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A prikázal nám, aby sme dôrazne svedèili, e on je tým od Boha
urèeným sudcom ivých aj màtvych. Jemu vydávajú svedectvo
vetci proroci, e odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno
kadý, kto verí v neho (Sk 10,42-43)
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ÚVOD
Miroslav Vyhnánek

BOIA VÝZVA
H¼ADAJÚCIM BOHA
Poèujte ma... (Iz 51,2)
Boh volá k srdciam: Poèujte ma! Veru,
vtedy by sa mal kadý zastavi, lebo hovorí Boh! Mal by sa usadi, pozorne poèúva a uloi si vetko hlboko do srdca.

Dôvod Boej výzvy
Boh hovorí preto, aby napravil zmý¾anie
¾udí, aby usmernil srdcia k pravde, aby
netápali a neblúdili v mysli.
V tomto texte Písma hovorí ku vetkým, ktorí chcú i pod¾a najlepieho svedomia a h¾adajú Boha:
Poèujte ma, vy, ktorí sa eniete za
spravodlivosou, ktorí h¾adáte Hospodina...
Apotol Peter poznal, e Boh neh¾adí
na osobu, ale e v kadom národe ten,
kto sa bojí Boha a snaí sa i spravodlivo, je príjemný Bohu (Sk 10,34-35).
Nie je to príjemné poznanie Boha?
A neotvára nový poh¾ad na Boha?

Kto h¾adá nachádza ako rímsky velite¾ stotník Kornelius
Ale Boh nenechá týchto doi bez toho,
aby sa len hnali a hnali, aby Ho len h¾adali a h¾adali. Boh v Biblii týmto srdciam
nepovie iba to, e sú Mu príjemné, ale povie im aj o tom, ako sa sta spravodlivými
pred Bohom, aby dosiahli cie¾ svojho ivota, nali Boha a ukonèili h¾adanie.
V Novom Zákone bol takým Kornelius,
stotník rímskeho vojska v provincii Judea.
Tam poèul o jedinom Bohu Izraela a opustil pohanskú predstavu mnohobostva.
Písmo ho charakterizuje ako h¾adajúce-

ho, zboného bohabojného mua, ktorý
tento postoj k Bohu vyjadroval aj vzahom
k ¾udu tohto Boha tak, e dával idovskému národu mnoho almuien. idia samotní ho charakterizovali ako spravodlivého
mua.
A on zatia¾ nevedel, e Bohu je príjemný. Ale v nebi sa vedelo o òom. Boh poslal anjela, aby stotníka usmernil na apotola Petra, ktorý mu povie slová, ktorými
bude spasený:
Kornelius, tvoja modlitba je vyslyaná a tvoje almuny sa spomenuli
pred Bohom. Poli do Joppy a povolaj
imona, ktorý má prímeno Peter; býva
v dome koeluha imona, pri mori,
ktorý, keï príde, rozpovie ti vetko
(Sk 10,31-32).

Ako sa má h¾ada Boh?
Kornelius h¾adal Boha tak, e sa modlil
k Nemu a snail sa i spravodlivo. Milí
èitatelia, ktorí sa takto eniete za spravodlivosou a veríte v Boha, aj pre vás
Boh nechal zapísa slová apotola Petra,
e ste príjemní Bohu. No nielen to, ale aj
slová, ktorými budete spasení tak, ako
pred 2000 rokmi Kornelius.
Peter hovoril toto. Ak máte Bibliu, nájdete to napísané v Novom Zákone, v knihe Skutkov apotolov, v 10. kapitole, od
36 po 43 ver:
Vtedy otvoril Peter ústa a povedal:
Vpravde poznávam, e Boh neh¾adí na
osobu, ale e v kadom národe ten, kto
sa ho bojí a èiní spravodlivos, je príjemný jemu.
Slovo, ktoré poslal Boh synom Izraelovým zvestujúc pokoj skrze Jeia
Krista  a on je Pánom vetkého, vy
viete o tom, èo sa dialo po celom
Judsku poènúc od Galilee po krste,
ktorý hlásal Ján, o Jeiovi z Nazareta,
ako ho pomazal Boh Svätým Duchom
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a mocou, ktorý preiel zem dobre èiniac a uzdravujúc vetkých, ktorí boli
premoení od diabla a draní v jeho
moci, pretoe bol s ním Boh.
A my sme svedkami vetkého, èo
èinil ako v krajine idov, tak aj v Jeruzaleme, ktorého i zabili povesiac ho na
drevo.
Toho Boh vzkriesil tretieho dòa
a dal mu, aby sa zjavil, nie vetkému
¾udu, ale svedkom, vopred vyvoleným
od Boha, nám, ktorí sme s ním jedli
a pili po jeho vstaní z màtvych.
A prikázal nám, aby sme dôrazne
svedèili, e on je tým od Boha urèeným sudcom ivých aj màtvych.
Jemu vydávajú svedectvo vetci
proroci, e odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno kadý, kto verí
v neho.
A toto slovo platí a doteraz.
Kornelius nevedel, e Boh poslal svojho Syna, Pána Jeia za Spasite¾a od jeho hriechov. Nevedel, lebo a doteraz
nikdy nepoèul, e Boh vzkriesil toho ukriovaného Jeia a e Jeho Boh urèil ako
Sudcu ivých aj màtvych. Teraz sa po prvý raz dopoèul, e Boh hovoril o odpustení hriechov u dávno cez svojich prorokov v Izraeli. A to slovo, na ktoré èakalo celé Korneliovo vnútro poèul na konci
Petrovho kázania. Boí s¾ub, e odpustenie dostane skrze jeho meno kadý, kto
verí v Neho. Celá myse¾ Kornelia bola
slovom Petra sústredená na jedno meno,
v ktorom Boh oznámil odpustenie. Odpustenie kadému, kto verí v Neho. Teda
nielen kadému z Izraela, ale aj jemu,
pohanovi.
A Kornelius uveril Bohu. V Petrových
slovách poèul Boie slová a uveril im. Bol
spasený vierou. Dostal od Boha odpustenie hriechov vierou v meno, ktoré dal Boh
svojmu Synovi: A narodenie Jeia Krista bolo takto. Keï bola jeho matka,
Mária, zasnúbená Jozefovi, prv ako sa
zili, bola nájdená tehotná od Svätého
Ducha. Ale Jozef, jej mu, súc spra-
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vodlivý a nechcúc jej urobi potupu,
chcel ju tajne prepusti. A keï o tom
premý¾al, h¾a, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prija Máriu, svoju manelku, lebo to, èo je v nej splodené, je
zo Svätého Ducha; a porodí syna a nazve jeho meno Jei, lebo on zachráni svoj ¾ud od ich hriechov. A to
vetko sa stalo nato, aby sa naplnilo
to, èo bolo povedané od Pána skrze
proroka, ktorý povedal: H¾a, panna
poène a porodí syna, a nazvú jeho meno Immanuel, èo je preloené: S nami
silný Boh (Mt 1,18-23).
To isté svedèil Peter aj duchovným
vodcom Izraela, ktorí vydali Pána Jeia
Pilátovi k ukriovaniu:
A nieto v inom nikom spasenia,
lebo ani nieto iného mena pod nebom,
ktoré by bolo bývalo dané niekomu
medzi ¾uïmi, v ktorom by sme mali
by spasení (Sk 4,12).
Apotol Ján zhodne s Petrom napísal:
Na svete bol a svet povstal skrze
neho a svet ho nepoznal!
Priiel do svojho vlastného a jeho
vlastní ho neprijali!
Ale vetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc sta sa demi Boími, tým,
ktorí veria v jeho meno. (Evanjelium
Jána 1,10-12)
Ak prijímame svedectvo ¾udí,
svedectvo Boha je väèie. Lebo toto je
to svedectvo Boie, ktoré vysvedèil
o svojom Synovi. Ten, kto verí v Syna
Boieho, má svedectvo sám v sebe.
Kto neverí Bohu, ten ho urobil luhárom, pretoe neuveril svedectvu, ktoré
vysvedèil o svojom Synovi. A toto je to
svedectvo, e nám Boh dal veèný
ivot, a ten ivot je v jeho Synovi.
Ten, kto má Syna, má ivot; kto
nemá Syna Boieho, nemá ivota
(1. list Jána 5,9-12).
Poèujte ma, vy, ktorí sa eniete za
spravodlivosou, ktorí h¾adáte Hospodina...
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Milí èitatelia, poèujte Boha a budete spravodliví pred Bohom.
Prijmite Pána Jeia Krista a v Òom odpustenie svojich hriechov
od Boha svojho Spasite¾a.

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

Miroslav Vyhnánek

SMÚTOÈNÉ OZNÁMENIE
S hlbokým zármutkom oznamujeme,
e ná milovaný zomrel... navdy nás
opustil... pohreb bude...

Spomínam, ko¾ko krát som poèas svojho
ivota èítal tieto slová v smútoènom oznámení. Aj na ich úèinok, keï si uvedomíte,
e raz bude na òom vae meno. A naraz
ju vnímate ako upomienku, ako keï vám
z kninice polú oznámenie, e ste iste
pri svojich mnohých povinnostiach zabudli vráti zapoièané knihy...
Podobná, ale ove¾a vánejia je upomienka na svoju smr, aby nikto nezabudol kvôli zaneprázdneniu ivotom myslie
na jeho doèasnos, na to, e na jeho konci èaká neodvratná realita vlastnej smrti.
Nie je rozumné zatláèa túto nepríjemnú
predstavu v sebe alebo sa tvári tak, ako
by ani nejestvovala. Ani i pre uspokojovanie tela pod¾a známeho jedzme, pime,
lebo zajtra zomrieme. Je nerozumné zatvára oèi pred realitou smrti, tvári sa,
alebo ete horie, i, ako by sa ma táto téma netýkala. Ani ak tak ¾udia robia,

smr neodvrátia, ona s urèitosou príde
a lepie je, aby nás nala vyrovnaných
ne zdesených a nepripravených.
Nezvratnos smrti pôsobí na ¾udskú
duu tak, ako boles v tele, pre ktorú skôr
alebo neskôr vyh¾adáme lekára. Preto je
mylienka na smr uitoèným fenoménom, ktorý vnáa do naich ivotov zodpovednos, triezvos a pokoru. Smr je
tisícroèia verný kazate¾, ktorý ¾udstvu
pripomína, e vo fyzickom tele máme nehmotnú a veènú èas, ¾udskú duu, ktorá
sa po fyzickej smrti oddelí od màtveho
tela a vkroèí do veènosti. Smr nás núti
myslie ako zodpovedné rozumné tvory
na zmysel a cie¾ doèasného bytia na
svete. Kvôli nej h¾adáme odpovede na
muèivé otázky preèo musíme zomrie, èi
je a èo je potom. Smr iných nás núti
h¾ada východisko z nevyhnutnej smrte¾nosti. Preto, hoci je mylienka na vlastnú smr mrazivá, predsa len má pozitívne
poslanie. Pôsobí v dui strach, aby si èlovek uvedomil jej predtuchu veènosti a jej
strach zo vstupu do neznámej veènosti.
Ten úèinok má napríklad aj táto upomienka zo záhrobia napísaná nad vstupom do
cintorína:

ÈO
STEVY,
VY, BOLI
BOLI SME
MY,
È ÈΟ
STE
SMEAJAJ
MY,
ÈO SME MY BUDETE AJ VY
CO SME MY, BUDETE AJ VY
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Boh sám nám povedal,
èo bude po smrti

je na ich cestách a cesty pokoja nepoznali. Niet bázne Boej pred ich oèami. A vieme, e vetko, èo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom,
Boh poslal Pána Jeia z neba, aby nám
aby boli zapchaté kadé ústa a celý
povedal, èo sa stane s ¾udskou duou po
svet, aby bol vinný Bohu... (R 3, 10-19).
fyzickom skone. A Boie slová sú úèinCelý ná svet leí v zle a preto nemôe
nejie, ne len varovný hlas duí zo zápresta robi zlo, pre ktoré príde kadý
hrobia. Pôsobia naím duiam istotu, preèlovek po svojej fyzickej smrti na Boí
toe pochádzajú z Boha, ktorý nás nielen
súd. Fyzická smr ¾udí má duchovný dôvaruje, ale aj miluje.
vod  hriechy. Tie zostávajú na dui kaBoh podáva vieru ¾udským duiam
dého èloveka po úmrtí tela. ¼udské telo
v pravde, ktorú hovorí. Boie slovo je
berie skazu v hrobe. ¼udská dua vezme
pevná pôda naím veèným duiam, na
svoju skazu pre svoje hriechy. Toto je
ktorom môu spoèinú v dokonalom posmr due: ...súenie a úzkos na
koji aj od strachu zo smrti:
kadú duu èloveka, ktorý robí zlé...
Lebo tak Boh miloval svet, e svoj(R 2,9). Nekoneèné trápenie vo svojich
ho jednorodeného Syna dal, aby nikto,
hriechoch.
kto verí v neho, nezahynul, ale mal
Ale Boh nemá zá¾ubu v smrti due
veèný ivot (J 3,16).
bezboného èloveka. Boh urobil neuveriBoh dokázal lásku k svetu v smrti svojte¾nú vec pre nae hriene due. Vzal ich
ho Syna, Pána Jeia. Aké nepredstahriechy a odsúdil ich mimo nae due.
vite¾né zlúèenie ¾udskej smrti a Boej lásKde a kedy? Na ¾udskom tele svojho
ky nastalo v smrti Pána Jeia:
Syna. Preto musel zís z neba, zo svojej
Lebo Kristus, keï sme ete boli
boskej slávy a boského trónu Boh
slabí, ete za èasu zomrel za bezboSlovo, aby sa stal èlovekom. Aby Boh na
ných. Lebo sotva kto kedy zomrie za
Jeho tele odsúdil hriechy celého sveta,
spravodlivého, pretoe za dobrého by
kadého èloveka, aj Vae, milí èitatelia.
sa snáï aj odváil zomrie. Ale Boh
A èo my? Èo máme s tým tetak dokazuje svoju lásku
Lebo tak Boh miloval
raz urobi? Pod¾a toho prvénaproti nám, e keï sme
svet, e svojho jednoroboli ete hrienikmi, Kris- deného Syna dal, aby ho citátu máme urobi jediné
tus zomrel za nás (R 5,6-8). nikto, kto verí v neho,  uveri Boiemu slovu!  e
v smrti svojho Syna podáva
Zamyslime sa nad týmito
nezahynul, ale mal
kadej hrienej dui milos,
Boími slovami. Z prvého civeèný ivot (J 3,16).
odpustenie hriechov  tak je
tátu poznávame vzah Boí
napísané, to s¾úbil Boh, ...aby nikto, kto
ku svetu. Boh miluje svet. Ïalej je v tom
verí v neho, nezahynul, ale mal veèný
Boom výroku pravda o duchovnom staivot.
ve sveta pred Ním  celý svet je vinný
To je milos. Odplata nie pod¾a zásluh
Bohu: Niet spravodlivého ani jedného,
ale odplata za vieru Bohu.
niet toho, kto by rozumel, niet, kto by
Milí èitatelia, je napísané, e Boh neváne h¾adal Boha; vetci sa odchýèaká od hrienika niè. Veï èo by aj mohol
lili, napospol stali sa neuitoènými;
prija z neèistých rúk? Boh urobil za nás
niet toho, kto by èinil dobro, nieto ani
vetko potrebné, aby nám mohol odpusti
jedného. Ich hrdlo, otvorený hrob;
hriechy. A od nás èaká iba jeden skutok 
svojimi jazykmi hovorili les; jed jedovieru v Pána Jeia. To sa dozvedáme
vatých hadov pod ich rtami; ktorých
zo slov Pána Jeia idom, ktorí sa Ho
ústa sú plné kliatby a horkosti; ich nona to pýtali: Jei im povedal: Pracujte
hy rýchle vylia krv; skrúenie a bieda
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nie o pokrm, ktorý hynie, ale o pokrm,
ktorý zostáva do veèného ivota, ktorý
vám dá Syn èloveka, lebo toho speèatil
Otec, Boh. Vtedy mu povedali: Èo máme robi, aby sme konali skutky Boie? Jei im povedal: To je ten skutok
Boí, aby ste verili v toho, ktorého on
poslal (J 6,27-29).
Je to skutok pokory due, ktorá prijíma
pravdu o smrti Pána Jeia Krista za jej
hriechy a je to skutok srdca, ktoré prijíma
vierou pravdu o odpustení svojich hriechov. Dua a srdce, pokánie a viera. Ich
jeden skutok ako odpoveï na Boie slová
o smrti Jeho Syna, pre ktorú Boh odpúa
dui hriechy a srdce oèisuje od zlého
svedomia preliatou krvou Pána Jeia
...aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal veèný ivot.

Viera v Pána Jeia zbavuje
duu strachu zo smrti
Na miesto strachu vstupuje Boie slovo
a pôsobí dui Boí pokoj. V tejto nádeji
zomiera dua v Pánovi: Ospravedlnení
súc tedy z viery máme pokoj blíi sa
k Bohu skrze svojho Pána Jeia Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup
vierou do tejto milosti, v ktorej stojíme
a chválime sa nádejou slávy Boej...
A tak tedy je o mnoho istejie, e teraz,
keï sme ospravedlnení jeho krvou,
budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu. Lebo ak vtedy, keï sme
boli nepriate¾mi, boli sme zmierení
s Bohom skrze smr jeho Syna, tak je
o mnoho istejie, e súc zmierení, budeme spasení jeho ivotom. No, nielen
to, ale tak spasení, e sa i chválime
Bohom skrze náho Pána Jeia Krista, skrze ktorého sme teraz dostali
zmierenie (R 5,1-2; R 5,9-11). Dua,
ktorá verí Bohu, vyznáva u poèas ivota
aj v hodine fyzickej smrti v úplnej istote
viery: Budem zachránená od budúceho
hnevu ivotom Pána Jeia. Zachránená
jeho ivotom? Aký je Jeho ivot? Je to

ivot spravodlivého, pre ktorý Ho smr
nemohla zadra. Vstal z màtvych! To je
moc Jeho ivota. On zomrel, bol pochovaný, no na tretí deò vstal. Kadý, kto verí
v Neho, má veèný ivot. Jeho ivot. Ten,
kto má Syna, má ivot; kto nemá Syna
Boieho, nemá ivota (1J 5,12).

