladili... A Júda
zaujal Gazu a jej územie i Akalon a jeho územie aj Ekron a jeho územie.
A Hospodin bol s Júdom a tak vyhnal
obyvate¾ov pohoria, lebo nemal smelos vyhna obyvate¾ov údolia, pretoe mali elezné vozy. A dali napísa
Kálefovi Hebron... a vyhnal odtia¾
troch synov Enákových (Sd 1,17-36).
V tomto oddiele Boieho slova sa zoznamujeme s novým stavom vecí. A doteraz
sme videli ako Izrael  Júda a Simeon 
ide od víazstva k víazstvu. Nie preto, e
by boli silnejí ne nepriatelia, medzi ktorými boli neobyèajne mocní protivníci,
napríklad Adonibezek alebo synovia Enáka, ale preto, e Hospodin bol s Júdom. To je vdy jediná príèina úspechu
v duchovnom ivote. V kadej dobe sa
uplatòuje v ivote viery rovnaká zásada
a tá znie takto: Nezáleí beh na rýchlych, ani boj na udatných, ale na Hospodinovi, ktorý sa zmilováva, lebo boj
je Hospodinov. (To je zmysel rôznych
miest Písma, napr. Kaz 9,11; 1S 17,47
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a iných). No naraz nastáva chví¾a, keï
pozorujeme ve¾ký obrat. Júda naráa na
prekáku, ktorú nemôe zdola. Sú to
bojové elezné vozy obyvate¾ov údolia.
Tieto elezné vozy neboli pre Boha iadnym problémom a iadnou prekákou.
Ten, ktorý si vedel kedysi rady s mocnými
hradbami Jericha a s vojnovými vozmi
krá¾a Jabína (Jz 11,9), bol by si poradil aj
s bojovými vozmi obyvate¾ov údolia. Boh
sa nezmenil. Ale zmenilo sa srdce muov
Júdovho pokolenia. Prestali dúfa v Hospodina, prestali dôverova, e ich neopustí a nezanechá, cítili sa v tomto boji
odkázaní len sami na seba, a preto vec,
ktorá sa mala sta skúkou viery, stala sa
prekákou pre ich neveru.
Nemyslime si, e ivot viery je bez
akostí. Nemôe by. Práve akosti sú
jedným z prostriedkov, ktorými Boh posilòuje nau vieru. Keby na naej ceste nikdy neboli iadne elezné vozy nepriate¾a, nikdy by sme nemali monos vyskúa Boiu vernos a Boiu moc. Nikdy
by nebolo moné preskúa nau vieru.
Ale akosti sa nesmú sta prekákami,
na ktorých by sme stroskotávali vo viere.
A tie sa nestanú prekákami, kým ideme
vpred v plnej istote viery. Viera triumfuje
v kadej situácii, lebo Boh je Pánom kadej situácie. A tam, kde konèí viera, menia sa akosti v neprekonate¾né prekáky. Tak to bolo aj v tomto prípade. Júda
opustil zásadu viery, jeho boj prestal by
boj viery a stal sa vlastným bojovým aením pokolenia Júdovho.
V èom spoèíva boj viery? Vo svätom
Písme Starého zákona nachádzame
mnoho krásnych obrazov, ktoré nám
osvet¾ujú podstatu boja viery, napríklad
2M 14,10-31; 2Pa 20,1-30; 2Kr 6,12-23.
Zamyslime sa nad tým bojom pri Èervenom mori (2M 14,10-31)! Situácia bola
zúfalá: pred nimi more, okolo pú, za nimi faraonove vojsko, v izraelskom tábore
zmätok a reptanie a v srdciach izraelského ¾udu nevera. Ale je tu jeden mu,
ktorý verí Bohu, a ten hovorí: Nebojte sa,
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stojte a vidzte spasenie Hospodinovo,
ktoré vám uèiní dnes. Nebojte sa  stojte  vidzte! To sú tri stupne k víazstvu
viery. Viera sa nebojí. Je pevne zakotvená v ivom Bohu ako loï v bezpeènom
prístave. Viera tie stojí: nenáhli sa, nie
je bezhlavá, je plná k¾udu a Boieho
pokoja, dokáe èaka na Boí zásah, na
Boí èas. Nemá naponáhlo, lebo Boh sa
neponáh¾a. Len Satan je uponáh¾aný
a strháva èloveka k predèasným krokom.
Viera tie vidí. Vidí spasenie Hospodinove. Odvracia poh¾ad od vetkých prekáok a akostí k Bohu silnému a najvyiemu. Neh¾adí na okolnosti. Abrahám
neh¾adel na svoje u umàtvené telo, ale
bol posilnený vo viere, dajúc slávu Bohu,
a súc cele istý toho, e to, èo zas¾úbil, je
mocný aj uèini (R 4,17-22). Dávid neh¾adel na Goliáovu výzbroj, ale na Hospodina, ktorý je Pánom vetkých prostriedkov a má vo svojej ruke výsledok kadého boja. A Moji podobne: Nevidí
more, nevidí nepriate¾skú armádu, nevidí
bezútenú pú ako nebezpeèenstvo, ale
vidí Boiu moc a Boiu pomoc ako nieèo
úplne bezprostredného. O moc bliie,
ako vetky tie nebezpeèenstvá, bolo spasenie Hospodinove. To je tedy boj viery:
nebojí sa  stojí  vidí! Pravý opak je nevera. Tá je v takejto situácii rýchlo premoená. A prvým stupòom k úplnej poráke
je strach v srdci. Ten vzniká vedomím
osamotenosti. Nevera izoluje èloveka od
Boha, uzatvára do osamelosti. Druhým
stupòom k poráke je netrpezlivos,
unáhlenos. Nevera h¾adá východisko
a h¾adá ho bezhlavo, v zmätku. K tejto
zmätenosti sa pridruí aj reptanie. A tretím stupòom je koneène slepota. Èlovek
vidí len prekáky, len nebezpeèenstvo,
ale Boiu moc a Boiu prítomnos nevidí.
A nie sú to iba skutoèné prekáky a skutoèné nebezpeèenstvo, ktoré vidí nevera,
ale sú to èasto len nebezpeèenstvá fiktívne  len výtvory ¾udskej ustráchanej
predstavivosti, ktoré zatemòujú èloveku
akýko¾vek výh¾ad ako husté oblaky. Nu
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do toho stavu srdca sa teraz dostalo
pokolenie Júdove. Pre¾akli sa vo vedomí
vlastnej slabosti. Nedokázali oèakáva na
Boha a Jeho zásah. Videli elezné vozy
nepriate¾ov a niè viac.
Touto neverou dalo pokolenie Júdove
zlý príklad ostatným pokoleniam. Mnohokrát èítame v tejto kapitole to zlovestné
slovo nevyhnal (v.19, 21, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33). Júda nevyhnal Kananejcov
zo svojho dedièstva a ostatné pokolenia
tie nie. Riadili sa zlým príkladom mocného pokolenia, ktoré stálo v èele. Snáï
si povedali: Keï si taký Júda s ním nedokázal poradi, èo môeme dokáza my?
A predsa, ko¾ko hrdinských èinov bolo
vykonaných na tejto výprave pokolenia
Júdovho!
Èi tu nebol hrdinský Kálef, ktorý vyhnal mocných synov Enákových? Nebol
statoèný Otoniel, Kálefov verný nasledovník? Nebolo tu ve¾kého víazstva
nad mocným Adonibezekom? Preèo si
ostatné pokolenia nevzali príklad z toho?
Preèo ich tieto hrdinské èiny nenadchli
k nasledovaniu? Preèo ich viac odrádza
jeden jediný neúspech pokolenia Júdovho a nenaberú odvahu z príkladov Kálefa
a Otoniela?
Na vetky tieto preèo je prostá odpoveï. Pretoe èlovek od svojej prirodzenosti je o mnoho viac naklonený k zlému
ako k dobrému. Dobré veci musí horlivo
nasledova, zlé za tebou pribehnú samé.
O dobré veci musí bojova, zlé budú
bojova samé. K vykonaniu dobrých vecí
je potrebná Boia milos, na vykonanie
zlého staèia tvoje vlastné sily. Dobré veci
musí h¾ada, zlé sa ti ponúknu samé.
A nielen to. Je ete iná príèina, a tá, e je
na svete málo ¾udí dobromyse¾ných, ¾udí,
ktorí oceòujú predovetkým dobré a kladné stránky, ¾udí, ktorí vidia predovetkým Boiu milos v èloveku, ¾udí, ktorí
h¾adajú vade najprv dobré, aby mali vzor
a príklad, ktorý by ich ahal vpred a hore,
a ktorí nepozerajú predovetkým na nedostatky a chyby, aby sa mali èomu po-
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smieva, aby malo èo kritizova, nad èím
sa hneva a pohorova a tak strháva
seba aj iných na ikmú plochu, na líniu
zostupnú. Je málo ¾udí celkom pozitívnych, ¾udí h¾adiacich len dopredu a hore, ¾udí na vzostupnej línii ivota, premáhajúcich zlé dobrým a dobré lepím,
pevne zameraných k najvyiemu vzoru
vo vesmíre  k ideálu lásky Boej v Kristu
Jeiovi. Takých ¾udí bolo vdy málo.
I v èase, keï dobýval Izrael svoje dedièstvo, ich bolo málo. Preto jeden zlý príklad pôsobil silnejie ne desa dobrých.
To je ve¾mi pouèné pre vetkých, ktorí
sú postavení do èela, pre vetkých, ktorí
h¾adia hore. Preto apotol Pavol, keï
hovorí k tým, ktorých Svätý Duch ustanovil v Cirkvi za pastierov, napomína, aby
bdeli predovetkým nad sebou.
Mladí vo viere h¾adia na svojich
starích a osvojujú si o moc rýchlejie ich
chyby a nedostatky ako ich prednosti,
obzvlá ak sú v zbore takí ¾udia, ktorí si
tento návyk vidie predovetkým vetko
zlé vypestovali dlhodobým cvikom, zvlá
sústavným kritizovaním, ktoré sa môe
vyvinú v celoivotný týl. Takí u potom
nevidia niè iné ako samotné chyby, chyby, chyby, a to predovetkým u starích
bratov. Za takého stavu vecí musí starí
brat tým viac strái svoje srdce v pokore.
Nesmie sa rozhorèova a trápi, e ¾udia
zabúdajú na vetko poehnanie, ktorého
sa im dostalo jeho slubou. Aj za takejto
situácie musí vidie Boiu ehnajúcu
ruku, ktorá ho týmto vychováva a robí
spôsobilým k novým slubám a úlohám
v Boom krá¾ovstve. Musí ma pozor
na seba tým viac, èím nespravodlivejie
a jednostrannejie je posudzovaný a odsudzovaný. Tak sa mu podarí i z tohto
hrozného zla vyvodi nieèo, èo je Bohu
k sláve a ¾uïom k poehnaniu. Musí sa
usilova, aby sám bol èlovekom dobre
zmý¾ajúcim, ktorý dokáe vetko zlé premôc dobrým, pretoe je sviecou postavenou na svietnik, aby svietil vetkým,
ktorí sú v dome.
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Ján Siracký

Cestou ivotem, 30. 5. 1969

CIRKEV PÁNA JEIA
PRETRVÁ
A h¾a, ja som s vami po vetky dni
a do skonania sveta (Mt 28,20).

