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ÚVOD
Miroslav Vyhnánek

VÝHOVORKY
Výhovorky pred ¾uïmi
No, ten sa ale vyhovára..., ko¾ko ráz
sme si toto povedali v duchu pri rozhovore s èlovekom, ktorý sa vykrúcal, len
aby si nemusel prizna chybu. S¾úbil, e
príde, ale nemohol, lebo... miesto toho,
aby povedal priamo, e na to zabudol.
Ale ak sme úprimní, priznáme, e aj
my sme boli v situáciách, v ktorých sme
h¾adali zámienky, k¾uèkovali a okolkovali.
A boli to len výhovorky, ktorými sme uhýbali pred pravdou.
Vyhováranie, okolky, vykrúcaèky, lavírovanie, sú márnymi snahami ospravedlni sa. Donáajú nám iba hanbu a stratu
dôvery, keï v oèiach ¾udí, pred ktorými sa
vyhovárame, vidíme otázku a výèitku:
Preèo radej nepovie pravdu? Preèo
klame?
Milí èitatelia, ak je to takto, preèo sa
teda vyhýbame poveda pravdu o svojom
zlyhaní? Pretoe je to pokorujúce. Ale
poveda pravdu je aj oslobodzujúce od
viny a ospravedlòujúce. Prináa odpustenie. Ba, dokonca, uznanie v oèiach ¾udí.
O takých si hovoríme: Je pravdivý. Neklame. To by som asi nedokázal.
A napriek faktu, e ten èlovek zlyhal,
váime si ho a dôverujeme mu. Pretoe
pravdivému èloveku mono veri napriek
tomu, e zlyhal.

Výhovorky pred Bohom
Ak sú výhovorky tak prieh¾adné pred
¾uïmi, ako by mohli obstá pred Bohom?
l

Nemôem veri v existenciu Boha

Kadý èlovek sa raz vo svojom ivote
stretne s otázkou Boej existencie. Je

Boh? Táto otázka núti èloveka zauja
vnútorný postoj k Bohu. Pretoe Boha
nemono zrakom vidie, musíme v Boha
alebo veri, alebo neveri.
Tí ¾ahostajní to nerieia. Je im jedno,
èo bude po smrti. Nevidite¾né veci ich nezaujímajú, ani to, èi je Boh, nebo, peklo...
Nedbajú, e kodia svojej nehmotnej dui, ktorá sa potrebuje oèisti od previnení.
Vetci, èo sa rozhodnú, vnútri Boha
neprija, musia si to pred sebou odôvodni. Najèastejie výhovorkou, e im Boh
nedal dostatoèný dôkaz o svojej existencii. A uspokoja sa. Veï, ak Boh je, iste uzná toto ako závaný argument a neodsúdi nás pre postoj nevery v Boha do pekla.

Èo hovorí Písmo na výhovorku z nevery v Boha?
Písmo hovorí, e sme pred Bohom bez
výhovorky: ...pretoe to, èo sa môe
vedie o Bohu, je im zjavné, pretoe
im to Boh zjavil. Lebo jeho, len zmyslom due pochopite¾né nevidite¾nosti
vidie od stvorenia sveta po uèinených veciach, toti jeho veènú moc
a bostvo, aby boli bez výhovorky.
(R 1,19-20).
Svet, ktorý Boh stvoril, je dostatoèný
prejav Bostva a veènej moci pre ¾udskú
duu. A zavrhnutie Boha, svojho Stvorite¾a, je vedomý hriech voèi Bohu a svojej
veènej dui.
Preto je napísané: Lebo èoe to
osoí èloveku, keby získal hoci aj celý
svet a svoju duu utratil? Alebo aké
výmenné dá èlovek za svoju duu?
(Mt 16,26).
Ale Boh nechce, aby èlovek zahynul.
A okrem dôkazu o svojej existencii a Boskej moci Stvorite¾a sa nám zjavil aj ako
Boh Spasite¾: Lebo sa zjavila milos
Boia, spasite¾ná vetkým ¾uïom,...
(Tt 2,11).
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Ako sa zjavil Boh Spasite¾
Milí èitatelia, ak sa pýtame, ako a v èom
sa zjavila Boia milos a voèi komu, a to
sú Bohu ¾úbe otázky, tak v Písme je jasná
odpoveï: V poslaní Spasite¾a. V Pánovi
Jeiovi, Svätom a Spravodlivom Boom
Synovi. Lebo nepriiel, aby súdil svet, ale
aby bol svet spasený skrze neho.

V èom sa zjavila Boia milos
l
l

l

V mene Jei, ktoré znamená. Boh,
ná Spasite¾.
V Jeho slovách o Boom spasení. Pán
Jei opakovane hovoril e priiel
spasi svet.
V Jeho spasite¾nej obeti pred Bohom
za nespravodlivých, hrienych a bezboných ¾udí. Pán Jei hovoril, e
priiel zomrie za nae hriechy a vsta
z màtvych pre nae ospravedlnenie
u Boha.

Boh oznamuje, e za bezboných ¾udí
zomrel Pán Jei: Lebo Kristus, keï
sme ete boli slabí, ete za èasu zomrel za bezboných. (R 5,6).
Boh oznamuje, e nám dáva dôkaz
svojej lásky v smrti Pána Jeia: Ale
Boh tak dokazuje svoju lásku naproti
nám, e keï sme ete boli hrienikmi,
Kristus zomrel za nás. (R 5,8).
Boh je Svätý a Spravodlivý Spasite¾.
Preto si pripravil obe, ktorou dokonale
oèisuje hrienika. Toto spasenie je Boie
a je dokonalé. Je to akt Boej lásky a
Boieho zmilovania sa nad nami hrienikmi. Lebo tak Boh miloval svet, e svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto,
kto verí v neho nezahynul, ale mal
veèný ivot. (J 3,16).

Dva postoje
k Bohu Spasite¾ovi
Sú len dva postoje k zjavenej Boej
milosti. Prijatie Pána Jeia za svojho
Spasite¾a vierou a odmietnutie v nevere.

Preèo vetci neveria?
l

l

Preto, e ich poniuje pravda, e sú
pred Bohom hrieni a bezboní a potrebujú Spasite¾a.
Neveria, e bez Pána Jeia zahynú
pre svoje hriechy.

Ak pravdivé priznanie viny èloveku, hoci poniuje, no donáa ospravedlnenie
v oèiach ¾udí, èi je hanba prizna Bohu
pravdu o svojej vine a prija ako hrienik
odpustenie hriechov?
Colníkovi z èasu Pána Jeia to nebolo aké. aké bolo bremeno vín na jeho
svedomí. Volal k Bohu: Boe, buï milostivý mne hrienemu! (L 18,13) a bol
pred Bohom ospravedlnený. Dosiahol
odpustenie hriechov a pokoj v dui. Pán
Jei povedal o òom: Hovorím vám, e
tento odiiel ospravedlnený... Lebo
kadý, kto sa poniuje, bude povýený. (L 18,14).

Èo hovorí Pán Jei na výhovorku z nevery v Neho?
Keby som nebol priiel a nebol im
hovoril, nemali by hriechu, ale teraz
nemajú výhovorky zo svojho hriechu.
(J 15,22). Poèuli, ale nechceli prija pravdu o svojom stave pred Bohom a pravdu
o spasení vierou v Boieho Syna: Ale
nechcete prís ku mne, aby ste mali
ivot. (J 5,40).
Bez viery v Pána Jeia niet odpustenia hriechov pred Bohom. Pán Jei
povedal o dôsledku nevery ¾uïom, ktorí
Mu neverili: A keby niekto poèul moje
slová a neuveril by, ja ho nesúdim,
lebo som nepriiel nato, aby som súdil
svet, ale aby som spasil svet. Kto
mnou pohàda a neprijíma mojich slov,
ten má, kto by ho súdil  slovo, ktoré
som hovoril, to ho bude súdi v posledný deò; lebo ja som nehovoril sám
od seba, ale ten, ktorý ma poslal, sám
Otec, mi prikázal, èo mám poveda a èo
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hovori. A viem, e jeho prikázanie
je veèný ivot. Èo tedy ja hovorím,
ako mi povedal Otec, tak hovorím.
(J 12,47-50).

Milí èitatelia,
l

Neh¾adajte výhovorky, ale èiòte pokánie a verte v evanjelium. Volajte ako
hrienici k Pánovi Jeiovi a prijmite
odpustenie hriechov zas¾úbené Bohom pre obe Pána Jeia:

Nech vám je tedy známe,... e skrze
toho sa vám zvestuje odpustenie hriechov, a od vetkého, od èoho ste v zá-

kone Mojiovom nemohli by ospravedlnení, v òom sa ospravedlòuje kadý, kto verí v neho. (Sk 13,38-39).
l

Prijmite Pána Jeia a s Ním vojdete
do veènosti ako Boie deti k milujúcemu Otcovi, ako to zas¾úbil Pán Jei:

Ja som cesta, pravda i ivot; nikto
nepríde k Otcovi, len skrze mòa.
(J 14,6).
Otèe, ktorých si mi dal, chcem,
aby kde som ja, aj oni tam so mnou
boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi
dal, lebo si ma miloval pred zaloením
sveta. (J 17,24).

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.

Ervín Koník

DVE SKUPINY ¼UDÍ

(Prepis a úprava kázne z 20. 1. 2019)
Celé Boie slovo nás uèí, e pred Bohom
sú len dve skupiny ¾udí. e ¾udia sa pod¾a
vzahu k Boiemu slovu, pod¾a svojej
poslunosti Boiemu slovu, delia na bohabojných, veriacich Bohu, ktorí poslúchajú Boha a na tých, ktorí sa Boha neboja, neveria Bohu a neposlúchajú Ho.

Jedných je mnoho
a druhých málo
Pán Jei hovoril, e tých, ktorí sa vyznaèujú neposlunosou, svojvô¾ou a vzdorom k tomu, èo Boh jasne hovorí vo svojom slove, je mnoho a tých, ktorí sú Bohu
vo svojej viere posluní, málo: Vojdite
tesnou bránou; lebo je priestranná
brána a iroká cesta, ktorá vedie do
zahynutia, a mnoho je tých, ktorí òou

vchádzajú; lebo je tesná brána a úzka
cesta, ktorá vedie do ivota, a málo je
tých, ktorí ju nachádzajú. (Mt 7,13-14).

Nielen pozna Boie slovo
ale pozna a poslúcha
Milí èitatelia, nato nám bolo zanechané
Boie slovo, aby sme ho nielen poznali,
a pozna aká je Boia vô¾a je dôleité, ale
aby sme pod¾a Boej vôle aj ili, konali ju
a poslúchali.

Prvá smr
 ¾udská smrte¾nos
Neposlunos Adama usmrtila. A usmrcuje i nás, ako hovorí Písmo: Preto ako
skrze jedného èloveka voiel hriech do
sveta a skrze hriech smr, a tak prela
smr na vetkých ¾udí, pretoe vetci
zhreili... smr kra¾ovala od Adama a
po Mojia i nad tými, ktorí nehreili
podobným prestúpením ako Adam...
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Lebo odplatou za hriech je smr, ale
darom Boím daným z milosti, je
veèný ivot, v Kristu Jeiovi, naom
Pánovi. (R 6,23).
¼udská smrte¾nos je dôsledok neposlunosti Bohu. O tejto pravde nám
svedèí Boie slovo: uloené je ¾uïom
raz zomrie... (d 9,27).
Smr vládne nad kadým èlovekom.
A kadý sa presvedèí o tom, e jeho
neposlunos má za následok jeho smr.
Fyzická smr je Boím slovom definovaná
ako prvá smr.

Druhá smr
 veèné zahynutie
Boh poslal ¾udstvu po Pánovi Jeiovi
slovo milosti. A varuje nás pred veèným
zahynutím pre neposlunos Boiemu
Synovi.
Lebo veèné zahynutie je ove¾a vánejie ako si èlovek myslí: Je to nies
spravodlivý Boí hnev pre odmietnutie
Boha Spasite¾a. Preto, e neposlúchli
evanjelium Pána Jeia Krista, ktorým by
boli oèistení od svojich hriechov.
Biblia dôrazne varuje pred touto
neposlunosou: ktorí neposlúchajú
evanjelium náho Pána Jeia Krista,
ktorí ponesú pomstu, veèné zahynutie,
preè od tvári Pánovej a od slávy jeho
mocnosti... (2Ts 1,8-9). ...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 2,8-10).

Preèo Boh poslal
Pána Jeia?
Milí èitatelia, Boh poslal svojho Syna za
Spasite¾a sveta predtým, ne Ho pole
ako Sudcu.
Za svojho prvého príchodu na svet
o tom èasto hovoril Pán Jei, keï jednal

s hrienikmi hodnými odsúdenia v Boej
milosti.
V evanjeliu Jána je opísaný príbeh
o ene v Izraeli pristihnutej v cudzolostve.
Náboenskí predstavitelia ju priviedli
k Pánovi Jeiovi k odsúdeniu: ...povedali mu: Uèite¾u, táto ena bola pristihnutá pri skutku, keï cudzoloila.
A v zákone nám prikázal Moji kameòova také eny, nu èo ty hovorí?
Ale to povedali, pokúajúc ho, aby ho
mohli obalova. A Jei sa zohol dolu a písal prstom na zem. A keï sa ho
len neprestávali opytova, pozdvihol
sa a povedal im: Kto z vás je bez
hriechu, nech prvý hodí na òu kameò.
A opä sa zohol dolu a písal na zem.
Ale oni poèujúc to a súc obviòovaní
od svojho svedomia vychádzali jeden
po druhom, poènúc od starích a po
posledných a zanechaný bol Jei
sám, i ena, stojaca v prostriedku.
A keï sa zase pozdvihol Jei a nevidel nikoho okrem eny, povedal jej:
eno, kde sú tamtí tvoji alobníci? Èi
a niktorý neodsúdil? A ona riekla:
Niktorý, Pane. A Jei jej povedal: Ani
ja a neodsudzujem; iï a nehre viacej. (J 8,3-11).