Milí èitatelia,
máte Syna Boieho?
Preèo je to dôleité? Pretoe ak idete po
cintoríne a èítate náhrobné nápisy, zistíte,
e nádej je pre zomierajúceho to najdôleitejie. Dôleitejie ako bohatstvo,
moc, skvelý rod, uznania, èes, tituly, objavy, publikácie a sláva od ¾udí. Niè nemá
veènú hodnotu a preto nezavái vo veènosti. To vetko stratíte posledným výdychom. Smr odlúèi Vau duu od vetkého cenného, èo dosiahla poèas ivota
na svete. Biblia hovorí pravdivo: No je
naozaj ve¾kým ziskom pobonos so
spokojnosou. Lebo nedoniesli sme
nièoho na svet, a je zrejmé, e ani nemôeme niè odnies. A tí, ktorí chcú
by bohatí, upadajú do pokuenia
a osídla a do mnohých iadostí nezmyselných a kodlivých, ktoré pohruujú
¾udí do záhuby a do zatratenia. Lebo
koreòom vetkého zlého je milova peniaze... (1Tm 6,6-9).
Pýtate sa a èo je na tom zlé i a by
bohatý? i a uíva to, èo poskytuje ivot? Zlé na tom je to, e v tomto spôsobe
ivota chýba pobonos a v hodine smrti
pre duu to najcennejie  nádej v Bohu.
Na cintorínoch sú pochovaní rozdelení na dve skupiny. Na tých, ktorí zomreli
v nádeji a na tých, èo zomreli bez nádeje.
O tých prvých sa z náhrobných nápisov
dozviete, e: ná milovaný zomrel vo viere... zosnul v Pánovi... v nádeji na vzkriesenie. O tých druhých je zvyèajne len
strohý údaj: narodil sa... zomrel... tragicky zahynul... navdy nás opustil...
Ten prvý  ak je pravdivý, je vyznaním
nádeje, ten druhý faktom bez nádeje. Tí
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prví hlásajú, e uveri Bohu a zomrie v nádeji je pre duu to najcennejie, èo nadobudli poèas ivota a s èím odili do veènosti k Bohu. Tí druhí hlásajú, e ich telo
sa zmenilo na prach a nevedia, kam idú.

Kam ide dua
po fyzickej smrti?
Pán Jei k tomu povedal: Ak neuveríte, e ja som, zomriete vo svojich hriechoch (J 8,24).
Lebo to je vô¾a môjho Otca, ktorý
ma poslal, aby kadý, kto vidí Syna
a verí v neho, mal veèný ivot, a ja ho
vzkriesim v posledný deò (J 6,40).
Ten, kto èuje moje slová a verí
tomu, ktorý ma poslal, má veèný ivot
a nepríde na súd, ale preiel zo smrti
do ivota (J 5,24).
Pod¾a týchto slov èlovek zomrie alebo
vo viere, alebo bez viery. Vo viere a bez
hriechov, alebo bez viery a vo svojich
hriechoch. Vo viere a bez hriechov a preto nepríde na súd. Bez viery a vo svojich
hriechoch a preto ide na Boí súd:
A ako je raz uloené ¾uïom zomrie a potom súd (d 9,27).

Smr v Pánovi
Kto prijme Pána Jeia, toho dua je
skrytá v Pánovi. Preto sa pri fyzickom
skone smr dotkne len jeho tela a usmrtí
len telo veriaceho. Nesiahne na duu,
lebo jej hriechy obmyla krv Pána Jeia
Krista tak, ako to povedal Boh v evanjeliu.
Kam ale ide?
Tam kam ila dua lotra ukriovaného
spolu s Pánom Jeiom, v ktorého uveril
v poslednú hodinu svojho biedneho ivota, za ktorý bol odsúdený na smr ukriovaním. Èítajme, èo sa tam odohralo:
A viedli s ním aj iných dvoch, zloèincov, aby ich zabili. A keï prili na
miesto, zvané Lebka alebo Umrlèia
hlava, tam ho ukriovali, aj tých zloèincov, jedného po pravej a druhého po

¾avej strane. A Jei hovoril: Otèe, odpus im, lebo nevedia, èo robia! A deliac si jeho rúcho hodili oò los. A ¾udia
stáli a dívali sa. A posmievali sa mu
s nimi aj pohlavári a hovorili: Iným
spomáhal, nech spomôe sám sebe,
ak je on Kristus, ten vyvolený Boí! Aj
vojaci sa mu posmievali prichádzajúc
a ocot mu podávajúc a hovorili: Ak si
ty ten krá¾ idov, spomô si!
A bol aj nápis napísaný nad ním,
písmom gréckym, latinským a hebrejským: Toto je krá¾ idov. A jeden z tých
povesených zloèincov sa mu rúhal
a hovoril: Èi nie si ty Kristus? Spomô
sebe i nám! A ten druhý odpovedal
a riekol: Èi sa ani ty nebojí Boha,
pretoe si v tom istom odsudku? A my,
pravda, spravodlivo, lebo berieme
hodnú odplatu za to, èo sme páchali,
ale tento neurobil nièoho zlého. A povedal Jeiovi: Rozpomeò sa na mòa,
Pane, keï príde vo svojom krá¾ovstve! A Jei mu povedal: Ameò ti hovorím, dnes bude so mnou v raji
(L 23,32-43).
Ten zloèinec uveril v Pána Jeia a zomrel v Pánovi. V nádeji Jeho slov: Dnes
bude so mnou v raji! Dua zloèinca
odila z tela do raja k Pánovi, v ktorého
uverila. To nie je spravodlivé, hovoria odvtedy pri èítaní tohto výroku Pána Jeia
¾udia, ktorí ili lepie ako tento zloèinec
a sú v svojich oèiach lepí ako on. Ako
môe by Pán spolu so zloèincom?
Jedným je slovo kría pohorením a iným
bláznovstvom. Preèo? Lebo si myslia, e
pre vstup do raja nepotrebujú smr Spasite¾a. Nikoho nezabili, nikoho neokradli,
nikomu neukrivdili... A preto by predsa
bolo od Boha nespravodlivé, aby boli na
tom istom mieste ako zloèinci. Èo ich líi
od tohto zloèinca? Vysoká mienka o sebe
a absencia bázne pred Bohom. Zloèinec sa pokoril pred Bohom a priznal, e
je spravodlivo odsúdený. Preto, e sa
poníil, uvidel inak ukriovaného èloveka
Jeia. Videl ho vierou, pod¾a slov napí-
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saných o Òom v Starom zákone ako Pána a Boha, ktorý zomrie, ale vstane a vojde do svojej slávy a opä príde na svet,
ale potom ako Krá¾ Izraela, ako Pán sveta
a bude vládnu v spravodlivosti v krá¾ovstve svojho Otca. Kto nehodný tak, ako
on, za to èo napáchal za svojho ivota, si
viac cenil milos Krá¾a Hospodina Zástupov, ktorý si ho zamiloval tak, e poloil
svoju duu za neho, On Spravodlivý za
nespravodlivého, aby ho umyl a oèistil
svojou krvou od hriechov a priviedol k Bohu ako svätého, bezvadného a milovaného syna. Takého videlo jeho pokorené
srdce visie na kríi  Spravodlivého èloveka Jeia, Bohom vyvoleného Krá¾a 
Krista a Pána. Poznal, e ukriovaný Jei je Kristus, Boí Syn a Pán.
Milí èitatelia, èi veríte v takéhoto Boha,
ktorý sa tak poníil? Alebo sa pohorujete
na Òom a odsudzujete Ho za Jeho lásku
k svetu a spravodlivos uplatnenú na
Jeho vlastnom tele, keï vzal na seba
hriechy celého sveta tak, ako to predpovedal v Starom Zákone:
Opovrhnutý bol a opustený od ¾udí, mu bolestí a oboznámený s nemocou, ako ten, pred ktorým skrývajú
tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho
neváili, kým on vzal na seba nae
hriechy a niesol nae bolesti, a my
sme sa domnievali o òom, e je ranený
a zbitý od Boha a strápený. A on bol
smrte¾ne ranený pre nae prestúpenia,
zdrtený pre nae neprávosti; kázeò
náho pokoja bola vzloená na neho,
a jeho sinavicou sme uzdravení. My
vetci sme zblúdili ako ovce; kadý
z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú
cestu, a Hospodin uvalil na neho neprávos vetkých nás. Muèili ho, a on
poniujúc sa znáal dobrovo¾ne a neotvoril svojich úst; vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako zanemie ovca pred tými, ktorí ju strihajú,
a neotvoril svojich úst. (Iz 53,3-7).
Zloèinec uvidel v Jeho poníení Boiu
milos. Prosil svojho Pána aby nezabudol

na neho a vzkriesil ho zo smrti, keï raz
príde. A poèul slová, ktoré odvtedy patria
kadému, kto uverí v Neho: Dnes bude
so mnou v raji. A keï mu vojaci zlámali
ruky a nohy a vydýchol posledný raz, jeho
dua vola do raja a bola s Pánom. Tak
zomierajú vetci, ktorí sú v Pánovi. Vo
viere a bez svojich hriechov. Preto napísal apotol Pavol o tejto svojej nádeji:
Mám iados zomrie a by s Kristom,
lebo to by bolo o mnoho lepie (F 1,23).

Smr vo svojich hriechoch
Kam ide dua bez viery
v Pána Jeia?
Èlovek, ktorý zomrie bez viery v Pána Jeia, zomiera vo svojich hriechoch a odíde do pekla a ríe smrti ako èakate¾ na
koneèný Boí súd, pod¾a Boieho uloenia: Ako je uloené ¾uïom raz zomrie
a potom bude súd (d 9,27). Smr sa
dotkne nielen jeho tela, ale i due, pretoe je v hriechoch, neoèistená krvou Pána
Jeia a pod¾a Boieho práva zahynie.
Táto dua odchádza do veènosti navdy
zviazaná so svojimi hriechmi a pre ne
bude naveky odlúèená od Svätého Boha.
A dua, ktorá je bez Boha, hynie vo veènej beznádeji, súení a úzkostiach vo veènom hneve Boej spravodlivosti:
Kto verí v neho nebude súdený,
ale ten, kto neverí, u je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Boieho (J 3,18).
Kto verí v Syna, má veèný ivot;
ale kto nie je vo viere posluný Synovi,
neuzrie ivota, ale hnev Boí zostáva
na òom (J 3,36). A vieme, e súd Boí je pod¾a pravdy na tých, ktorí robia
také veci. A èi to myslí, ó, èloveèe,
ktorý súdi tých, ktorí páchajú také
veci, a sám robí to isté, e ty ujde
súdu Boiemu? A èi pohàda bohatstvom jeho dobrotivosti, znáanlivosti a zhovievavosti, nevediac, e
a dobrota Boia vedie ku pokániu?
Ale pod¾a svojej tvrdosti a nekajúceho
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srdca hromadí sebe hnev na deò hnevu a spravodlivého súdenia Boha, ktorý odplatí jednému kadému pod¾a
jeho skutkov ...a svárlivým a tým, ktorí
neposlúchajú pravdy, ale poslúchajú
neprávos, bude prchlivos a hnev;
súenie a úzkos na kadú duu èloveka, ktorý robí zlé... pretoe Boh neh¾adí na osobu (R 2,2-11).
Èlovek sa ete stále môe Bohu posmieva, keï hovorí tieto váne slová.
Milí, èitatelia, no ak len spomienka na fyzický skon desí vau duu, èo potom slová Boie o veènom zahynutí vaej due.
Pán Jei sa nezdráhal hovori otvorene
o diablovi a ohnivej peci, lebo hoci ich nevidíme, jestvujú, diabol, peklo aj muèivý
oheò v òom:
Syn èloveka pole svojich anjelov,
a vyberú z jeho krá¾ovstva vetky pohorenia i tých, ktorí páchajú neprávos a uvrhnú ich do ohnivej pece.
Tam bude plaè a krípanie zubami
(Mt 13,41-42).
A Krá¾ povie aj tým po ¾avici: Iïte
odo mòa, zloreèení, do veèného ohòa,
pripraveného diablovi a jeho anjelom... a pôjdu do veèného trápenia
(Mt 25,41.46) .
...ake je inak spravodlivé u Boha
odplati tým, ktorí vás suujú, súením
a vám súeným odpoèinutím s nami,
keï sa zjaví Pán Jei z neba s anjelmi
svojej moci, v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha,
a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia
náho Pána Jeia Krista, ktorí ponesú pomstu, veèné zahynutie preè od
tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti... (2Te 1,6-9).

Preèo hovorí
tak desivé slová?
Lebo ¾udia sa im smejú a neveria im.
Nepoznajú nevidite¾nú veènos, len svoj
vidite¾ný svet, na ktorom sú aj hrôzy, ale
zase len bude dobre, zase sa to len neja-

ko napraví. Ale vo veènosti je vetko veèné a nemenné: Boh, anjeli, ¾udské due,
ohnivé jazero, milos, súd, láska, spravodlivos, hnev a milosrdenstvo, vina aj
odpustenie, pokoj, rados, trápenie a slzy.
Preto aj Boh tak dlho zhovieva námu
svetu a neposiela Pána Jeia vykona
súd, lebo ...nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby vetci prili ku pokániu
(2Pt 3,9).
Preto aj Pán Jei prikázal svojim
apotolom, ...aby hlásali ¾udu a dôrazne svedèili, e on je tým od Boha
urèeným sudcom ivých aj màtvych.
Jemu vydávajú svedectvo vetci proroci, e odpustenie hriechov dostane
skrze jeho meno kadý, kto verí v neho (Sk 10,42-43).
Preto nám aj smútoèné oznámenia
o smrti iných slúia ako upomienka
na nau vlastnú smr:
1. Aby myslel èlovek na doèasnos
a krátkos ivota.
2. Aby myslel na svoju veènú duu
a svojho Stvorite¾a od svojej mladosti,
pretoe je uloené raz zomrie a potom bude súd.
3. Aby neodsúval spásu svojej due ani
na cirkev ani a po smrti, pretoe na
zemi a poèas ivota Boh prikazuje,
aby kadý èinil pokánie a veril v Pána
Jeia a prijal ako dar Jeho milosti
odpustenie svojich hriechov
4. Aby po fyzickej smrti vola veriaca
dua do raja a bola s Pánom tak, ako
ten zloèinec z kría a nie do pekla a napokon do jazera ohòa a síry pre neveru Bohu, pre ktorú vola do veènosti
vo svojich hriechoch neoèistená krvou
Pána Jeia.
Boie evanjelium ete stále znie:
1. Kristus zomrel za nae hriechy pod¾a
Písem.
2. Bol pochovaný.
3. V tretí deò vstal z màtvych pod¾a Písem.
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Milí èitatelia, neprejdite popri Boom
evanjeliu. Evanjelium zvestuje odpustenie
hriechov ako dar Boej milosti a veèný
ivot v Kristu Jeiovi. Verte Boiemu
evanjeliu, uverte v Pána Jeia Krista
a prijmite pod¾a Boieho svedectva
o Òom: Toto je ten môj milovaný Syn,
v ktorom sa mi za¾úbilo. Toho poèúvajte! (Mt 17,5) a Boh Vás prijme za svoje
deti tak, ako to prehlásil:
Ale vetkým, ktorí ho prijali, dal
právo a moc sta sa demi Boími,
tým, ktorí veria v jeho meno (J 1,12).

Kto bude súdi tých,
èo neuverili?

Aj na to Písmo odpovedá
jednoznaène: Svet bude súdi
neveriacimi zavrhnutý Spasite¾ sveta.

Pretoe tak je to napísané:
Boh tedy prehliadol èasy nevedomosti, ale teraz zvestuje vetkým vade, aby èinili pokánie, pretoe ustanovil deò, v ktorý bude v spravodlivosti
súdi celý svet v osobe mua, ktorého
urèil nato a podáva vetkým ¾uïom
vieru vzkriesiac ho z màtvych (Sk 17,
30-31). Boh menoval a urèil Spasite¾a
sveta Pána Jeia Krista za Sudcu sveta.
Prosím vetkých èitate¾ov, aby verili
Bohu, aby uverili Boiemu evanjeliu, aby
uverili v Pána Jeia Krista pre odpustenie svojich hriechov, aby keï sa bude
vpisova vae meno do smútoèného
oznámenia, bolo tam napísané a bola to
i pravda, e ná milovaný zomrel vo viere... vo veku... a Pán, v ktorého uveril, si
ho vzal k sebe do slávy. Pohreb bude
dòa.....

Nikto nevie hodinu svojej smrti.
Síce je pravda, e mladý môe, starý
musí, ale ak by si ty, mladý èitate¾
dnes mohol zomrie a ty, vekom starý
èitate¾ musel dnes odís, ako odídete?
Vo svojich hriechoch alebo v Pánovi?