Existencia Kristovej Cirkvi nie je
závislá na formách, obradoch,
kostoloch, hudbe, peniazoch alebo na ¾uïoch v hocakom oh¾ade.
Ona ila aj bez spomenutých vecí,
keï sa musela utiahnu na pú a do
jaskýò pred svojimi prenasledovate¾mi. Jej jestvovanie je závislé na
Kristu a Svätom Duchu, ktorý je
v nej. Preto nemôe zahynú.
Tejto Cirkvi patria vetky zas¾úbenia Písma i sláva.
Ona je Kristovým Telom, stádom,
domácimi viery a rodinou Boou; ona
je Boou stavbou, Boím základom
a chrámom Svätého Ducha. Ona je
tou Cirkvou prvorodených, ktorých
mená sú zapísané v nebesiach; ona
je i krá¾ovským kòazstvom, zvlátnym ¾udom, vykúpeným Boím vlastníctvom, príbytkom, svetlom a so¾ou
sveta. Ona je tá jediná, pravá Cirkev,
ktorú ani brány pekla nepremôu.
Pán je a bude s òou a do konca
veku.
Údy tejto jedinej pravdivej Cirkvi
sú jednomyse¾né v týchto veciach:
O Bohu, Kristu, Svätom Duchu,
hriechu, o ¾udskom srdci, viere, pokání, potrebe svätosti, o Biblii, význame modlitby, o vzkriesení a súde.
Ak by sme postavili ved¾a seba po
jednom veriacom z kadej èasti sveta, zistili by sme, e sú zajedno vo
vetkých spomenutých veciach.

K. O. St.

Ze slov pravdy a lásky,
roèník XVI., júl 1932, èíslo 7-8

LAODICEA
V Pánovi zosnulý brat K.O.St.
napísal o Laodicei nasledovné:

Laodiceu charakterizujú tri èrty:
1. ¼ahostajnos k Pánovi, ktorý je
preto vonku, mimo nej. Hroznejí stav si
nemono predstavi. Zbor v Efeze bol
bez prvej lásky; v Pergame bez moci;
tyatyrský bez vernosti; zbor v Sardách
bez ivota; ale laodicejský bez Neho,
bez Pána samotného. On  vonku!
2. Neutrálnos (tolerantnos) v Boích veciach, ktorá sa prejavovala v jeho
vlanosti. V Boích veciach niet nestrannosti. Kto ju uèí, je laodièan, je podvodník, faloný prorok, vlk v baranèej koi.
Vade, kde je ¾ahostajnos k Pánovi
Jeiovi, je Laodicea. Ani pre, ani proti
Nemu. Ani studený, ani horúci. Je to
zbor, v ktorom sa vetko trpí a kde
môe kadý myslie, veri a uèi, èo
chce, èo sa mu páèi. To je svetský zbor,
ktorý kadého príjme a kadého uspokojí. Jeho meno je: Uspokojujúci ¾udí.
3. Domý¾avos. Pri takom zbore
mono bada, e je spokojný sám so
sebou a staèí si. Je spokojný sám so sebou, pretoe sa domnieva, e má vetko.
Ver 17. (Zjavenie 3) odkrýva jeho domý¾avos. Je spokojný bez Krista, má
dos bez Neho a je bohatý, aj keï je oddelený od Neho, v ktorom sú ukryté vetky Boie poklady a bohatstvá. Zbor, ktorý
si hovorí, e je bohatý, ukazuje chudobu.
Ak ale o bohatstve zboru v Smyrne hovorí Pán, tak je v òom skutoèné, Boie
a veèné bohatstvo.
Pretoe v odkaze do Laodicee nachádzame samú hanu a iadne uznanie
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a pochvalu, sme prinútení vidie tam púhych vyznávaèov  màtvy zástup. Aj keï
zbor Pán ete oslovuje na základe jeho
vyznania ako zbor, v skutoènosti Boím
zborom u nie je, pretoe Pán nie je
uprostred. Boí zbor to nie je mnostvo
¾udí, medzi ktorými sa nájdu aj Boie deti,
ale v ktorom sa nachádza Pán.
Laodicea je zbor bez Krista. Nemôeme sa divi, e Pán mu hrozí vyvrhnutím
a súdom. Vyp¾ujem a zo svojich úst.
Nech by aj najmenie zhromadenie
veriacich dbalo o to, aby mal Pán prvé
miesto a bol uprostred, a aby sa v òom
nenachádzalo niè z falonej neutrálnosti
zboru z Laodicee.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 6. 1. 1969

DVE VE¼KÉ SVETLÁ
A Boh uèinil dve ve¾ké svetlá... menie svetlo, aby panovalo nad nocou
(1M 1,16).
Slnko, to ve¾ké svetlo, je krásnym a primeraným symbolom Krista. Podobne Mesiac je symbolom cirkvi. Svet ju vidí svieti, ale nevidí zdroj jej svetla  nevidí Krista. Cirkev má osvecova tmavý svet. Aká
to zodpovednos! Preto si vímajme bedlivo vetko, èo nám prekáa odzrkad¾ova
Kristovu slávu v kadom naom poèínaní.
Ako sa má odzrkad¾ova toto svetlo od
nás? Prvou podmienkou je, aby ono dopadalo na nás bez akýchko¾vek prekáok. Cirkev nemá svoje svetlo. Ona ho
prijíma od Slnka a osvecuje svoje okolie.
Istý kritik, aby zosmienil kresanstvo,
povedal: To vae náboenstvo je iba také mesaèné svetlo. Na to sa mu dostalo
odpovede: Ïakujeme vám za takú poklonu. Práve tak, ako mesiac len odzrkad¾uje
svetlo slnka, tak aj cirkev odzrkad¾uje
svetlo Krista tomuto svetu.
Dbajme teda, aby neboli prekáky medzi naou duou a Kristom, ktoré by vrhali
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tieò na nae okolie. Nech sa svetlo Jeho
osoby, diela a slova odráa od nás bez
prekáky.

Ransome W. Cooper

Kresan, roèník I., október 1948, èíslo 10

DVOJAKÁ
PRIRODZENOS
(Rimanom 7. kapitola)
Po svojom obrátení sme si vetci mysleli,
e teraz u pôjdeme od víazstva k víazstvu nad hriechom. Predstavovali sme si
ná ivot ako nepretritý víazný pochod.
Keï sme po nejakom èase zistili opak
toho, boli sme ve¾mi sklamaní a bezradní.
Niektorí sme boli v pokuení poveda:
"Nemá zmysel skúa to ïalej, keï som
stále horí!" Niekoho mono prekvapí to,
èo tu spomíname. Dúfam ale, e sme
týmto u vetci preli a zistili to. Pretoe
dokia¾ nepoznáme svoju úplnú bezmocnos voèi zákonu hriechu, ktorý je v naich údoch, máme ve¾mi malý výh¾ad na
duchovný vzrast a pokrok.
Keï stál Jozue na prahu Kananejskej
zeme, stretol tam mua s vytaseným meèom. Pristúpil k nemu a pýtal sa ho: Èi si
ty za nás a èi za naich protivníkov?
Neznámy mu odpovedal: Nie, lebo ja
som kniea vojska Hospodinovho (Jz
5,13-15). Bez tohto knieaa niet trvalého
víazstva. Aj my zvíazíme, len keï ho
budeme ma pri sebe.
Túto pravdu opisuje Pavol v liste Rimanom 7. kapitole. Ukazuje v nej svoje
snahy a túby po víazstve nad svojou
starou prirodzenosou. Obrátený èlovek
má dve prirodzenosti. Dve osobnosti. Má
v sebe starú prirodzenos, ktorá nenávidí
Boha a protiví sa mu, preto ju musel Boh
odsúdi. Má ale i novú prirodzenos, z Boha, ktorá miluje Boha a nemôe hrei.
Tieto dve prirodzenosti sa protivia jedna
druhej: Lebo telo iada proti Duchu
a Duch proti telu, lebo to sa jedno dru-
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hému protiví (G 5,17). Takto je telo veriaceho bojiskom medzi nezmierite¾nými
nepriate¾mi. V tomto boji sa veriaci pridáva na jednu alebo druhú stranu. Keï povolí telu, oslabí nového èloveka v sebe.
Vïaka Bohu, e ho nemôe cele uhasi
alebo znièi. Keï sa pridá k Duchu, mocnie na vnútornom èlovekovi a starému
hovorí Nie! Týmto oslabuje starú prirodzenos. Pravda, v tomto ivote ju nikdy
neodstráni úplne. Bude ju ma v sebe, a
kým nepríde k Pánovi.
Keï Pavol opísal tento svoj vnútorný
boj tak zvolal: Ja biedny èlovek! Kto
ma vytrhne z tela tejto smrti? (R 7,24).
Hneï v nasledujúcom veri je odpoveï.
Nie skrze Boí zákon. Ten nemôe vyslobodi zo zákona hriechu a smrti. To jest,
ten nemôe da ivot, pokoj a víazstvo
nad hriechom. To dokáe len zákon Ducha ivota v Kristu Jeiovi (R 8,2; G 5,
18). Len keï sa cele poddáme Pánu Jeiovi ako svojmu knieau, On nás povedie od víazstva k víazstvu (2K 2,14).
Toto sú ve¾mi významné pravdy, ktoré premenia úplne ná ivot, keï ich
správne pochopíme. To nebolo v Boom
pláne, aby bol Izrael porazený alebo, aby
pôvodní obyvatelia Kanaánu bývali medzi
nimi. Ani nie, aby im platili dane. Títo sa
mu stali tàòom v oku a zdrojom slabostí
(4M 33,55). Keby bol Izrael zostal verný
Bohu, iiel by od víazstva k víazstvu.
Bolo by sa stále opakovalo víazstvo, ako
to, ktoré dosiahli pri Jerichu.

Nu tak oddávajme svoj ivot
Pánu Jeiovi bezvýhradne.
Dovo¾me mu, aby panoval nad
kadou oblasou ivota. Keï to
budeme kona zistíme, e On
bude bojova za nás. Naim
podielom budú Jeho víazstvá
a radostné plesanie a oslavovanie Boha.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 8. 1. 1969

CHODI S BOHOM
A Enoch chodil s Bohom a nebolo ho,
lebo ho vzal Boh (1M 5,24).
Nesmierne mnoho obsahuje táto veta:
Enoch chodil s Bohom! Aké to oddelenie a sebazaprenie! Aká svätos a morálna èistota! Aká milos a nenos! Aká
pokora a predsa horlivos a sila! Aká
trpezlivos a zhovievavos! Aká vernos
a rozhodnos! V chodení s Bohom je
zahrnuté vetko, èo je v okruhu Boského
ivota, aktívne i pasívne. V tom je zahrnuté poznanie Boha a Jeho charakteru,
ako nám je zjavený. V tom je zahrnutý
vzah, v ktorom stojíme pred Ním.
To nie je iba spravova svoj ivot istými pravidlami a nariadeniami. Ani to nie
sú iba rozhodnutia o chodení sem alebo
tam alebo o konaní tohoto alebo tamtoho.
Chodenie s Bohom je viac, ako vetko
toto spolu. Ono nás niekedy vedie proti
zmý¾aniu ¾udí alebo aj bratov, ak sami
nechodia s Bohom. Èasom nás preò obvinia, e je to príli mnoho, èo konáme;
èasom, e konáme príli málo. No viera,
ktorá nám umoòuje chodi s Bohom,
umoòuje nám tie oceòova veci správne pod¾a Boha, nie pod¾a mylienok ¾udí.
Viera nám nebola daná, aby sme òou
naprávali svet alebo aby sme sa ¾úbili
¾uïom, ale aby sme sa ¾úbili Bohu. Také
svedectvo Boh vydal Enochovi prv, ako
ho vzal do neba.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 9. 2. 1969

STRAPCE HROZNA
A prili po dolinu potoka Ekola a odrezali stade letorast s jedným strapcom hrozna a niesli ho dvaja na drúku... (4M 13,24).

blok 25.qxd

11.12.2016

18:16

Page 19

19

KRESAN
Títo vyslaní vyzvedaèi vzali z prieskumu
krajiny ve¾mi presvedèivú vzorku úrody,
akú dáva zas¾úbená zem. To muselo ¾ud
povzbudi k prekonávaniu akostí pri
jej obsadzovaní. Ten obrovský strapec
hrozna dokazoval pravdivos Boích slov
o zemi ako dobrej a úrodnej.
Pán nás dokonale pozná. Pamätá na
to, e sme prach. On nezabudne utrie
nae slzy, rozjasni výh¾ad naej nádeje
a ukáza nám nové ukáky svojej slávy,
aby nás povzbudil na ceste viery. Preto
nám dal Svätého Ducha, ktorý je závdavkom náho dedièstva (Ef 1,14). Svätý
Duch nám dáva u na ceste zakúa
rados v Pánovi. Dáva nám do úst novú
pieseò a do sàdc pokoj, ktorý prevyuje
kadý rozum. Vrhá svetlo na prorocké
predpovede Písma. Privádza nás bliie
k perlovej bráne Nového Jeruzalema,
bliie k jeho zlatým uliciam, bliie ku
dòu vykúpenia, po ktorom u nenastane
noc; bliie ku Boiemu trónu a Baránkovmu. Bliie ku rieke ivota. Ku krá¾ovstvu a Krá¾ovi. K ve¾kému mnostvu spasených a vykúpených.
Toto, h¾a, sú nae strapce hrozna.