Pán Jei má právo súdi
Pred Pána Jeia priviedli hrienicu jej
alobníci ako pred Sudcu.
Milí èitatelia, a Pán Jei bude skutoène raz súdi vetkých hrienikov, ivých i màtvych: ...ktorí vydajú poèet
tomu, ktorý je hotový súdi ivých
i màtvych. (1Pt 4,5). ..ktorého i zabili
povesiac na drevo. Toho Boh vzkriesil
tretieho dòa a dal mu, aby sa zjavil...,
nám, ktorí sme s ním jedli a pili po jeho
vstaní z màtvych. A prikázal nám, aby
sme hlásali ¾udu a dôrazne svedèili, e
on je tým od Boha urèeným sudcom
ivých aj màtvych. (Sk 10,39-42). Pán
Jei je Bohom ustanovený sudca.
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Základ práva Pána Jeia
odpúa hriechy
Ale v tomto príbehu je nám predstavený
ako Boh plný milosti a pravdy, ktorý odpúa hriechy. A to na základe Boej
spravodlivosti, pre ktorú trpel na kríi
a okúsil smr, ktorá je odplatou za hriechy celého ¾udstva. Má právo odpúa aj
nae hriechy, pretoe On okúsil za ne
Boí súd.
Na tomto základe Pán Jei odpúal
hriechy v tej dobe, keï tu chodil a odpúa i dnes, pretoe On je ten, ktorý za
kadý hriech a za kadého okúsil smr na
kríi.
Milí èitatelia, aj v tom príbehu z evanjelia Jána vidíme tie dve skupiny ¾udí.
A jedno majú spoloèné: Vetci sú hrieni.
Tak ako to hovorí Písmo: Lebo nieto
rozdielu, lebo vetci zhreili a postrádajú slávy Boej... (R 3,23). No nie
vetci to uznávajú a Bohu vyznávajú.

Bez pokánia niet odpustenia
Pred Bohom je kadé prestúpenie Jeho
zákona hriech, ktorý bude súdi. Aj za
prestúpenie príkazu: Nescudzoloí!
a Nepoiada! Pretoe sú prekroèením Boieho práva a naruením Boej
spravodlivosti. Písmo hovorí: Lebo ten,
kto by zachoval celý zákon a klesol by
v jednom prikázaní, previnil sa proti
vetkým. Lebo ten, ktorý povedal:
Nescudzoloí!, povedal i: Nezabije!
Ak tedy necudzoloí, ale vradí, si
priestupníkom zákona. (Jk 2,10-11).
Aj v biblickom príbehu ¾udia, ktorí vystupujú pred Pánom Jeiom, vetci sú
hrienici. Hrienici súdia hrienicu pred
Svätým a Spravodlivým Boím Synom.
A predsa je medzi nimi jeden rozdiel, rozdiel v postoji k svojim hriechom a k Pánovi Jeiovi.
Tá ena sa neobhajovala. Stála ako
vinná pred Pánom Jeiom. Uznávala, e

7
je hodná smrti za svoj skutok. Ona sa
nebránila.
Ale jej alobníci, ktorí boli slovom
Pána Jeia vnútorne obviòovaní od svojho svedomia, neuznávali sa za hodných
smrti. A èo je ete horie, neverili v Pána
Jeia, e je Boí Syn, ktorý má moc
odpúa hriechy. Preto odili od Neho
bez pokánia. Oni mohli tie poèu slová
milosti, ale ich duchovná pýcha im v tom
zabránila. Povaovali sami seba za dostatoène spravodlivých.
Milí èitatelia, i dnes Svätý Duch slovom Pána Jeia obviòuje o hriechu. A to
najhorie, èo môe èlovek vtedy urobi je,
e to neuznáva. Srdcom odíde od toho
slova bez pokánia a viery v Pána Jeia,
ktorý zomrel za ich hriechy, aby im boli
z milosti spravodlivo odpustené.
Tá ena ale stála pred Pánom Jeiom vo svojej vine a èakala na spravodlivé odsúdenie. A poèula slovo milosti
od Syna Boieho, Pána Jeia. Nie slová
odsúdenia: A Jei jej povedal: Ani ja
a neodsudzujem; iï a nehre viacej.
(J 8,11).
Milí èitatelia, do ktorej skupiny patríte?
Do skupiny samospravodlivých a lepích
ne ostatní, ktorí nepotrebujú pokánie
a vieru v Pána Jeia, aby im mohlo by
odpustené? Ten najväèí hriech zo vetkých, ktoré èlovek má je, keï neverí v Boieho Syna, ktorého Boh poslal za jediného Spasite¾a. Neveri Bohu, ktorý vydal
o svojom Synovi svedectvo: Toto je ten
môj milovaný Syn, v ktorom sa mi
za¾úbilo, toho poèúvajte. (Mt 17,5).
Prijmite svedectvo apotola Jána: A my
sme videli a svedèíme, e Otec poslal
Syna za Spasite¾a sveta. (1J 5,14).
Otec poslal Syna. A Syn, ten Spravodlivý Sudca priiel, aby sa stal Spasite¾om, aby nás zachránil milosou, ktorú potrebujeme vetci, pretoe: Vetci
zhreili (R 3,23).
Milí èitatelia, priznajte a vyznajte pred
Pánom Jeiom svoje hriechy. On volá
k sebe hrienikov: Poïte ku mne vetci,
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ktorí pracujete a ste obtiaení, a ja vám
dám odpoèinutie. (Mt 11,28). Nenamáhajte sa ich zbavi dobrými skutkami
a polepovaním sa. Nepremárnite èas
svojho ivota. Prijmite Pána Jeia ako
hrienici svojho Spasite¾a a Pána. On
zomrel za nae hriechy a vstal z màtvych
pre nae ospravedlnenie. Tak, skrze smr
a vzkriesenie Pána Jeia, nám Boh
pripravil odpustenie hriechov a veèný ivot. Príïte dnes v modlitbe pokánia k Pánovi Jeiovi, vyznajte mu svoje hriechy
a prijmite odpustenie, ktoré Boh zas¾úbil
kadému, kto verí v Neho. Neodkladajte,
aby ste nepremekali èas svojho spasenia a nezomreli neoèistení od svojich
hriechov krvou Pána Jeia Krista: Keï
vyznávame svoje hriechy, verný je
a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a oèistil nás od kadej neprávosti. (1J 1,9).
Preto, milí èitatelia, uverte Bohu,
uverte Pánu Jeiovi, lebo On jediný aj
vám môe odpusti a oèisti vás svojou
krvou a da vám ako dar svoju spravodlivos.

Charles Mackintosh

Poznámky k 1. knihe Mojiovej. 4. kapitole

KAIN A ÁBEL
 DVE SKUPINY ¼UDÍ
(upravené)

Písmo nám ukazuje v osobe Kaina
a Ábela dve skupiny ¾udí. V Kainovi ¾udí,
ktorí pristupujú k Bohu pod¾a vlastných
predstáv o Bohu a v Ábelovi ¾udí, ktorí
prichádzajú k Bohu pod¾a Boieho slova.

¼udské náboenstvo
alebo Boia viera
Kain je v Písme prvý predstavite¾ vetkých náboensky zmý¾ajúcich ¾udí
a Ábel vetkých v pravde veriacich.
Okrem zmý¾ania boli rovnakí. Obaja sa

narodili mimo raja ako synovia padlého
Adama. Obaja boli hrieni a mali zlú povahu a neèisté svedomie. Ani jeden nebol
bez viny. Mali totonú ¾udskú hrienu prirodzenos.

Písmo o ¾udskej
padlej prirodzenosti
Je dobré ma v tomto bode jasno, aby
sme mohli porozumie Boej milosti a viere. Keby bol jeden prirodzene dobrý a druhý zlý, to by znamenalo, e jeden z nich
nemá podiel ani na padlej prirodzenosti
svojho otca, ani na jeho údele kvôli pádu.
Mal by vo¾ný prístup k stromu ivota a nebol by smrte¾ný. Nemal by vinu, nepotreboval by zmilovanie Boie, nepotreboval
by ani obe zmierenia s Bohom, ani pristupova k Bohu vierou. Bol by v raji v Boej prítomnosti, ako jeho otec pred pádom. Písmo by ho neopisovalo ako Ábela, hrienika, pre ukázanie pôsobenia
milosti a prejavov viery.

¼udská náuka
o prirodzenosti èloveka
Tá vychádza z predpokladu, e èlovek sa
rodí s vlastnosami, ktoré, ak sa rozvíjajú,
urobia ho schopným a spôsobilým prís
k Bohu. Èo je priamym popretím Písma.

Nenapravite¾nos
¾udskej prirodzenosti
Boie slovo uèí dôrazne o skazenosti èloveka, ktorá nech je v akomko¾vek stupni
vývoja, zostáva rovnakou a nemono ju
vylepi. Písmo ju nazýva telom. Pán Jei sa o nej vyjadril tak isto: Èo sa narodilo z tela, je telo, a èo sa narodilo
z Ducha je Duch. (J 3,6). Nehovorí len,
je telesné, ale telo a Duch. Charakter
èloveka urèuje jeho pôvod.
Ak niekedy bola vhodná príleitos
ukáza èo je v èloveku, tak to bolo za i-
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vota Kaina a Ábela. Ak by bolo v ¾udskej
prirodzenosti nieèo, èím by si mohli vykúpi nevinnos a prístup do raja, tak práve
vtedy by bol na to vhodný okamih. Ale nenalo sa. Obaja mui boli telo. Kain aj Ábel
boli hynúcimi hrienikmi. Neboli nevinní.

Adam stratil nevinnos
navdy
Adam svojou neposlunosou stratil navdy svoju nevinnos. Nikdy viac ju nedosiahol. Je len hlavou padlého potomstva, ktoré sa stalo hrienym jeho neposlunosou: Lebo ako neposlunosou toho jedného, stali sa mnohí
hrienymi... (R 5,19).

Adam je skazený prameò
a odumretý kmeò
Adam sa stal, èo sa týka jeho osobne,
skazeným prameòom a odumretým kmeòom. Z Adama vziiel skazený prúd
znièeného a vinou obaeného ¾udstva.
Z Adama vyrástli vetvy mravne i duchovne màtveho ¾udstva. Aký je pôvodca, také
je potomstvo: Aký bol ten zemský, takí
aj vetci zemskí... (1K 15,48).

Adam je predmet milosti
Ale v Adamovi vidíme tie predmet
milosti, majite¾a a predstavite¾a ivej viery
v zas¾úbeného Vyslobodite¾a, èo nepochádzalo z Adamovej, ale Boskej prirodzenosti. Preto sa nededilo. Bola to vlastníctvo jeho osobnej viery. Adam nemohol
svoju vieru odkáza Kainovi alebo Ábelovi. e ju mal, bolo ovocím Boej lásky.

V èom sa líili Kain a Ábel
Èo sa týka ich ¾udskej prirodzenosti, boli
rovnakí. Rozdiel nebol v nich samotných,
ale v ich obetiach. A stalo sa po èase,
e Kain doniesol Hospodinovi obetný

dar z plodu zeme; A doniesol aj Ábel
z prvorodených svojho stáda a z ich
tuku. A Hospodin pohliadol milostivo
na Ábela a na jeho obetný dar. Ale na
Kaina ani na jeho obetný dar nepohliadol a preto sa Kain ve¾mi rozpálil hnevom... (1M 4,3-5).
Kain obetoval Bohu ovocie zloreèenej zeme, pretoe neveril Bohu, e krv
obeti odstraòuje Boie zloreèenstvo. Keby mal vieru, tá by ho u vtedy pouèila,
e: ...bez vyliatia krvi, nedeje sa odpustenie. (d 9,22). To je ve¾ká a základná pravda. Kain bol hrienik a preto
medzi ním a Svätým Bohom stála smr.
Ale on vo svojej obeti nevyznáva, e je
hrienik pred Bohom, hodný smrti. Neprináa vo svojej obeti jej ivot ako
náhradu za svoju hrienos, aby tak
vyhovel poiadavkám Boej Svätosti.
Kain jedná s Bohom ako rovný s rovným,
e Boh rád prijme, èo mu daruje z plodov
zloreèenej zeme, dorobených v pote tvári.

Prístup k Bohu bez viery
Kain vyjadril vo svojej obeti celý postoj
k Bohu. A èlovek sa nechápavo pýta:
Akú prijate¾nejiu obe by mohol èlovek
prinies Bohu, ako to, èo dopestoval
namáhavou prácou v pote tvári? Tak
zmý¾a kadý náboensky zaloený
èlovek. Ale je napísané: Boh, ktorý uèinil svet a vetko, èo je na òom, súc
Pánom nebies a zeme nebýva v chrámoch uèinených rukou, ani sa mu
neslúi ¾udskými rukami, ako èo by
nieèo potreboval, lebo veï on sám dáva vetkému ivot a dych a vetko...
(Sk 17,24-25).