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 23., 20. 3. 1964

IBA BOH MÔE
PRIKRY HRIECH
Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je
prikrytý ( 32,1).
Iba èlovek, ktorý môe poveda, e jeho
hriech je prikrytý pred Bohom, je ozaj blahoslavený. Toto boské prikrytie spôsobuje len Kristus svojou smrou.
Tak, ako na púti Boh prikryl svojím
oblakom Izraelitov, tak teraz prikrýva veriaceho Kristom.
Hriech je ako nahota, ktorá musí by
správne prikrytá. Hriech je ako pina,
ktorá musí by umytá. Na také prikrytie
nestaèí odev naich zásluh. Potrebujeme
Kristove zásluhy, plá Jeho spravodlivosti. Nieèo takého pripravil Boh u prvým ¾uïom, keï zhreili.
Rúcho nás prikrýva, chráni pred
chladom a ozdobuje nás. Tak i sprostredkovanie náho Spasite¾a, ono nás prikrýva a ozdobuje pred Bohom. On nám je
rúchom, ktoré nás chráni. On je i naím
ozdobným svadobným rúchom. Preto
sme vyzývaní: Obleète sa v Pána Jeia Krista!
Dbajme, aby nae hriechy boli takto
prikryté, neprikrývajme si ich my, ani pred
Bohom, ani pred ¾uïmi. Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa
astne... (Pr 28,13). Dávid vyznával,
e keï tak konal, jeho ivotná ava sa
obrátila na letné sucho.

Aký je ten, komu Boh odpustil
Je poehnaný vo svojej mysli, vo svojom
duchu, vo svojom skrúenom srdci a v ovocí, ktoré v òom spôsobil Svätý Duch.
Je poehnaný v odpustení a v odpúajúcom Bohu. V odpustení úplnom a dokonalom, ktorému niè nechýba. Ten zakúsi
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pravdivos slov: Ty si mojou skrýou,
zachová ma od súenia. Pod rukou,
ktorá prv na neho doliehala, si teraz sladko odpoèíva. Taký èlovek býva v Bohu,
ktorý mu je obydlím, veou jeho bezpeènosti a jeho domom. Je bezpeèný v Boej
láske, hoci vie, e ho ete èakajú skúky
v ivote. U teraz znejú z jeho úst piesne
chvál Bohu na slávu. Je povzbudením
iným veriacim k modlitbám, dôvere a vïaènosti oproti Bohu.
Kadý èlovek je alebo príkladom, alebo výstrahou pre blínych. Nasledujme
oblak verných svedkov (d 11). Len keï
¾udia vidia, aké ve¾ké veci s nami uèinil
Boh, tie h¾adajú Pána a veria mu.
Takto je to s tým blahoslaveným, ktorému je odpustené prestúpenie. Taký
èlovek má zdroj stálej radosti a dôvod
k chváleniu Boha. Som takým aj ja?

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 23., 27. 5. 1964

OTCOVA ZÁ¼UBA
Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi za¾úbilo (Mt 3,17).
Tieto slová zneli Pánovi z neba, keï bol
pokrstený. Len nebeský Otec dokonale
poznal svojho dokonalého Syna, ktorý
nastúpil cestu dokonalej poslunosti tu na
zemi. Len Otec vedel, e tento Jeho milovaný Syn uvedie do dokonalého poriadku
vetko, èo mu bolo uloené. Prvý Adam
sklamal a vniesol tragédiu na celé ¾udské
pokolenie. Kristus, ako posledný Adam,
nemohol opakova chybu toho prvého, lebo o Òom bolo predpovedané: H¾a, môj
sluobník, ktorého podopriem, môj vyvolený, v ktorom má zá¾ubu moja dua (Iz 42,1). Preto tie èítame: Lebo sa
za¾úbilo Otcovi, aby v òom prebývala
vetka plnos (Kol 1,19). Vetko, èím je
Boh, bolo zjavené v Kristovi a sprístupnené ¾uïom skrze vieru v Neho. ivot,
svetlo, láska, milos, múdros a spravod-

livos, vetko prebýva v Kristovi. Aby to
¾udia dosiahli, musia uveri v Krista, prija
Ho a pozna. Tak, ako to vyznáva Pavol:
Ale keï sa za¾úbilo Bohu... zjavi vo
mne svojho Syna (G 1,15-16).
Áno, Krista mono pozna len skrze
Boie zjavenie. Len skrz také poznanie
sa èlovek dostáva k plnosti v Kristovi
a èerpá z nej.

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 23., 10. 6. 1964

SKUTOÈNÉ POZNANIE
PÁNA JEIA
Blahoslavený si imone... telo a krv ti
to nezjavili (Mt 16,17).
Na poznanie Krista, ako Boieho Syna,
nestaèí ¾udský rozum. Nikto nepozná Syna, iba Otec, a komu by Ho Otec zjavil,
ten Ho pozná.
No, èo nemôe ¾udský rozum, to vykonal pre nás a s nami Boh. Tak to vyznal
Pavol: Bohu sa za¾úbilo zjavi vo mne
svojho Syna. Len ten, kto toto úprimne
vyzná, môe o Pánovi svedèi, ako to konal Pavol. Môe to kona, lebo vzal z Jeho plnosti milos za milos. Nestaèí v túto
milos iba veri, musíme z nej aj bra.
Z milosti prijímame aj veèný ivot, aj
odpustenie hriechov a vetko. Len o tých,
ktorí toto zakúsia, môe by povedané:
Naftali je nasýtený priazne Pána a plný poehnania Hospodinovho (5M 33,
23). Ó, by sme vetci èerpali z plnosti Boej v týchto èasoch duchovného sucha!
Len potom budeme môc íri vôkol seba
toto poehnanie. Pamätajme vak, e toto poehnanie prúdi len z pravého poznania Boha a Toho, ktorého On poslal, Jeia Krista. Mnostvo nominálnych kresanov nevie niè o tomto poehnaní, lebo im
ete nebol zjavený Boí Syn ako ich
osobný Spasite¾. ame z tohto poznania
pre slávu Boiu.
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raduje sa ako hrdina majúc bea cestou. Od jedného konca nebies je jeho
východ a na ich druhom konci jeho
západ, a nieto nièoho, èo by sa mohlo
ukry pred jeho horúèavou ( 19,1-7).
Farebne vyznaèené slová v tomto
citáte nám ukazujú, èo môeme vidie
v tomto zrkadle Boej slávy. Je to predovetkým Jeho veèná moc. Áno, v prírode, v nekoneènom vesmíre nad nami, plnom iariacich svetov, aj v tom mikrosvete atómov, z ktorých kadý je zázraènou slneènou sústavou a miniatúrnym súhvezdím, v tých veèných zákonoch sejby
a atvy, príèiny a následku, v tej neúprosnej presnosti a naèasovania slneèného
orloja a celého prírodného kolobehu,
ktorý po tisíce rokov dodruje svoj èas
s nepredstavite¾nou pravidelnosou  to
vetko nám rozpráva o veènej Boej moci
 a o naej nièote. almista raz pri poh¾ade na hviezdnatú oblohu povedal:
Keï vidím nebesia, dielo tvojich
prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si
postavil, myslím si: Èo je smrte¾ný
èlovek, e pamätá na neho a syn
èloveka, e ho navtevuje! ( 8,4-5).

Kresan, roèník I., marec-apríl è. 3-4, 1948

BOIA SLÁVA
Uká mi, prosím, svoju slávu, prosil
Moji Boha. A Boh odpovedal: Ja dám,
aby prelo vetko moje dobré popred
tvoju tvár, a budem pred tebou vzýva
meno Hospodinovo. A zmilujem sa,
nad kým sa zmilujem, a z¾utujem sa,
nad kým sa z¾utujem. A zase riekol:
Nebude môc vidie moju tvár, lebo
ma neuvidí èlovek, aby pritom zostal
ivý (2M 33,18-20).
Sú to iste pozoruhodné výroky. Boh nimi
Mojiovi ukazuje, e iadnemu smrte¾níkovi nie je umonený priamy poh¾ad na
Majestát Boej slávy, ani keby to bol najsvätejí a najlepí èlovek na svete. Èlovek môe znies len jej nepriamy poh¾ad,
iba v jej odblesku, iba v jej symbolickom
spodobnení ako v zrkadle, alebo len cez
matné sklo, ako sa pozeráme na slnko pri
jeho zatmení. Priamy poh¾ad na slnko by
nás oslepil a priamy poh¾ad do Boej slávy by nás zabil. Ale slneèné svetlo môeme predsa len vidie, a to nepriamo.
Celá kvitnúca príroda je zrkadlo ivotodarnej slneènej energie. Na nej môeme
vidie úèinok slneèných lúèov. A tak i Boiu slávu môeme vidie iba nepriamo,
ako v zrkadle.

Príroda
Celá príroda odráa slávu Boej moci.
Vedel to aj almista a preto o nej napísal:
Nebesia rozprávajú slávu silného Boha, a dielo jeho rúk oznamuje obloha.
Deò dòu hovorí slovo, a noc noci
povedá známos. Nieto reèi ani nieto
slov, aby nebolo èu ich hlasu. Ich
správa vyla na celú zem a ich hovor
a na koniec okruhu sveta. Slnku
postavil na nich stan. A ono vychádza
ako eních spod svojho baldachýnu;

Dejiny Izraela
Iným zrkadlom Boej slávy sú dejiny
starozákonného ¾udu. Èo v òom vidíme?
Aj keby sme to chceli poveda vlastnými
slovami, nikdy by sme to nevyjadrili s takou silou výrazu ako Písmo v alme 136,
10-26: ktorý zbil Egypt v ich prvorodených, lebo jeho milos trvá na veky,
a vyviedol Izraela z ich stredu, lebo
jeho milos trvá na veky, silnou rukou
a vystretým ramenom, lebo jeho milos trvá na veky, ktorý rozdelil Èervené more na diely, lebo jeho milos
trvá na veky, a previedol Izraela jeho
stredom, lebo jeho milos trvá na veky,
a striasol faraóna i jeho vojsko do Èerveného mora, lebo jeho milos trvá na
veky, ktorý viedol svoj ¾ud po púti, lebo jeho milos trvá na veky, ktorý zbil
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ve¾kých krá¾ov, lebo jeho milos trvá
na veky, a pobil slávnych krá¾ov, lebo
jeho milos trvá na veky, Síchona,
amorejského krá¾a, lebo jeho milos
trvá na veky, Óga, bázanského krá¾a,
lebo jeho milos trvá na veky, a dal ich
zem za dedièstvo, lebo jeho milos
trvá na veky, za dedièstvo Izraelovi,
svojmu sluobníkovi, lebo jeho milos
trvá na veky, ktorý pamätá na nás v naej poníenosti, lebo jeho milos trvá
na veky, a vytrhol nás z moci naich
protivníkov, lebo jeho milos trvá na
veky, ktorý dáva pokrm kadému telu,
lebo jeho milos trvá na veky. Oslavujte silného Boha nebies, lebo jeho
milos trvá na veky.
Tu nie je èo zvýrazòova. almista to
dokonale podèiarkol stálym opakovaním.
Áno, veèné Boie milosrdenstvo je radostným refrénom dejín starozákonného
¾udu. Ko¾ko milosti, dobroty a milosrdenstva mu daroval Boh! A ko¾kokrát Ho ten
¾ud zradil a odvrátil sa od Neho k modlám! A keï im poslal v plnosti èasu svojho
jednorodeného Syna, zavrhli Ho a rukami
bezboných ukriovali. A predsa je evanjelium Boej milosti poslané predovetkým tomuto ¾udu a je mocou Boou
k spaseniu  ...najprv idom. A nie len
to. Prorocké Písmo nám ukazuje, e tento
¾ud má budúcnos ako iadny druhý národ pod slnkom. Aj keï sa dnes podobá
v duchovnom oh¾ade tým suchým kostiam, ktoré videl prorok Ezechiel v onom
ve¾kom údolí, kam ho uviedol Hospodin
v prorockom duchu, naplní sa na òom
tie to, èo prorok videl. Príde èas, keï Boie slovo a Boí Duch vykonajú pri òom
zázraèné dielo oivenia, znovuzrodenia
(Ez 37,1-10).

Pánova Cirkev
Aj Cirkev Pánova  spoloènos vetkých
znovuzrodených ¾udí skrze vieru v evanjelium Boej milosti od Letníc a do Kristovho príchodu pre Cirkev  je podivu-

hodným zrkadlom Boej slávy. Toto nové
zrkadlo nám zvestuje predovetkým Boiu lásku v Kristovi. Èítame o tom v liste
Efeanom takto: Mui, milujte svoje eny, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal sám seba za òu, aby ju posvätil
oèistiac ju kúpe¾om vody, slovom, aby
si ju postavil pred seba slávnu, cirkev,
nemajúcu kvrny alebo vrásky alebo
nieèoho takého, ale aby bola svätá
a bezvadná. Tak sú povinní aj mui
milova svoje eny ako svoje telá. Kto
miluje svoju enu, sám seba miluje.
Lebo veï nebolo nikdy nikoho, kto by
nenávidel svojho tela, ale ho kadý
chová a opatruje ako aj Pán cirkev,
lebo sme údmi jeho tela, z jeho mäsa
a z jeho kostí. Zato opustí èlovek svojho otca i svoju ma a pripojí sa ku svojej ene, a tí dvaja budú v jedno telo.
Toto tajomstvo je ve¾ké, ale ja hovorím
vzahom na Krista a vzahom na cirkev (Ef 5,25-32).
V tomto zrkadle tedy vidíme, èo je
vlastne pravá láska. Ve¾kos i pravos
lásky najlepie poznáme pod¾a dvoch
vecí - pod¾a toho, èo dokáe láska obetova, a pod¾a toho, aký vysoký cie¾ si urèí.
To prvé nám ukazuje minulos, to druhé
prítomnos a budúcnos. Kristus dokázal
v minulosti svoju lásku tým, e vydal sám
seba za Cirkev, e neváhal prelia svoju
krv kvôli odpusteniu jej hriechov. To je
nae ospravedlnenie, na ktoré vynaloil
Kristus najväèiu obe, aby zostal Boh
spravodlivým ospravedlnite¾om.
V prítomnosti vidíme Jeho lásku k Cirkvi v tom, e ju posväcuje svojím slovom,
aby bola svätá a bez úhony. Svätos, tá
èistota srdca, v ktorom prebýva Kristova
moc skrze vieru v Boie slovo, tá èistota
skrytého vnútorného ivota, ktorý vidí len
Boh, a ktorý je prameòom a zdrojom toho
ivota, ktorý vidia ¾udia, ivota spravodlivého. Bez vnútornej èistoty  svätosti,
nie je nijaká vonkajia èistota  spravodlivos v slovách a skutkoch. To je ten
vysoký a vzneený cie¾, ku ktorému chce
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Kristus dovies svoju Cirkev: svätos 
èistota charakteru sformovaného do Boieho obrazu. To je láska! Ne¾utuje nijakú
obe, aby dosiahla najvyí cie¾!
Ale Cirkev v dejinách ako celok zïaleka nie je tým, èím by mala by medzi
národmi. Nie je tým zrkadlom a listom
Kristovým, v ktorom by celý svet s údivom
èítal zves o prenesmiernej Kristovej láske. Napriek tomu láska Kristova k Cirkvi
sa nemení, nech je ¾udská slabos akáko¾vek. Cirkev nakoniec predsa len bude
taká, akú ju chce ma Kristus. Slávne boli
jej zaèiatky, keï za mocného pôsobenia
Svätého Ducha vznikali novozákonné
Písma a kedy sa kládli základy pre nasledujúce stároèia. No slávnejí bude jej
koniec, keï príde ten ve¾ký okamih, v ktorom sa naplní Boie slovo: Kto je to tá,
ktorá vystupuje od púte ako ståpy
dymu; okadená myrrhou a kadivom
nad kadý prach kupca  voninára?
(P 3,6). Kto je tá, ktorá vyzerá ako ranná zora, krásna ako mesiac, èistá ako
slnko, straná ako voje s prápormi?
(P 6,10). Kto je tá, ktorá vystupuje od
púte, ktorá sa podopiera na svojho
milého? (P 8,5). Nikto iný ako Cirkev,
manelka Baránka, uvádzaná nebeským
manelom do nebeských príbytkov.

Dejiny národov
Aj v dejinách národov vidíme Boiu slávu,
slávu Boieho milosrdenstva. Napriek
vetkému zlu, ktorého sa národy dopúajú, cez vetko ich modlárstvo, v ktorom
slúia a klaòajú sa radej stvoreniu ako
Stvorite¾ovi, napriek úplnému morálnemu
úpadku a degenerácii, ktorá je ovocím ich
odpadnutia od Boha  zavrhnutia svetla,
ktoré im dal Boh (R 1,20 a R 2,14-15),
cez vetky súdy, ktoré sa nad nimi obèas
preenú ako zhubné uragány  aj v tých
súdoch je milosrdenstvo, pretoe majú
oèisujúci úèinok, ktoré majú vies národy
ku pokániu a tak ku oddialeniu koneènej
krízy národov a koneèný súd nad národ-

mi  napriek vetkým týmto veciam jedná
Boh s národmi v milosrdenstve. Preto
nedopustí, aby rozpútané démonické sily
vyvrátili z koreòov ivot na zemi, a aby sa
národy navzájom vyvradili. Preto vdy,
keï sú rozbúrené národy a krá¾ovstvá sa
klátia, zasahuje Boh v pravý èas a Èiní
vojnám prietr... a hovorí: Prestaòte
a vedzte, e ja som Boh a budem vyvýený medzi národmi, budem vyvýený
na zemi ( 46,7-11).
A ako Kristus, keï rozkázal rozbúreným vlnám a nastalo ve¾ké ticho, tak i Boí povel utiuje búrku národov. Tento Boí
hlas a zásah je rozhodujúcim èinite¾om
a nie diktátor èi vojvodca. A preto vzdávajme èes silnému Bohu a nie poruite¾nému èlovekovi! Oslavujme silného Boha
nebies, pretoe je veèné Jeho milosrdenstvo. Oslavujme Boha, ktorého Prozrete¾nos nespí ani nedrieme, ktorý má zvrchovanú moc a nadvládu i nad kadým
zlom a riadi vetko k vopred urèenému
cie¾u, k tomu, aby sa raz národy obrátili
ku Kristovi ako ku iadúcemu: A zatrasiem vetkými národmi, a príde iadúce vetkých národov a naplnia tento
dom slávou, hovorí Hospodin Zástupov (Hg 2,7), aby pod Jeho ezlom skuli
svoje otepy v kosáky a meèe v pluhy,
a aby sa na nich naplnilo ono preslávne
prorocké slovo: Nebudú viac laènie,
ani nebudú viacej ízni, ani nebude
na nich doráa slnko, ani nijaké horko. Lebo Baránok, ktorý leí prostredkom trónu, ich bude pás a bude ich
vodi k prameòom vôd ivota, a Boh
zotrie kadú slzu z ich oèí (Zj 7,16-17).