Miroslav Vyhnánek

VÝKLAD TEXTU
LISTU JAKOBA (5,14-20)
Hriechy narúajú obecenstvo
osobné aj zborové
V texte Jk 5,14-20 sú dva prejavy hriechu v tele veriacich, ktorými sa narúa
obecenstvo v zbore:

1. Previnenie voèi bratovi  Jk 5,16
2. Zblúdenia od pravdy  Jk 5,20
Prvý je poruením prikázania o milovaní
blíneho, druhý je poruením prvého
a najväèieho prikázania: Milova bude
Pána svojho Boha z celého srdca, celej
mysle, cele due a celej sily.

V týchto dvoch sú zahrnuté vetky
hriechy spomenuté od prvej po piatu
kapitolu listu Jakoba:
l
l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Pokuenie od vlastnej iadosti
 Jk 1,14-15
¼udská prirodzenos a hnev,
zvyky zlosti a faloné rozumovanie
 Jk 1,19-22
Poèúva Boie slovo ako povrchný
poslucháè, bez poslunosti viery
 Jk 1,23
Jazyk bez uzdy, ktorý zvádza vlastné
srdce  Jk 1,26; Jk 3
Nedbalos k pokvrneniam od sveta
 Jk 1,27
H¾adenie na osobu  Jk 2,1-9
Horká závis a svár v srdci  Jk 3,14
Nepriate¾stvá, nenávis  Jk 4,1-3
Priate¾stvo so svetom  Jk 4,4
Pýcha  Jk 4,6
Rozpoltená myse¾  Jk 4,8
Nekajúce tvrdé srdce  Jk 4,9-10
Ohováranie  Jk 4,11
Chvastavos  Jk 4,13-16
Lakomstvo  Jk 5,1-4
Tuèné srdce  Jk 5,5
Zneuívanie moci  Jk 5,6
akanie si na iných  Jk 5,9
Netrpezlivos  Jk 5,10-11
Pokrytectvo  Jk 5,12

Spoloènos mimo zboru je pre tieto veci
v rozklade. Ale v zbore? V prítomnosti
Otca svetiel? Tma je zahnaná von. Deti
Otca svetiel sú karhané za kadý prejav
hriechu.
Lebo je èas, aby sa zaèal súd od
domu Boieho, ale ak najprv od nás,
èo bude koniec tých, ktorí neposlúchajú evanjelia Boieho? (1P 5,17).
Lebo koho Pán miluje, toho kázni,
a vihá kadého, koho prijíma za
syna... Ale ak ste bez kázne, ktorej sa
stali úèastní vetci, vtedy ste cudzoloòatá a nie synovia... èi sa tedy nepodriadime Otcovi duchov, aby sme
ili?! Ale On (kázni) na úitok, dosta
podiel na jeho svätosti (d 12,4-11).
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1. Previnenie voèi bratovi  Jk 5,16
 naruenie lásky k blínemu
a pokvrnenie zboru

V zbore, v Boom dome, sa hriech nezakrýva ale vyznáva a odpúa. V zbore
bdejú nad týmto za veriacich starí. Svätý
Duch napomína obeou zmierenia a plní
veriacich Duchom Pána Jeia ku vzájomnému pokornému vyznávaniu si hriechov a odpúaniu.
Ak niekto zablúdi od Pána Jeia k tvrdosti a do nekajúceho srdca, v zbore sa
zaèína Boí súd slovami Otcovského
kárania a modlitbou viery za záchranu
due od smrti (Jk 5,19-20). Lebo ak veriaci zaène i pod¾a tela, tá dua zomrie.
(R 8,13). A keby sa odvrátil spravodlivý od svojej spravodlivosti a páchal by
neprávos... Ale ty, keï ho napomenie, spravodlivého, tak, aby nehreil
spravodlivý, a nehreil by, istotne bude i, pretoe sa dal napomenú...
(Ez 3,20-21). V zbore sme jedni druhým
bratmi a v bratskej láske strácami jedni
druhým. Ak sa previní proti tebe tvoj brat?
Pán Jei nehovorí: Nestaraj sa, je to len
jeho vec! Je to vec oboch a celého zboru.
Celý zbor je ako telo. Ak trpí jeden úd,
spolu trpia vetci. Preto sa nenechá dua
brata napospas hriechu a smrti.
Ak je obecenstvo medzi dvomi naruené hriechom  vinná dua mrie v nepokoji, pokodená trpí, je pokúaná k pomsteniu (Pr 24,29) Nepovedz: Ako mi urobil, tak i ja urobím jemu; odplatím èlovekovi pod¾a jeho skutku. (Pr 20,22) Nepovedz: Odplatím zlé! Oèakávaj na Hospodina a pomôe ti, modlí sa, vyznáva
svoje pokuenie a Pán ju zmocòuje slovom Boím k potrestaniu, pokarhaniu,
napomenutiu blíneho ako brata, nie
nepriate¾a (Mt18,15): A keby zhreil proti
tebe tvoj brat, iï, potresci ho medzi sebou
a ním samým. Keï a poèúvne, získal si
svojho brata. A keby nepoèúvol, pojmi so
sebou dvoch alebo troch svedkov, aby na
ústach dvoch svedkov alebo troch bolo

postavené kadé slovo  ak vyzná svoje
previnenie, hriech je odstránený a zbor
oèistený.
A ak sa zatvrdí? Nedá sa niè robi?
Treba prejavi tolerantnos k èloveku,
mlèa, nehovori o vine blíneho, lebo
láska prikrýva mnostvo hriechov? Nechá
Pán netrestaný hriech vo svojom zbore?
Nie. Pán pokraèuje v náprave. Posiela
usilujúceho sa o nápravu k starím zboru
(5M 19,15): Nepovstane jeden svedok
proti niekomu vzahom na akúko¾vek
neprávos alebo na akýko¾vek hriech,
nech u by to bol akýko¾vek hriech, ktorým hreieva èlovek. Na ústach dvoch
svedkov alebo troch svedkov bude stá
slovo. Pán zatvrdeného napomína pokodeným pred dvoma troma svedkami 
sú to starí zboru. Starí sú zarmútení
tým, èo poèujú. Vedú ku pokániu. Pripomínajú obe zmierenia. Napomínajú Pánovým slovom. Karhajú v láske a modlia
sa za vinného.
Ak neposlúchne ani ich? Je koniec?
U zlyhalo napomínanie v osobnej rovine
aj na vyej. Je nejaká vyia? Áno, zbor
Pána Jeia. Zverejnenie doteraz v skrytosti odstraòovaného hriechu, aby sa
veriaci zahanbil. Pán pokraèuje v èistení
svojho domu. Starím prikazuje v Mt 18,
17: A keby ich nepoèúvol, povedz to
cirkvi. Teraz je zbor zarmútený, tým, èo
poèuje. A Svätý Duch obracia myse¾ kadého v zbore do jeho vnútra, aby si ho
prezrel, èi aj sám nenosí nejaký nevyznaný hriech. Zverejnením nevyznaného káraného hriechu pôsobí Pán bázeò
v ostatných v zbore a potrebu modli sa:
Preskúmaj ma, silný Boe, a poznaj
moje srdce! Skús ma a poznaj moje
mylienky a vidz, èi je vo mne nejaká
zlá cesta a veï ma cestou veènosti
( 139,23-24), aby boli uzdravení (Jk 5,
16): Teda vyznávajte si svoje hriechy
a modlite sa druh za druha, aby ste
boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba
spravodlivého pôsobiaca. Zverejnením a káraním hriechu v zbore pôsobí Pán
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vo veriacich svoj postoj k hriechu v Jeho
dome. Uèí ich, aby sa im oklivil, a aby
s ním naloili tak, ako sa v domácnosti
robí s odpadkami, vynáajú sa von z domu. A druhé, èomu sa zbor vtedy uèí je,
e nevyznaný hriech jedného, ohrozuje
celé telo, týka sa kadého v zbore (1K 5,
6-8): Èi neviete, e málo kvasu nakvasí celé cesto? Vyèistite starý kvas aby
ste boli novým cestom, tak ako ste
nenakvasení. Lebo i ná ve¾konoèný
Baránok je zabitý za nás, Kristus. A tak
sväme, nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nelachetnosti, ale v nekvasenom èistoty a pravdy. Nikto si nemá
poveda: To nie je moja vec. Èi som ja
stráca svojho brata? Lebo i v jednom
Duchu my vetci sme pokrstení v jedno telo... a vetci sme napojení v jedného Ducha (1K 12,13) Svätý Duch
vo veriacich aktivizuje kadého v srdci
k modlitbe vyznávania svojich vín aj Pánovi aj navzájom, ak ich doteraz nosil na
sebe, a k modlitbe za uzdravenie celého
zboru od kvasu hriechu, vrátane zatvrdeného brata, sestry, ktorý nechce vyzna
svoje previnenie. Tak sa to deje v zbore,
ktorý je duchovne èujný na slovo Pánovo.
Veï celý problém zotrvávania vinného
vo svojom hriechu je jeho neèujné srdce
na slovo Pánovo, keï v Mt 18,16-17 hovorí: Keï a nepoèúvne... A keby ich
nepoèúvol... a keby nepoèúvol ani
cirkev...
A ak ani potom neposlúchne? Potom,
èo sa vetky ¾udské monosti vyèerpali
a brat nepoèúva, má sa necha tak, vak
on príde raz na to? Nie. Výsledok doterajích nápravných opatrení je: Niè sa nedosiahlo. Prichádza pokuenie v otázkach: Naèo to vetko vlastne bolo? Má
vôbec zmysel riadi sa slovom Pánovým
v Mt 18,15-20 a pokraèova? Toto pokuenie vychádza z úplnej ¾udskej bezmocnosti obráti niekoho od hriechu. Je potrebná k dosiahnutiu celej pokory a úplnej
dôvery v Boie slovo: Ameò vám hovorím: Vetko, èo by ste zviazali na zemi,
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bude zviazané aj na nebi; a vetko, èo
by ste rozviazali na zemi, bude rozviazané aj na nebi. A zase vám hovorím,
e keï sa dvaja z vás zhodnú na zemi
o akejko¾vek veci, za ktorú by prosili,
stane sa im od môjho nebeského Otca,
ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromadení v mojom
mene, tam som i ja v ich strede. A starí sú otcovia, ktorí túto mieru viery majú
na základe poznania Toho, ktorý je od
poèiatku a na základe poznania mena
Otcovho.
Èím sa teda zväzuje? Modlitbou viery.
Kým sa zväzuje? Starími zboru.
Kde sa zväzuje? V mimoriadnom
zhromadení.
Kto s èím sa zväzuje? Tvrdoijné
srdce s nevyznaným hriechom.
Preèo sa zväzuje? Ku vydaniu nekajúceho srdca brata kázni Svätého
a Spravodlivého ale milujúceho
Otca.
Za akým cie¾om sa zväzuje? Aby
zmäklo zatvrdené srdce a bolo
obrátené k Pánovi.
Vimnime si dobre celý súvislý text v Mt
18,15-20. Hoci sa z neho cituje najèastejie len 20-ty ver: Lebo kde sú dvaja
alebo traja zhromadení v mojom mene, tam som i ja v ich strede a správne
pouíva ku povzbudeniu viery, e Pán je
uprostred kadého zhromadenia, tu sa
jedná o zas¾úbenie mimoriadnej prítomnosti Pánovej k vyhláseniu Otcovho káznenia. Vidíme tam prítomného Pána Jeia, verného Ve¾kòaza, ktorý verne háji
v Jeho dome èes a slávu mena Otcovho
 nedovolí s ním spoji hriech. Vidíme
Pána Jeia, milosrdného ve¾kòaza, ktorý
karhá zatvrdené srdce v láske Otcovej
skrze starích zboru ako milovaného
syna, a vidíme tu verných starích zboru,
ktorí zotrvávajú na Boom slove, jednajú
v mene Pána Jeia a bdejú za zverené
due, aby zostal Boí dom domom svätosti a nezmenil sa na dom hriechu.
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Celé nebo je pri tom

Len si spomeòme na vieru apotola
Pavla, ktorý poèítal s Pánovou prítomnosou pri konaní zborovej kázne pod¾a
Mt 18,15-20: Lebo ja, hoci neprítomný
telom, ale prítomný duchom, u som
bol usúdil, ako èo by som bol prítomný, toho, ktorý to tak spáchal, v mene
náho Pána Jeia Krista, keï sa zídete (Pán hovorí o zhode, zjednotení)
i s mojím duchom, s mocou náho Pána Jeia Krista... (1K 5,3-4).
Tých, ktorí hreia, káraj pred
vetkými, aby mali aj ostatní strach.
Osvedèujem pred Bohom a pred
Pánom Jeiom Kristom i pred vyvolenými anjelmi, aby si to robil bez
predsudku a nerobil nièoho z náklonnosti. (1Tm 5,20-21) Nech by oèi viery
verných slabých starích boli otvorené
vtedy, keï sa zídu, aby zviazali nepoddajného a oddali Pánovi k výchovnej kázni
Otcovej lásky, a poèítali s prítomnosou
Boou, mocou Pána Jeia i prítomnosou Jeho vyvolených anjelov.