Kainova obe odha¾uje
jeho neveru
Kainova obe bez krvi odha¾uje jeho
srdce. Nepovauje sa pred Bohom za
hrienika nehodného Boej prítomnosti.
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Neprináa ju, aby dosiahol milos v Boích oèiach pre svoju vieru v smr Bohu
¾úbej obeti. Kainova obe ho nemohla
zbavi viny a smrti. Nebola dostatoènou
základòou Bohu pre prijatie hrienika.
Kainova obe dokazuje absenciu poznania seba a Boha. Preto je Bohu neprijate¾ná a zavrhnutia hodná.
Kain má mnoho miliónov nasledovníkov. Kainova bohosluba sa rozírila po
celom svete.

Kto je darca
Èlovek by rád urobil z Boha Darcu  obdarovaného, akoby od èloveka Boh nieèo
potreboval. Tento postoj k Bohu úplne odha¾uje ¾udskú ctiiados, v ktorej si chce
Boha nakloni svojimi darmi. A ete viac.
Odha¾uje pýchu. Robí sa väèím, ne je
Boh. Lebo väèí je darca ne obdarovaný: ...nesporne,... menie sa poehnáva od väèieho... (d 7,7). Len oslepená myse¾ jedná s Bohom ako s èlovekom.
Nevidí Boha ako Darcu, ktorý dáva ¾uïom vetko potrebné k ivotu i pobonosti: Lebo veï kto som ja, a kto je
môj ¾ud, aby sme mali to¾ko moci obetova tak ochotne ako toto?! Lebo od
teba je to vetko, a vezmúc z tvojej
ruky dali sme tebe. (1Pa 29,14). Nevníma, e Bohu patrí stvorený svet, ktorý
ije z Boích darov: ...kto mu dal prv
nieèo, aby mu to bolo odplatené?
(R 11,35). Je úplne nemoné, aby Boh,
ten ve¾ký Darca, od ¾udí nieèo potreboval.

Èo môe èlovek da Bohu?
¼udia môu da Bohu, len jediné svojmu
Darcovi  pokorné vïaky za vetko, èo
prijíma od Boha svojho Stvorite¾a. Ale i to
iba vo viere.

Prístup k Bohu vo viere
Ábel pristupuje k Bohu ako hrienik na
základe Bohu ¾úbej obeti: A doniesol

aj Ábel z prvorodených svojho stáda
a z ich tuku. (1M 4,4).
Inými slovami, vstupuje vierou do
vzneenej pravdy, e k Bohu môe
pristupova hrienik prostredníctvom
smrti a preliatej krvi obeti za jeho hriechy.
Medzi hrienym Ábelom a Svätým Bohom stojí bezúhonná obe, v ktorej sa mu
dostáva miesto Boieho súdu Boie
zmilovanie.
Kadý od Boha usvedèený hrienik
v srdci vníma, e mu patrí Boí súd
a spravodlivá odplata:
Lebo odplatou za hriech je smr...
(R 6,23). Vie, e nemôe odèini svoje
hriechy. Môe sa namáha a snai kona
viac dobrého, môe dáva Bohu s¾uby, e
sa polepí, zmeni spôsob svojho ivota
a u ¾udí dosiahnu uznanie, môe èíta
Bibliu a verne sa zúèastòova náboenských obradov, môe sa i modli, ba i káza iným a to v pote svojej tváre, no
napriek tomu vetkému ho èaká za jeho
hriechy Boí súd a veèné zahynutie.
Pretoe svoje hriechy ani tým vetkým
pred Bohom neoèistí. Ony podliehajú Boiemu hnevu a Boiemu spravodlivému
výroku: Odplatou za hriech je smr!
A toto je pravda, ktorá vedie duu
hrienika ku kríu Pána Jeia Krista.

Smr Pána Jeia
V smrti Pána Jeia za hrienikov môe
hrienik pozna Boie spasenie. Lebo
Pán Jei zomrel za nae hriechy, okúsil
Bohom urèenú smr za hriechy. Tak Boh
miluje due hrienych ¾udí, e sám sa
postaral o to, èo oni nemohli: My vetci
sme zblúdili ako ovce; kadý z nás
sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu,
a Hospodin uvalil ne neho neprávos
vetkých nás. (Iz 53,6), ...aby milosou Boou za kadého okúsil smr..."
(d 2,10), ...tak Boh dokazuje svoju
lásku naproti nám, e keï sme my ete
boli hrienikmi, Kristus zomrel za
nás. (R 5,8).
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Boh odstránil hriech a smr na kríi
v smrti svojho Syna, náho Spasite¾a,
Pána Jeia.
A s¾ubuje, e kadému, kto tomu uverí, krv Pána Jeia oèisuje raz a navdy jeho hriechy pred Bohom: Ktorý
neuetril vlastného Syna, ale ho ta dal
za nás za vetkých, ako by nám potom s ním i vetkého nedaroval? Nech
vám je tedy známe,... e skrze toho sa
vám zvestuje odpustenie hriechov...
(Sk 13,38). ...v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov pod¾a bohatstva jeho milosti...
(Ef 1,9).

Vzkriesenie Pána Jeia
Boh vzkriesil svojho Syna pre nae
ospravedlnenie: ...ktorý bol vydaný pre
nae hriechy, a vstal z màtvych pre
nae ospravedlnenie. Ospravedlnení
súc tedy z viery, máme pokoj blíi sa
k Bohu skrze svojho Pána Jeia
Krista, skrze ktorého sme dostali aj
prístup do tejto milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy
Boe. (R 4,25; R 5,1-2). Kde, kto odsúdi? Kristus Jei je, ktorý zomrel,
a viacej, ktorý aj vstal z màtvych, ktorý
aj je po pravici Boej, ktorý sa aj prihovára za nás. (R 8,32.34).
Boh na kríi odstránil hriech a smr
a vo vzkriesení vyviedol na svetlo ivot
a neporuite¾nos: ...ktorý nás spasil
a povolal svätým povolaním, nie pod¾a
naich skutkov, ale pod¾a vlastnej
milosti, ktorá nám je daná v Kristu
Jeiovi pred veènými èasmi, ale zjavená teraz zjavením sa náho Spasite¾a Jeia Krista, ktorý zahladil smr
a vyviedol na svetlo ivot a neporuite¾nos. (2Tm 1,9-10).
Kadého, kto uverí Bohu, neèaká
spravodlivá odplata ale veèný ivot,
spravodlivos a sláva.

Ábelova lepia obe
A toto vetko je zobrazené u v Ábelovej
lepej obeti. Ábel v nej vyznával pravdu
o sebe ako hrienikovi, ktorému patrí
spravodlivá Boia odplata  smr. Obetoval obe Bohu príjemnú, pre ktorú mu Boh
udelil milos. Ábel zaujal vierou v srdci
pred Bohom svoje miesto hrienika a postavil medzi seba a Svätého Boha, ktorý
hriechy nenávidí, smr svojej obete, ako
svojho zástupcu.

Boh Spasite¾
vetkých hrienikov
Boh jedná s kadým èlovekom pod¾a jeho
viery alebo nevery tak, ako jednal na poèiatku ¾udstva s Kainom a Ábelom.
Spasite¾nú vieru pôsobí Svätý Duch
Boím slovom. Nie je to vec ¾udského citu, ani súhlas rozumu. Viera plynie z poznania pravdivého Boha v Boom evanjeliu v Biblii. Berie Boha za slovo a bezhraniène Bohu verí. U ste uverili?
Kresan, roèník I., marec 1948, èíslo 3

ENEVSKÝ VÄZEÒ
(upravené)

Ale ako budú vzýva toho, v ktorého
neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepoèuli? A ako poèujú bez kazate¾a? A zase ako budú káza, keï
nebudú poslaní? Ako je napísané: Aké
krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci!...
Tak teda viera z poèutia a poèutie skrze slovo Boie. (R 10,14-17).
Niie opísaný príbeh z minulosti
potvrdzuje, e:
l
l

kadý hrienik môe uveri, keï poèuje a prijíma Boie slovo,
Boie slovo samo o sebe zachraòuje,
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Pán má svojich poslov k tým, ktorí Ho
potrebujú v kadej dobe.

Pred asi 190 rokmi sa odohral v eneve
nasledujúci príbeh. Súd vyniesol trest
smrti nad muom za vradu, ktorý ho
zlomil. Kajal sa, prosil o milos, ale neskoro. Pod¾a zákona bol zavretý v suteréne
väzenskej budovy a èakal na výkon súdneho rozhodnutia.
Dopoèul sa o òom kresan a poiadal
o povolenie k návteve. Nebolo mu to dovolené. Keï získal informáciu, kde je odsúdený, pristúpil k zamreovanému oknu
a èítal tretiu a tvrtú kapitolu listu Rimanom. Priiel a po slovo: Ale tomu, kto
nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý
ospravedlòuje bezboného, poèíta sa
jeho viera za spravodlivos., zaznel
hlas z cely: Èítajte mi to ete raz. Kresan vyhovel a odiiel.
Potom to zopakoval nieko¾ko krát.
Vimla si ho strá a predviedla k riadite¾ovi väznice. Na otázku èo tam robil,
odpovedal: Chcel som upozorni odsúdeného, kde a ako ete môe dosta
milos. Èítal som mu z Biblie. Keï len
to, s tým môete ís aj k nemu do cely,
odpovedal riadite¾.
Nasledujúci deò bol skutoène zavedený k odsúdenému. Ten mu povedal: Môete mi vysvetli, èo ste èítal? Keï kresan skonèil, opýtal sa ho: Myslíte, e to platí aj pre vraha? Kresan odpovedal: Kristus zomrel nie za spravodlivých ale bezboných. Spravodlivý za nespravodlivých.
On bol vaím zástupcom na kríi pred Bohom, vaím Sudcom. A tento mu uveril.
Èo myslíte vy, milí èitatelia, i keï ste
nikoho nezabili, obstojíte pred Svätým
Bohom so svojimi hriechmi? Aj za vás
a vae hriechy zomrel Pán Jei. To slovo
o spasení bez skutkov vierou na Boha,
ktorý ospravedlòuje bezboných kvôli
smrti Pána Jeia, platí pre vetkých. Boh
èaká len jeden skutok od hrienika, aby
Mu verili a verili v Pána Jeia, ktorého
poslal za Spasite¾a hrienikov.

Súèasníci Pána Jeia, sa ho pýtali,
aký Bohu ¾úby skutok by ich zachránil.
A v Boom slove je o tomto napísané
toto: Vtedy mu povedali: Èo máme robi, aby sme konali skutky Boie? Jei im odpovedal a riekol: To je ten
skutok Boí, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. (J 6,28-29).
Na inom mieste Písma je prehlásené:
A bez viery nie je moné ¾úbi sa Bohu... (d 11,6). A v tom texte, ktorý poèul
odsúdený je varovanie pusti sa k Bohu
bez viery cestou dobrých skutkov: Lebo
ak bol Abrahám ospravedlnený zo
skutkov, má sa èím chváli, ale nie
u Boha. Lebo veï èo hovorí Písmo?
A Abrahám uveril, a bolo mu to poèítané za spravodlivos. Tomu vak, kto
robí skutky, nepoèíta sa mzda pod¾a
milosti, ale pod¾a podlnosti. Ale tomu, kto nerobí skutky, ale verí na toho,
ktorý ospravedlòuje bezboného, poèíta sa jeho viera za spravodlivos...
Blahoslavený èlovek, ktorému Pán
nepoèíta hriechu. (R 4,3-8).
Milí èitatelia, prijmite ako hrienici
Pána Jeia, za svojho Spasite¾a
a budete zachránení.

Miroslav Vyhnánek

CESTA DO NEBA
Zodpovedný èlovek sa pýta: Èo mám
urobi, aby som priiel do neba? Tí úprimní nezostanú len pri tom. Snaia sa by
viac dobrí ako zlí v nádeji, e Boh im
otvorí dvere neba, keï koneèná suma
dobrých skutkov prevýi tie zlé.
Na otázku, èo mám robi, aby som sa
dostal do neba musíme h¾ada odpoveï
u Boha. On urèuje pravidlá vstupu do
neba. A iné kritériá pre vstup do neba ako
Boie v nebi neplatia. Kde sa dozvieme
Boie kritérium pre vstup do neba? Odpoveï znie: V Biblii. Ona je Boím slovom.
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V Biblii Boh hovorí prekvapujúce
veci o ceste do neba:
l
l

Boh ju u vytvoril  netreba ju budova.
Za vstup na cestu netreba niè plati
 cesta do neba je úplne zadarmo.
Boh hovorí zvlátnym jazykom
o ceste do neba:

l

Jedinou cestou do neba je Pán Jei,
Boí syn. A od ¾udí Boh iada iba
jedno  pretoe Boia cesta je svätá,
a vedie k Svätému Bohu, musia sa
necha Bohu oèisti.