Èlovek
A èi nie je aj jednotlivý èlovek zrkadlom
Boej slávy? Je, veï je to pôvodný Boí
plán s èlovekom, lebo ho stvoril na svoj
obraz.
Niektorí vidia ten obraz v trojjedinosti
rozumu, vôle a citu ¾udskej bytosti ako odblesk Boej trojjedinosti. A nieèo na tom
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bude. Takým pravým obrazom Boím
na zemi bol Pán z neba v ¾udskom tele.
V pokuení na púti zjavil celú dôstojnos
Boieho èloveka.
Prvé pokuenie sa týkalo rozumu,
mysle. Druhé riei otázku vôle. A tretie sa
týkalo citu. Poradie je zostavené pod¾a
zápisu v Evanjeliu Lukáa 4,1-13.
Pán Jei zlaènel po tyridsadòovom
pôste a prichádza k Nemu pokuite¾ a hovorí: Ak si Syn Boí, povedz tomuto kameòu, aby sa stal chlebom! Hlavným
tu nie je vzbudenie v Pánovi iadosti tela,
ako niektorí vykladajú. Veï to by predsa
nebola iadna iados tela, keby niekto
zjedol kus chleba po dlhom pôste. Zmyslom pokuenia bolo rozvráti Pánovu myse¾ pochybnosou o správnosti jeho jednania obavou o zachovanie ivota. Èlovek z neba síce mohol laènie, ale nemohol zomrie od hladu, pretoe mal ivot
sám v sebe. To Pán vedel. Satan tu vak
útoèí práve na toto mesiáske vedomie
Pána Jeia. Ale Pána nezmiatol. Vie, e
je Boí Syn a nemusí sa o tom presviedèa. A v odpovedi odkrýva dokonalú krásu nebeskej mysle, ktorá dáva vdy prednos nebeským a nevidite¾ným veciam
pred pozemskými a vidite¾nými, ktorá pozná pravú hierarchiu hodnôt a vie, e pracova o pokrm, ktorý nehynie, je dôleitejie ne sa stara o ten chlieb, ktorý hynie.
V druhom pokuení Satan ukazuje
Pánovi vetky krá¾ovstvá sveta a s¾ubuje
mu ich ako dar, ak Pán uzná Satanovu
nadradenos. Vzbudi v Pánovi iados
oèí  túbu ma, vlastni, tu nie je to hlavné, len podruné. Hlavná je otázka závislosti. Satan si chce podmani vô¾u èloveka. Pán to odmieta a v odpovedi zjavuje
slávu slobodnej ¾udskej vôle, ktorá nad
sebou neuznáva iného Pána okrem Vemohúceho Stvorite¾a neba a zeme, na
Òom chce by závislá, Jemu samému sa
chce klaòa, Jeho samého chce nad vetko milova a iba Jemu chce slúi.
Tretie pokuenie mierilo na citovú
stránku ¾udskej bytosti. Satan vedie Pána
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do Jeruzalema na vrch chrámu a hovorí:
Ak si Syn Boí, hoï sa odtia¾to dolu!
Zmysel tohto pokuenia je tento: Niè sa ti
nemôe sta, Boh urobí zázrak, jeho anjeli a znesú dolu a oèi vetkých budú nad
tebou asnú. Tvoje mesiáske nároky
budú bezvýhradne prijaté a uznané. Tu
je hlavnou vecou skutoène pýcha ivota,
ako sa obyèajne vykladá, teda otázka pocitu dôleitosti a samo¾úbosti a sebavedomia. Väèina ¾udí má zá¾ubu v sebe.
Sú zameraní na seba ako stredobod sveta. Majú rados, keï sa deje nieèo kvôli
nim, keï ich iní obdivujú a neváhajú ani
pokúa Pána Boha a zneuíva Jeho dary, moc a autoritu ku svojej chvále a oslave. Ale Pán dáva odpoveï, ktorá ukazuje, e jediným citom, ktorý Ho ovláda, je
túba po Boej oslave, aby bol oslávený
jedine sám Boh. Nechce zneui Boiu
moc k svojej oslave. Najskôr oslávi Boha
a verí, e Boh potom oslávi Jeho. Nepredbieha, nerobí niè predèasne.
Takým dokonalým èlovekom bol len
ná Pán. Jeho nebeská myse¾ sa vdy
sýtila Boím slovom a oceòovala predovetkým nebeské veci; Jeho nebeská vô¾a sa vdy poddávala Boej vôli a slúila
jej; Jeho srdce bolo vdy zakotvené v Bohu  v Òom sa radovalo a Jeho slávu h¾adalo. Bol dokonalým obrazom svojho Otca  Svätý Boí. Jeho svätos bola stromom, ktorý niesol rozkoné ovocie lásky,
radosti, pokoja, trpezlivosti, láskavosti,
dobroty, vernosti, krotkosti a zdranlivosti.
A tak je nie len Bohom Spasite¾om, ale
tie vzorom dokonalého Boieho èloveka,
do ktorého obrazu sú premieòaní vetci
vykúpení, aby ako zrkadlá morálnej Kristovej slávy boli na chválu slávy Boej milosti. Tu sme pri jadre celej veci.

Vykúpený èlovek je zrkadlo
Boej slávy, v ktorom
Boh zjavuje morálnu
slávu Kristovu.
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Boie slovo
Úplne zvlátnym zrkadlom Boej slávy je
Boie slovo, sväté Písmo. Slovo je peèa
osobnosti. Aký je ten, kto hovorí, také je
aj jeho slovo.
Slovo nedospelého èloveka je nejasné. Slovo zrelého je ivé, jasné, úèinné,
pouèné, múdre, rozumné a zdravé. A èo
potom slovo veèného Boha! Je ivé, mocné, prenikajúce ako meè ostrý na obe
strany, tvorivé, zraòujúce ako meè a hojivé ako balzam, sladké ako med a páli ako
oheò. Je nené ako rosa zvlaujúce údolie a mocné ako prudký príval. Je kritá¾ovo prieh¾adné a prosté ako horský potok a bezbrehé a hlboké ako azúrová
tôòa iskriaca hviezdami. Je neporuite¾ným semenom tým, ktorí jeho prostredníctvom dosahujú nový ivot, je to
mlieko bez lesti pre novonarodené nemluvniatka, je to pokrm pre dospelých
a meè Ducha pre dobrých vojakov
Jeia Krista. Je umývadlo pre kòazov
vchádzajúcich do svätyne, svetlo na
ceste pre pútnikov, poklad pre chudobných, kladivo rozráajúce skalu pre
Boích robotníkov, sú to tiché vody pre
oveèky Ve¾kého Pastiera, zrkadlo ukazujúce nám verne tvár skrytého srdca èloveka i slávu Kristovu  slovom, je to vetko,
èo èlovek potrebuje k ivotu a pobonosti
od chvíle obrátenia a po vchod do
radosti svojho Pána. Obsahuje zjavenia
pre nau vieru, prikázania pre nau lásku,
zas¾úbenia pre nau nádej.
Boie slovo je z Boha, vedie èloveka
k Bohu a premieòa ho do Boieho obrazu. Je dokonalým zrkadlom Boej slávy:
ivé ako Boh, veèné ako Boh, nezmenite¾né ako Boh, spytuje srdcia a ¾adviny
ako Boh. Pretrvá nebo i zem a vetky
systémy svetov.
Ale zo vetkých týchto vlastností Boieho slova jedna vyniká nad vetky. Je
to pravdivos, ako to osvedèil almista
v alme 119,160: Sumou tvojho slova
je pravda.... Táto vlastnos je zaloená
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na Boej zvrchovanosti, preto práve v pravdivosti svojho slova Boh zjavuje úplne
zvlátnym spôsobom svoju slávu.
H¾a, Boh oznámi napríklad tisíc rokov
vopred do poslednej podrobnosti, èo sa
stane alebo èo vykoná satan. A tento
hrozný a mocný Boí nepriate¾ nemôe
urobi z Boha luhára tým, e by pozmenil
aspoò jeden nepatrný detail, aby sa
nestalo vetko tak, ako predpovedal Boh.
Nie, vetko sa musí naplni s desivou
dôslednosou do poslednej bodky. Z toho
vidie, e aj so vetkou svojou mocou je
Satan proti Bohu asi to¾ko, ako hlina v ruke hrnèiara. To je suverenita, zvrchovanos Boej vlády, ktorú nikdy nepochopíme ako vetko, èo je nekoneèné a veèné.
A práve na tejto zvrchovanosti a nezruite¾nosti Boej vlády je zaloená pravdivos Boieho slova. Pán ju dobre poznal,
preto pri pokuení na púti niè iného nerobil, len e sa stále odvolával na Písmo.
Vedel, e vetky satanské útoky sa roztrietia ako vlna o skalu o prosté je napísané!
Aké zrkadlo Boej slávy je Boie
slovo!

Sláva Boej milosti a pravdy
zjavená v jednorodenom
Boom Synovi
U bola spomenutá morálna sláva Pána Jeia Krista, ale to nie je jediná sláva,
ktorú má Boí Syn. Má slávu jednorodeného od Otca, ako Prostredník medzi
Bohom a ¾uïmi jednajúci s ¾uïmi v plnosti Otcovej autority. A akú slávu zjavuje Boh skrz toto zrkadlo? Boiu milos
a pravdu.
No u aj skôr, ne ich Boh zjavil v plnosti v svojom jednorodenom Synovi,
zjavoval podobu slávy svojej milosti
a pravdy v starozákonnej dobe pri významných udalostiach v predbených
ukázaniach sa Krista v ¾udskej podobe.
Tak priiel k Abrahámovi (1M 18,10-15; 1733), tak zápasil s Jakobom (1M 32,24-30),
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tak sa ukázal Mojiovi (2M 3,2-4), tak ho
videl Jozue pri Jerichu (Jz 5,13-15), tak
ho videl Izaiá na vysokom a povznesenom tróne (Iz 6,1-13; J 12,39-41), tak ho
poznáva Daniel (Dn 7,9-14) a tak ho tie
poznali aj iní. Kadé z týchto videní je
úplne zrejme symbolického rázu. Nie je tu
èloveku umonený priamy poh¾ad do
Boej slávy. Je to len urèité podobenstvo
Boej slávy, obraz, jedným slovom zrkadlo, v ktorom zjavuje Boh èloveku svoju
milos a pravdu.
Priblíme si to z videnia Izaiáa. Prorok vidí Pána na vysokom a povznesenom tróne a vidí serafínov, z ktorých si
kadý dvoma krídlami zakrýva tvár, ako
by tým vyznával, e nie je hodný, ani
schopný h¾adie priamo do svetla Boieho majestátu, a dvoma krídlami svoje
nohy, akoby vyznával, e jeho chodenie,
jeho vetky ivotné prejavy, nie sú dos
èisté pred Bohom, pred Pánom slávy,
a ustaviène vetci volajú: Svätý, svätý,
svätý Hospodin Zástupov, zem je plná
jeho slávy. Asi osemkrát vyslovuje prorok v predchádzajúcich kapitolách prísne
beda nad hrienymi ¾uïmi, ale teraz,
keï sa postavil pred trónom Boej svätosti, vyslovuje znièujúce beda nad samým sebou. Naiel pravé meradlo seba
nie pod¾a ¾udí, ale pred samým Bohom
a v tomto nekoneènom oceáne svätosti
poznáva len vlastnú stratenos a záhubu.
Takto pôsobí ten vysoký trón a symbolicky znázoròuje Boiu pravdu. Pravda je
správne zhodnotenie èloveka vo svetle
Boej svätosti.
Ale bol tu nielen trón, ale aj oltár, ktorý
nám symbolicky predstavuje Boiu milos. Akonáhle prorok vyslovil nad sebou
beda, ihneï priletel k nemu jeden zo
serafínov, svedkov Boej svätosti, majúc
v ruke eravý uhlík, ktorý vzal pomocou
klietí z oltára, dotýka sa jeho úst a hovorí mu: H¾a, tento sa dotkol tvojich
rtov, a odila tvoja neprávos, a tvoj
hriech je prikrytý. Neprávos odchádza, pretoe prichádza nový ivot z Boha

KRESAN
a hriech, ktorý ako koreò v tele niesol
ovocie smrti, je teraz v tejto èinnosti zabrzdený prítomnosou nového ivota. To
vetko nám predstavuje ten eravý uhlík
z oltára. Voda oèisuje len na povrchu, ale
oheò oèisuje vnútro.
Je tu nový ivot z Boha, preto hriech
v tele u nepanuje nad èlovekom ako
predtým, a jeho ovocie opadáva ako suché lístie z duba pred prílivom novej
miazgy  neprávosti odchádzajú. A to je
Boia milos. Je to odpustenie hriechov a dar nového ivota. Aké nádherné zjavenie milosti a pravdy Boej. Niet
milosti bez pravdy, ani pravdy bez milosti
na tejto zemi. Iba na veènosti nachádzame trón bez oltára (Zj 20,11-15).

Zjavenie plnosti milosti
a pravdy
Ale keï prila plnos èasu, vstúpilo veèné
Slovo Boie do dejín tejto zeme, aby svojou osobnou prítomnosou manifestovalo
plnos Boej milosti a pravdy:
A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a h¾adeli sme na jeho
slávu, na slávu ako jednorodeného od
Otca a bol plný milosti a pravdy (J 1,14).
A práve v evanjeliu Jánovom je nám tá
plnos zjavená v siedmich menách
Pána Jeia a je rozvinutá v listoch
apotola Pavla, ako hneï uvidíme.
1. Ja som chlieb ivota (J 6,35)  to
je prvé meno. Pán tu ukazuje, e je
prameòom ivota pre kadého, kto
v neho verí. Ibae nikto nemôe pi
jeho krv, to znamená privlastni si
vierou jeho dielo, a jes jeho telo,
to znamená privlastni si vierou jeho
charakter, koho by k Pánovi nepritiahol Otec (J 6,44). To je ve¾ká pravda
v spojení s touto ve¾kou milosou. A to
je v podstate obsahové jadro listu Rimanom: ospravedlnenie (R 3,21-5,21)
a posvätenie (R 6,1-8,39) skrze vieru
na základe vyvolenia (R 9,11).
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2. Ja som svetlo sveta (J 8,12). Toto
svetlo má dvojakú úlohu. Zjavova èo
do Boej prítomnosti nepatrí, súdi nás
pod¾a pravdy a vedie nás v milosti
cestou posvätenia a sluby. To sú tie
skutoènosti, ktoré sú predmetom dvoch
listov Korinanom, z ktorých prvý nám
ukazuje ivot vo svetle posvätenia
a druhý ivot sluby Pánovi.
3. Ja som dvere (J 10,9). Tak sa Pán
predstavuje a dodáva: Ak niekto
vojde cezo mòa, bude zachránený,
a vojde aj vyjde i pau nájde. Nu
a toto je rozvinuté v liste Galaanom.
Dvere jasne odde¾ujú tých, èo sú vonku od tých vnútri, tých v otroctve hriechu od tých v slobode Ducha pod
Pánovým vedením. Ak list Rimanom
predstavoval Pána ako dostatoèného
Spasite¾a, list Galaanom Pána predstavuje ako jediného Spasite¾a. Ak list
Rimanom zdôrazòuje ospravedlnenie
z viery, list Galaanom zdôrazòuje,
e sme ospravedlnení výluène z viery,
a e sa od tohto ivotného princípu
nesmieme nikdy nikam uchýli. Vetko
je len v Kristovi a nikde inde. V Òom je
milos, mimo Neho iba súd. On je dvere  rozhranie ivotných oblastí.
4. Ja som ten dobrý pastier (J 10,11).
Ten pastier prichádza, aby jeho ovce
mali hojnos ivota (v. 10), a aby bol
jeden ovèinec a jeden pastier
(v. 16). Rozvinutie tohto zjavenia milosti a pravdy nachádzame v liste Efeanom. Hlavnými predmetmi tohto
vzácneho listu sú plnos duchovného
ivota (kap.3,13-21; 6,10-20), a naa
jednota v Kristovi (kap.4,1-16). A vána pravda, ktorá nám svieti v spojení
s tou dvojnásobnou milosou je: k nièomu nie sme tak náchylní, ako k pýche a nevere, ktoré narúajú jednotu
v Kristovi a zbavujú nás plnosti v Kristovi. A to sú podruné predmety dvoch
listov. List Filipänom ukazuje mimochodom, ako sa vykúpení zbavujú svojej jednoty v Kristovi, a list Koloanom
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okrem iného ukazuje, ako prichádzame o tú plnos.
5. Ja som vzkriesenie i ivot (J 11,25).
Tu máme iné zjavenie Boej milosti
a pravdy. Pravda bola ve¾mi smutná:
Lazar bol màtvy, jeho telo sa u rozkladalo a zapáchalo. Tým slávnejia je
milos: Pán ho vzkriesil a uèinil svojím
spolu stolovníkom (J 12,2). Zármutok
sa zmenil v rados, miesto v hrobe zamenené za miesto v obecenstve s Pánom. To isté nám zjavuje list Filipänom. Ukazuje, v èom spoèíva radostné obecenstvo s Kristom: Kristus je
nám vzorom nového ivota (kapitola 2.),
cie¾om nového ivota (kapitola 3.) a radosou a silou nového ivota (kapitola
4.). Bez Neho nemáme niè, iba poruenie v iadostiach a morálnu hnilobu.
6. Ja som cesta i pravda i ivot
(J 14,6). Tak znie ïalie ve¾ké slovo,
ktoré akoby opakovalo a zhròovalo
vetko, èo Boh vo svojom Synovi stále
zjavuje. Pán Jei je cesta, pretoe je
pravda a ivot. Nikto nepríde k Otcovi,
len ten, kto vo svetle morálnej slávy
Kristovej pozná plnú pravdu o sebe,
ako kedysi Izaiá, a vo vedomí svojej
stratenosti prijíma z púhej milosti nový
ivot. To isté zdôrazòuje list Koloanom. V prvej kapitole je nám ukázaná
cesta: sme vytrhnutí z moci temnosti
a prenesení do krá¾ovstva Syna lásky
Boej. V druhej kapitole nachádzame
pravdu: V Kristovi sú skryté vetky
poklady múdrosti a známosti a to nás
chráni pred velijakými pravdami a polopravdami ¾udí, od kadej pochybnej
filozofie i od màtveho obradníctva.
Kristova pravda odsudzuje nielen
¾udský hriech, ale aj plody ¾udskej
kultúry a ¾udskú nábonos  vetko,
èo produkuje stará prirodzenos a stavia to na miesto, ktoré patrí len Kristovi. V tretej kapitole potom nachádzame ten ivot, ktorý je v Kristu. Je to záujem a staranie sa o nebeské skutoènosti na strane jednej a umàtvovanie
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starého èloveka s jeho skutkami na
strane druhej.
7. Ja som viniè... (J 15,5). To je posledné slovo, ktorým sa Pán predstavuje
ako Jednorodený od Otca, plný milosti
a pravdy. Týmto slovom vyjadril Pán
posledný, najvyí a vlastne jediný cie¾
náho ivota. Je to oslávenie Otca
skrze hojné ovocie Ducha (G 5,22), ktoré prináame iba v spojení s Pánom,
a to v spojení naprostom, úplne organickom, ivotnom. Pravda, ktorú Pán
vyslovuje v spojení so zjavením tejto
milosti je táto: Bezo mòa nemôete
niè robi. To je tá naa sláva tu v èasnosti: h¾ada vdy to, aby bol Otec oslávený tým, e sa viac a viac podobáme
obrazu Jeho milovaného Syna, nesúc
ovocie, ktoré pôsobí On sám. To bude
tie naa sláva i vo veènosti: nies vo
vetkom obraz Boieho Syna. Za tým
úèelom On príde a premení nae telá
poníenia, aby boli podobné telu Jeho
slávy, aby sme aj na svojich telách
niesli Jeho obraz, a tak s Ním kra¾ovali. A to je predmet listov Tesalonièanom: nae premenenie za Jeho príchodu a kra¾ovanie s Ním.
Sme na konci úvahy, ktorá nám ukazuje,
èo má by jedinou náplòou i cie¾om náho
ivota. Je to Boia sláva. Ako Pán h¾adal
vdy a vo vetkom len to, aby bol oslávený Otec, tak máme aj my h¾ada iba Boiu
slávu, nie márnu chválu, osobné prvenstvo a podobné smeti. Nemárnime drahocenný èas velijakými osobnými spormi
a neplodnými debatami a kritizovaním.
Kto ide za vysokým cie¾om, ten nesmie
stráca èas osobnými spormi. A tým cie¾om je Boia sláva. Len osláv Boha  a On
potom oslávi teba. A to bude väèia sláva, ako keby a vetci ¾udia povaovali za
neviem akého génia. Kadé telo je tráva a kadá sláva èloveka ako kvet trávy. Pravá sláva je len v Bohu a od Boha.
A preto: Soli Deo gloria! Samému Bohu
èes a sláva na veky vekov. Ameò.