Aký vzah majú veriaci
ku káznenému po jeho oddelení
z obecenstva zboru?
Ten, ako hovorí Pán v Mt 18,17: Nech ti je
ako pohan... Ako tomuto porozumie?
Teraz mu nepreukazuj bratskú lásku.
Teraz ti je ako pohan, nie brat. Ten vzah
ako mali idia k pohanom. Nestýkali sa
s nimi. Èi toto dokáe èlovek bez viery
a lásky k Pánovmu slovu? Ale veriaci
v zbore áno, lebo Mu veria a chovajú sa
pod¾a Jeho slova. Hoci ich to stojí ve¾ké
sebazaprenie, pretoe milujú toho vylúèeného. Ale kým Pán neobráti jeho srdce
k sebe, zadria v sebe prejav bratskej
lásky ako Jozef pred svojimi bratmi. A tie
ho to stálo ve¾ké sebazaprenie, lebo ich
miloval: A keï videl Jozef svojich bratov, poznal ich. Ale sa staval ku nim
cudzí a hovoril s nimi tvrde... (1M 42,7).

Vtedy im ete nemohol poveda, ako to
robí ¾udská láska: Ale teraz sa netrápte
nad tým, ani nech nie je vo vaich
oèiach hnevu, e ste ma predali... (1M
45,5). Ko¾kí veriaci v zbore zneucujú Pána a jeho starích práve tým, e po káznení utekajú za kázneným so slovami
pochopenia, aby si z toho niè nerobil
a nech ho to netrápi a pod. Pán hovorí:
Nech ti je ako cudzí, lebo teraz s ním
tak jednám ja. Jozef èakal, kým poznajú svoje previnenie a ústami vyznajú
a bratským jednaním potvrdia, e sa odvrátili od svojej tvrdosti: Vtedy vraveli
brat bratovi: Pykáme spravodlivo, lebo
istá vec, e sme sa previnili proti svojmu bratovi. Lebo sme videli úzkos jeho due, keï nás úpenlivo prosil a nepoèúvali sme; preto prilo na nás toto
súenie (1M 42,21). Pán kázni duu
hreiacu proti bratskej láske súením
a úzkosou. Kto sa odvái poveda vtedy
káznenému: Netráp sa nad tým. Niè zlé
si neurobil. Aj na to je slovo Pánovo:
Rúk na nikoho rýchle nevzkladaj ani
sa nezúèastòuj cudzích hriechov.
Seba ostríhaj èistého (1Tm 5,22). Kto
chytí stranu káznenému, stáva sa spoloèníkom cudzieho hriechu a kým to nevyzná, nie je èistý pred Pánom.

Strata vidite¾ného obecenstva
so zborom slúi k poznaniu
straty vnútorného obecenstva
a zviazania s hriechom.
Ak u nijaké ¾udské slová nemôu
pomôc zatvrdenému srdcu a len ho viac
zatvrdzujú, iba Pán ho môe obmäkèi
a otvori ústa k pokániu a rozviaza od
hriechu. A zbor sa za to modlí, lebo je to
brat, aj keï teraz ako cudzí. Nie je to
hriech na smr, a kým neodmietne aj
priamu Pánovu kázeò a ukáe sa, e srdcom nikdy nebol bratom. Dovtedy sa zbor
modlí. Je to prehreenie brata (1J 5,16).
Hriech na smr je hriech èloveka, ktorý sa volal bratom, ale nebol ním. ...bol
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smilník, lakomec, modlár, nadávaè,
opilec a dráè (1K 5,11). Tento prestane
hrei a keï fyzicky zomrie. Ale brat?
Vyzná a opustí a dôjde milosrdenstva
(Pr 28,13).

2. Zblúdenie od pravdy
 Jk 5,19-20  naruenie lásky
k Otcovi a pohrdnutie zborom
Ako odiiel márnotratný syn od Otca za
lepím do sveta, tak veriaci opúa pravdu kvôli li, polopravde, záitkom, ktoré
s¾ubuje duch sveta vo faloných s¾uboch
a náukach. Odvracia srdce od prostoty
a èistoty voèi Kristovi. Od Toho, ktorý ho
povolal v milosti, k inému evanjeliu. Ale
po sklamaní, nastane duchovný hlad po
pravde a poznanie, e to, za èím sa hnal
ako ivotom, bola smr. Prídu spomienky
na obecenstvo s Otcom a precitnutie
k poznaniu svojho stavu aj svojej viny.
Jakob píe: Cudzoloníci a cudzolonice, èi vy neviete, e priate¾stvo
sveta je nepriate¾stvom s Bohom?
Tedy ktoko¾vek by chcel by priate¾om
sveta, stáva sa nepriate¾om Boím.
Alebo èi sa nazdáte, e nadarmo hovorí Písmo: A po závis iada ducha,
ktorému spravil príbytok v nás? Ale
dáva väèiu milos. Preto hovorí Písmo: Boh sa pyným protiví, ale pokorným dáva milos. Poddajte sa tedy
Bohu a sprotivte sa diablovi a uteèie
od vás (Jk 4,4-7).
Pán Jei hovorí o farizejoch, najvyích kòazoch a zákonníkoch svojej doby,
e je to svet, ktorý ho nenávidel (J 15,1827). Svet preto, lebo neveria v Neho a nenávidia Ho ako duch tohto sveta. To je
poblúdenie opísané v Jk 5,19-20.
Z poh¾adu vzahu k Otcovi svetiel je
poblúdenie od Jeho evanjelia najväèí
hriech preto, lebo je prestúpením prvého
a najväèieho prikázania. Nám ¾uïom a
tak nevadí, pretoe sa nás priamo netýka.
Nás sa dotýka previnenie od brata. No
starím zboru, pretoe sú v obecenstve
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s Otcom svetiel, vadí tento druhý ete
viac, pretoe je namierený priamo proti
Otcovej láske a svetu dáva zámienku vysmieva sa Mu a hanobi Ho. Vak sa aj
o márnotratnom synovi starí brat dozvedel, e so smilnicami preral otcov majetok (Lk 15,30). Mladí brat neíril o otcovom dome dobrú poves.
A dosiahol bod poznania, rozdielu
medzi svetom a domovom. V srdci sa korí
a ide to poveda otcovi, e nie je hodný
by syn. V generálnom pokání  zavrhnutí
seba ako nehodného by syn!  sa dosiahlo poníenia, v ktorom sa ude¾uje generálne odpustenie vedomých i nevedomých hriechov, akéhoko¾vek prejavu
hriechu v tele. Ale bol to syn! Bol to brat!
Bol màtvy a oil. A preto sa vrátil.
Sem patria aj poblúdenia od pravdy do
bludného uèenia. Pán Jei varoval uèeníkov: H¾aïte a chráòte sa kvasu farizeov a sadúceov! (Mt 16,6). Kvas farizejov  uèenie o ospravedlnení skutkami
zákona a kvas sadúceov, neverili v posmrtný ivot a preto ani vo vzkriesenie.
Pán Jei im hovorí: Blúdite, pretoe
nepoznáte písem ani moci Boej (Mt
22,29). Kvas faloných uèení je pre zbor
tak nebezpeèný, ako vírusová infekcia.
Poloí celý zbor do horúèky a vyradí
z èinnosti vieru. U neslúia Pánovi, ale
duchu sveta. No sú presvedèení o opaku.
Stratí sa triezvos. Aké dôleité je v tomto
zmysle úplné oddelenia sa od bludných
uèení a tých, ktorí ho vnáajú do zboru.
Tak to urobil apotol Pavol v Efeze s veriacimi Sk 19,8-9: A voiel do synagógy a hovoril prosto a smelo za tri mesiace hovoriac a presviedèajúc o veciach krá¾ovstva Boieho. Ale keï
sa niektorí zatvrdzovali, neposlúchali
a vraveli zle o ceste Boej pred mnostvom, odstúpil od nich a oddelil uèeníkov... A Timoteja uèil: Ale pevný základ Boí stojí a má túto peèa: Pán
zná tých, ktorí sú jeho, a: Nech odstúpi
od neprávosti kadý, kto menuje meno
Kristovo. A ak sa objaví v zbore taký ve-
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iaci? Je na starích, ktorí poznajú pravdu
a pravdepodobnú reè, aby ho oddelili od
zboru. Pán povedal, e ku takému majú
ma vzah aký mali idia k idovi colníkovi v èase Rímskej nadvlády. Vyberal
dane pre nepriate¾a. Bol to zradca viery
a Boieho ¾udu, ktorý slúi cudzej moci
a kvôli telesnému zisku zapredal svoje
srdce.
Aj Jakob vo svojom liste varuje viackrát pred rôznymi poblúdeniami.

Poblúdenie od pravdy
a obrátenie hrienika od jeho
bludnej cesty Jk 5,19-20
Boí Duch nám stavia pred oèi duchovný
stav odvrátenia Izraela od Boha k modlárstvu ako analógiu ku odvrátenia srdca
veriaceho od pravdy. Veriaci zablúdi od
Boích slov k neèistote a zbytku zlosti
(Jk 1,21). Prehreí sa voèi bratovi, sestre
v zbore, a zatvrdzuje. Nechce vyzna svoju vinu. Odvracia sa od prostoty a èistoty
oproti Kristovi, od Toho, ktorý ho povolal
v milosti Kristovej k inému evanjeliu.
Ak ich modlárstvo bolo ve¾kým odpadnutím, o èo väèiu zodpovednos majú
veriaci v Pána Jeia Krista, ak sa odvrátia od Jeho lásky v láske k svetu, telu
a k hriechu? Poznali milos, odpustenie
v Jeho krvi a okúsili lásku akú Izrael nikdy
nemohol a h¾adajú poteenie mimo Neho.
O ko¾ko väèia je vina znovuzrodeného
èloveka ne modlárstvo Izraela!

Svätý Duch vykladá text Jk 5,14-20
Eliáovou dobou a Eliáovou
èinnosou v nej, aby si
l
l

novozákonní veriaci uvedomili zhubnos hriechu a nevernosti a
starí zboru, aby nezostali pasívnymi
pozorovate¾mi, ale konali vo viere vô¾u
Pánovu v zbore pod¾a Jeho návodu,
aby Pán obrátil toho, ktorý poblúdil:
Moji bratia, keby niekto medzi vami zablúdil od pravdy a keby ho
niekto obrátil...