Ako oèisuje Boh
Voda, ktorou Boh oèisuje svedomie je
Boie slovo, pravda. A prostriedok oèistenia svedomia od hriechov je krv Pána
Jeia Krista.
Boh oèisuje svedomie
pravdami evanjelia:
1. Boh, Slovo stal sa telom, èlovekom,
zostúpil z neba na svet,
2. Kristus zomrel za nae hriechy,
3. bol pochovaný,
4. vstal z màtvych pre nae ospravedlnenie,
5. posadil sa po Boej pravici v nebi.
Tie pravdy tvoria rebrík do neba.
1. prieèka (horná): Zaèiatok cesty do
neba. Boia cesta do neba sa zaèína
v nebi u Boha. Zhora nadol. Z neba
zostúpil Pán Jei. On je Boh, to Slovo,
ktorým povstalo vetko. Svätý a Spravodlivý Boí Syn. Ak by Pán Jei nezostúpil z neba na Zem, zo Zeme by
do neba nikto nevystúpil, lebo my
vetci sme nesvätí.
2. prieèka: Kristus zomrel za nae hriechy. Prelial krv na oèistenie nás od
naich hriechov.
3. prieèka (dolná): Bol pochovaný. Skutoèná, nie zdanlivá smr na odstránenie hriechu.
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4. prieèka: Cesta zo smrti do ivota: Vstal
z màtvych. Smr je odzbrojená. On je
Spravodlivý. Preto Ho smr nemôe
zadra v ríi màtvych. A On je nádej
spravodlivosti a veèného ivota pre
veriacich.
5. prieèka: Priama cesta hore do neba.
Voiel do neba a posadil sa po pravici
Boej na výsostiach, odkia¾ zostúpil.
Koniec cesty do neba k Otcovi. On je tá
cesta do neba pre kadého hrienika.
Preto povedal: Ja som cesta, pravda
i ivot. Nikto nepríde k Otcovi, len
skrze mòa. (J 14,6).
Kadý, kto odmietne Pána Jeia, odmietne Boiu cestu. Bez Pána Jeia
hrienik zostane nesvätým, neoèisteným
od svojich hriechov. Pre neoèistených
hrienikov nie je miesto v nebi, ale mimo
neba. Nech je to lokálne kdeko¾vek, je
to peklo.

Ako sa mám oèisti?
Boh èaká iba na jedno, na vieru v Toho,
ktorého poslal: To je ten skutok Boí,
aby ste verili v toho, ktorého on
poslal. (J 5,29)
Pán Jei vyzýva hrienikov ku pokániu a viere: Èiòte pokánie a verte
v evanjelium. (Mk 1,15).
l

l

Èiòte pokánie  poníte sa pred Bohom ako odsúdeniahodní hrienici, ktorým patrí pod¾a Boieho práva smr.
Verte v evanjelium  uverte Bohu, e
sú vám z milosti Boej odpustené hriechy pre Pána Jeia Krista, ktorý zomrel
za ne. Obráte svoje srdce k Pánovi
Jeiovi, svojmu Spasite¾ovi a Pánovi.

Boh ude¾uje pokorným milos a v nej odpustenie hriechov a Boiu spravodlivos.
Oboje pod¾a pravdy evanjelia  na základe smrti Spravodlivého za nespravodlivých, Svätého za hrienych.
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A èo potom?
l

l

l

Po pokorení sa a prijatí Pána Jeia,
Boh posiela Svätého Ducha do oèisteného srdca. On zostáva v srdci navdy ako Teite¾ a Uèite¾. Usvedèuje
veriaceho Boím slovom, e je milovaným dieaom.
A v pravde o vzkriesení Syna Boieho
z màtvych im Svätý Duch zjavuje dar
Boej spravodlivosti, ktorá im je v Òom
daná od Boha. Kristus je ich veènou
spravodlivosou pred Bohom.
V pravde Jeho posadenia sa na Boí
trón stáva sa Pán Jei veriacim Pánom. Veriaci vzývajú vo Svätom Duchu meno Pánovo tak, e hovoria:
Pán Jei. Toto je pravé poznanie Jeia ako Boieho Syna a Pána, pre
ktoré Ho vo viere poslúchajú a tak ctia
ako svojho Pána a svojho Boha. Tam
hore, v nebi, kde je ich Pán, je koniec
a cie¾ ich viery.

Milí èitatelia, toto pôsobí Boh
v srdciach svojím slovom o ukriovaní, pochovaní, vzkriesení,
vyvýení a oslávení Pána Jeia
Krista. Boh zachraòuje hrienikov pokáním a vierou, ktorú pôsobí vo vetkých, ktorí sa nepovyujú a v srdci Bohu neoponujú.
Milý èitate¾, poní sa pred tvárou
Boou a ver v Pána Jeia, a bude spasený.
Pierson Arthur Tappan

Kresan, roèník I., február 1948, èíslo 2

BOIE SLOVO
(upravené)

Klaòa sa budem obrátený k chrámu
tvojej svätosti a budem oslavova
tvoje meno pre tvoju milos a pre tvoju

pravdu, lebo si zvelebil nad vetko
svoje meno a svoje slovo. ( 138,2)

Moc Boieho slova
V Boom slove je moc k obvineniu, obráteniu, posväteniu a vybudovaniu kadého, kto ho prijme.

Úèel Boieho slova
Poslaním napísaného Boieho slova je
zjavi, vyvýi a oslávi svojho Autora,
z ktorého pochádza.
Pán Jei  Boie ivé Slovo  priniesol úplné poznanie Boha: Na poèiatku
bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to
Slovo bol Boh... A on, to Slovo sa stalo
telom a stánilo medzi nami... (J 1,1.14).
Pán Jei je ivá prítomnos Boia.
V Òom sa zjavil Boh Otec tak, ako nikdy
predtým.
V Kristovi, vtelenom Slove, Boh oslávil
svoje meno a svoju osobu. Zjavil svoje
srdce, svoju myse¾, vô¾u a Boskú prirodzenos, svoju lásku k hrienikovi. A to
v takej miere, e to zatienilo vetky predolé zjavenia v celom stvorení. Toto bolo
ako denné svetlo v porovnaní so svitaním.

Jedineènos Boieho slova
Len Písmo zverené Izraelu je Boou náukou, ktorou Boh vedie národy k sebe.
Doktor Livingstone zistil na svojich cestách po Afrike, e vetci jeho sprievodcovia boli alebo nespo¾ahliví, alebo
neschopní nájs správny smer. Preto ich
vetkých poslal preè a riadil sa len pod¾a
svojho kompasu. Èo by ale robil, keby
stratil tohto spo¾ahlivého sprievodcu?
Podobne je to s ¾udskými sprievodcami
bez Boieho slova. Za Boie slovo niet
náhrady.
Staré národy, Egypt, Asýria, Perzia,
Rím, Grécko, zanechali po sebe pomníky,
písmo, techniku a umenie. Jedine Judsko
zanechalo budúcim pokoleniam o mnoho
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cennejie dedièstvo  Boie slovo. Umenie sa stalo horeuvedeným národom
osídlom. Viedlo ich k pohanstvu, zboòovaniu pomníkov a obrazov. Izraela od
toho zachovalo Boie slovo, lebo v òom
ho Hospodin iadal, aby boli oddelení od
národov: A keï mi spraví oltár z kameòov, nepostaví ho z tesaných kameòov; lebo keï pozdvihne svoj elezný nástroj a zaenie sa nad niektorým z nich, pokvrní ho. (2M 20,25).
Lebo deò Hospodina Zástupov sa blíi na kadého pyného... na vetky lode Taría a na vetky vzácne ma¾by.
(Iz 2,12-16).

Stálos Boieho slova
¼udia potrebujú ku svojmu ivotu váhy,
hodiny a iné miery, ktoré èerpali z Boích
stálych diel. I najlepie hodinky a chronometre sa musia upravova pod¾a planetárneho systému  Boích hodín. Len tie
sa neuchýlili ani o tisícinu sekundy odkedy ich Boh uviedol do chodu.
¼udské výpovede, hocako sebavedomé, musia by èasom upravované. Len
v Boom inpirovanom slove je presné,
neomylné, stále, Boie uèenie.

Písmo vykladá samo seba
K poznaniu zmyslu ¾udskej literatúry potrebujeme slovníky, komentáre, poznanie
histórie a biografie. Pri tudovaní Boej
knihy, koruny literatúry, to nie je nutné.
Ono je vlastnou gramatikou, slovníkom,
knihovòou a encyklopédiou. V òom je
múdros, ktorá vysvet¾uje históriu a história, ktorá objasòuje Boiu múdros. Ani
záhadné a tajomné veci Písma nepotrebujú vonkajiu pomoc, aby boli objasnené
a zjavené. I najskromnejí èitate¾ Biblie
môe sa púhym èítaním Biblie sta znalcom Písma a silný v Písmach, ako bol
Apollo a tefan v dobe apotolov, alebo
ako sa to ukázalo na tých, ktorí vyli z väzenia s bohatou znalosou Písma a Boha.

Tajomstvo poznania Písma
Tajomstvo poznania Písma spoèíva v pokornej a poslunej mysli. Duchovné poznanie je závislé na svedomí a rozume.
Rozum zatemnený neverou a nepoddajnosou nemôe spozna Boha a Boiu
vô¾u. Pán Jei povedal: ...Moje uèenie
nie je moje ale toho, ktorý ma poslal.
Ak niekto chce èini jeho vô¾u, ten bude vedie o tom uèení, èi je z Boha, a èi
ja hovorím sám od seba. (J 7,16-17).
Poslunos je prijímací orgán duchovného poznania. Kde nie je, tam Biblia
zostáva zapeèatenou knihou. Mnohí kazatelia a uèitelia nerozumejú Boiemu
slovu, ako ani vrabec telegramu, ktorý
prebieha drôtom, na ktorom sedí.

Rozum bez osvietenia
mysle nestaèí
Skúma Písmo len ¾udským rozumom je
úplne zbytoèná práca. Ko¾kí sa pustia do
èítania Písma bez pokornej prosby k Bohu o otvorenie Písma a uvedenie do pravdy Písem. Preto, i keï si naplnia pamä
citátmi, zostávajú v duchovnej temnote.
Naproti tomu teologicky netudovaný, ale
pokorný veriaci èlovek, pretoe má osvietené oèi, vidí ve¾ké veci Boieho zákona:
Odkry moje oèi, aby som videl divy
tvojho zákona. ( 119,18). Títo sú priamo
odborníkmi v poznávaní tajomstiev Boích.

Varovanie pred kritickým
skúmaním Písma v nevere
Varujeme pred skúmaním Písma, ktoré
narába s Boím slovom ako bezduchou
literou a nie ako so ivým organizmom.
Rôzne èasti Písma sú ako údy spoloèného tela. Preto musí by videné ako
celok a nie bez kontextu. O istom kritikovi
bolo povedané: On je majster v rozoberaní, ale neikovným uèòom v skladaní
Biblie. ia¾, takých majstrov máme mnoho aj dnes.
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Èítanie bez prijímania
Hlboké pravdy Písma môe pozna len
èlovek, ktorý ich prijíma pre seba. Orgán
schopný prijíma svetlo je zdravé oko:
Sviecou tela je oko... (Mt 6,22). Ak nie
je ¾udské oko zdravé, svetlo ktoré naòho
dopadá, je neúèinné.
Ak sa v Písme h¾adajú iba dôkazy
pravdy a nepripojí sa k nim vnútorná
schopnos prijíma ich, taký èlovek zostane bez vnútorného svetla. Preto sa nezaoberajme len dôkazmi kresanstva, ale
aj vnútornou ochotou a schopnosou prijímania týchto dôkazov.
K otvorenému oku patrí aj bystrá
myse¾, èisté svedomie a posluná vô¾a.
Opak týchto sú nemúdra myse¾, pokvrnené svedomie a prevrátená vô¾a, ktoré
Písmo prirovnáva k zaslepenému oku:
Ak niekto myslí o sebe, e je prorok
alebo duchovný, nech pozná dobre, èo
vám píem, e sú to prikázania Pánove. (1K 14,37). Ale ich mysle sa zatvrdili, lebo a do dneného dòa zostáva tá istá zástera pri èítaní starej zmluvy neodostretá, lebo sa Kristom odstraòuje. (2K 3,14).
A to je ten súd, e svetlo prilo na
svet, ale ¾udia viacej milovali tmu ako
svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Lebo
kadý, kto robí zlé, nenávidí svetlo,
a nejde k svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. Ale ten, kto èiní pravdu, ide
k svetlu, aby boli zjavené jeho skutky,
e sú vykonané v Bohu. (J 3,19-21).
A v tom sa i sám snaím, aby som
mal vdycky svedomie prosté úrazu
pred Bohom i pred ¾uïmi. (Sk 14,16).
...Idi k tomuto ¾udu a povedz: Poèu,
áno poèujete, ale neporozumejte a h¾adie, i h¾adie budete, ale nevidzte!
Lebo stuènelo srdce tohto ¾udu, a uami ako poèuli a svoje oèi zamúrili,
aby snáï nejako oèami nevideli, uami
nepoèuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa, a uzdravil by som ich. (Sk
28,26-27).

Bez Boej pomoci nemono pozna
ani to, aká dôleitá pre poznanie Písma je
schopnos prijíma ho. Nevera znemoòuje èloveku pozna pravdu a obráti
srdce k nej tak, ako ihla kompasu k magnetickému pólu.

Èítanie s predpojatosou
Predpojatos a sebectvo pôsobí dnes tak,
ako za dní Pána Jeia. Farizeji a zákonníci boli nato¾ko naplnení bludom svojich
èias, e sa báli prija Pánove uèenie, ktoré by ich osobný, spoloèenský a náboenský ivot vyvrátilo i s koreòom. Preto
vymý¾ali, ako sa Pána zbavi:
Vtedy zvolali najvyí kòazi a farizeovia vysokú radu a hovorili: Èo to
robíme, e ten èlovek robí tak mnohé
divy? Ak ho necháme takto, vetci uveria v neho, a prídu Rimania a vezmú
i nae miesto i ná národ. (J 11,47-48).
Predpojatos je tým nejasným okom,
ktoré nemôe vidie pravdu. Sebectvo
tie oslepuje myse¾, preto nemôe ani
pozna, ani prija pravdu.
¼udia èasto hovoria o akostiach,
ktoré by zmizli, keby zmý¾ali úprimne
a nezaujato.

Ochota prija a poslúcha
Latinské: Discere cor Dei in verbis dei
znamená  Boie srdce poznávame z Boieho slova. To sa plní len vtedy, keï sme
ochotní prija a poslúcha Boie slovo.