KRESAN
Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 23., 5. 5. 1964

OTÁZKY VIERY K BOHU
Pýtajte sa ma na to, èo príde (Iz 45,11).
Veri v Boha znamená aj pýta sa Boha.
Abrahám, otec veriacich, mal mnoho otázok k Bohu. No napriek tomu mu bola
viera poèítaná za spravodlivos. Ve¾mi by
sa mýlil ten, kto by ich povaoval za neveru. Pravá viera v Boha má mnoho otázok k Bohu poèas ivota na zemi. Preto
sa prichádza k Bohu, keï sa vyskytnú.
Neodkladá ich stranou nezodpovedané.
Na Bohu je, aby ich alebo zodpovedal,
alebo odloil. On vak nikdy definitívne
neodloí nezodpovedané otázky, i keï na
niektoré neodpovedá hneï. Dá svoju odpoveï v pravý èas, vtedy, keï je pýtajúci
zrelý pre odpoveï.
Pravá viera nehromadí otázky, ale ide
k Bohu s kadou jednotlivo. Boh má rados z otázok viery. Veï ako to vidíme
z náho textu, sám vyzýva veriacich, aby
sa Ho pýtali. Úprimné otázky Boh pouije
k tomu, aby dal veriacemu nové skúsenosti s Bohom.
Medzi otázkou viery a otázkou nevery
je ve¾ký rozdiel. Prvá súvisí so ivotom
viery, druhá pokúa Boha. Dbajme, aby
boli nae otázky úprimné a pochádzali
z viery. Len tak sa doèkáme Boej odpovedi.

Frantiek Jan Køesina

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

KÁ KRISTA
Èo zvestuje neobráteným ¾uïom? Èo im
prináa? Zvestuje im skutoèné evanjelium? Obracia zrak i srdce èloveka na Krista? Nesie hrienikom skutoène Boie
posolstvo? To sú otázky, ktoré by si mal
kadý brat v Kristovi, ktorý káe, poloi.
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V celej naej republike sa teraz káe na
mnohých a mnohých miestach. Kde kto
tvrdí o sebe, e káe evanjelium. Sú veriaci, ktorí dokáu hodinu aj dlhie rozpráva o tom, akými majú a nemajú by ¾udia, dávajú za príklad Pána Jeia i apotolov, odporúèajú Bibliu  a predsa nezvestujú evanjelium. Dnes, keï máme
slobodu celým zástupom vyda svedectvo ¾uïom, s ktorými sa v ivote viac nestretneme, je nutné, aby sme vedeli, èo
evanjelium je a kto ho zvestuje, alebo kto
¾uïom prináa skutoène Boie posolstvo.
V poslednej dobe som naèúval asi
trikrát zvestovanie evanjelia celým zástupom. Kázal jeden mladý, univerzitne
vzdelaný kazate¾, ktorý mal na mysli oslavu Boiu a obrátenie duí. Kázal pekne
a premyslene. Vrúcne. Ale keï ukonèil,
tak som si povedal: Asi tak by kázal budhistický alebo mohamedánsky kazate¾, èi
idovský rabín  len s tým rozdielom, e
by namiesto mena Jei, ktoré bolo vyslovené asi desakrát, menoval Budhu, Mohameda a Mojia. Boli zvestované cnosti èloveka ako èistota, trpezlivos, pracovitos atï., ktoré má èlovek pridáva ku
viere. Vetko krásné a správne, lene
vetko to, celá kázeò, neobsahovala Boie posolstvo hrienikom.
Poèul som iné kázanie k neobráteným
¾uïom o ratolesti, ktorá nenesie ovocie.
Úprimný kazate¾  horlivý, ktorý túi po
obrátení ¾udu. Hovoril o ¾udskom ivote bez
Boha. Ako èlovek ije pre seba a hriech
a ako nenesie ovocie Bohu. Správne. Ale
nastane obrátenie? Nie tým, na èo poukazoval ten kazate¾. Vyzýval ¾udí, aby zaèali
vies nový ivot a k tomu, e im dá Jei
silu atï. Niè o krvi, niè o kríi, niè o Kristovej obeti, niè o odpustení hriechov uverením v Jeho meno. To tie nie je nijaké
Boie posolstvo k ¾uïom.
Èo má èlovek robi, ako má i, ako
milova blínych, preukazova milosrdenstvo a prejavova súcit a sústras trpiacim
atï., toto vetko bolo od nepamäti kázané vo vetkých náboenstvách sveta.

To káu aj pohanské náboenstvá. To je
kázanie morálky  ale nie Boieho evanjelia, aj keï sa spomenie, e k tomu dá
Jei silu.
Evanjelium sú radostné zvesti o Kristu, èo On vykonal pre hrienikov; v radostnom posolstve Boh nehovoril o tom,
èo má robi hrienik pre Boha, ale èo urobil Boh pre hrienika. Keï zvestovali
evanjelium apotoli, tak vlastne zvestovali Krista, a to ako toho, ktorý poloil svoj
ivot za hrienikov, ktorý vstal z màtvych,
a ktorý opä príde. Jeho obe, Jeho krv
bola obsah ich kázania.
A preto, drahí bratia, nedajte sa omámi úskokom satana. Èítajte a premý¾ajte nad Písmom, ktoré hovorí o Kristovi.
Inak budete zvestova bez toho, aby ste
vedeli, evanjelium sveta, namiesto evanjelia Boieho. Satan si praje, aby myse¾
i srdce prebudeného i neprebudeného
hrienika boli odvrátené od toho ve¾kého
golgotského diela k ¾udskému chceniu,
úsiliu, skutkom a predsavzatiam. A k tomu mu slúia, i keï nevedomky, aj mnohí
veriaci a celá rada kazate¾ov v kresanských cirkviach. A preto buïme na strái.
Sú ale i mnohí kazatelia, ktorí vedome
nechcú káza Krista, ktorí popierajú Jeho
bostvo a popierajú autoritu Písem, ako
Boieho Slova. S takými vôbec nemajme
niè spoloèné a stráòme sa ich. To je príkaz Písma. Ono je skutoène netolerantné
voèi bludárom a kacírom. Touto svätou
netolerantnosou máme by preniknutí aj
my. A beda by nám bolo, keby sme neboli.

Kázanie Krista
je kameòom úrazu
Kristov krí stavia vetkých ¾udí do jedného radu  èi bohatých, èi chudobných,
uèených, neuèených, dobrých, zlých,
poboných èi rúhaèov  do radu hrienikov. Krí Kristov prehlasuje, e vetci
zhreili a nikto nemá Boiu slávu. Krí
Pána Jeia Krista je Boím svedectvom
o tom, e vetci potrebujú vykúpenie, ktoré
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pripravil Boh v Kristu Jeiovi. Preto je
stále slovo kría jedným na pohorenie
a druhým bláznovstvo (1K 1,18.23) ...ale
nám, ktorí dosahujeme spasenie je mocou Boou. My káeme ukriovaného Krista, idom pohorenie a Grékom
bláznovstvo. Ale povolaným i idom
i Grékom Krista, Boiu moc a Boiu
múdros.
Pozrime do Písma na èinnos a kázanie apotolov, aby sme videli, èo bolo
predmetom ich kázania. Prosím, aby si
èitate¾ preèítal aspoò nasledujúce texty
(1K 1,18-24; 2,1-5; 2K 1,19; G 3,1; Sk 8,
35; 17,1-3; kapitoly 2 a 10 a iné). Po preèítaní vidíme, e to bol Kristus, Kristus
a zase Kristus, ktorého kázali.
Je to boles poèúva také evanjelium,
v ktorom nie je On, Jeho obe, v ktorom
nie je zmierenie skrze Jeho krv, v ktorom
nie je s dôrazom poukázané na poruenos a hrienos èloveka a v ktorom nie
je jasne popísaná ta jediná Boia cesta
k spaseniu hrienika.
My ale vieme, e Boh si pouije i nau
nevedomos. On h¾adí na úprimnos. Ale
to nás neospravedlòuje a nesmieme by
¾ahostajní k napomenutiu Písem. Máme
sa usilova a predstavi Bohu ako dokázaní robotníci, ktorým sa netreba hanbi
a ktorí kroja slovo pravdy ako sa patrí
(1Tm 2,15).

Ak sa neusiluje vniknú
do Boích mylienok tej Jeho cesty
k spaseniu, tak sa môe sta, e
satan, bez tvojho chcenia a vedenia,
si a pouije k propagovaniu
svojich mylienok. To by si iste
nechcel. Preto sa nechaj vystroji
Jeho mocou a múdrosou.
Ak sa z vás niekomu nedostáva
múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste vetkým a nevyèituje, a bude
mu daná (Jk 1,5).

KRESAN
Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 23., 8. 6. 1964

POÏTE!
Poïte ku Mne vetci... a ja vám dám
odpoèinutie (Mt 11,28). Nevyèerpate¾né bohatstvá sú v tejto vete.

Poïte!
To je krá¾ovské slovo milosti. Pán ho pouíval dávno pred svojím prvým príchodom
v tele na tento svet. Napríklad: Poïte
a pravome sa potom! Keby boli vae
hriechy ako arlát, budú biele ako
sneh...
Zacheovi, ktorý bol na planom figovníku s túiacou duou, Pán zvolal: Zachee, rýchlo zostúp dolu. Zacheus
poslúchol a do jeho domu vstúpilo Boie
spasenie. Vetkých takto pozvaných Pán
uisuje: A toho, kto príde ku mne, nevyeniem von.... Alebo: Nikto nepríde
k Otcovi, len skrze mòa... A kto príde
ku mne, nebude nikdy laènie, a kto verí vo mòa, nebude nikdy ízni (J 6,35).
Podnes znie celým svetom: Vetko je
hotové, poïte na svadbu!. My, veriaci, sme vetci poslúchli toto Pánove pozvanie, prili sme k Nemu a poznali sme,
aký je dobrý. Jedného dòa Ho uvidíme
takého, aký je; v sláve, nie v poníení,
ako bol tu na zemi. No nielene Ho uvidíme, ale s Ním zostaneme na veky. Tam,
v Otcovom dome, kde je mnoho príbytkov, kde aj nám Pán chystá miesto. Keï
ho prichystá, príde si pre nás.

Ladislav Paluga

Cestou ivotem, roèník 23., 7. 8. 1964

NEVYZNÁVALI, ABY
NEBOLI VYOBCOVANÍ
ZO SYNAGÓGY
Lebo viacej milovali slávu ¾udí, ako
slávu Boiu (J 12,43).
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O kom tu hovorí Písmo? O popredných
z ¾udu, o knieatách, ktorí spoznali v Pánovi Jeiovi s¾úbeného Mesiáa, uverili
v Neho, ale kvôli farizeom Ho nevyznávali. Brali oh¾ad na tých, ktorí rozhodovali
o ich mieste medzi pravovernými idmi.
Báli sa, e ak sa priznajú k viere v ukriovaného Jeia, stratia svoje dôstojné
a výhodné postavenie v národe. Rozhodli
sa tak preto, lebo viac milovali slávu ¾udí,
ako slávu Boiu. Úctu ¾udí uívali, bola
skutoèná, ale sláva Boia sa zdala vzdialená a neskutoèná, neistá, nehmatate¾ná
a nepredstavite¾ná. Síce o nej hovorili,
ale v pravde ju nepoznali, a ani sa ju neusilovali pozna. Len tak si mono vysvetli
ich po¾utovaniahodné poèínanie.
Aký celkom iný názor mal apotol Pavol a s ním veriaci ¾udia vetkých èias,
keï hovorí: Ale to, èo mi bolo ziskom,
poloil som pre Krista za stratu (F 3,7).
Alebo ako sa vo viere rozhodol Moji,
ktorý ...za väèie bohatstvo ako poklady Egypta povaoval pohanenie Kristovo, lebo h¾adel preè od toho na odplatu (d 11,25-26).