Eliá je daný Svätým Duchom za príklad.
Jeho trápil duchovný stav Boieho ¾udu.
Modlil sa, h¾adal Boí spôsob nápravy.
A preto aj naiel. V Písme (5M 11,16-17).

Eliáova doba  Jk 5,17-18
Boia výchovná kázeò
Prvá modlitba viery spravodlivého Eliáa
je parabola k prvej modlitbe starích
zboru pri vylúèení zblúdeného z obecenstva viery v zbore

Eliáova prvá modlitba:
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).

Modlitba starích zboru:
Ameò vám hovorím: Vetko, èo by ste
zviazali na zemi, bude zviazané aj na
nebi... (Mt 18,18) Dáï je obraz Boieho slova a jeho pôsobenia v srdci veriaceho. Bez daïa zem schne, niè nerastie,
pramene vysychajú a je ohrozený ivot.
Tak dua veriaceho po zavretí neba pre
neposlunos a tvrdoijnos a nekajúcnos po modlitbe starích zboru pod¾a slova Pána Jeia: bude zviazané aj na nebi
Eliá videl duchovný stav svojho ¾udu
a modlil sa horlivo, aby nepralo. Preèo?
Aby sa Boh touto kázòou pripomenul
¾udu a obrátil ich k sebe. Eliá si nevymyslel obsah modlitby. Modlil sa pod¾a
Boieho slova.
Takú modlitbu nazýva Písmo modlitbou viery: Vystríhajte sa, aby sa nedalo zvies vae srdce, a odchýlili by ste
sa odo mòa a slúili by ste iným bohom a klaòali by ste sa im! Lebo by sa
zapálil na vás hnev Hospodinov, a zavrel by nebesia, a nebolo by daïa,
a zem by nevydala svojej úrody, a zahynuli by ste rýchle z povrchu tej
krásnej zeme dobrej, ktorú vám dáva
Hospodin (5M 11,16-17).
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A Eliá sa horlivo modlil pod¾a tohto
slova. Pretoe ju pôsobil v jeho srdci Boh
svojím slovom, bola to modlitba pôsobiaca na zemi i na nebo. Eliá dospel k istote
viery, e je to Boh, ktorý chce aby oznámil
Achabovi tento Boí trest napísaný v Zákone. Preto sa volá Eliáova modlitba
modlitbou viery, modlitbou spravodlivého,
modlitbou pôsobiacou a modlitbou, ktorá
môe mnoho. Bola to modlitba za obrátenie Boieho ¾udu od poblúdenia! Jej cie¾
nebola záhuba ¾udu. Eliáove srdce pracovalo o obrátenie sàdc ¾udu od modiel
k ich ivému a pravému Bohu. To isté sa
deje v zbore: Moji bratia, keby niekto
medzi vami zablúdil od pravdy a keby
ho niekto obrátil nech vie, e ten, kto
obrátil hrienika od jeho bludnej cesty,
zachráni jeho duu od smrti a prikryje
mnostvo hriechov (Jk 5,19-20).

Modlitba Eliáa v skrytosti
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.

LEN na moje slovo  1Kr 17,1
Keï sa objavil Eliá pred krá¾om Achabom, hovorí v mene ivého Hospodina,
Boha Izraelovho ako Jeho splnomocnenec, ktorý stojí pred Boou tvárou:
Vtedy povedal Eliá Tibänský,
ktorý bol z cudzích obyvate¾ov Gileáda, Achabovi: Ako e ije Hospodin,
Boh Izraelov, pred ktorého tvárou stojím, tak isté je, e nebude po tieto roky
rosy ani daïa, len na moje slovo.
(1Kr 17,1).
Pretoe Eliá mal obecenstvo viery
s Bohom, myslel na Boie veci. Jeho srdce horelo láskou k Bohu a ¾udu. A modlil
sa v skrytosti za slovo Boej kázne z piatej knihy Mojiovej. Zálealo mu na obrátení ¾udu. ¼ud u nereagoval na slová
prorokov. Veï ich pozabíjali. Zostal len
sám Boh, ktorý mohol obráti ich srdcia
k sebe. A to bol východiskový stav Eliáovej viery. Chcel, aby sa nebesia zavreli, aby ¾ud poznal, e nie Bál, ale Hospodin na nebesiach je ich IVÝ Boh. Modlil
sa ako bezmocný nieèo s ¾udom urobi:
Eliá bol èlovek a trpel podobný ako
my a modlil sa... ( Jk 5,17). To je vo viere poh¾ad na seba a Boha pred Bohom.
V 1Kr 18,36-37 sa modlil pred obeou,
a z tejto modlitby vidíme o èo mu ilo, akú
mal vieru:
A stalo sa o èase, keï sa obetuje
obetný dar veèerný, e pristúpil prorok
Eliá a riekol: Hospodine, Boe Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes
pozná, e si ty Boh v Izraelovi, a ja e
som tvoj sluobník a e vetko toto
uèinil som tvojím slovom. Vysly ma,
Hospodine, vysly ma, aby poznal tento ¾ud, e ty Hospodine, si Boh, a e si
to ty, ktorý si obrátil jeho srdce k sebe.
Keï hovorí: Len na moje slovo, nie
je to sebavedomá pýcha, ale pokorná viera stotonená s Boím slovom. Bol to hr-
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dinský krok viery, keïe Jezábe¾ vradila
prorokov Hospodinových (1Kr 18,4.13).
A nemono sa divi, e Eliá myslel, e
zostal posledným z prorokov Hospodinových. Aj preto to: Len na moje slovo, je nebojácnym vyznaním viery v Hospodina.

Starí zboru
Na Eliáovi nás Svätý Duch uèí aj tomu,
e Pán stojí za svojimi sluobníkmi. Len
na moje slovo... to nie je pýcha, ale viera
v ivého Boha, vychádzajúca z trvalého
zostávania pred Boou tvárou. Eliá bol
poverený nebom, aby oznámil Boiu kázeò. Bol Boí posol a splnomocnenec.
Pretoe Eliá stál pred Hospodinom, poznal Ho ako ivého a jednal v Jeho mene.
Eliá bol Boí nástroj, za ktorým stál Pán,
ktorým zaèína aj konèí svoje káznenie.
Podobne starí zboru, sú ako hviezdy
v ruke Pánovej, ktorí h¾adia do tváre
Pána slávy (Zj 1), zostávajú v Òom a On
v nich (J 15). Preto im zveril Pán svoj ¾ud
a tú akú slubu, by Jeho ústami v zbore, Jeho nástroje, sami bez sily, lebo ani
...hnev mua nepôsobí spravodlivosti
Boej (Jk 1,20), ale vo viere mocní. Len
im zveril zas¾úbenie, e bude pôsobi
s ich modlitbou a obráti zblúdilého k sebe.

Dôsledok Eliáovej modlitby
Boh splnil svoje slová hovorené Mojiom. Zavrel nebesia a nastal hlad.
Tak po modlitbe starích zboru Pán
zavrie káranému prístup k zdroju poehnania z Jeho slova a poloí svoju ruku
na jeho duu.

Dôsledky do¾ahnutia ruky Pánovej
na duu karhaného
V alme 32 to opísal Dávid takto: Keï
som mlèal, prahli moje kosti v mojom
alostnom kriku deò èo deò. Lebo
dòom i nocou aela na mne tvoja ruka
a preto sa moja ivotná ava obrátila

na letné sucho. Tlak ruky Pánovej núti
duu k vyznaniu hriechu. K poznaniu, e
ivot bez obecenstva s Ním  je smr
due. No kým mlèí, akáko¾vek iná èinnos
a iná modlitba ako modlitba pokánia nie
je vypoèutá. Nebo èaká na modlitbu pokánia. Apotol Peter píe: ...ten, kto chce
milova ivot... nech sa odkloní od
zlého a èiní dobré; nech h¾adá pokoj
a stíha ho. Lebo oèi Pánove h¾adia na
spravodlivých a jeho ui pozorujú na
ich prosbu, ale prísna tvár Pánova
na tých, ktorí robia zlé (1P 3,10-12);
a Pán hovorí karhanému: ...svoje ústa
púa po zlom a tvoj jazyk snuje les.
Usadzujúc sa hovorí proti svojmu
bratovi a na syna svojej matky vrhá
potupu. To si robil a mlèal som. Domnieval si sa, e áno, i ja budem tebe
podobný! Tresta a budem a predostriem ti to pred oèi ( 50,19-20).
Dávid stav vnútorného vyprahnutia
opísal ako letné sucho, ktoré u nemohol
vydra.: Preto som povedal, vyznám
ti svoj hriech. A svojej neprávosti som
nezakryl. Riekol som: Vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia. A ty si odpustil neprávos môjho hriechu ( 32,5).
Podobne márnotratný syn v Novom
Zákone: No, potom vstúpil do seba
a povedal: Ko¾ko nájomníkov môjho
otca má hojnos chleba, a ja tu hyniem
hladom! Vstanem a pôjdem k svojmu
otcovi a poviem mu: Otèe, zhreil som
proti nebu i pred tebou, take u viacej
nie som hoden vola sa tvojím synom;
uèiò ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A vstal a priiel k svojmu otcovi.
A ete keï bol ïaleko, uvidel ho jeho
otec a bol pohnutý milosrdenstvom.
A beal a padol mu okolo krku a bozkával ho (Lk 15,17-19).
Veriaci, ktorý nechcel poèu Pánov
hlas v ¾uïoch, sa stretne v srdci s káravým dotykom Ducha Pánovho a tlakom
Jeho ruky i na svedomie i na duu i na
telo. Je to tlak, pod ktorým vysychá ivotná ava a narastá vedomie viny. Konèia
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sa vetky výhovorky a obvinenia. A tento
stav due pôsobí i na telesné zdravie.
Dávid ho opísal takto: Keï som mlèal,
prahli v mojom vnútri moje kosti v alostnom kriku deò èo deò ( 32,3).
Niekto vzdoruje a potia¾to  ne ochorie.
Job 33,19-21: A je káraný bolesou
na svojej loi a jeho kosti trvalou
pravotou káravou, take si jeho ivot
okliví chlieb a jeho dua pokrm, inak
iadúci. Jeho telo hynie, a ho nezrie
a jeho kosti páèia, ktoré sa nevideli...

Je choroba tela dôsledok
vnútorného tlaku Pánovho kárania?
Áno je. 1K 11,30-32: Take ktoko¾vek
je tento chlieb a pije kalich Pánov nehodne, bude vinným tela a krvi Pánovej. Ale nech skúa sám seba èlovek
a nech tak je z toho chleba a pije z toho
kalicha. Lebo ten, kto nehodne je a pije, je a pije si súd nerozsudzujúc tela
Pánovho. Preto je medzi vami mnoho
slabých a chorých a mnohí spia. Lebo
keby sme sami seba rozsudzovali, neboli by sme súdení. Ale súdení súc tedy od Pána, káznení sme, aby sme neboli odsúdení so svetom (1K 11,27-32).
Ak by Pán nezasiahol proti hriechu
a bludu, postupne by ochorel celý zbor.
Ohluchol a oslepol. Lebo málo kvasu nakvasuje celé cesto.