Dôkaz inpirácie Písma
 Boh zjavuje Písmo pokorným
Pán Jei káral vodcov Izraelského ¾udu,
ktorí sa vydávali za uèite¾ov Zákona, e
nepoznali Písmo ani moc Boiu, pre nepoddajnos a neveru.
Napomína nás to, e ak máme pozna
uèenie Písma, musíme mu by vo viere
poddaní. Túto pravdu zvlá zdôrazòujeme. Toto je neklamný dôkaz, e Písmo
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je Boím slovom, v ktorom Boh odkrýva
svoju tvár Jemu poddaným srdciam.

Písmo ako nedobytná
pevnos pred neverou
Úprimnému èitate¾ovi prináa skúmanie
Písma bohatý úitok. V sústave a obsahu
Biblie je triumfálna odpoveï na kadý
útok proti jej Boskému pôvodu a uèeniu.
Biblia je svojím vlastným svedkom. Kto sa
do nej utiahne a osvojí si jej obsah, ten sa
nachádza v nedobytnej pevnosti, a smie sa
smia vetkým útokom nevery. Truhla zmluvy je ¾udskej ruke nedotknute¾ná. Ani svetlo svätyne nezhasne, keï naò budú fúka
¾udia. Toto svetlo treba len uvo¾ni, aby
svietilo a bude svojím vlastným svedkom.
Leva staèí len pusti a on sa i sám obráni.
Dajme Boiemu slovu vo¾ný priechod
v srdciach a ono zvíazí nad vetkými
útokmi.

Zostávanie v Boích slovách
Buïme vetci ako Berejci, ktorí skúmali
Písma na kadý deò. Skúma, to znamená dôsledne h¾ada v Písmach jeho
Autora a upravi svoje zmý¾anie pod¾a
Písem. Je to ako práca objavite¾a, ktorý
zaznamenáva na mapu novoobjavené
pobreie. Jeho skúmanie musí by dôkladné, systematické a opakované.
Sname sa pozna význam kadého
slova a výrazu, ktoré pouil Svätý Duch.
Vetko má svoj význam a poslanie. Niè
v Písme nie je spomenuté zbytoène, nadarmo.

Povzbudenie
Nech nás povzbudí Pán kopa hlboko
v Písmach, v bani bohatstva Jeho múdrosti a známosti Boej.
Zaèínajme èítanie Písma s modlitbou
a oèakávaním viery na otvorenie umu
k porozumeniu Písem a uvedenie Svätým
Duchom do pravdy.

17
Nech nás Pán utvrdí v presvedèení
viery a skryje v istote viery o Boskom
pôvode Písem pred kadým útokom nevery. Nech by si Pán tak ako z Mojia
vychoval pokorných vodcov ¾udu, ktorí
zostávajú v Jeho prítomnosti a budú verní
Pánovi a do smrti.
Vetci, ktorí zostávajú v Boích slovách, sú ako baníci, ktorí vykopali nové
zlato a drahokamy. V Biblii sú skryté ete
mnohé poklady. H¾adajme ich.

Daniel Moji

V AKOM STAVE
JE MOJE SRDCE?
Srdce veriaceho èloveka je voèi Tomu,
ktorý si ho zamiloval, niekedy studené.
Preèo to tak je? Preèo sme niekedy ako
uèeníci na ceste do Emaus, ktorých musel Pán Jei pokarha, e boli nezmyselní a spozdilí srdcom?
Veriaci èlovek sa neraz podobá Petrovi, ktorý h¾adel na silný vietor a zaèal sa
bá a nori. H¾adí na svet, na problémy
a akosti, ktorých je tak ve¾a okolo nás!
Menej h¾adí na Pána Jeia ako na svet
a jeho iadosti èi starosti.
Petrovo zavolanie: Pane, zachráò
ma! (Mt 14,30) je k¾úèom k záchrane.
Pán Jei je Spasite¾ aj od hriechu nevery, chladu èi nelásky. Srdcia uèeníkov na
ceste do Emaus boli zmenené vtedy, keï
im Pán Jei otváral Písma. Tie hovorili
o Òom. Nielen o Jeho smrti, ale i vojdení
do slávy.
Ak je nae srdce studené, môe to by
znakom toho, e si málo otvárame Písma
a málo h¾adíme na Pána Jeia. Apotol
Pavol sa preto modlil za veriacich, aby
Kristus skrze vieru prebýval v ich srdciach. Nielen, aby to bolo súèasou ich
postavenia v Kristovi, ale aj aktuálnym
stavom, ktorý by mohli ich srdcia preíva. Aby mohli stále viacej poznáva
a pripomína si Kristovu lásku, ktorá pre-

blok 29 + obálka.qxd

3.3.2019

16:54

Page 18

KRESAN

18
vyuje kadý ¾udský rozum. Aby pôsobila
na ich srdcia a premieòala ich.
Ak nae srdcia chladnú voèi ¾uïom,
ktorých nám Pán Boh dal, sèasti dôvodom môe by aj ná manel, manelka,
jednoducho tí druhí... V prvom rade ale
neh¾aïme na druhých, ale na seba.
Neprestalo by nae srdce upevòované
Boou milosou?
Ak ale nae srdcia chladnú voèi Bohu,
On na vine nie je nikdy! Môeme si za to
sami, keï tak málo nechávame pôsobi
Jeho lásku na nae srdcia! Kieby naa
láska voèi Pánovi Jeiovi a voèi blínym
nechladla, ale mnoila sa a s radosou
sme mohli aj po rokoch ivota vyznáva
voèi Bohu: My milujeme jeho, pretoe
on prvý miloval nás (1J 4,19). A kieby
táto láska cez nás pretekala a smerovala
vdy znovu a znovu aj k naim blínym.

Ján Siracký

Kresan, roèník I., november 1948, èíslo 11

BDEJTE, STOJTE
VO VIERE
Bdejte, stojte vo viere, buïte zmuilí,
buïte silní. (1K 16,13)
Veriaci ¾udia sú èasto vyzývaní k bdeniu.
Aby to dokázali, musia by trpezliví a nedriema. Preèo vlastne potrebujú bdie?
O tom jasne hovorí Peter: Buïte triezvi
a bdejte, lebo vá protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a h¾adá, koho by
zoral. (1P 5,8).
Z tohto slova vidíme, e majú ve¾mi
vánu príèinu k bdeniu  ide im o ivot.
Ich protivník, diabol, urobil vetko, èo mohol, aby im znemonil uveri v Krista. Keï
sa mu to nepodarilo, tak teraz koná vetko, èo môe, aby ich zahubil. Toto nie je
straidlo pre malé deti, ale vána skutoènos. Kto si ju z¾ahèí, ten pozná k svojmu ia¾u jej pravdivos. Len keï takto
poznáme satanove úmysly, nebudeme

mu nikdy dôverova. Veï on zaútoèil ete
aj na Boieho Syna, Pána Jeia, ktorý
ale odrazil jeho útoky.
Prvou a prepotrebnou vecou v tomto
naom boji je triezvos. Len keï sme
triezvi, môeme bdie, stá, by silní a odporova satanovi. Tu nie je reè len o telesnej triezvosti. Sú aj iné veci, ktoré majú
opojný úèinok na nau duu. Preto Pán
Jei varoval svojich uèeníkov: A vystríhajte sa, aby snáï vae srdcia neboli
obtiaené oberstvom a opilstvom
a starosami o tento ivot. (L 21,34).
Príliné kàmenie tela alebo starostlivos
o ivot, majú opojný úèinok na nau duu.
Kto je týmito vecami ovládaný, nemôe
bdie. S tým si satan ¾ahko poradí. Premôe ho a vyenie z postavenia, do ktorého bol uvedený Kristom. Okradne ho
o dary a poehnania, ktorými bol obohatený v tom Milovanom. Preto prvou snahou satanovou je opoji kresanov nejakým prostriedkom. Poukáeme na niektoré z nich.

OPOJNÉ PROSTRIEDKY
iados by bohatý
Jednou takou omamnou vecou je lakomstvo, ktoré sa u mnohým stalo kliatbou
a príèinou ich duchovnej záhuby. Hnali sa
za bohatstvom a naplnili sa mnohým
trápením. Preto je lakomstvo prirovnané
k modlárstvu. Boli vak ¾udia, ktorí nedbali na Boie výstrahy, takým bol Achan
(Jz 7). Ob¾úbil si zakázané, zloreèené
poklady. Èi nevedel, e to Boh zakázal?
Vedel. Preèo potom neodolal pokueniu?
Preto, e sa dal opoji iadosou, ktorá
potom v òom porodila hriech.
Opitý èlovek nemôe bdie, stá alebo
bojova. Aký bol výsledok jeho èinu?
Zahynul on a tie mnohí Izraeliti. Podobne pochodili aj Ananiá so Zafírou
(Sk 5). Dali sa opoji túbou po zlate
a dopustili sa klamu proti Svätému Duchu
a zahynuli.
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iados tela
I iados tela je taký omamný prostriedok.
Smutný príklad o tom máme v Samsonovi. Tento Bohom vyznamenaný mu bol
vybraný a poslaný nièi nepriate¾ov Boieho ¾udu, Filitínov. K tejto slube ho
Boh vystrojil nesmiernou silou, ktorá
spoèívala v jeho nazarejstve. Satan o tom
vedel, preto ho opojil túbou po filitínskych enách. Keï sa mu to podarilo,
nadarmo Samsona prehovárali jeho rodièia, jeho odpoveïou bolo: Tú mi vezmi,
lebo tá sa mi ¾úbi. (Sd 14,3). Takto opojený nemohol stá a satan dosiahol svoj
cie¾  zahubil ho.
Ko¾kí mladí ¾udia u takto pochodili.
Zamilovali si niekoho alebo nieèo a u sa
od toho neodpútali.

Pýcha
Pýcha je tie opojná. Z kníh krá¾ov vieme
napríklad toto: ...satan naviedol Dávida... spoèítaj Izraela i Júdu. (2S 24,1).
Dávid sa dal opoji týmto návrhom a vykonal ho. Keby si bol zachoval triezvos,
bol by nahliadol do satanovho skrytého
plánu a vyhol sa tak chystanej záhube
mnoho ¾udí. Dávidovi to lichotilo, preto
bolo márne Joábove odhováranie ho od
takej veci. Ako opitého nemono prehovori, tak ani toho, koho satan opojí nejakým vnuknutím.
Aj Pánovi uèeníci sa raz hádali medzi
sebou, kto z nich je väèí. Len èo je niekto opojený mylienkou svojej ve¾kosti,
hneï pohàda kadým vôkol seba.

Závis
Ïalia opojná vec je závis. Smutný príklad o tom máme v Márii, Mojiovej sestre (4M 12). Mono to trvalo dlhí èas, èo
Mária s Áronom závideli Mojiovi jeho
vysoké postavenie v Izraelovi. Jedného
dòa to vak prepuklo vo verejnú nespokojnos a kritiku. To sa Bohu ve¾mi ne¾úbilo,

preto Máriu potrestal malomocenstvom.
V dôsledku toho celý Boí ¾ud musel
zosta sedem dní na jednom mieste.
Závis ete nikdy niè dobré nepriniesla,
preto sa jej chráòme ako opojného nápoja. Nepripusme ju do cirkvi.

Netrpezlivos
I netrpezlivos sa môe sta opojnou.
Beda tomu, kto je òou opojený. O trpezlivosti Jobovej ste poèuli a koniec
Pánov ste videli. (Jk 5,11). Vieme ako
radila Jobovi jeho ena opanovaná netrpezlivosou, aby zloreèil Bohu a zomrel.
No Job trpezlivo èakal na Hospodina,
ktorý pri òom vykonal svoj dobrý úmysel
a bohato mu poehnal.
Ko¾ko zla sa napáchalo netrpezlivosou. Keï sme v nejakej skúke, èakajme trpezlivo, kým nás Pán z nej nevyvedie v Jeho èas. Alebo keï nám niekto
ublíi, nedajme sa opoji netrpezlivosou,
aby sme hneï odplácali zlým za zlé.
Mnohí pacienti si ublíili, niektorí smrte¾ne  keï sa dali opanova netrpezlivosou a jedli v ich chorobe zakázaný pokrm
alebo vstali prv ako mali.

VECI, V KTORÝCH
MÁME STÁ

(Teraz pozrime veci, v ktorých
máme stá)

Viera
Prvou vecou je viera, bez ktorej nie je
moné ¾úbi sa Bohu. Preto sa satan vemone usiluje pripravi kresana o vieru.
Vidíme to jasne z Pavlových listov Timoteovi, kde èítame, e niektorí poblúdili od
viery, iní zahynuli vo viere a Pavol si zachoval vieru.
Táto viera nám je daná na víazstvo:
A to je to víazstvo, ktoré zvíazilo
nad svetom  naa viera. (1J 5,4). Kde
jej niet, tam niet ani víazstvo. Preto bdejme a stojme vo viere.
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Milos a sloboda
Máme stá v milosti, ku ktorej sme mali
prístup skrze Pána Jeia (R 5,2). Nie len
pri obrátení, ale cez celý ivot sme odkázaní na Boiu milos. Nikdy ju nemáme
bra nadarmo (2K 6,1). Pavol nám dáva
v tomto seba za príklad: Ale milosou
Boou som, èo som, a jeho milos mne
preukázaná nebola nadarmo, ale ja
som hojnejie pracoval ne oni vetci,
avak nie ja, ale milos Boia, ktorá je
so mnou. (1K15,10).
Galaanov satan dostal z tejto milosti,
keï ich uviedol pod zákon: Vypadli ste
z milosti. (G 5,4). Stá v milosti, to je
stá v slobode, ktorou nás oslobodil
Kristus (G 5,1).
Keï si budeme víma tieto veci,
tak budeme: Stá v Pánovi, milovaní.
(F 4,1). Budeme Pánovi milí. To je to, èo
nám satan nepraje. On chce, aby medzi
nami a Pánom bolo nedorozumenie a nepokoj. Keï budeme ale triezvi a budeme
bdie, tak budeme stá vo viere, v milosti,
v slobode a zmaríme plány náho nepriate¾a. Nu tak buïme zmuilí a silní.