Miroslav Vyhnánek

PAVOL UÈIL A IL
VADE TO ISTÉ
Pavol apotol bol popri apotolskej slube evanjelistu nepretrite vyuèovaný Svätým Duchom o Pánovi Jeiovi Kristovi
zo starozákonných písem. Tak ho nali
Sílas a Timoteus v Sk 18,5: Pavel bol
celý zaujatý slovom svedèiac pevne
idom, e Kristus je Jei.
Pavol neopustil slovo a modlitbu. Boli
jeho ivotom. Vade a stále pracoval rovnako, ako v spomínanom texte v Korinte. Pracoval vlastnými rukami a v slove
a v uèení a v modlitbách. Tí, èo ho dnes
nechcú nasledova, h¾adajú trhlinky v Pavlovom spôsobe ivota, v jeho viere, aby
neboli obviòovaní jeho príkladom. Vraj len
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v Korinte a v Tesalonikách musel pracova vlastnými rukami.
Je zrejmé, e to tvrdia vetci, ktorí nepoznali Pavlove srdce, ktoré horelo pre
jeho Pána od prvého dòa pred Damakom a do dòa svojho odchodu. Miloval
Pána Jeia nad svoju duu. Pre Neho
stratil vetko, èo mu bolo dovtedy, keï sa
mu Pán ukázal, drahé v jeho ivote.
Chcel by a dosahoval to deò za dòom,
nájdený v Òom, v spravodlivosti z Boha,
bez vlastnej spravodlivosti. Pán Jei sa
mu stal spravodlivosou od Boha a pre
Neho vyzliekol svoju spravodlivos ako
ohyzdné rúcho. Hnal sa neustále, aby Ho
poznal. Pán Jei sa zaskvel v Pavlovi
a Pavol Ho odvtedy nestratil z oèí. Meno
Jei, Kristus a Pán, ktoré nenávidel a
po smr, sa mu stalo vôòou ivota. Poznal
a stále hlbie poznával svojho Spasite¾a,
Krá¾a a Pána. Zostával v Òom, vrastal v neho a bol zakorenený v Neho celým srdcom, duou i telom. Vetko robil z tej due ako Jemu. Preto mu nebolo niè zaako.
Ale preto aj dosahoval úèas na moci
vzkriesenia. Pavol iba neuèil o vzkriesenom. Uèil a il skrze svojho Pána Jeia
Krista. Záverom Pavlovho vyuèovania
boli slová: Vetko som vám ukázal, e
tak pracujúc treba sa nám zaujíma
slabých a pamäta na slová Pána Jeia, lebo on povedal: Blahoslavenejie
je dáva, ako bra (Sk 20,35). Iba sebecká myse¾ vidí prácu opaène. Èo tam
po slabých, èo tam po láske, ktorá dáva
samu seba a pre nás schudobnela. Pán
prikázal, aby sme ili z evanjelia. Máme
na to právo a nárok. Tak zmý¾ajú tí, èo
h¾adajú svoje a nie Krista Jeiove. Èo
nemyslia na veci svojho Pána, lebo pre
Neho ete nestratili vetko. Nikto nemôe
odumrie starému spôsobu ivota a povsta k novému bez pravého poznania
Pána. Nemono slúi dvom pánom a nemono oboch milova. Je to buï  alebo.
Kým sa nestane veriacemu srdcu Pán
Jei vetkým, nemôe zmeni svoj spôsob ivota, svoj spôsob zmý¾ania.
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Preèo Pána pozná takto tak málo veriacich? Sú len dva dôvody. Prvý: Uháanie a zarmucovanie Svätého Ducha.
Druhý: Rozptýlená myse¾ svetom. Preto
zostávajú mnohí vnútorne i spôsobom
ivota nedospelými, telesnými. Ale ak
veriace srdce zapoèuje hlas Svätého
Ducha a pokorí sa, hneï sa zmení aj
myse¾ aj spôsob ivota. Stane sa vyèistenou nádobou pripravenou kòazsky svätoslúi slovom a spôsobom ivota. Pavol
vyznáva, e milosou, ktorou ho zahrnul
Boh, Boh v òom vypôsobil vetko, a e
niè z toho, èo konal, nebolo z neho, ale e
to bol Kristus (R 15,15-19). Od slov cez
spôsob ivota a po divy a zázraky. Pavol
sa hnal a dosahoval úèas na ivote Pána
Jeia a tak zjavil Boieho Syna (G 1,16).
No Bohu sa za¾úbilo zjavi aj v nás
svojho Syna! Nielen cez Pavla! Pavol
nabáda veriacich vo Filipách, aby boli
uchvátení Pánom Jeiom Kristom. Veriacich v Efeze, aby mocneli skrze Ducha
na vnútornom èlovekovi, aby Kristus prebýval v nich. A kadý skutoèný kresan
po tom túi a chce to. Vak vtedy má
úèas na moci vzkriesenia a je hotový
spolu s Pánom Jeiom aj trpie, aj stráda, aj znáa zlé a posmech, aj by trpezlivý, zhovievajúci, súcitný a odpúajúci,
aj hovori pravdu a iba pravdu v Pánovi
ako èo by sám Pán napomínal, aj neby
zaskoèený otázkami ¾udí na vieru v Boha,
ale hotový prosto a smelo hovori ¾uïom
o svojom Pánovi Jeiovi Kristovi, keï sa
spýtajú.
Nie je to len Pavlov spôsob ivota
a viery, ale je to zmý¾anie a spôsob ivota Pána Jeia, ktorý nám zanechal Pavol
svojím zmý¾aním a spôsobom ivota.
A Sväté Písmo nás nabáda k nasledovaniu Pána Jeia a apotola Pavla. Len
cez Pavlove pery odzneli tie výzvy ku
veriacim:
l Buïte mojimi nasledovníkmi, ako
som i ja Kristov... (1K 4,16),
l Buïte mojimi spolunapodobòovate¾mi, bratia... (F 3,17),
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Ale ty si nasledoval moje uèenie,
môj spôsob ivota... (2Tm 3,10),
...èo ste prijali a poèuli a videli na
mne, to robte, a Boh pokoja bude
s vami... (F 4,9),
A tedy vás prosím, nasledujte mòa.
Preto som vám poslal Timotea, ktorý je mojím milovaným dieaom
a verným v Pánovi, ktorý vás upomenie na moje cesty v Kristu Jeiovi, ako uèím vade v kadom
zbore... (1K 4,16).

Pavol uèil a il vade to isté.
Uèil a il Pána Jeia Krista.
Kresan, roèník I., marec 1948, èíslo 3
(Vybrané)

AK MI NIEKTO SLÚI...
Kto má rád svoju duu, stratí ju, a kto
nenávidí svoju duu na tomto svete, zachová ju do veèného ivota (J 12,25).
Táto zásada sebaobetovania platí aj pre
veriaceho, ktorý nasleduje Krista. Kristova cesta utrpenia a hany, je aj jeho cestou. Znamená to by màtvym svetu, jeho
sláve a ambíciám, vzda sa ich a namiesto nich hna sa za vecami, ktoré sú hore.
Pavlove slová Filipänom nám to objasòujú zrete¾ne: Ale to, èo mi bolo ziskom,
poloil som pre Krista za stratu. Ale
pravda aj pokladám vetko za stratu...,
aby som získal Krista..., aby som poznal jeho a moc jeho vzkriesenia a úèas
na jeho utrpeniach usúpodobòovaný
jeho smrti (F 3,7-10). Nesmieme prehliadnu Pánove prehlásenie: Kto má
rád svoju duu, stratí ju. Ach, ako
málo je takých ¾udí, ktorí by nenávideli
svoj ivot tu na zemi. Mnohí akoby navzdor, milujú ho a usilujú, ako by ho èím
lepie vyuili v rozkoiach a iadostiach.
Nevímajú si, e z toho budú ma veènú
kodu.
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Èasto ani medzi kresanmi nevidno
sebazaprenie a sebaobetovanie, lebo aj
medzi tými mnohí milujú rozkoe a pohodlie. Pamätajme vak, e: Ak ste
vstali z màtvych s Kristom, h¾adajte
veci, ktoré sú hore... Lebo ste zomreli
a vá ivot je skrytý s Kristom v Bohu
(K 3,1-3).
Pravá sluba Pánovi je nasledova
Ho. Ak mi niekto slúi, nech ma nasleduje. Táto sluba je spojená s nasledovaním Jeho, zostávaním v Jeho obecenstve a v poslunosti voèi Nemu.
Mnohá takzvaná kresanská sluba je
vlastne sluba sebe. Pravá sluba v Pánovi a s Ním má dve zas¾úbenia. Prvé
z nich je: A kde som ja, tam bude aj
môj sluobník. Toto zas¾úbenie je opakované v 14. kapitole evanjelia Jána: Prídem zasa a poberiem si vás k sebe,
aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. To
bude veèné spojenie s Kristom a jeho
vyvolenými vo veènom obecenstve. Vetci, ktorí sú Kristovi a ktorí Mu takto slúia,
budú tam, kde je On. A èo má On, budeme ma aj my spolu s Ním.
Druhé zas¾úbenie je: A ak mi niekto
slúi, toho bude cti Otec! To je jedno
z Boích zas¾úbení, ktorého význam ete
nevystihla iadna ¾udská myse¾. Aj toto
Boie zas¾úbenie je v Jeho Synovi, ktorého poctil Boh a dal Mu moc nad vetkým.
Boh má zá¾ubu vo vetkých, ktorí ctia
Syna a dávajú Mu prvé miesto vo svojom
ivote. Ktorí Mu slúia a chodia v Jeho
¾apajach. Vetkých takých poctí Boh.
Spoèinie na nich Jeho poehnanie.

Aké slávne to bude vo veènosti,
keï budeme s Ním v Jeho
spoloènosti! Vetci, ktorí tu slúili
Pánovi Jeiovi, boli Mu verní
a oddaní, budú poctení Otcom.
By s Kristom a prijíma od Otca
èes a slávu, to bude nebo.

Ján Siracký

Kresan, roèník I., jún 1948, èíslo 6

V ÈOM JE TVOJA SILA?
(Sd 16,15)
Èlovek je slabé stvorenie, krehká nádoba. Jeho najväèia slabos je v duchovnom smere. koda, e to mnohí nepoznajú. My, ktorí sme to u poznali, cítime
a úprimne vyznávame: Lebo v nás niet
sily (2Pa 20,12). Slabý èlovek je ¾ahko
premoený a podmanený. Potvrdzuje to
celá história èloveèenstva. Najlepie to
ale vedel Boh, ktorý nám poslal silného
Vyslobodite¾a  Krista, skrze ktorého nám
neskôr poslal aj Ducha moci. O Kristovom
príchode a diele èítame: Lebo Kristus,
keï sme ete boli slabí, ete zaèasu
zomrel za bezboných (R 5,6). Èlovek
nemá silu, aby sa sám vyslobodil z moci
svojich nepriate¾ov  satana, sveta a hriechu. Kto to nepoznal, ten sa èasto aj celý
ivot borí bezvýsledne so svojimi nepriate¾mi.
astný, kto môe poveda s Dávidom: Silný Boh je mojou pevnosou
a silou (2S 22,33). Taký èlovek u nespolieha na svoju namyslenú silu, ani si
nezúfa pre svoju zistenú slabos. To prvé
opustil, lebo zistil, e sa sklamal. Z toho
druhého uteká k Bohu skrze Krista.
Popínavé rastliny sa prichytia nieèoho silného a tak sa dostanú ve¾mi vysoko.
Konajú to bez poznania svojej slabosti.
Tak je to s kadým kto zistil, e sa sám
nemôe vymani z moci hriechu, sveta
a satana. Len èo to poznal, uchopí sa mocnej ruky Spasite¾a a je veène spasený.
Taký èlovek sa vzdal svojej sily a zaèal
sa spolieha len na Boha. Prestal dúfa
v seba alebo iných ¾udí. Zaradil sa vierou
medzi tých, ktorí oèakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily (Iz 40,31).
Poznanie svojej slabosti ich vedie k tomu,
aby pozerali k Bohu a èakali na Jeho pomoc. Takto nadobúdajú silu k práci, k boju

blok 26 + obálka.qxd

13.6.2017

20:06

Page 26

26
a k trpezlivému oèakávaniu na Kristov príchod. Stále lepie poznávajú pravdivos
slov: V utíení sa a v dúfaní, bude vaa sila (Iz 30,15). Konajú to s pokornou
oddanosou a dôverou. I keï èasto musia
dlhie èaka na pomoc a vyslobodenie,
nerepcú ale dúfajú. V tom je ich sila.
Ovocím takého oèakávania na Hospodina a dúfania v Neho je Hospodinova
rados, ktorou je naplnený ich ivot. Preto
im platia slová: Rados Hospodinova
je vaou silou (Neh 8,10). Zármutok
oslabuje èloveka a tlaèí ho k zemi. Rados ho posilòuje a povznáa do nebeských sfér. Zarmútený Boí ¾ud nekoná
skoro niè pre Boha. Radostný a veselý
Ho chváli a slúi Mu rôznym spôsobom.
Nech je aj naa sila v Hospodinovej radosti. Aby sme to dokázali, Pán nás napomína: Vdycky sa radujte (1Te 5,16).
Pán si prial, aby v nás bola Jeho rados.
Ján písal veriacim, aby ich rados bola
naplnená.
Symbolickým obrazom tejto sily je
Samson. V èom spoèívala jeho ohromná
sila? V jeho nazarejstve (Sd 16,17). Nazarejstvo je obraz oddelenia od sveta
a jeho vecí a zasvätenie sa Bohu. V takomto oddelení je sila. Dokia¾ mal Samson na sebe znaky nazarejstva, bol silný
a premáhal nepriate¾ov. Len èo tieto znaky stratil, priiel o silu, bol premoený
a stal sa otrokom svojich nepriate¾ov. Aký
smutný obraz! Tak je to aj s nami. Len v posvätenom ivote je víaziaca sila. Preèo
sú dnes tak mnohí kresania slabí? Chýba im toto nazarejstvo. Stratili posvätenie sa Bohu. Skúsme to na sebe a poznáme, e v oddelení a posvätení je ve¾ká duchovná sila, ktorá premáha moc temnosti.
Vetkých týchto ¾udí Boh uisuje o trvalom prílive Jeho sily. Ako tvoje dni, tak
i tvoja sila (Jz 14,10). V prírode sa vetko unaví, vädne a hynie. Nie tak v duchovnej ríi, do ktorej sa veriaci dostali.
Im je zas¾úbená sila pre celý ich ivot,
primerane ich veku a stavu. Keï sme
unavení a slabí, dáva nám viac sily. Nikdy
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sa nemusíme pýta: Kto je dostatoèný pre
túto vec? Jozue mohol poveda: Ako
bola moja sila vtedy, taká je moja sila
i teraz (Jz 14,10). Preto, milé Boie deti,
nebojme sa akej cesty pred nami.
Nebojme sa práce a bojov. Nebojme sa
strádania a utrpenia. Ako budú nae dni,
tak bude naa sila. Boh nedopustí aby
sme boli pokúaní nad nae monosti,
ale spôsobí s pokuením aj vyslobodenie,
aby sme mohli znies.
Nikdy nezabudnime, e Jeho moc sa
dokonáva v naej slabosti. Sila ktorú
máme, nie je z nás, ale z Boha. Máme ju
v spojení s Ním a v rozdelení s Ním ju
strácame. Pamätajme, e naa sila je
v Bohu, v utíení a v dúfaní, v Hospodinovej radosti a v naom oddelení a posvätení. Túto silu nám Boh nes¾úbil na jeden,
dva dni, len v slneèných dòoch náho ivota, ale pre celý ivot a pre celú veènos. Nu, pýtajme sa samých seba:
Viem ja v èom je moja sila? Mám ja túto
prepotrebnú milos dnených èias?
Nauème sa tomu.

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 23., 27. 4. 1964

POVÝENÝ DUCH
A TVRDÉ SRDCE
 PRÍÈINY SUCHA
Ako záhrada, ktorá nemá vody
(Iz 1,30).
Vo svojej histórii mal Boí ¾ud obdobia
sucha i zvlaenia, obivenia. V obdobiach
sucha volali zboní ¾udia k Bohu: Èi nás
neobiví? Aby sa tvoj ¾ud zasa radoval v tebe. Uká nám Hospodine svoju
milos a daj nám svoje spasenie ( 85,
7-8). Aký smutný poh¾ad poskytuje zvädnutá záhrada!
A èo Cirkev na svete dnes, èi nie je
zvädnutá záhrada bez vody? Musíme prizna, e nech sa na òu pozeráme z hoci-
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ktorej strany, vade je zrejmé sucho. Má
nám to by ¾ahostajné? Nikdy nie! Veï sa
pamätáme na lepie èasy v Cirkvi. H¾a,
ako to vyznávali Boí ¾udia: Daïom
svojej tedrosti si kropil Boe svoje
dedièstvo, a keï zomdlievalo, ty si ho
posilòoval ( 68,10). Èi nemáme prosi
Pána o také rozvlaenie? Nech nás k tomu pobáda i toto zas¾úbenie: Bývam na
výsosti a na svätom mieste a s tým,
kto je zdrteného a poníeného ducha,
oivujúc ducha poníených a oivujúc
i srdce zdrtených (Iz 57,15).
Tu je zdroj ivej vody aj podmienka
k èerpaniu z neho  poníený duch a zdrtené srdce. Slovom, odstráni príèiny sucha  povýeného ducha a tvrdé srdce.
Tak otvoríme cestu prúdu Boej milosti
a poehnania do Cirkvi.

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 23., 13. 5. 1964

VLASTNÁ CESTA
DO EGYPTA
Kadý z nás sme sa obrátili na svoju
vlastnú cestu (Iz 53,6).
Na Boí príkaz opustil Abram svoju vlas
a býval v Kanaáne. Keï tam nastal hlad,
vybral sa na svoju vlastnú cestu  do
Egypta, kde narazil na ve¾ké pokuenia,
s èím iste nepoèítal. Zbohatol a vracal sa
spä do Kanaána. Bolo to poehnanie,
ktoré mu s¾úbil Hospodin, keï ho povolal
z Úr? Nie! A Abram to dobre vedel. Pretoe tam priiel o obecenstvo s Bohom.
Preto sa tam dopustil klamstva, zrady
a zruenia manelstva. S tým nemal Boh
niè spoloèné. Abramova vlastná cesta nebola priama. Zdá sa, e postupoval pomaly, z miesta na miesto, pár rokov. Po celý
èas chýbali oltár a obe. Túto stratu nenahradilo ani nadobudnuté vlastníctvo.
Tak pochodíme, keï sa vydáme na
svoju vlastnú cestu. Èím skôr ju opustíme
a vrátime sa na Boiu cestu, tým lepie

pre nás. Pravda, na Boej ceste mono
nezbohatneme, ale si zachováme Boie
nehynúce imanie. A naviac, nezarmútime
a nepotupíme Pána.

Ladislav Paluga

Cestou ivotem, roèník 23., 19. 5. 1964

NEDOSTATOK LÁSKY
A milujem a veènou láskou, preto ti
ustaviène èiním milos (Jr 31,3).
Potreba ustaviènej milosti pochádza z ustavièných nedostatkov, prestúpení, neverností Izraela k svojmu Bohu. A Boh sa
napriek tomu nad Izraelom znovu a znovu
zmilováva, pretoe ich miluje. Láska vie
odpúa donekoneèna.
Nedostatok lásky je príèinou vetkých
nedostatkov medzi nami a v nás. Keby
bolo v nás viac lásky, bolo by i viac záujmu jedni o druhých a nestávalo by sa, e
ak niekto ochorie alebo nepríde pre inú
príèinu nieko¾ko ráz do zhromadenia, e
si toho nikto nevimne, e ho nikto nenavtívi.
Väèia vzájomná láska by nedovolila
ohovára jeden druhého, lebo tých, ktorých milujeme, neohovárame; bolo by menej kritizovania a viac pomáhania dosta
z hriechu toho, kto sa hriechu dopustil.
Viac opravdivej duchovnej lásky v rodinách by zamedzilo vzniku a pretrvávaniu
nedorozumení medzi manelmi, rodièmi
a demi, súrodencami, svokrovcami a podobne.
Viac lásky k naím blínym by ich doviedlo vo väèom poète do evanjelizaèných zhromadení a teda i k Pánovi.