Ukonèenie kárania
Druhá Eliáova modlitba
a druhá modlitba starích
Jk 5,18: A zase sa modlil, a nebo dalo
dáï, a zem vydala svoju úrodu. Mt
18,18: ...a vetko, èo by ste rozviazali
na zemi, bude rozviazané aj na nebi.
A zase je tu malé zhromadenie
dvoch troch s nemocným kázneným, ale
èo je opä vzácne, aj mimoriadna prítomnos Pánova k vyhláseniu odpustenia
a obnoveného obecenstva s Otcom a Synom v nebesiach aj s veriacimi v zbore na
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zemi... Lebo kde sú dvaja alebo traja
zhromadení v mojom mene, tam som
ja v ich strede (Mt 18,20).
List Jakoba 5,14: Zaèína presne v tomto bode ukonèenia Pánovho káznenia
veriaceho vylúèeného starími z obecenstva zboru pre nekajúce srdce a poblúdenie, ktoré povolilo, pokorilo sa pred
Pánom.
Je niekto nemocný medzi vami? Nech
si zavolá starích zboru... Svätý Duch
nabáda kázneného ako aj veriacich,
ku modlitbám pokánia. A starích zboru
k modlitbe opätovného prijatia, rozviazania kajúceho srdca z pút viny, ktoré poznalo svoje poblúdenie do nevery a hriechu.
To je duchovný stav nemocného z Jakoba 5,14. Vnútorné sucho bez obecenstva viery s Pánom v srdci a v zbore. Je
nemocný. Istotne je takou dua bez Pána
Jeia: Nemocná od lásky: Prísahou
vás zaväzujem, dcéry Jeruzalema, ak
nájdete môjho milého, èo mu poviete?
e som nemocná od lásky (P 5,8);
opä túiaca po Òom: Ó, kedye príde
ku mne? Budem chodi v bezúhonnosti svojho srdca i vo svojom dome
( 101,2). Tejto dui hovorí Svätý Duch:
Je niekto nemocný medzi vami? Nech
si zavolá starích zboru... (Jk 5,14).
Kto koho si volá? Nemocný starích.
Len telesná myse¾ vidí v Jk 5,14 návod na
obradné uzdravenie a preto nosí so sebou olej a ponúka chorým pomazanie
a uzdravenie. Ale kto koho má vola? Nemocný starích. Nie samozvaný uzdravovate¾ chorého: Je niekto nemocný
medzi vami? Nech si zavolá starích
zboru... (Jk 5,14).
Svätý Duch nepíe v liste Jakoba 5,14
o obrade uzdravenia, ani o poslednom
pomazaní. Je to modlitebné ukonèenie
Pánovho káznenia, ktoré skonèilo vyznávaním hriechu a odpustením. Keï u aj to
slovo kárania bolo ako olej Nech ma tlèie spravodlivý, bude to milos, a nech
ma tresce, to olej na hlavu ( 141,5)
a modlitba viery za pokorenie tvrdoijného
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srdca ako zatvorenie neba, o èo slávnejia je táto druhá ich modlitba nad nemocným, modlitba vïaènosti Pánovi za obrátenie srdca od bludnej cesty spä k Nemu.
Ale ¾udská myse¾ si toto v Písme ani
nevimne a berie olej a volá k sebe chorých, e ich Pán chce uzdravi skrz pomazanie olejom a prostredníctvom jeho
modlitby.
Ale tento akt sa týka obecenstva v zbore. Preto sú to starí zboru, ktorých si má
vola nemocný a nie kòaza k poslednému
pomazaniu. A u vôbec tu nie je slovo
aktivizujúce samozvaného uzdravovate¾a
k pomazávaniu olejom a modlitbe za
uzdravenie. Aktivita je na nemocnom.
A ukonèenie káznenia na starích zboru.

Uzdravenie ducha, due i tela
Písmo uèí o smrti ducha, due a tela ako
dôsledku hriechu. Káznený sa tomu uèí
na sebe. Duch mrie výèitkami svedomia,
dua v nepokoji a telo chradne v dôsledku vnútorného tlaku. Stres neprospieva
zdraviu. A ak ochorie Boí èlovek poèas
káznenia a sám to zaène vníma ako dôsledok straty vnútorného obecenstva viery
aj v zbore, aj choroba mu má pomôc ku
pokániu.
V naom texte ho nachádzame pripraveného k návratu do obecenstva s Pánom aj zboru. Obrátil sa k Pánovi v pokání a vie, e pre návrat a prijatie do zboru
potrebuje modlitbu starích zboru. Tú
druhú, o ktorej hovoril Pán: ...a vetko,
èo by ste rozviazali na zemi, bude rozviazané aj na nebi (Mt 18,18). Podobne, ako Eliá, ktorý sa horlivo modlil,
a nebo dalo dáï, a zem vydala svoju
úrodu (Jk 5,18).
Aj v tom, e túto modlitbu sa Bohu za¾úbilo spomenú, pozna srdce Boie,
ktorý nemá zá¾ubu v smrti hrienika, ale
v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty
(poblúdenia) a il  Ez 18,21-23: A keby
sa bezboný odvrátil od vetkých svojich hriechov ktoré robil, a ostríhal by

vetky moje ustanovenia a èinil by súd
a spravodlivos, istotne bude i; nezomrie. Niktoré z jeho prestúpení, ktorých sa dopustil, sa mu nespomenú;
vo svojej spravodlivosti, ktorú èinil,
bude i! Èi mám azda zá¾ubu v smrti
bezboného, hovorí Pán Hospodin, èi
azda nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a il?
Preto si volá nemocný starích zboru,
aby doniesli jeho viere olej ú¾avy  modlitbu odpustenia vetkých previnení, vedomých aj nevedomých, ak sa ich na ceste poblúdenia pred Pánom dopustil.
Kto koho volá? Nemocný starích zboru.
Preèo ich volá? Lebo Pán poníil jeho
srdce a je pripravený vyzna svoje
hriechy.
Preèo prichádzajú starí? Aby v mene
Pánovom, za prítomnosti Boha a Pána Jeia Krista i Jeho vyvolených anjelov, rozviazali duu brata od hriechu
a vyhlásili mu odpustenie vetkých
hriechov a obnovenie vnútorného obecenstva viery aj v zbore.
Preèo ho pomaú olejom? Lebo je to
doslovne liek pre ú¾avu choroby tela.
Modlia sa len za vnútorné zdravie alebo
aj telesné? Za oboje, pretoe tak ako
hriechom trpí duch, dua i telo, odpustením hriechu ozdravie vnútro ihneï
a telo prirodzene a postupne za pomoci lieku.

Èo znamená Pán ho pozdvihne?
Vimnime si, aká moc je v tejto modlitbe,
a ako rýchlo sa k nej pripojí Pán v nebi:
A modlitba viery uzdraví chorého,
a Pán ho pozdvihne...! (Jk 5,15). Keïe teraz myslíme na choré vnútro veriaceho, je to pozdvihnutie ducha v milosti,
opísané v Jk 4,6.10: Ale dáva väèiu
milos. Preto hovorí Písmo: Boh sa
pyným protiví, ale pokorným dáva
milos... Poníte sa pred tvárou Pánovou, a povýi vás.
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Pozdvihnú
Ten istý výraz pouil Svätý Duch aj pri
stretnutí stotníka Kornelia s apotolom
Petrom v Sk 10,25-26: A keï u bol voiel Peter a keï sa s ním stretol Kornelius, Kornelius padol k jeho nohám a klaòal sa mu. Ale Peter ho pozdvihol a povedal: Vstaò, veï i ja sám som èlovek. A presne o tento stav due ilo vykonaním káznenia, aby sa obrátila k Pánovi, padla pred Ním a Pán ju pozdvihol.
To sa stalo v Jk 5,14-15. Je to pozdvihnutie z vín do úplnej nevinnosti pre obe
Pána Jeia. Je to pozdvihnutie zo súdu
odmietnutia obecenstva pre hriech do prijatia márnotratného syna v milosrdenstve
v Otcovom náruèí a dome, pre odpustenie skrze krv Pána Jeia Krista, pretoe
kto neprikrýva svoje prestúpenia, ale ich
vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva (Pr
28,13). A je to pozdvihnutie due zo smrti
chodenia pod¾a tela do ivota poslunosti viery (R 8,13  Bratia, ak budete i
pod¾a tela, zomriete; zachráni jeho
duu od smrti Jk 5,20), pretoe On je
verný a spravodlivý, aby nám odpustil
hriechy a oèistil nás od kadej neprávosti
(1J 1,7), ak vyznávame svoje hriechy.
Starí donáajú v modlitbe viery dui
veriaceho posolstvo Pánovo o prijatí spä
do obecenstva viery s Ním vnútorne aj
v zbore. A dôsledok odpustenia, rozviazania na svedomie je modlitba vïaky:
Vtedy sa z¾utuje nad ním a povie: Vyprosti ho, aby nezostúpil do jamy; naiel som výkupné. Vtedy omladne jeho
telo viac ako za detstva; navráti sa ku
dòom svojej mladosti; bude sa modli
Bohu, a bude mu milostivý, a uvidí jeho tvár s jasotom, a Boh navráti smrte¾nému èlovekovi jeho spravodlivos. Bude spieva h¾adiac na ¾udí
a povie: Zhreil som a prevrátil som to,
èo je pravé, a nie je mi odplatené
pod¾a zásluhy. Vykúpil moju duu, aby
neila do jamy a môj ivot, aby videl
svetlo (Job 33,23-28).

29
Dobroreè, moja dua, Hospodinovi
a vetky moje vnútornosti menu jeho
svätosti! Dobroreè, moja dua, Hospodinovi, a nezabudni niktorého zo vetkých jeho dobrodení, ktorý ti odpúa
vetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje vetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj ivot od záhuby, ktorý a
korunuje milosou a z¾utovaním, ktorý
sýti tvoje ústa dobrým, take sa obnovuje tvoja mlados ako orol ( 103,1-5)
Tá je dôkazom rozviazania a aj toho,
e káznený bol skutoène brat a nie cudzí
alebo zdanlivo veriaci.
Znovuzrodený nemôe strati veèný
ivot, ale môe strati obecenstvo viery
a rados zo spasenia.

Uzdravenie tela v Jk 5,14-15
Nie je to olej, ale modlitba, ktorá uzdraví
chorého.

K èomu slúil olej
ak uzdravuje modlitba?
Písmo nám opisuje rôzne
pouitie oleja:
l
l
l
l
l
l
l

V stánku sa pouíval èistý olej pre svietenie v svätyni (Ex 25,6; 27,20-21)
Olejom sa bene svietilo (Mt 25,8)
Pouíval sa posvätný olej na pomazávanie (Ex 30,25;  89,21).
Olej na príjemnú vôòu budúcej krá¾ovnej  v knihe Ester 2,12
Olejom sa platili dloby (Lk 16,6)
Olejom sa poctila vzácna návteva
(Lk 7,46)
Olejom sa lieèilo (Iz 1,6; Lk 10,34;
Mk 6,13*)

*Poznámka k Mk 6,13  text Mk 6,13 nemono aplikova na prax v Cirkvi. Bola to
exkluzívna doba ivota Pána Jeia v tele, ktorý nepriiel k iným ako zahynutým
ovciam z Izraela (Mt 15,24). Bol sluobník
obriezky za pravdu Boiu, aby potvrdil zas¾úbenia dané otcom (R 15,8). Pána Jeia nemohli nesprevádza divy a zázraky,
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lebo to bolo predpovedané spôsobom vyslobodenia z Egypta a prorokmi a preto,
e Izraelu ohlasoval priblíenie nebeského krá¾ovstva. Krá¾, ktorý má moc nad
démonmi a kadým telom, bol medzi nimi. Preto to, èo sa dialo aj v Mk 6,7-13,
bolo naplnenie proroctva Izaiáa 8,18:
H¾a, ja a deti, ktoré mi dal Hospodin
na znamenia a zázraky v Izraelovi od
Hospodina Zástupov, ktorý prebýva na
vrchu Sione.
Zásadný rozdiel medzi Jk 5,14 a Mk
6,13 je èasové a geografické vymedzenie pouitia moci nad neèistými duchmi
a okamité a úplné uzdravovanie akéhoko¾vek neduhu a kadej choroby, ktoré
bolo súèasou poslania apotolov. Èasovo  malo to zmysel len poèas ivota
Pána Jeia, lebo moci, divy a zázraky
mali ohlasova, e za apotolmi, na ktorých Pán delegoval svoju moc (Mk 6,7)
prichádza sám Krá¾ nebeského krá¾ovstva. Moci, divy a zázraky boli potvrdením
ich slov, e sa priblíilo nebeské krá¾ovstvo s¾úbené Izraelovi a prirodzene aj
moci budúceho veku (d 6,5)! Boli to
dôkazy moci toho krá¾ovstva, aby Izrael
uveril a èinil pokánie. Geograficky  Mt
10,5: Týchto dvanástich poslal Jei
a prikázal im: Na cestu pohanov neodídite a do mesta Samaritánov nevojdite. A Jakob píe veriacim idom v inej
dobe a mimo Izrael.