Milan Neklapil

ZAMYSLENIE SA NAD
DIELOM BOÍM A JEHO
MILOSOU V MOJOM
IVOTE PO DOITÍ
80 ROKOV
Boie dielo v rodine
Moje narodenie sa do rodiny Neklapilovej
17. 10. 1938 poznaèilo celú nau tvorèlennú rodinu, ale v prvom rade moju
matku. Bola horlivá katolíèka a môj otec
len povrchný kresan. Keï som mal pä
mesiacov, bolo jej vydané svedectvo veriacou sestrou o spasení len z milosti,
skrze drahú obe Pána Jeia Krista.

A v jej srdci, ktoré sa spoliehalo na dobré
skutky, ktoré konala pred ¾uïmi a Bohom,
nastal ve¾ký boj. Bol to nerovný boj, lebo
keï dostala Bibliu a èítala Lebo ste milosou spasení, nie zo skutkov, aby sa
niekto nechválil (Ef 2,8-9), toto slovo
Boie ju mocne zasiahlo. Celý rok si s modlitbou ïalej èítala Boie slovo a keï ju
usvedèilo, e je hriena a potrebuje spasenie jedine skrze Pána Jeia, uverila
celým svojím srdcom Bohu a Jeho Slovu.

Duchovné nepriate¾stvo
Pre vieru v Pána Jeia nastalo mojej
matke ve¾ké súenie od manela, matky
a celej rodiny. Postavili ju pred rozhodnutie: Alebo opustí to bludné uèenie, alebo
bude manel trva na rozvode. Bola to
ve¾ká skúka viery mojej matky, veï svoje
deti, pämesaèného syna a deväroènú
dcéru, ve¾mi milovala.
No Pán Boh bol na strane vyznávajúcej matky a preto obstála v skúanej viere. Svoju spásu u viac nezakladala na
svojich dobrých skutkoch, ktoré i ïalej konala, ale na Boom dokonanom diele spasenia na kríi. Hovorila: Na kríi zaznelo: Je dokonané! a nie: Konaj skutky.
Z milosti Boej a Jeho vôle neprilo
k rozvodu, lebo Boh mal iný plán s celou
naou rodinou.

Môj ivot
Môj neskorí ivot pokraèoval pod otcovým vedením. Ako chlapca ma pravidelne
vodil do kostola a trval u pred tým, aby
som bol pokrstený a neskôr aj birmovaný
a stal sa katolíkom. Moja matka vak neúnavne pracovala na kolenách, pod¾a
zas¾úbenia Pána Jeia: Keï budete
nieèo prosi v mojom mene ja uèiním.
(J 14,14).
Keï som bol chorý, mamièka vyh¾adávala práve takú chví¾u k tomu, e mi vydávala svedectvo o Pánovi Jeiovi, ako
ma ve¾mi miluje.
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Po absolvovaní povinnej kolskej dochádzky, vyuèil som sa za lodného mechanika. V mojom ivote som závodne
portoval a cele ma to zaujalo. Mal som
ve¾a priate¾ov a vzïa¾oval som sa od
pôsobenia mojich rodièov a il som ivot
bez Boha. Môj ivot pokraèoval  ako aj
spievame: Bol som pútnikom, tulákom
biednym, v moci hriechu som blúdil tak
sám  portovanie v zime, èi v lete
a s tým spojené cestovanie, napåòalo môj
prázdny ivot. Moja matka oèakávala
trpezlivo na zas¾úbenia: Neboj sa len
ver! a Tí, èo oèakávajú na Hospodina
nebudú zahanbení. Vydávala svedectvo o Pánovi Jeiovi tie aj Márii Snidovej, matke mojej manelky. Po èase aj
ona prijala Pána Jeia ako Spasite¾a
a Pána ivota a pravidelne sa spoloène
modlievali za svoje deti (toto som sa
dozvedel a po mojom obrátení). Modlitby a túby naich matiek sa naplnili, keï
sa nae ivoty spojili. Pre vánu známos
som na iados svoje budúcej manelky
zanechal portovanie.
Po nastúpení základnej vojenskej
sluby sa ná vzah upevòoval. Keï som
sa vrátil z vojenèiny, po krátkom èase,
sme vstúpili do stavu manelského. Ná
ivot sa zaèal bez Boieho vedenia, ili
sme ako ostatní ¾udia. V roku 1960 sa
nám narodil ná prvý syn Milan. Naa
rados bola ve¾ká, boli sme u rodina.
V roku 1962 som nastúpil do Umelecko dekoraèných dielní Slovenského národného divadla. Prácu som si ve¾mi ob¾úbil, cele ma zaujala. Po doplnení vzdelania na veèernej priemyslovke a po rekvalifikácii, som rýchle postupoval a dosahoval úspechy v práci. Bol som poverený umeleckým vedením ako vedúci pracovník pri zloitých scénických kontrukciách. Poiadali ma, aby som vstúpil do
komunistickej strany a tak sa aj stalo. Priiel som do novej spoloènosti, nových priate¾stiev a funkcií. V mojom srdci rástla pýcha a v mojom manelstve nastalo ochladenie, ale Pán Boh na mne pracoval.

Moje obrátenie
Môj otec pracoval 30 rokov vo Výskumnom ústave onkologickom ako fotolaborant a náplò práce mu dával MUDr. Ján
Siracký (predivné). V roku 1975 môj otec
ve¾mi váne ochorel na rakovinu alúdka
a tam, kde pracoval, bol aj operovaný.
V mojom ivote nastal ve¾ký zlom, keï
som videl, e sa pribliuje koniec ivota
najbliieho èloveka, ktorý pre mòa chcel
len to najlepie. Pohltilo ma trápenie, nespával som, musel som vyh¾ada lekársku pomoc. Diagnostikovali mi srdeènú
neurózu. Zaèali úzkosti a strach zo smrti.
Moja manelka vetko pozorovala a súcitila. V tom èase sa moja matka úprimne
modlila a poteovala ma Boími zas¾úbeniami. Pán Boh si pouil k svedectvu môjmu zomierajúcemu otcovi sestru arnovickú, ktorá bola tie v tom èase pacientka na onkológii. Vydávala svedectvo môjmu otcovi a on ho prijímal, ale ústami nestaèil vyzna, náhle zomrel. Keï sa matka
dozvedela túto správu, hoci ve¾mi ialila
za manelom, ïakovala Bohu, e otec
prijímal svedectvo o záchrane v Pánovi
Jeiovi.
Keï otec zomrel, moja choroba postúpila, strachy a úzkosti pokraèovali, èo
bude so mnou, keï ja zomriem, ako
skonèí môj ivot. Na pohreb môjho otca
prili aj veriaci, ktorí súcitili s mojou mamièkou. Po pohrebe sa prihovoril ku mne
brat Milan Hrdina a Ladislav Paluga a poteovali ma. V tom èase ve¾kom iali som
nechcel prijíma ich svedectvo. Pri odchode mi daroval brat Paluga Bibliu so
slovami: Verte e Vás Boie Slovo bude
poteova a bude Vás aj uzdravova.

Pokánie a viera
Od toho èasu, keï prili na mòa akosti,
èítal som Boie Slovo, a tak to bolo pravidelne. Keï som èítal ver z evanjelia
Jána 3,16: Lebo tak Boh miloval svet,
e svojho jednorodeného Syna dal, aby
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nikto, kto verí v neho nazahynul, ale
mal veèný ivot., toto slovo ma usvedèovalo a volal som k Bohu: Zmiluj sa nado mnou Boe, aj ja chcem by zachránený, nechcem zahynú. Duch Svätý ma
predivne viedol k slovu apotola Pavla Rimanom 6,23: Lebo odplatou za hriech
je smr...,èo ma privádzalo k sebapoznaniu, e som stratený hrienik a opätovne som volal k Bohu, ktorý mi daroval
slovo: ...ale darom Boím z milosti je
veèný ivot v Kristu Jeiovi naom
Pánovi. Duch Svätý ma viedol k sebapoznaniu, e som hrienik a po usvedèení, e u mi patrí z milosti veèný ivot
v Kristu Jeiovi. Zaèal som ïakova Bohu, prila rados, ktorú len Duch Boí
môe da a v srdci dokona. Ete v noci
som oznámil svojej manelke, e som
uveril Bohu, e u v mojom srdci nie je
strach zo smrti, lebo Pán Jei je mojím
Spasite¾om a v òom mám veèný ivot.
Manelka si nebola istá, èo sa so mnou
deje, ale vetko pozorne sledovala a ukladala to vo svojom srdci. Ete tú noc moja
cesta viedla k mojej matke. Stretnutie sa
nedá opísa. Moja veriaca matka mi
povedala slová: Teraz sa v nebi radujú
anjeli nad zachráneným hrienikom.
Chválila Boha a ïakovala mu, e jej modlitby, ktoré trvali 37 rokov od môjho narodenia Boh vypoèul a naplnil.
Potom moja cesta vyznania pokraèovala k bratovi Palugovi, ktorý ma pozorne
poèúval a po mojom svedectve vrúcne
ïakoval Bohu, e mi mohol ponúknu
Bibliu a e vypoèul aj jeho sústavné modlitby za mòa. Stali sme sa blízkymi priate¾mi. Nae priate¾stvo bolo vzácne, bol
mojím uèite¾om, hodiny sme presedeli pri
Boom Slove a rozhovoroch.

Vyznanie Pána Jeia
v rodine
Po mojom obrátení a vyznaní Pána
Jeia Krista zaèal nový ivot v rodine
a predovetkým v mojom manelstve

a zamestnaní. Syn Milan mal vtedy 15 rokov, dcéra Iveta 7 a Martin 5 rokov. Rozprával som im, èo sa z milosti Boej stalo
so mnou, e som uveril v Pána Jeia
a chcem ich vies k viere. Moja manelka
pozorovala ako budem odoláva tlaku
minulého ivota, ktorý som il bez Boha.
Èítal som si stále Boie Slovo, chodil som
pravidelne do zboru v Bratislave a manelka mi v tom neprekáala. O ivot v práci a priate¾stvá, ktoré som mal, musel
som bojova na kolenách, aby som mohol
obstá. Ale Boh bol so mnou. Môj prístup
k mojím podriadeným sa zmenil, ve¾mi to
na nich pôsobilo a pozorovali ma. Pýtali
sa, èo sa so mnou stalo a ja som im mohol s ve¾kou bázòou vyda o tom svedectvo.
Hoci som na stranícke schôdze u nechodil, stále som bol èlenom strany a moje svedomie tým bolo zaaené. Chcel
som zmeni zamestnanie, ale moja manelka trvala na tom, aby som il ten nový
ivot medzi tými, s ktorými som il ten starý bez Boha. Radu som h¾adal u starích
zboru v Bratislave, ktorý bol mojím domácim zborom. Poradili mi, aby som ete
v tomto pohnutom èase èakal na Pána.

Moje modlitby za rodinu
Ve¾mi som oèakával odpoveï Boiu na
moje modlitby a modlitby naich matiek,
aby sa moja manelka obrátila k Pánovi
Jeiovi a ten èas priiel. Pozorovala môj
ivot a chcela zaèa chodi so mnou do
zhromadenia, lebo bola presvedèená,
e len Boh mohol zmeni môj ivot. Po
roku 1976 uverila a odovzdala svoj ivot
Pánovi Jeiovi. Chválili sme u spoloène
Boha, radovali sa, lebo a teraz nastal
jednomyse¾ný ivot v naom manelstve
a výchove naej rodiny.
Po èase nae dve deti Iveta a Martin
vyznali vieru v Pána Jeia a navtevovali zhromadenia. Najstarí syn Milan
chodil na mesaèné zhromadenia v Bratislave a veríme, e Pán Boh pracoval aj
na jeho srdci v tom èase.
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ivot vo viere
Moja manelka ukonèila pracovný pomer,
zostala v domácnosti. Museli sme sa ve¾mi uskromni, ale stálo to zato. Mali sme
èas na seba a na svoju rodinu. Ve¾mi rád
som vydával svedectvo o mojom obrátení
v zhromadeniach a na konferenciách,
keï som bol poiadaný. Keï ma ponúkol
Duch Boí slovom, poslúil som Boím
slovom v zhromadeniach veriacich.

Svedectvo pred straníckym
výborom a spolupracovníkmi
Po 6 rokoch môjho ivota ako veriaceho
v Pána Jeia som bol Duchom Boím
zmocnený a vystrojený, aby som písomne poiadal o uvo¾nenie z èlenstva v strane. Tomuto predchádzali spoloèné modlitby mnohých veriacich. Po roku od podania svojej iadosti som bol predvolaný
pred výbor strany, kde som vydal svedectvo o viere v Pána Jeia a dostal
som k tomu aj predivný pokoj a po skonèení aj ve¾kú rados nie len mne, ale aj
celému zboru v Bratislave. Z práce ma
nevyhodili, nechali ma pracova v tom
istom pracovnom zadelení, len som nemal rozirova svoje presvedèenie. Toto
sa ale rýchlo rozírilo. Pretoe ma mnohí
poznali, prichádzali za mnou a pýtali sa
a ja som odpovedal, ako som uveril. Boli
to vzácne chvíle v mojom ivote, lebo
bolo vydané svedectvo na mojom pracovisku a nie bez výsledku.