Ladislav Paluga

Cestou ivotem, roèník 23., 24. 9. 1964

IVOT V LÁSKE
A BEZ LÁSKY
Najväèia z nich je láska (1K 13,13).
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Boh si ve¾mi vysoko cení lásku. Vetky
ostatné veci bez nej sú bezcenné. ¼ahko
pochopíme dôvod tohto Boieho postoja,
keï sa nad tým trochu zamyslíme.
Len ak je láska podnet, základ, prostriedok a cie¾ jednania èloveka, len vtedy
je vetko dokonalé, len vtedy jedná èlovek v plnosti síl, schopností, moností,
v plnosti zodpovednosti, v plnosti záujmu
o vec. Len vtedy je konanie, myslenie
a hovorenie èloveka plne podobné Boiemu jednaniu.
Láska je najväèia moc v ivote èloveka. Láska to bola, ktorá doviedla Pána
Jeia na krí. Ani pocity povinnosti, zodpovednosti, èestnosti a podobné vlastnosti, sa nedajú prirovna k sile lásky. Ani
záujem o vec bez lásky nezabezpeèí to,
èo láska k nej. Niè nezaruèí takú trpezlivos ako láska; niè nezaruèí takú vytrvalos ako láska; niè neprekoná to¾ké prekáky ako láska.
A èo máme poveda ku tomu najdôleitejiemu, k celkovému spôsobu svojho
ivota na tejto zemi? Bez lásky nie je
nièím  len samý omyl a trpkos, je to
ivot bez úitku. Prosme Pána o rozliatie
Jeho lásky v naich srdciach.

Ján Siracký

Kresan, roèník I., júl 1948, èíslo 7

TERAZ!
Malé slovíèko, a predsa tak významné
v ivote kadého èloveka, ale najmä kresana. Ono odde¾uje minulos od budúcnosti. Vidíme to z príbehu slepého, ktorému Pán navrátil zrak. Na mnohé dopytovanie idov ako sa mu to stalo a kto mu
to uèinil, odpovedal: ...jedno viem, e
som bol slepý a e TERAZ vidím (J 9,
25). Poehnaná skúsenos! Ete vèera
bol slepý a dnes u vidí. Ete vèera ho
vodili a dnes u chodí sám! Ete vèera
chudák, ktorého kadý ¾utoval, dnes
astný èlovek, ktorý chváli Boha za túto
neocenite¾nú milos.

Tak je to s kadým obráteným èlovekom. Od prírody sme vetci duchovne slepí. Platí o nás: Oèi majú, ale nevidia.
Keï sme sa stretli s Pánom, otvoril nám
duchovné oèi. Teraz vidíme. Takto otvorené oèi Pán prehlasuje za blahoslavené.
Prvé, èo uzdravený uvidel, bol iste Pán.
Prvé, èo sme my duchovne uvideli, bol
ná Spasite¾. Teraz Ho vidíme ako náho
Pána, Vodcu, Najvyieho kòaza i obe.
Teraz vidíme aj Jeho veci, Jeho cestu
a Jeho vô¾u. Vetky veci vidíme v pravom
svetle. Úbohý laodicejský zbor, ktorému
musel Pán poveda, e je slepý. Radujme
sa z toho, e teraz u vidíme a uívajme
správne ná duchovný zrak.
...i vás, ktorí ste boli kedysi odcudzení a nepriate¾mi mys¾ou v zlých skutkoch; ale TERAZ vás zmieril... (K 1,21).
Hrozný je ivot v nepriate¾stve s Bohom!
Pán Jei sa pýtal Pavla: Preèo ma prenasleduje? (Sk 9,4) Neskôr Pavol vyznal, e to robil v nevedomosti, v zaslepenosti. Pred svojim obrátením sme aj my
konali vetko proti Bohu. Kadý sme sa
obrátili na svoju cestu a cestu pokoja sme
nepoznali. Za to nám hrozilo veèné zahynutie. Aká je v tom útecha, e sme TERAZ u zmierení. Máme pokoj s Bohom,
skrze Pána Jeia Krista, skrze ktorého
sme dostali prístup k tejto milosti, ktorou
teraz stojíme.
Namiesto boja proti Bohu máme teraz
radostné obecenstvo s Ním. ijeme s Pánom v blaenom súlade. Jeho vô¾a je aj
naou vô¾ou. Jeho záujmy sú aj naimi
záujmami. Nekonáme niè, èo by naruovalo tento priate¾ský pomer medzi Bohom
a nami, lebo máme v pamäti ko¾ko stálo
nae zmierenie. Teíme sa, e keï sme
boli nepriate¾mi, boli sme zmierení s Bohom skrze smr jeho Syna, tak je omnoho istejie, e súc zmierení budeme
spasení jeho ivotom (R 5,10).
Keï sme si to riadne uvedomili, Pán
nám oznamuje ïalej: ...tak TERAZ vydajte svoje údy za sluhov spravodlivosti na posvätenie (R 6,19). Ná ivot
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bol alostný, keï sme vydávali nae údy
v slubu neèistote a neprávosti! Zarmucovali sme tým Boha a kodili sebe. Komu
sme sa vydávali do sluby, toho sluobníci sme boli. Teraz sa za to iba hanbíme.
Koniec takej sluby bola smr. Vïaka
Bohu, e teraz sme u vyslobodení z tej
sluby a to i napriek tomu, e bývame
v tele, v ktorom nie je niè dobré a na svete, kde vládne satan. Pánovi slúime v novote ivota, koniec takej sluby je veèný
ivot. Neobrátení ¾udia teraz slúia hriechu a satanovi, pritom sa mnohí z nich
teia, e vo veènosti budú slúi Bohu.
Aký je to blud! Aká to irónia. Boia vô¾a je,
aby Mu veriaci slúili u teraz. Vetci majú vydáva svoje údy v obe ivú, svätú
a rozumnú svätoslubu. To nie je iba nesplnite¾ná túba veriaceho, ale blaená
skutoènos.
Vetci, ktorým Pán otvoril oèi, zmieril
ich s Bohom a vyslobodil zo sluby hriechu, tvoria Jeho Cirkev. Sú údmi tela, ktorého On je oslávenou hlavou. V Kristovi
prebýva vetka múdros a známos duchovná, z ktorej On zloil hojnú mieru vo
svojej Cirkvi. Aby bola TERAZ skrze
cirkev oznámená knieatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach prerozmanitá múdros Boia (Ef 3,10). H¾a,
aké vysoké poslanie dal Pán svojej Cirkvi
u teraz. Zveril jej múdros, o ktorej spomenuté knieatá nevedia. Cirkev má také
veci, na ktoré sú iadostiví h¾adie anjeli.
Toto vetko má cirkev u teraz napriek
mnohým slabostiam, ktoré sa jej pridàajú. I napriek tomu, e vidíme v zrkadle,
v záhade (1K 13,12). Cirkev je u teraz
obohatená tak, e to slúi za obdiv nebeským knieatstvám. To nie je naa zásluha. Dostali sme to v spojení s Kristom,
naou oslávenou hlavou. Aký má by ná
ivot u teraz pod pôsobením takej
múdrosti?
Milovaní, TERAZ sme demi Boími, a ete sa neukázalo, èo budeme.
Ale vieme, e keï sa ukáe, budeme
jemu podobní, lebo ho budeme vidie
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tak, ako je (1J 3,2). Zo synov tmy a noci
sa stali synovia dòa a svetla. Zo synov
sveta, Boí synovia. Zo synov vzbury, synovia milí. To vetko sa stalo skrze Kristovu obe. Pre nás by bolo dostatoèné,
keby nás zmieril so sebou a uèinil svojimi
sluhami. On ale uèinil ove¾a viac. Tak
o tom napísal apotol Pavol: Take u
nie si sluha, ale syn, a jestli syn, aj dediè Boí skrze Krista (G 4,7). Aj keï na
nás ete nie je vidie Boia sláva, máme
u teraz vetky dôkazy o tom, e sme synovia Boí. Máme Ducha synovstva, ktorý v nás volá Abba, Otèe (R 8,15). Máme
Boiu prirodzenos, ktorá nás odde¾uje
od sveta a jeho vecí a spojuje s Bohom
a s Jeho vecami.
No napriek tejto slávnej pravde, pridàa sa nás ete mnoho slabostí. Preto aj
vzdycháme v tomto stánku tela a iadame si vyjs z neho a prís k Pánovi do
slávy. Len keï Ho uvidíme, budeme Mu
podobní aj vonkajím vzh¾adom. Potom
bude premenené aj nae telo, ktoré bude
podobné telu Jeho slávy. ...lebo TERAZ
je nám bliie spasenie, ako bolo vtedy, keï sme uverili (R 13,11b). Nae
oslávenie bude dokonèením Boieho
spasenia pri nás. To dostaneme pri Jeho
príchode. Preto Jeho Cirkev bude vdy
vola: Príï, teda, Pane Jeiu! Teraz
je tento príchod bliie, ako bol vtedy, keï
sme uverili. Vedomie o tom nás povedie
k usilovnej príprave. Kadý, kto má takú
nádej, sa oèisuje. Pripravujme sa na tú
chví¾u. Pracujme, ospravedlòujme a posväcujme sa. Kupèime s hrivnami. Toto
vetko konajme u TERAZ, keï vyznávame, e sa blíi nae spasenie.
Milovaní bratia a sestry, myslime na
to, èo sme a èo u máme TERAZ. Nespime. Neskladajme ruky do lona. Teraz je
èas práce a boja. Teraz je èas kázania
evanjelia hynúcim. Teraz je èas, aby sme
boli verní svedkovia svojmu pokoleniu.
Teraz vykupujme èas, lebo dni sú zlé. Teraz vyuívajme správne mamon neprávosti. Teraz je èas robi dobre vetkým,
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ale najmä domácim vo viere. Teraz máme
trpie s Kristom, aby sme potom s Ním
kra¾ovali. Zvo¾me si heslo TERAZ a dajme si ho na vidite¾né miesto. Len teraz je
nae. Minulos u naa nie je a budúcnos ete nemáme.

Frederick Butcher

Ze slov pravdy a lásky,
roèník IV., apríl 1920, èíslo 3-4

JAKOBOVA PALICA
Vierou Jakob zomierajúc poehnal
kadého zo synov Jozefových a poklonil sa na vrch svojej palice (d 11,21).
Na zdanlivo malú a bezvýznamnú udalos nás tu upozoròuje Svätý Duch, keï
hovorí, e umierajúci Jakob, keï vierou
ehnal Jozefovým synom, mal svoju palicu v ruke a na òu sa opierajúc, poklonil sa
Bohu t. j. chváloreèil.
Ak by nám Písmo s takou urèitosou
nehovorilo, e Slová Hospodinove sú
èisté slová, sú ako striebro, prepálené
v topièskom kotle z hliny, preèistené
sedem ráz ( 12,7), tak by sme si mohli
myslie, e tento Jakobov zdanlivo bezvýznamný skutok je zaznamenaný iba
preto, aby bol skrálený opis jeho smrti.
Ale niè také sa nesmieme domnieva
o Písme, lebo Tvoja reè je ve¾mi dokázaná v ohni, a tvoj sluobník ju miluje
( 119,140).
Palica je znamením pútnika. Boh
prikázal Izraelskému ¾udu, ktorý mal putova do zas¾úbenej zeme, aby jedli baránka s palicou v ruke (2M 12,11).
Aj Jakob bol pútnikom, lebo aj on to
vyznával spôsobom svojho ivota, e je
...cudzincom a pútnikom na zemi.
Aj on prebýval v stanoch ako spoludediè zas¾úbení s Abrahámom a Izákom, a oèakával mesto, ktoré má základy, a ktorého remeselníkom a stavite¾om je Boh (d 11,9-13). e sa Jakob
ete v posledných okamihoch svojho i-

vota drí palice, ktorú na lôku nepotreboval, to je dôkaz, e sa cítil pútnikom,
ktorý v Egypte nemá svoj domov. Preto
prikázal svojím synom, aby ho pochovali
v jaskyni Machpela v Kananejskej zemi
(1M 49,30). On zostal cudzincom a pútnikom a do konca, tak, ako kadé Boie
dietko.
Aj my dríme pútnickú palicu, aj my
vyznávame, e sme cudzinci a pútnici
a bez duchovného obèianstva na tejto
zemi. Aj my putujeme k nebesiam a obrátili sme sa chrbtom ku tomuto svetu a plní
radosti h¾adíme k Boiemu cie¾u  a preto
buïme skutoènými pútnikmi, a nie len
slovami, ale vyznávajme to aj celým ivotom, e medzi nami a naim starým ivotom v Egypte je rozbúrené Èervené more
a e Kristov krí a Jeho otvorený hrob
nás veène delia od tohoto zlého sveta. Aj
keï je naa cesta dlhá a niekedy aj obtiana, nás predsa len vedie Vodca a Dokonávate¾ naej viery, ktorý nás dovedie
k preiadúcemu cie¾u.
Neboli sme, bratia a sestry, ale niekedy v pokuení, aby sme zavrhli pútnickú
palicu? Ná nepriate¾ by rád docielil to,
aby sme ju odloili a tu vo svete sa usadili
ako Lot v Sodome. On mnohým naepkáva, e si uetria mnoho námahy, posmechu, akostí i prenasledovania, keï
sa prispôsobia obyèajam tohoto rozkoe milujúceho sveta. Ach, ia¾, e ho
niektoré Boie dietko poslúchlo a na èas
odloilo svoju palicu a svoj pútnický
odev  no za akú cenu! Ich rados z Pána
Jeia je preè, ich svedectvo sa stalo
so¾ou bez slanosti, viera zoslabla, láska
k bratom ochladla a meno Pánovo vystavili posmechu.
Buïme na strái. Ak budeme v pokuení, aby sme odloili nieèo z toho, èím
sa vyznaèujeme ako cudzinci a pútnici,
tak si spomeòme na tých patriarchov,
ktorí a do konca vyznávali, e h¾adali
vlas. Lebo tí, ktorí hovoria také veci, zjavne ukazujú, e h¾adajú vlas
(d 11,14).
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Zotrvávali pri lámaní chleba - osoba a dielo
Pána Jeia Krista
Úvahy zamerané na osobu a dielo Pána Jeia Krista.

Adolph Saphir

Ze slov pravdy a lásky,
roèník IV., apríl 1920, èíslo 3-4

ISTOTA A OÈISTENÉ
SVEDOMIE

Napísané pre pochybujúcich veriacich
k upevneniu istoty spasenia
v publikácii Výklad listu idom:
Vetci, ktorí sme prijali Pána Jeia Krista, máme vo viere skrze Neho vo¾ný prístup k Bohu. Vchádzame a pred Boiu
tvár do svätyne svätých. Opona nám u
nezastiera rady Boej predivnej lásky.
Hriech v tele nás u viac neodde¾uje od
tváre Najvyieho. Ve¾mi hrozná, a predsa
i ve¾mi poehnaná a sladká je táto istota.

Istota Boích detí
Vy, ktorí ste prili k Pánovi Jeiovi, ktorí
ste pohliadli na Neho a boli uzdravení,
stojíte na druhej strane kría, za oponou,
vo svätyni svätých. Vy ste dostali milosrdenstvo. Boh vám odpustil vae hriechy
a priodial vás Kristom. V tomto postavení,
do ktorého ste boli uvedení Bohom, nie je
zmeny. Vae poznanie a uívanie tohto
postavenia sa môe meni a rás, vaa
vernos v slube Pánovi kolísa, vae
skúsenosti môu ma vzostupnú i zostupnú fázu, ale vdy ste Boie deti, ktorým je
odpustené, ktoré sú milované a zahrnuté
v milosrdenstve a objímané tou láskou,
ktorú má Otec ku Synovi.

Postavenie v Kristovi
pred Bohom
Nie sme ako idovskí kòazi, ktorí v tom
prvom stánku zostávali vonku pred ne-

roztrhnutou oponou a nikdy nevoli pred
Boiu tvár. Nie sme ani ako starozákonní
veriaci, ktorí stále prináali obete, potrebné kvôli ich opakovaným hriechom. A tieto obete boli len tieòom budúcich vecí
a pôsobili iba obradné oèistenie v nádeji
budúceho zmierenia. Nám bolo odpustené, my sme vykúpení a spravodliví v Kristovi raz navdy. Boh na nás h¾adí v Kristovi, svojom Synovi. Vdy sme pred Bohom pre tú obe, ktorá odstránila hriech
a pre prítomnos Pána Jeia, ktorého
Otec volá môj milovaný Syn, ktorý sa
nehanbí vola nás bratmi. Ak krv baránka
zachránila Izraelitov v Egypte a poskytla
im dokonalú bezpeènos, ak krv kropená
na z¾utovnicu v svätyni svätých prikryla
priestupky Boieho zákona, o èo viac drahá Kristova krv, cez ktorú voiel do samotného neba a s ktorou sa tam ukazuje
pred Bohom za nás, oèisuje nás od
kadého hriechu, take sme uèinení Ním
svätými a bezvadnými pred Jeho tvárou!
Vám bolo tie dané to, èo nemali svätí
v starej zmluve, toti dokonalos  dokonalé odpustenie hriechov. Vae svedomie
bolo oèistené a oslobodené. Boh vás prijal raz a navdy v Kristu Jeiovi, omilostil vás a uèinil vzácnych, obliekol vás vo
veènú spravodlivos. U viac nemáte zlé
svedomie z hriechov. Nie je na vás v Kristovi nijaká vina. Preto vám u niet iadne
odsúdenie. Súèasne ste boli prehlásení
Bohom za nevinných v Kristovom vzkriesení. To, èo bolo vo veènej rade urèené
pre vás, èo bolo smrou a vzkriesením
Pána Jeia pre vás získané, bolo vám aj
spolu s Ním dokonale dané, keï sa Boia
milos náramne rozhojnila oproti vám s vierou a milovaním v Kristu Jeiovi. Nae
svedomie nás prehlasuje za spravodlivých a prijatých, a to z rovnakej príèiny.
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Tá istá krv, ktorá bola nakropená na
z¾utovnici, dotkla sa tie a oèistila nae
svedomie pravdou evanjelia. Z pravdy
evanjelia tie vieme, e sme boli uèinení
v Òom Boou spravodlivosou. Bolo nám
odpustené v súlade a sme spasení v harmónii so vetkými Boími dokonalosami.
Preto viac nie je nae svedomie zaaené vinou nevery Bohu alebo vedomím, e
sme odcudzení Bohu a bázòou preto, e
sa nemôeme takí, akí sme, Bohu ¾úbi.
Ale ko¾ko je takých nebeských modlitebníkov a Boích ctite¾ov v slobode
a moci Novej zmluvy? Kým sa rmútim nad
slepotou Izraela a zásterou na ich srdci,
vidíme my odkrytou tvárou Pánovu slávu
milosti a pravdy? Èi nie je medzi poslucháèmi evanjelia mnoho takých, ktorí stále poèúvajú a hovoria o Boom milosrdenstve a odpustení a predsa nikdy neprili k plnému, rozhodnému, vedomému
prijatiu Boej milosti? Takí síce hovoria,
e veria, e tí, ktorí sú ospravedlnení z viery, majú pokoj, ale sami nemajú iadny
pokoj k Bohu. Ako starozákonní idia,
ktorí stále prináali tie isté obete, tak aj
títo kresania stále opakujú tie isté prosby
o odpustenie a o milos prijatia u Boha,
ale nikdy nemajú jasné vedomie, e sú
prijatí, presne tak, ako ho nemali idia
v Starom zákone. idia nemali plné svetlo,
èo vak nebolo pre ich neveru, ale preto,
lebo to pravé svetlo ete nesvietilo. Teraz
vak, keï to pravé svetlo svieti, preèo sa
nachádzajú due v temnote a neistote;
keï prilo leto, preèo je srdce trúchlivé,
bez slneènej iare a bez prespevovania?