Ktorá z tých moností pouívania
oleja v Písme patrí k textu Jk 5,14?
Tá posledná  Olej je liek.
Èítajme Lk 10,30-34: Istý èlovek iiel
z Jeruzalema do Jericha a upadol medzi lotrov, ktorí ho i vyzliekli i zranili
a odili zanechajúc ho polomàtveho.
No potom priiel k nemu nejaký Samaritán, uberajúci sa cestou, a keï ho
videl, milosrdenstvom bol hnutý a pristúpi a poobväzoval jeho rany a polial
olejom a vínom...  postaral sa o neho.
Povedané dneným jazykom: Olej donáal ú¾avu doráòanému telu a víno dez-

infekciu, aby rany nehnisali. Tak je napísané aj v Iz 1,6: Od spodku nohy a
po vrch hlavy neni na òom celého
miesta zdravého; vetko je samá rana,
modrina a hnisavá rana otvorená; rany
neboli vytlaèené ani obviazané ani na
ú¾avu obmäkèené olejom.
S údivom poèúvame vyznanie lekárov: My lieèime, ale Boh uzdravuje. A je to
pravda.

Ale Písmo pouíva olej
ako obraznú reè na:
Trestanie ktoré donáa ú¾avu:
Nech ma tlèie spravodlivý, bude to
milos, a nech ma tresce, to olej na
hlavu ( 141,5).
A v  23,5 na plnos: ...olejom mae
bohate moju hlavu; môj pohár
preteká.
V Iz 61,3 na rados: ...da im ...oleja
veselosti miesto popola...
V Kaz 9,8 na hojnos: Tvoje rúcho nech
je kadého èasu biele, a oleja na
tvojej hlave nech nie je nedostatok.
Aký presný je to popis toho, èo sa deje
vo vnútri toho, komu je odpustené.

Záver
Take aký praktický význam
má text v Jk 5,14-20?
1. Nie je to obrad pomazania olejom
ale vyznávanie hriechov. To je praktický
význam pre vetkých veriacich: Teda,
vyznávajte si jeden druhému hriechy
a modlite sa druh za druha, aby ste
boli uzdravení (Jk 5,16). Vo svete hriech
rozkladá spoloènos. V zhromadení nie.
Je tu obe a krv, pre ktorú sa hriech vyznáva a zastavuje. Tu milos triumfuje
nad rozkladajúcou mocou hriechu.
2. Druhý praktický význam je vzájomnos veriacich. Sú jedno Telo. Ak trpí jeden
úd, spolu trpia vetky údy. Modlia sa druh
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za druha a nenechajú brata, sestru, ktorý
poblúdil alebo hreí, v jeho blúdení a hriechu. Zachraòujú pravdou o väèej milosti
ako hriech, obracajú a pomáhajú obnovi
poh¾ad viery na obe Pána Jeia Krista,
a tak prikrývajú mnostvo hriechov. Preto
je tu praktická výzva aj povzbudenie:
...nech vie, e ten, kto obrátil hrienika od jeho bludnej cesty, zachráni jeho
duu od smrti a prikryje mnostvo
hriechov. To nie je veèná záchrana, ale
záchrana due z poblúdenia a telesnosti
a straty pokoja a radosti zo spasenia. To
je záchrana due, ako je napísané: A tak
tedy, bratia, dlníkmi sme nie telu, aby
sme ili pod¾a tela. Lebo ak ijete pod¾a tela, zomriete; ale ak Duchom màtvite skutky tela, budete i (R 8,12-13).
3. Tretí praktický význam je uívanie
lieku s modlitbou. Samaritán mal cestovnú lekárnièku so sebou. V nej vybavenie
tej doby  obväz, olej víno a milosrdenstvo v srdci.
Ani v dnenej dobe nepochybujeme
o tom, e Pán môe pozdvihnú spolu
s duou i telo z choroby. Veï je to aj prirodzené, e ak je vnútro zbavené tlaku,
lieky pomáhajú úèinnejie k uzdraveniu
tela. Na nás je uívanie liekov a modlitba
viery. Na Pánovi uzdravenie tela.
4. tvrtý praktický význam je pouèenie, e Boh sa pyným protiví, ale pokorným dáva milos. Výstraha èíta Písmo

bez viery a h¾ada v òom to, o èom ono nehovorí, kona to, k èomu ono nenabáda.
5. Piaty praktický význam je výstraha
pred poverèivosou a mágiou. Nevera má
rada nadprirodzené veci. Je ochotná uveri (paradoxne) aj nelogickým a nerozumným veciam.
Len si pripomeòme udalos zo Starého Zákona: Sýrsky velite¾ vojska Náman
ochorel nevylieèite¾nou chorobou  malomocenstvom. Od zajatej izraelskej dievèiny sa dozvedel, e v Izraeli je prorok, ktorý by ho vedel vylieèi. A ako sa neskôr
priznal, on mal inú predstavu o spôsobe
uzdravenia. Predstavoval si proroka, ako
sa postaví pred neho a celkom iste zaène
vzýva meno Hospodina, svojho Boha
a pritom bude nad bo¾avým miestom
vznáa svoju ruku a ajh¾a, malomocenstvo je preè. Ale realita bola úplne iná.
Prorok ani len nevyiel z domu a len poslal posla s odkazom: Iï, a umy sa sedem ráz v Jordáne, a tvoje telo sa ti navráti zdravé, a bude èistý (2Kr 5,10).
Lebo nie tá voda Jordána, ale viera
slovu Boieho proroka Elizea ho mala
oèisti od malomocenstva a poslunos
slovu Boha Izraelovho.

Pre veriacich je napísané:
Lebo nedal nám Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého
rozumu (2Tm 1,7).

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

Charles Mackintosh

Poznámky k 1. knihe Mojiovej

NÁPRAVA A OCHRANA
ABRAHÁMA (1M 20. kapitola)
(upravené)

Táto kapitola nám opisuje
dve významné skutoènosti.
1. Jednanie v nevere zo strachu pred
¾uïmi.
2. Mravná hodnos, do ktorej je Boie
dietko vdy pred Bohom obleèené.
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Abrahám dopustil, e sa jeho srdca
zmocnili obavy o svoj ivot. Bol v Geráre
a z¾akol sa bezboných obyvate¾ov:
Istotne niet bázne Boej na tomto
mieste, a tak ma zabijú pre moju enu
(1M 20,11). Kvôli poh¾adu na ¾udí, zabudol, e Boh bol stále s Ním. Bol tak zaujatý hroziacim nebezpeèenstvom, e sa
prestal spolieha na Boha, silnejieho od
vetkých. Pretoe nedôveroval Bohu, e
by dokázal ochráni Sáru, uchýlil sa ku
lesti, ktorú pouil v Egypte.
Vskutku, vána výstraha! Otec veriacich sa nechal strhnú zlým, lebo odvrátil
svoj zrak od Boha. Tým stratil z centra
svojho ivota Boha a pod¾ahol v pokuení.
Aké pravdivé je Písmo, ktoré hovorí,
e len vtedy sme silní, keï sme slabí
a preto sa vinieme k Bohu! Niè nám nemôe ukodi, kým ideme cestou, ktorú
nám urèil. Keby sa Abrahám spoliehal na
Boha, ¾udia v Geráre by sa o neho nestarali. Osvedèil by sa ako veriaci a aj v najaích okolnostiach by doniesol Bohu èes.
Èasto s bolesou v srdci pozorujeme,
keï Boie deti jednajú tak, ako by Boha
nebolo, alebo ako by Boh na danú situáciu nestaèil. Keï vo svojom jednaní klesajú na úroveò sveta a dávajú svetu zámienku, aby pohrdol nimi aj ich Bohom.
Pokým v naom spôsobe ivota vidie, e
vetky nae studnice sú v Bohu, zostaneme vyvýení nad svet v kadom smere.
Niè nepozdvihne mravnú hodnotu èloveka tak ako viera. Ona nás prenáa ïaleko
za obzor mylienok tohto sveta. Ako by mohol svetský èlovek alebo telesne zmý¾ajúci veriaci pochopi ivot viery? riedlo,
z ktorého naberá viera, je ¾udskému chápaniu nedosiahnute¾né. Oni ijú z toho,
èo je na svete. Dôverujú, sú plní nádeje,
dokia¾ nieèo vidia, èo by pod¾a ich úsudku
tvorilo rozumný základ nádeje a dôvery.
Mylienka, jedine a úplne sa spolieha na
zas¾úbenia Boha, je od nich úplne vzdialená. Mu viery zostane k¾udný aj za okolností, v ktorých prirodzené oko nevidí niè,
èo by mu poskytovalo oporu. Preto je z po-

h¾adu tela viera nezodpovedná, nerozvána a nafúkaná; a len tí, ktorí poznajú Boha,
môu oceni èiny viery, lebo sú schopní
v pravde pochopi rozumné pohnútky jednania vo viere. V naej kapitole sa Boí
mu vystavil svojím jednaním výèitke a odsúdeniu svetského èloveka. A nemôe
by inak, lebo nejednal vo viere, ktorá
dáva èloveku charakter a úctu. Pravda,
èasto stretneme ¾udí s prirodzene poèestným a ctihodným charakterom. Avak
¾udská úprimnos a poèestnos závisí na
okolnostiach. Viera na Bohu.
Ïalej je pozoruhodné, e ak veriaci, ktorých sa Boh vo svojej milosti ujal, opustia
cestu viery, èasto padajú hlbie ako ¾udia
sveta. Táto skutoènos vysvet¾uje poèínanie Abraháma v tomto úseku jeho ivota.
Ale tu sa nám zjavuje ete nieèo iné.
Poznávame, e Abrahám u roky ivil v sebe nieèo zlé. Zdá sa, e zaèal svoj beh
s urèitou opatrnosou, ktorá mala pôvod
v nedostatku úplnej, bezpodmieneènej dôvery v Boha. Keby bol takto schopný dôverova Bohu aj v otázke Sáry, nepotreboval by jedna v ¾udskej chytrosti. Bol by
istý, e Boh zachová Sáru od vetkého
zla. Kto by jej mohol ukodi, keï je pod
ochranou Toho, ktorý nedrieme a nespí?
Ale milos viedla Abraháma k odkrytiu,
vyznaniu a odsúdeniu zlého koreòa celej
veci a tak bol od toho oslobodený. V skutoènosti nemôe by ani poehnanie, ani
sila tam, kde nebol kadý zvyok kvasu
vyvedený na svetlo a poloený pod nohy.
Boia trpezlivos je nevyèerpate¾ná.
On môe èaka a znáa nás dlho. Ale
kým dua v sebe ponecháva stopu poznaného ale nevyznaného hriechu, nemôe
ju pozdvihnú na vrchol poehnania a sily.