Dôvera od spolustarích
bratov
Na porade starích bratov Kresanských
zborov na Slovensku v roku 1993 ma po
uváení a modlitbách poverili bratia ako
tatutárneho zástupcu Kresanských
zborov na Slovensku spolu s bratom Milanom Hrdinom. Túto prácu vykonávam
doteraz aj s bratom Vladimírom Azorom.
Je to z milosti Boej 25 rokov. Zastupo-

vanie pred tátnou správou je akceptované ministerstvom kultúry SR.
Spolu s manelkou sme vïaèní námu Bohu, e môe by v naom dome
od roku 1994 aj zhromadenie kresanského zboru Devínska Nová Ves. Aj takto
môeme slúi v tejto mestskej èasti
veriacim v Pána Jeia Krista.

Frantiek Jan Køesina

Ze slov pravdy a lásky,
roèník XXIV., marec 1940, èíslo 5-6

ÈO PÁN POVIE NÁM
A ÈO POVIEME JEMU?
Lebo my vetci sa musíme ukáza
pred súdnou stolicou Kristovou, aby si
jeden kadý odniesol to, èo naèo
vykonal skrze telo, u èi bolo dobré èi
zlé (2K 5,10).
Pán Jei je sudcom vetkých ¾udí  veriacich i neveriacich. Jeho Otec Mu dal
celý súd. To prehlásil ná Pán. On bude
súdi ivých i màtvych, uèených i neuèených, bohatých i chudobných. Bude súdi
jednotlivcov i národy.
V deò svojho slávneho a vidite¾ného
príchodu bude súdi z trónu svojej velebnosti celé národy. O tomto súde èítame
v evanjeliu Matúa 25,31-46. Keï príde
Syn èloveka vo svojej sláve a vetci svätí
anjeli s Ním, zhromadené budú pred
Neho vetky v tú dobu ijúce národy. To
nebude súd nad celým ¾udstvom od
stvorenia sveta. Len nad ivými. Tu nebudú màtvi vzkriesení.
Príchod Pána Jeia pre Cirkev a súdna stolica Pánova je iný súd. Vykúpení
¾udia, ktorí u zomreli, budú vzkriesení.
A veriaci, ponechaní na svete iví do Jeho príchodu, budú premenení a spolu so
vzkriesenými budú vychvátení k Pánovi
do povetria. Celá cirkev bude ma podiel
na tejto èasti Jeho príchodu, a preto nikto z cirkvi Pána Jeia nebude stá pred
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trónom Jeho slávy, keï bude súdi národy (Mt 25,31).
Iná skupina zomrelých, ktorí nepatria
k cirkvi, ale sú tie Pánovým vlastníctvom, sú muèeníci z ve¾kého súenia
v Zj 7,14. Tí budú vzkriesení na poèiatku
tisícroèného krá¾ovstva, aby kra¾ovali
spolu s Kristom (Zj 20,4).
Ostatní màtvi vstanú a po tisícroènom
krá¾ovstve. Preto nik z nich nebude stá
pred trónom Jeho slávy (Mt 25,31).
V tomto texte ide o ijúce národy za
vidite¾ného príchodu Syna èloveka v Jeho
sláve so vetkými svätými anjelmi, aby sa
posadil ako Krá¾ na trón svojej slávy
a vykonal Jemu daný súd nad národmi.
Tieto národy budú súdené pod¾a toho,
èi prijali alebo odmietli poslov Krá¾a
krá¾ov  Jeho bratov pod¾a tela. Niektoré
národy uveria ich posolstvu  evanjeliu
krá¾ovstva, prijmú ich a budú im pomáha
v ich súení a potrebách. Svoju vieru
budú dokazova skutkami  ich viera bude ivá (Jk 2,26). Budú ospravedlnení
z viery pred Bohom a skutkami pred ¾uïmi a ako spravodlivé národy zostanú na
zemi, vojdú do plnosti poehnania Kristovho krá¾ovstva na zemi. Ostatné národy
pôjdu do zahynutia.
V Zjavení 20,11-15 je reè o ve¾kom
bielom tróne. Pred ním budú súdení vetci màtvi neveriaci ¾udia. More, smr i peklo
vydajú svojich màtvych a vetci budú súdení pod¾a svojich skutkov. Budú to vetci, ktorí nemajú podiel na prvom vzkriesení. Màtvi od poèiatku sveta, teda aj tí,
ktorí zomrú poèas tisícroèného krá¾ovstva.

Súdna stolica Kristova a my
My vetci, píe apotol Pavol a zahàòa
v tom i seba, sa musíme postavi pred
súdnu stolicu Kristovu. Nie pred trón Jeho
slávy (Mt 25,31), ani pred ve¾ký biely trón
(Zj 20,11). Úèelom je: aby si jeden kadý
odniesol to, èo vykonal a naèo to vykonal
skrze telo. Pred súdnou stolicou Kristovou bude zjavený nielen ivot, práca, slo-

vá, skutky (to èo vykonal), ale aj pohnútky
srdca z akých to vykonal. Dobré èi zlé.
Keï Pán odkryje skryté úmysly sàdc,
èo Mu povieme, bratia, sestry? A èo On
povie nám? Keï sa zadíva na ná vzah
k svetu a posvätenie?
Èo povie o naej láske ku vetkým
svätým: Preto i ja, keï som poèul
o viere u vás, o viere v Pánu Jeiovi,
a o láske naproti vetkým svätým...
(Ef 1,15; Ko 1,4).
Èo povie o naej domý¾avosti, pýche
a sebectve a to aj pri tých najsvätejích
veciach? Lebo tí vetci h¾adajú svoje
a nie Krista Jeiovo (F 2,21).
Èo povieme Pánovi o pôsobení v jeho
diele pre vlastnú realizáciu a chválu?
Keï nám ukáe svoju lásku, poníenie
pre nae blaho  èo povieme pri poh¾ade
na svoju lásku a svoje povyovanie sa ?
Èo povie tento verný a pravdivý Svedok o tom, k èomu sme pouívali schopnosti, vyuívali èas a vetko èo nám zveril k hospodáreniu, dokia¾ nepríde?
Èo povie o naom správaní v Jeho
dome, v cirkvi ivého Boha?
Èo nám povie ako údom svojho tela
a úsilnej práci lásky svätým?
Pán vyriekne pravdivý úsudok o nás
a vetkej naej èinnosti pre Neho. Èo
vak my k tomu povieme?
Je isté, e sa pred súdnou stolicou
Kristovou nebude hovori o naom veènom spasení alebo zahynutí. Veï budeme v nebesiach, a pred súdnu stolicu
Kristovu sa postavíme ako spasení, vykúpení a ospravedlnení. Pôjde vak o odmenenie. Kadé Boie diea obdrí svoju
vlastnú chválu. Pán nezostane nikomu
niè dlný.
Niekto obdrí odmenu za horlivos
v evanjeliu a lásku k hynúcim. Utrpí vak
kodu pre zanedbávanie budovania
Pánovej cirkvi. Ktorá naa práca bude
horie, v tej utrpíme kodu. Èo nezhorí,
za to budeme odmenení.
Niekto z vykúpených Boích je ako putujúca pomáhajúca láska. Èasto podáva
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smädným pohár studenej vody. Pán o takom hovorí: Lebo ktoko¾vek by vás pohárom studenej vody napojil v mojom
mene, pretoe ste Kristovi, ameò vám
hovorím, e nestratí svojej odmeny
(Mk 9,41).
Iný z rodiny Boej je modlitebník ako
bol Moji na vrchu Horeb a vedie víazné boje s mocnosami temnosti. Mnohí sa
modlia v ústraní za bratov, ktorí slúia
slovom, pracujú v evanjeliu, íria Boie
slovo. Takým patria slová Pána Jeia:
...tvoj Otec, ktorí vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne (Mt 6,6).
Niektorý brat je ako Barnabá, mu dobrý, plný Svätého Ducha a viery. Ujíma sa
slabých. Keï príde medzi mladých, neskúsených veriacich, vidí milos Boiu, zaraduje sa a napomína vetkých, aby
v predsavzatí srdca zotrvali verní Pánovi (Sk 11,23). Aby sa taký brat ne¾úbil Pánovi pred súdnou stolicou, keï sa u teraz
¾úbi Svätému Duchu i nám? Iný brat nevidí
milos Boiu ale chyby a duchovné nedostatky, zaostávanie u nedospelých. Sám
vak nemá dos lásky, aby vyuèoval a napomínal k vernosti, ale vo svojej telesnej
horlivosti prejavuje netrpezlivos, prchkos
a slovom len trestá. Telesná horlivos nebude odmenená pred súdnou stolicou
Kristovou, ale uvedená do pravého svetla.
Pán nepochváli ani Petrov, ktorí nielen
zamlèujú pravdu pred vplyvnými osobami, ale sa im prispôsobujú v nesprávnom
jednaní bez oh¾adu na to, e tým pokodia vieru mladých veriacich. Pán pochváli
Pavlov, ktorí sa dokázali ozva na pravom
mieste, aby nebola zatemnená pravda
Boieho slova (G 2,11-16).

Obrazná reè Písma
o odmenách
Rôzne odmeny a koruny budú Pánom
udelené pred Jeho súdnou stolicou. A aj
rôzna pochvala.
l

Niektorí budú sedie po Pánovej pravici a ¾avici (Mt 20,23).

l
l

l

Iní sa budú skvie ako hviezdy a ako
blesk oblohy (Da 12,3).
Niektorých Pán vyznamená osobitne,
keï ich posadí za stôl a bude ich
obsluhova. Ktorí sluobníci to budú?
Tí èo bdeli a èakali Ho (L 12,36.57).
Korunu spravodlivosti dá Pán tým,
ktorí milovali Jeho príchod v sláve
(2Tm 4,8).

Pán s¾ubuje v Zjavení skrytú mannu, biely
kamienok, nové meno. Písmo hovorí
obrazne o mnohých iných veciach ako
o odmenách (Zj 3.-4.kapitola).

Poh¾ad viery
Bratia, sestry, uvaujme o tom, èo Pán pochváli a odmení a èo pokára a odsúdi. Èo
povie nám a èo my Jeho posudku o nás?
V poh¾ade na súdnu stolicu Kristovu
upravujme svoj ivot, napravujme chovanie, opravujme názory, milujme Pána
a slúme i navzájom. Pestujme úctu, majme iných za vyích od seba. Odpúajme si a Boh pokoja bude s nami. Potom
bude môc kadému z nás Pán poveda:
Dobre, sluha dobrý a verný, nad
málom si bol verný, nad mnohým a
ustanovím. Vojdi do radosti svojho
pána! (Mt 25,31).

Ján Siracký

Kresan, roèník III., január 1950, èíslo 1

RADUJTE SA

(Poznámky z konferencie na Sliaèi)

List Filipänom
Azda najkrají z listov apotola Pavla je
ten Filipänom. Pavol bol uväznený. Hoci
bol v takom akom poloení, e nevedel,
èi vyjde odtia¾ a bude môc ete káza
evanjelium. Píe v òom ve¾a o dôvodoch
k radosti. Povzbudzuje veriacich k sústavnej radosti v Pánovi: Radujte sa v Pánovi vdycky, a zase len poviem: Ra-
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dujte sa! (F 4,4). Je mnoho príèin, pre
ktoré sa máme radova. H¾a, tu sú niektoré z nich:

1. Sme skrytí
v Kristu Jeiovi

l

l

To je prvá vzácna skutoènos, z ktorej sa
môeme radova. ¼udia skrývajú svoje
poklady na nedobytných miestach. My,
veriaci, sme skrytí v Pánovi Jeiovi. Pavol píe: Vetkým svätým v Kristu
Jeiovi... (F 1,2). Boh nás v Òom ohradil. On je ná pevný hrad, ktorého sa diabol nemôe zmocni a nám ukodi.

2. Pán blízko (F 4,5).
Èo to znamená, e je Pán blízko? Pán je
blízko ako Pomocník. Peter iiel za Pánom po mori. Keï jeho viera ochabovala,
zaèal sa topi. Preto volal na Pána: Pane, zachráò ma! (Mt 14,30-31). Tu bol
Pán blízko ako Pomocník.
2.1 Pán je blízko
v naom pokuení
Abram bol po víazstve nad nepriate¾mi
sodomského krá¾a a zachránení Lota
v nebezpeèenstve, e ho sodomský krá¾
obdaruje za toto víazstvo. V najvhodnejí èas prichádza Melchisedech a posilòuje ho Boím slovom. Dozvedá sa pritom,
e nezvíazil vlastnou silou ale Boou
mocou. Keï bol Abram takto posilnený
a povzbudený, víazí nad pokuením a neprijíma niè z ruky sodomského krá¾a.
Pán Jei uisuje svojich uèeníkov, e
je s nimi: Daná mi je kadá moc na
nebi i na zemi... A h¾a, ja som s vami
po vetky dni a do skonania sveta.
(Mt 28,18-20). Pán je snami, sprevádza
nás, a keï nám hrozí pokuenie, je naou
pomocou.
2.2 Pán je blízko so svojím
príchodom pre svojich
Táto krásna nádej má pôsobi:

l

Na nae nohy.
Naím cie¾om je eních, ktorému máme ís v ústrety (Mt 25,1-13).
Na nae oèi.
Pán nám pripomína: Bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu, èi veèer, èi o polnoci... (Mk 13,35). To
znamená bdie, ma otvorené oèi. Èo
sa môe sta, keï kresan nebdie?
Môe ho prekvapi Pán alebo nepriate¾: A teraz, dieatká, zostávajte
v òom, aby sme, keï sa ukáe... neboli zahanbení pred ním, keï príde. (1J 2,28). Diabol, ná nepriate¾,
nekradne nám zlato, perky a drahé
veci, ale Boie slovo z naich sàdc. Keï
ale budeme bdie, neprekvapí nás.
Na nae srdce.
Nech sa ne¾aká vae srdce...
(J 14,1). To je to, èo nás môe potei.
U Pána nebude boles, plaè a smr,
ale iba svetlo, rados a pokoj. Pán
blízko, to je tá ve¾ká príèina radosti
Jeho ¾udu.