Sloboda svedomia
od vedomia vín krvou
Pána Jeia
Preto, e svedomie ete nebolo oslobodené krvou Kristovou. V onej tajuplnej
súdnej sieni svedomia, kde sa mylienky,
ako dôvtipní a horliví advokáti spolu navzájom obviòujú alebo vyhovárajú (R 2,
15), akýsi hlas, ktorého vierohodnos ne-

môeme popiera, nás prehlasuje za vinných a Boie svedectvo, ktoré je väèie
ako nae svedomie, zjavuje nám dokonalejie ná hriech a nae spravodlivé
odsúdenie. Keï potom bývame usvedèení o naom hriechu a naej úplnej skazenosti a nièomnosti, zjavuje sa nám Boh,
èo spravodlivý Boh aj ako Ospravedlnite¾
hrienikov, ktorí veria menu Jei. Krv Jeia Krista, Syna Boieho, nám zjavuje
svätú a spravodlivú cestu, na ktorej je
odpustená vetka neprávos a odstránené kadé prestúpenie. A ako pôsobí tá
krv v nebi, tak i odníma zo svedomia vedomie viny aj jarmo naich vlastných mizerných pokusov o za¾úbenie sa Bohu
na ú¾avu svojmu svedomiu a zmiernenie
svojich obáv. No bez viery sú to len màtve
skutky, ktoré rozmnoujú nau biedu
a priaujú nám. Vtedy sa v pravde obrátime v srdci od hriechu k Bohu. V Kristu
Jeiovi sa stretávajú Boh a hrienik.
Obaja h¾adia na krv Pána Jeia a tam
v tej svätyni hore i tu v najvnútornejej
svätyni svedomia je pokoj.

Svedectvo Svätého Ducha
s naím duchom
A teraz, ak ti hovorí Kristus z Písma:
Dúfaj, diea, odpustené sú ti tvoje
hriechy! (Mt 9,2), tak u dúfaj a odpoèívaj v Boej láske. Viï odpustenie svojich
hriechov, vykúpenie skrze Jeho krv a svoje prijatie v Kristovi v listoch apotolov,
ako základné poehnanie a dary, ktoré
dal Boh z milosti v Kristovi vetkým
veriacim raz a navdy.

Kto je svätý,
nech sa posvätí ete
Ale svedomie takto oèistené je o mnoho
citlivejie na hriech. Vieme teraz viac o naej hrienosti, lebo vidíme hriech vo svetle Boej lásky. Ako teda na tom sme?
Z hriechu u nemáme nijaké svedomie,
ale z naej hrienosti a stáleho hreenia
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máme. Vyznávame svoje hriechy; modlíme sa: Odpus nám nae viny!, rmútime sa nad svojou nevernosou; vidíme
svoju skazenos a oklivíme sa sami sebe; nedúfame v tele. Ale vyznávame Otcovi ako dietky: Vyznávame pred trónom
milosti, v sluch milosrdného a ¾útostivého
Najvyieho kòaza. Uèíme sa najaej
a najviac nás poniujúcej úlohe: Chodi
s hriechom a nehodnosou k nekoneènej láske, k neobmedzenému z¾utovaniu,
k veène nehynúcemu milosrdenstvu,
k Otcovi, ktorý nás miluje, k Pánovi, ktorý
stále oroduje za nás. U sme boli raz
a navdy umytí, keï sme uverili. Teraz
potrebujeme, aby boli umývané nae nohy. Peter alebo nechcel da umy nohy
Pánovi Jeiovi (faloná pokora), alebo
chcel, aby mu Jei umyl nie len nohy,
ale aj ruky a hlavu (nevera a opä faloná
pokora). Ale keï neskôr porozumel Boím cestám, utvrdzoval svojich bratov.
Lebo vo svojom liste ich uèí, e ak zabudneme, e sme u boli oèistení od svojich
hriechov, staneme sa neuitoèní a slepí.
Známos a vedomie náho dokonalého
prijatia u Boha v Kristu pôsobia silu k poslunosti viery (J 13,6-10; 2Pt 1,3-9).
Kým ale je svedomie pokvrnené
a znepokojené, nemôe robi èlovek iné,
ako màtve skutky. Nie je nijakého ivota
v jeho citoch, modlitbách, slovách i skutkoch. Ale kde je odpustenie hriechov 
hovorieval Martin Luther  tam je ivot
a celá blaenos. Odpustenie nedosiahneme cez dobré skutky, ale skrze odpustenie hriechov prídu dobré skutky. Najprv
odstráòte hriech zo svedomia, a potom
bude zvrhnutý i zo svojho trónu v srdci.

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 23., 18. 3. 1964

KRÁSA BOIEHO
CHARAKTERU
Jedno si iadam od Hospodina, iba to
budem h¾ada: aby som mohol býva

v dome Hospodinovom po vetky dni
svojho ivota, aby som h¾adel na
krásu Hospodinovu a spytoval v jeho
chráme; ( 27,4).
Dopad porozumenia pravde o h¾adení na
krásu Boieho charakteru je ten, e nás
to naplní láskou k Jeho osobe a pobeíme za Ním. Pán je Duch. Preto i Jeho okrasa je duchovná. Jeho okrasu mono h¾ada a nájs len v ozdobe svätosti. Jeho
okrasou je milosrdenstvo a milos. Tieto
Jeho vlastnosti priahujú k Nemu hrienych ¾udí a premieòajú z Boích nepriate¾ov v Boích priate¾ov. V ich srdci je rozliata Boia láska. Ak sa Boie vlastnosti
zlúèia, sú ako mnohofarebná dúha. Jeho
svätos je krásna, Jeho milosrdenstvo je
krásne, Jeho pravda je tie krásna. No
spolu ich krása vyniká lepie. Napríklad:
Milos a pravda sa stretnú; spravodlivos a pokoj sa bozkajú; pravda bude
puèa zo zeme a spravodlivos bude
h¾adie z nebies ( 85,11-12). Kde mono vidie túto krásu, azda v prírode? Alebo v Zákone? Hospodinovu okrasu je
mono najlepie vidie v Kristu, ktorý je
odbleskom Boej slávy a Boím darom.
Nu h¾aïme na okrasu Hospodinovu.

Adolph Saphir

Ze slov pravdy a lásky,
roèník IV., október 1920, èíslo 10

ZMLUVA S ABRAHÁMOM
Boh sa v Písme èasto a so zvlátnym dôrazom nazýva Bohom Abrahámovým, Izákovým a Jakobovým. Preèo? Nie preto, e
by boli výnimoèní, vak okrem nich boli
mnohí iní svätí v starej zmluve, ktorí sa
týmto patriarchom vyrovnajú vo viere a oddanosti. A predsa sa Boh nevolá Bohom
Mojiovým alebo Dávidovým, èi Danielovým. On sám seba nazýva Bohom Abraháma, Izáka a Jakoba, pretoe títo boli
otcovia, ktorým zjavil seba samého, ako
Boha zmluvy a ktorým dal trojnásobné za-
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s¾úbenie o národe, o semene alebo Mesiáovi a o zas¾úbenej zemi. Boie zas¾úbenia, ktoré dal otcom, vyjadrovali Boí
vzah k nim. To bol ten základ, na ktorom
spoèívala dôvera a nádej Izraela. Odvolávajúc sa na toto meno  Boh Abrahámov,
Izákov a Jakobov  sa pribliovali k Bohu.
Boie mylienky a cesty sú vskutku
rozdielne od naich. A i keï sú v Písme
vyjadrené, èloveku dlho trvá, ne ich pochopí a príjme. Príbehy o Abrahámovi,
Izákovi a Jakobovi sa veobecne prijímajú ako ve¾mi pouèné historické udalosti
a ako obrazy duchovných právd. Ale je
málo tých, ktorí uznávajú zmluvu s Abrahámom ako základ budúcich dejín a oèakávajú ich naplnenie, kedy budú vetky
národy, pod¾a Boieho zas¾úbenia, poehnané s Izraelom, Boím vyvoleným národom. Preto to apotol Pavol nazýva tajomstvom (R 11,25) t.j. nieèo, èo bez Boieho
zjavenia èlovek nemôe objavi, ale èomu
teraz veriaci z pohanov rozumie majú. Nevera Izraela, ktorou pohàdol Pánom slávy,
nezmenila niè na Boej rade. Spôsobila
iba doèasné zavrhnutie a rozptýlenie národa Izrael zobrazené ako vylomenie
prirodzených vetví z olivy (R 11). Ale Boh
ne¾utuje svoje dary a povolanie. Èo zas¾úbil Abrahámovi, èo oznamoval svojimi
prorokmi, je dané z milosti a nemôe by
odvolané. Mesiá, zem a sláva je ich. Jehovaamma (t. j. Hospodin tam  Ez 48,35),
musí ete by meno Jeruzalema. Zo Siona
vzíde zákon svetla a lásky a pokoja vetkým národom! Vzkriesenie Izraela bude
obnovením zeme (R 11, 15). Ako boli vetky vyslobodenia z cudziny predobrazom,
to posledné vyslobodenie povedie sám
Hospodin a Izrael bude oslávený; a národy
budú chodi v jeho svetle a králi v odblesku
jeho slávy, ktorý sa zaskveje nad ním
(Iz 60,1-3). Túto Boiu radu zvestoval aj
anjel Márii, ktorý preto zostúpil z nebeských výin: Pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca a bude kra¾ova nad
domom Jakobovým a na veky a jeho
krá¾ovstvu nebude konca (L 1,32-33).

KRESAN
Viïte teda, aký význam má toto meno
a ma bude, kým trvajú slnko, mesiac
a hviezdy, ako povedal Boh skrze Jeremiáa: Ake uhnú tieto ustanovenia
spred mojej tváre, hovorí Hospodin,
vtedy prestane aj semä Izraelovo by
národom pred mojou tvárou po vetky
dni (Jr 31,36). Izrael ete bude chváli
Boha v tisícroènom krá¾ovstve ako Boha
Abraháma, Izáka a Jakoba; a vetky národy spolu s Izraelom budú oslavova
Boha a radova sa z tej celý svet v sebe
zahròujúcej zmluvy, uzavretej s týmito otcami. A samotní patriarchovia uvidia s radosou naplnenie zas¾úbenia: zas¾úbenú
(budúcu) poehnanú zem, celú zem poehnanú  keï ako posledný zostúpi na
novú zem z neba mesto Nový Jeruzalem
a stánok Boí bude s ¾uïmi na veky. Pán
Jei je zo semena Dávidovho, zo semena Abrahámovho (Mt 1). Izrael je vyvolený v Òom na vetky veky. Dejiny Izraela
sa ete takmer ani nezaèali. Verní z Izraela, jadro národa, aj keï tvorili meninu,
èakali, verili a dúfali. Pri prvom príchode
Mesiáa Ho národ zavrhol, ale ostatky, pod¾a vyvolenia milosti, uverili. Po celú dobu
Izraelovej národnej nevery a rozptýlenosti sú vo vetkých èasoch niektorí, ktorí ako
zástupcovia pravého semena veria; ale
skutoèné dejiny Izraela, tie pod¾a veènej
Boej rady a predpovedí prorokov a zvestovania anjela Gabriela, sa ete nezaèali.
Ich zem je Palestína, ich Krá¾ je Jei,
syn Dávidov. Poèiatok kra¾ovania je Jeho
návrat, keï Jeho nohy spoèinú na Olivovom vrchu: A Hospodin vyjde a bude bojova proti týmto národom ako v deò,
v ktorý bojuje, v deò bitky. A jeho nohy
budú stá toho dòa na Olivovom vrchu, ktorý je naproti Jeruzalemu od východu, a Olivový vrch sa rozdvojí... (Za
14,3-4). Vtedy vyleje svojho Ducha na Júdu a obyvate¾ov Jeruzalema: A stane
sa toho dòa, e budem h¾ada zahladi
vetky tie národy, ktoré prijdú na Jeruzalem. A vylejem na dom Dávidov a na
obyvate¾ov Jeruzalema Ducha milosti
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a pokorných prosieb, a obrátia svoj zrete¾ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli
a budú narieka nad ním, ako niekto
narieka nad svojím jediným a budú horko alosti nad ním, ako niekto alostí
nad svojím prvorodeným (Za 12,9-10).

Potom sa u Izrael nikdy viac neodvráti.
Ich pravý Dávid bude nad nimi panova
a vetky národy sa budú veseli s Hospodinovým ¾udom. Vtedy sa splní to slovo, e zem bude naplnená známosou
Hospodina ako je naplnené more vodami.

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 23., 16. 3. 1964

BOHU ¼ÚBA PROSBA
Jedno si iadam od Hospodina, iba to
budem h¾ada: aby som mohol býva
v dome Hospodinovom po vetky dni
svojho ivota, aby som h¾adel na krásu Hospodinovu a spytoval v jeho
chráme; ( 27,4).
Roztritá povaha a nekoncentrovaná
myse¾ pôsobia èlovekovi iba slabos a sklamanie. Èlovek jednej knihy  Biblie sa stane významným a èlovek jednej snahy sa
doèká úspechu. Nech sú nae mysle zamerané na nebeské veci, lebo Boh nás
posudzuje pod¾a túby srdca. On príjme aj
vô¾u za skutok od svojich úprimných detí.
Pod¾a náho textu sa majú nies nae
túby po Hospodinovi. V Òom je studnica,
z ktorej máme èerpa svojimi vedrami. To
sú tie pravé dvere, na ktoré nikto zbytoène nezaklope. To je nevyèerpate¾ná banka, z ktorej môeme neobmedzene vybera. No, keï iadame od Hospodina, dosahujeme naplnenie svojich túob. Pravda,
tie musia by pokorné a posvätené.
Od Dávida v spomenutom èase by
sme èakali, e si bude iada od Hospodina odpoèinok a iné. Ale on si iada iba
to jedno, vetko iné necháva stranou.
Chcel býva v dome Hospodinovom.
Bez praktickej snahy sú nae túby
ako oblaky bez vody. Len keï bývame
v Jeho dome, máme s Ním obecenstvo.
Tam vidíme krásu Boieho charakteru.

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 23., 6. 3. 1964

ZDANLIVO NEVYPOÈUTÉ
MODLITBY
A Boh mi povedal: Nebude stava
môjmu menu dom (2Pa 28,3).
Tu máme vzor zdanlivo nevypoèutej modlitby Dávida. Dávid chcel stava Hospodinovi dom, ale Boh mu povedal: Nie ty,
ale tvoj syn ho bude stava. Boh si Dávidovu modlitbu vypoèul, ale splnil pod¾a
svojej vôle, nie pod¾a vôle Dávida. Podobné boli tri modlitby apotola Pavla, v ktorých prosil Pána, aby ho zbavil ostòa v tele. Aj tieto Pán poèul, ale sa rozhodol, e
ich nenaplní, a bolo to pre Pavlovo dobro.
V skutoènosti boli obaja vypoèutí.
Dávid sa uspokojil, keï poèul, e Boí
dom postaví jeho syn alamún. A Pavol
dosiahol milos, v ktorej sa mohol chváli
aj svojou slabosou, svojím ostòom v tele.
V oboch prípadoch prila neèakaná
odpoveï. A èi tomu nie je tak aj s naimi
modlitbami? Boli sme vypoèutí, ale nestalo sa pod¾a náho elania alebo pod¾a
toho, ako sme si to predstavovali. Boie
naplnenie bolo odliné od naej vôle. Preto sa niekedy stane, e si ani nepovimneme, e sme boli vypoèutí.
Ale niektoré prosby nebudú nikdy vypoèuté a dobre, e nie sú. Na tie prosby
sa vzahujú slová: ...prosíte a neberiete,
pretoe si zle prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkoiach (Jk 4,3).

Nech sa stane Jeho vô¾a.
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Nu povedal som vám,
e zomriete vo svojich hriechoch;
lebo ak neuveríte, e ja som,
zomriete vo svojich hriechoch
(J 8,24)
Srdeène pozývame k Boiemu slovu
kázanému v nede¾u od 15,00  16,00 hod.
a v stredu od 18,30  19,30 hod. v zborovom
dome Kresanského zboru v Bratislave
na Tehelnej 22.

ODPORÚÈAME

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