Hodnos Abraháma
v Boích oèiach
V dejinách Boích detí, jednotlivcov alebo
celku, nás èasto prekvapuje obdivuhodný
rozdiel medzi tým, kým sú v Boích oèiach
a kým pod¾a ¾udského úsudku. Boh vidí
svojich v Kristovi. On na nich h¾adí v Òom,
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a preto na nich nevidí iadnu pokvrnu,
ani vrásku alebo nieèo také. Sú pred Bohom ako Kristus sám. Èo sa týka ich postavenia v Kristu, sú navdy uèinení dokonalými. Nie sú v tele, ale v Duchu.
(Ef 5,27; 1,4-6; 1J 4,17; R 8,9). V sebe samých ale sú chudobné, slabé, nedokonalé, klesajúce a nestále stvorenia. A keïe
svet len na to, èo sú sami v sebe pozerá,
je pochopite¾né, e je tak ve¾ký rozdiel
medzi boským a ¾udským ocenením.
Je Boím právom zjavi krásu, hodnos a dokonalos svojho ¾udu. Áno, je to
Jeho výhradné právo, lebo On je to, ktorý
dal svojmu ¾udu vetky poehnania. Sú
iba krásni, pretoe On ich takými uèinil.
A On má právo túto krásu zjavi a èiní to
spôsobom, ktorý je hodný Boha.
A nie je slávnejí spôsob ako keï sa
blíi nepriate¾, aby Boí ¾ud hanil, obaloval a zloreèil mu.
Keï priiel Balám, aby zloreèil semenu Abraháma, Hospodin hovorí: Nebude h¾adie na neprávos v Jakobovi
ani neuvidí trápenia v Izraelovi, Hospodin, jeho Boh je s ním a radostné
pokrikovanie krá¾a v òom (4M 23,21)
Oj, aké krásne sú tvoje stány, ó,
Jakobe, tvoje príbytky, ó, Izraelu! (4M
24,5). A keï stojí Satan po pravici najvyieho kòaza, aby útoèil na neho, znie:
Nech a potrestá Hospodin, Satane... Èi nie je on hlavòou vytrhnutou
z ohòa? (Za 3,2). Tak sa Pán stále stavia medzi svoj ¾ud a kadý jazyk, ktorý ho
chce obalova. On pri takej alobe neh¾a-

dí na to, èo sú sami v sebe alebo v oèiach
¾udí tohto sveta, ale na to, èo z nich urobil On a kam ich presadil. Abrahám zlyhal
vo viere a dal Abimelechovi príèinu kára
ho. Ale akonáhle vzal túto vec do Svojej
ruky Boh, hovorí Abimelechovi: ...vrá
enu toho mua, lebo je prorok, a bude
sa modli za teba a bude i. Ale ak
nevráti, vedz, e istotne zomrie i ty
i vetko, èo je tvoje (1M 20,7).
Áno, aj keï jednal Abimelech v prostote srdca, mal len predsa krá¾ Gerára zomrie a mal za svoje uzdravenie a uzdravenie celého domu èo ïakova príhovoru
zblúdilého a nestáleho cudzinca.
To je Boí spôsob. On musí v skrytosti
svojmu dieau prehovori mnoho ványch slov k jeho praktickému ivotu. Ale
akonáhle sa pozdvihne nepriate¾ proti
nemu, Boh sa ihneï zastáva svojho sluobníka hovoriac: Nedotýkajte sa mojich pomazaných a mojim prorokom
neèiòte zlého! (1Pa 16,22). ...kto sa
vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho
oka (Za 2,8). Kto bude alova na vyvolených Boích? Boh je, ktorý ospravedlòuje. Kde kto odsúdi? (R 8,33-34).
iadny íp nepriate¾a nemôe preniknú
tít, ktorým Pán chráni najslabiu oveèku
svojho stáda, ktoré On získal svojou drahou krvou. On skryje vo svojom stánku
v zlý deò a vyzdvihne na skalu a povýi
hlavu nad nepriate¾ov a naplní srdce radosou svojho spasenia ( 27,5-6).
Jeho meno nech je zvelebené vdy
a veène!

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Miroslav Vyhnánek

MODLITBA VYZNANIA
SVOJICH HRIECHOV
Potreba vyznáva svoje hriechy
vyviera z poznania vlastnej viny

Zmiluj sa nado mnou, ó, Boe, pod¾a
svojej milosti! Pod¾a mnostva svojho
milosrdenstva zah¾aï moje prestúpenia. Dokonale ma umy od mojej neprávosti a oèisti ma od môjho hriechu;
lebo ja znám svoje prestúpenia a môj
hriech je vdy predo mnou. ( 51,3-5)
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Z poznania vlastnej viny
pred Pánom
Tebe samému som zhreil a uèinil som
to, èo je zlé v Tvojich oèiach... ( 51,6)
Pred Pánom spravodlivým
a svätým
...aby si bol spravodlivý, keï hovorí
a èistý, keï súdi. ( 51,6)
Kým èlovek nevidí proti komu sa previnil, necíti potrebu vyznáva svoje hriechy ale zakrýva ich. Písmo varuje: Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa astne; ale ten, kto vyzná
a opustí, dôjde milosrdenstva. (Pr 28,13)
Vyznávajme svoje hriechy, lebo
v mnohom padáme vetci (Jk 3,2)
Keï povieme, e sme nehreili, robíme ho luhárom a niet v nás jeho slova. (1J 1,10) Keï vyznávame svoje
hriechy, verný je a spravodlivý, aby
nám odpustil hriechy a oèistil nás od
kadej neprávosti (1J 1,9).
Vyznávajme svoje hriechy, lebo
Boh je verný svojmu zas¾úbeniu
Lebo budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viac nespomeniem (d 8,12).
...krv Jeia Krista, jeho Syna, oèisuje nás od kadého hriechu. (1J 1,7)
Do západu slnka ich vyznajme.
Neprenáajme ich zo dòa na deò,
aby nestvrdli nae srdcia hriechom
Ale sa napomínajte kadý deò, dokia¾
sa volá: dnes, aby nebol niekto z vás
zatvrdený zvodom hriechu... (d 3,13)
Deti svetla poznajú bázeò Boiu, lebo
zotrvávajú v obecenstve s Otcom a Jeho
synom. Pretoe sú dokonale èistí krvou
Pána Jeia, v ktorého uverili, akýko¾vek
prejav hriechu v prítomnosti Svetla hneï
spozorujú. A pretoe veria Bohu, e krv
Pána Jeia oèisuje od vetkých hrie-

chov  z minulosti, v prítomnosti aj tie zajtrajie, preto ich vyznávajú a neprenáajú
zo dòa na deò. Do západu slnka ich vyznajú a sú v stave by vo Svetle v bezvadnom pokoji bez znepokojovania výèitkami svedomia. Èistý sa oèisuje preto,
aby bolo v òom obnovené èisté svedomie
vyznaním svojich hriechov. Preto je vyznávanie hriechov dennou potrebou, lebo
v mnohom padáme vetci (Jk 3,2).

Charles Mackintosh

Poznámky k 1. knihe Mojiovej

ABRAHÁMOVA
MODLITBA ZA INÝCH
(1M 18,16-33)
(upravené)

Èi budem taji pred Abrahámom èo
uèiním? Keïe Abrahám istotne bude
ve¾kým národom a mocným. A budú
v òom poehnané vetky národy zeme?!
Lebo ho znám, pretoe prikáe svojím synom a svojmu domu po sebe
A tak budú ostríha cestu Hospodinovu èiniac spravodlivos a súd, aby
Hospodin uviedol na Abraháma to, èo
hovoril o òom.
Vtedy riekol Hospodin: Krik Sodomy a Gomory je ve¾ký, a ich hriech je
ve¾mi aký. Preto nech zostúpim ta
a uvidím, èi vykonali vetko tak pod¾a
jej kriku, ktorý priiel ku mne, a jestli
nie, tedy zviem.
Poznanie Boích úmyslov
so svetom
Abrahám poznal Boí úmysel so Sodomou. Aj keï sa osud Sodomy Abraháma
netýkal, bol do neho zasvätený, pretoe
bol blízky Boiemu srdcu. Preto mu Boh
odkrýva svoje srdce a svoj úmysel.
Ak chceme pozna Boie úmysly s terajím svetom, musíme by od neho od
delený. A èím vrúcnejie je nae chodenie s Bohom, tým viac poznávame Jeho

blok 25.qxd

11.12.2016

18:16

Page 35

KRESAN
mylienky a zámery so vetkým. Ku tomu,
èo sa v tomto svete deje a èo sa so svetom
stane, nepotrebujeme tudova noviny, ale
Boie slovo. Boh nám povie vetko, èo potrebujeme vedie o povahe, charaktere
a budúcnosti sveta. Veï ak by Abrahám
navtívil Sodomu, aby si vytvoril obraz
o tom, èo sa tam deje, ak by komunikoval
so správcami mesta o ich plánoch so Sodomou, èo by sa dozvedel? To, èo povedal Pán Jei o nej. Bezpochyby by mu
ukázali po¾nohospodárske a stavebné zámery, poukázali by na pestrú zmes ¾udí,
ktorí kupovali a predávali, sadili a stavali,
pochválili by sa hojnosou jedla a nápojov, astnými mumi a enami, ktorí sa enia, vydávajú... Správcovia Sodomy urèite nemysleli na súd. A keby s nimi niekto
chcel o tom hovori, videl by na ich tvári
len úsmev nevery. Preto je isté, e Sodoma nebola miesto, kde by poznal skutoèný stav a pouèenie o jeho budúcnosti.
Abrahám stál pred Hospodinom (1M
19,27), na jedinom mieste, z ktorého bolo
mono vidie Boie mylienky o Sodome.
V èistote a tichosti prítomnosti Boej
mohol vetkému jasne porozumie.
Poznanie Boha a Boích úmyslov
vedie k prosbe za iných
A Abrahám pristúpil a povedal: Èi azda
zahladí spravodlivého s bezboným?
Èo urobil Abrahám, keï spoznal Boí
zámer? K èomu vyuil svoje výsadné postavenie v prítomnosti Boej? On prosil
pred Bohom za iných. Prosba za iných
pred Bohom je výsada, ktorú mu udelil
Boh. Prosi za spravodlivých, ktorí sa
zmiesili so skazenými obyvate¾mi Sodomy, a boli v nebezpeèenstve, e budú
skazení so svetom. To bolo dobré a sväté
vyuitie poznania vôle Boej so Sodomou
a svojho postavenia v blízkosti Boej.
A tak to bude vdy.
Due, ktoré vstupujú k Bohu v plnej
istote viery, oprostené od zlého svedomia
a s oèisteným srdcom, ktoré oh¾adne mi-
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nulosti, prítomnosti a budúcnosti dôverujú Bohu  sú schopné a ochotné prosi za
iných. Kto má na sebe celú Boiu výzbroj,
je schopný modli sa za vetkých svätých
(Ef 6,18). Ako nás toto ale upriamuje k orodovaniu náho ve¾kého najvyieho kòaza,
ktorý prenikol nebesia (d 4,14)! Aký má
nekoneèný k¾ud vo vetkých Boích úmysloch! S akým hlbokým vedomím Svojho prijatia tróni v nebi uprostred slávy boskej
velebnosti! A s akou mocnou pôsobnosou
zastupuje On pred touto velebnosou vetkých, ktorí prechádzajú skazou panujúcou
na svete! Akí astní a istí sú tí, èo sú predmetom tohoto vemocného orodovania!
Nech do naich sàdc prenikne táto sila Jeho vlády a orodovania a naplní nás väèou
mierou z nekoneènej plnosti Jeho milosti
cez osobné obecenstvo s Bohom, aby
sme mohli hlbie porozumie, ako dokonale sa On postaral o vetky nae potreby.
Aj keï bola prosba Abraháma poehnaná, bola predsa len obmedzená, lebo
prosebník bol len èlovek. Nevystihla výku
potrieb. Abrahám hovoril: Prosím, nech
sa neráèi nahneva môj Pán, a nech mi
je dovolené u len tento raz hovori
(1M 18,32). A potom nepokraèoval, akoby
sa obával, e predloil v pokladni nekoneènej milosti zmenku s príli ve¾kou èiastkou,
alebo ako keby zabudol, e poukáka viery nebola ete nikdy Boou bankou odmietnutá. Boh nepoloil Abrahámovi iadne
obmedzenia pri prosbe. V Bohu bola prehojná milos a trpezlivos. On by dbal na
prosbu svojho sluobníka, i keby v nej zníil poèet na tri, áno, i keby svoju prosbu
ukonèil pri jedinom spravodlivom. Vina bola
na strane sluobníka. On sa bál prestúpi
svoju mieru úveru, on prestal prosi a Boh
prestal dáva. No takto to nie je s naím
Príhovorcom. O Òom je napísané: ...preèo aj môe vdycky dokonale spasi
tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vdycky ijúc, aby sa prihováral za
nich (d 7,25). Nech sa preto nae srdcia
stále privinú k Nemu vo vetkých potrebách, v naich slabostiach a naich bojoch!
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Bázeò Hospodinova
je prameòom ivota vyhnú
sa osídlam smrti.
(Príslovie 14,27)
Srdeène pozývame k Boiemu slovu
kázanému v nede¾u od 15,00  16,00 hod.
a v stredu od 18,30  19,30 hod. v zborovom
dome Kresanského zboru v Bratislave
na Tehelnej 22.
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