3. Sme Boím vlastníctvom
To je tretia príèina radosti. Luther bol na
návteve u priate¾a. Pri odchode ho poiadal hostite¾, aby mu do pamätníka
napísal nejaký vzácny ver z Písma.
Luther vyhovel jeho iadosti a napísal:
Sme Pánovi. (R 14,8).
Sme Jeho vlastníctvom. On je ná
a my sme Jeho. Toto sú skutoèné príèiny
naej radosti, lebo i nám patria slová:
Radujte sa v Pánovi vdycky a zase
len poviem: Radujte sa!

Peter Duban

STVORENSTVO
SPOLU VZDYCHÁ

(Prepis a úprava kázne zo 14. 10. 2018)
Lebo túobné vyzeranie stvorenstva
oèakáva zjavenie synov Boích. Lebo
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stvorenstvo je podriadené márnosti,
a nepodriadilo sa dobrovo¾ne, ale pre
toho, ktorý ho podriadil, v nádeji, e aj
samo stvorenstvo bude oslobodené
od sluby poruenia v slobodu slávy
detí Boích. Lebo vieme, e celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu bolestí
ako v pôrode a doteraz. No, nie len to,
ale aj sami, majúc prvotinu Ducha, aj
my sami vzdycháme v sebe, oèakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela.
(R 8,19-23).

Nádej stvorenia
To, po èom celé stvorenie túi, a k èomu
vyzerá, je to zas¾úbenie Pána Jeia Krista, e opä príde a ustanoví svoje krá¾ovstvo na Zemi. A vtedy si, celé stvorenie a celá Zem oddýchne. Pavol apotol
tu hovorí o druhom príchode Pána Jeia
Krista so svojimi svätými ku tisícroènému
kra¾ovaniu v spravodlivosti nad celou
Zemou. Vo veri 19 ho opisuje ako zjavenie synov Boích, pod¾a Jeho zas¾úbenia.

Nádej Boích detí

Vzdychanie izraelského ¾udu
V Boom slove èítame, e Boh vo svojom
milosrdenstve poèul vzdychanie svojho
¾udu v Egypte, poslal im zas¾úbeného
vyslobodite¾a a vykúpil ich z egyptského
otroctva.

Vzdychanie stvorenia
Vo vyie napísanom texte èítame, e
Boh poèul nielen vzdychanie izraelského
zotroèeného ¾udu, pre ukrutnú vládu
egyptského národa a jeho vládcu faraóna, ale e Boh poèuje aj vzdychanie celého svojho stvorenia pod ukrutnou vládou hriechu, ktorá sa prejavuje v rozmnoenej zlosti a ukrutnosti èloveka na Zemi.

Vzdychanie Boích detí
A apotol Pavol vo veri 23 pokraèuje:
No, nie len to, ale aj sami, majúc prvotinu Ducha, aj my sami vzdycháme
v sebe, oèakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Boie deti, pretoe
majú prvotinu Ducha, vzdychajú v sebe
a Boh to poèuje. Vzdychajú v Duchu, po
vláde Boej spravodlivosti na Zemi a odpoèinku celého stvorenia od vlády utláèate¾a, diabla, ktorý teraz skrze hriech
vládne na svete. A tak, ako Boh poèul
volanie svojho ¾udu Izraela z Egypta, tak
Boh poèuje i teraz vzdychanie Ducha vo
svojich deoch na svete.

Bratia a sestry, tu je slovo o tom,
l
l

e Pán Jei Kristus príde s nami
z neba na Zem a
rozdelí tu svoju spravodlivú vládu do
rúk vykúpených. Vetkým, ktorí poznali Jeho dobrotu zveril v budúcom
veku vládu nad svetom.

Pán Jei Kristus bude uplatòova svoju
vládu na Zemi skrze Boích synov, ktorí
sa zjavia v Jeho príchode spolu s Ním.
I skrze nás, bratia a sestry, ktorí sme poznali Jeho milos, ktorých vytrhol spod
vlády hriechu, ktorým sa stal dobrým
Pastierom a milujúcim Pánom, ktorých
oèistil svojou krvou od vetkých hriechov
a nad ktorými sa Pán z¾utoval.

Vláda hriechu
Dnes vládne hriech v ¾uïoch v duchu nespravodlivosti a núti ich vzájomne si ubliova, nenávidie jeden druhého. Blíny
suuje blíneho, druh druha. ...chlapec
sa zúrivo osopí na starca a èlovek bez
vánosti na váeného. (Iz 3,5).

Vláda Pána Jeia Krista
Ale potom, keï príde Pán Jei Kristus
so svojimi svätými a rozdelí im vládu na
Zemi, bude to vláda spravodlivosti a vláda pokoja, poèas ktorej sa èlovek nebude
osopova na starieho èloveka, kedy bude
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plati, e kadý bude ma naozaj v úcte
edivú hlavu. Bude sa i pod¾a Boieho
zákona: Pred edivou hlavou povstane a bude cti osobu starca a bude
sa bá svojho Boha. Ja som Hospodin. (3M 19,32). Vtedy bude Zem plná
Boej bázne a úcty a lásky blíneho k blínemu, tak ako to prikazuje ¾uïom Zákon.

Úèel druhého príchodu
Pána Jeia Krista,
oslobodenie stvorenia
Stvorenie vzdychá v nádeji na svoje oslobodenie od sluby poruenia a vlády
hrieneho èloveka. Ono sa na rozdiel od
svojej hlavy, Adama, nepodriadilo hriechu
dobrovo¾ne, ale bolo podriadené Boím

slovom. To sa skonèí príchodom Pána Jeia Krista, Vykupite¾a stvorenstva spod
Boieho zloreèenstva.

Rozmnoená milos
Pána Jeia Krista
A z milosti okúsime nielen spasenie svojich duí, ale aj vládu Pána Jeia Krista
nad celým stvorením. Toto je rozmnoená
milos naeho Pána, toto je Jeho dobrota, e nás vo svojej láske zahrnul nie len
nezaslúeným odpustením hriechov, ale
aj nezaslúeným podielom na Jeho autorite a vláde, ktorá patrí iba Jemu.
A kým nepríde ná Pán Jei, ime,
bratia sestry, v láske na Jeho slávu a na
Jeho èes.

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

Adolf Saphir

Kresan, roèník II., október 1949, èíslo 10

BOIE Z¼UTOVANIE
Èi azda zabudne ena svoje nemluvòa, aby sa nez¾utovala nad plodom
svojho ivota? Ale aj keby ony zabudli,
ja a nezabudnem. (Iz 49,15).
Vetci poznáme z¾utovanie. Keï vidíme
utrpenie, biedu, bezmocnos, nebezpeèenstvo, vtedy sa v nás ozve ¾útos nad
blínym. To netreba vysvet¾ova. Ale o Boom z¾utovaní sa potrebujeme uèi a Písmo nám o òom hovorí ve¾mi dôrazne, aby
sme premý¾ali nad ním:
Ak je tedy nejaké poteenie v Kristovi, ak nejaké povzbudenie lásky,
ak nejaké úèastenstvo Ducha ak nejaká srdeèná sústras a z¾utovanie, to
robte... (F 2,1). A tak si obleète ako
vyvolení Boí, svätí a milovaní, sr-

deènú sústras milosrdnú... (Ko 3,12).

Z¾utovanie Pána Jeia
Na Pánove z¾utovanie nesmieme h¾adie
ako na vlastnos Jeho ¾udskej prirodzenosti. Nikdy neh¾aïme na Neho len ako
na èloveka, lebo On je síce Synom èloveka, ale i Synom Boím. V Òom sú v jednej osobe dve prirodzenosti. Preto, keï
premý¾ame o Slove, ktoré sa stalo telom, h¾adíme na slávu jednorodeného od
Otca: A on, to Slovo, sa stalo telom
a stánilo medzi nami, a h¾adeli sme na
jeho slávu ako jednorodeného od Otca, a bol plný milosti a pravdy. (J 1,14).
A zase, keï h¾adíme na èloveka Jeia,
vidíme Otca, vnímame obraz nevidite¾ného Boha: Jei mu povedal: Taký dlhý
èas som s vami, a nepoznal, Filipe?
Kto mòa videl, videl Otca... (J 14,9).
Preto i Jeho z¾utovanie je z¾utovaním
veèného Boha. Je to Boské z¾utovanie,

blok 29 + obálka.qxd

3.3.2019

16:54

Page 29

KRESAN
ktoré k nám prúdi z oceánu veènosti, cez
prieplav Jeho èloveèenstva.

Poh¾ad viery
Povznesme sa od ¾udskej ¾útosti k nekoneènému Boskému z¾utovaniu. H¾aïme
na èloveka Jeia vo svetle zjavenia o Hospodinovi a klaòajme sa Z¾utovníkovi Jeiovi ako Pánovi. Odhoïme jednostrannú
predstavu o starozákonnom zjavení Hospodina, ako by hovoril len neprístupnosti
Boieho majestátu. Zákon s¾uboval a pripravoval príchod Toho, v ktorom teraz vidíme a máme Otca. Boh Izraelov je plný z¾utovania. Ten, ktorý sa ukázal Abrahámovi,
Izákovi a Jakobovi, urobil tak v nekoneènej
láske z¾utovaní. Vo svojej láske sa im stal
Bohom a nazval ich svojimi priate¾mi. Vo
svojom z¾utovaní poznal ich slabos, trápenie a zármutok. Taký ¾udský sa prejavil
Boh patriarchov, Boh zmluvy, a èlovek Jei
Kristus sa práve tak ukázal Boským.
Toto Jeho z¾utovanie je vyjadrené
v slovách: Istotne som videl trápenie
svojho ¾udu, ktorý je v Egypte, a poèul
som ich krik, pre tých, ktorí ich honia,
lebo znám jeho bolesti... (2M 3,7).
Boie z¾utovanie je èiastkou Boieho mena, pod ktorým sa dal pozna Mojiovi:
Hospodin, Hospodin, silný Boh ¾útostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a ve¾ký, èo do milosti a pravdy... (2M 34,6).
Dávid prirovnal Boie z¾utovanie ku
najjemnejiemu ¾udskému z¾utovaniu:
Ako sa z¾utováva otec nad svojimi
demi, tak sa z¾utováva Hospodin nad
tými, ktorí sa ho boja. ( 103,13).
Izaiá ide ete ïalej, keï hovorí: Èi
azda zabudne ena svoje nemluvòa,
aby sa nez¾utovala nad plodom svojho
ivota? Ale aj keby ony zabudli, ja a
nezabudnem. (Iz 49,15).

Boie z¾utovanie víazí
nad vinou a hriechom
Boh vo svojom z¾utovaní prihliada na slabos a utrpenie padlého èloveka. Neby

29
milosti, skrze ktorú vládne spravodlivos,
bolo by z¾utovanie slabé a mohlo by len
vzdycha a narieka. No, Boie z¾utovanie
je z¾utovaním Vykupite¾a, Boha Hospodina, ktorý sa z¾utováva v súlade s celým svojím charakterom. Vetky Jeho dary a skutky sú doprevádzané Jeho z¾utovaním.
Boh je Spravodlivý a Svätý. Odsudzuje ná hriech a odvracia sa od neho. Jeho
spravodlivos pripravuje a vykonáva tresty.
Boh je ¼útostivý a Milosrdný. Jeho z¾utovanie pripravuje a vykonáva obe. Pozoruje svojho pokvrneného Izraela, ako
hynúce diea. Vo svojom súcite sa ho pýta: Ako a mám vyda? ...Moje srdce
sa obrátilo vo mne; moja sústras je
vzruená vetka dovedna. (Hoz 11,1.8).
Z Jonáovho vyznania vidíme, ako
hlboko bol Izrael presvedèený o Boom
milosrdenstve. Boh ho posiela do Ninive
so slovom Boieho súdu: Vstaò, idi do
Ninive, toho ve¾kého mesta, a volaj
proti nemu, lebo ich zloba vystúpila
hore pred moju tvár. (Jon 1,2). Joná
vak nechcel ís. A po vetkom v modlitbe
Bohu hovorí dôvod: ...lebo som vedel,
e si ty silný Boh milosrdný a ¾útostivý,
dlho zhovievajúci a ve¾ký, èo do milosti
a pravdy a ktorý ¾utuje zlého. (Jon 4,2).
H¾a, tento Boh sa sklonil k Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi a uèinil ich svojim
¾udom. Ten istý Boh mal ¾útos nad trpiacim Izraelom v Egypte a vyviedol ho odtia¾.
Potom ich viedol na púti a v ich súení
mal aj On súenie: V kadom ich súení
mal aj on súenie, a anjel jeho tvári ich
ochraòoval. Vo svojej láske a vo svojej
¾útosti ich on vykúpil a pestoval ich
a nosil ich po vetky dni veku. (Iz 63,9).

Boh zjavený v tele
A v plnosti sa zjavil v osobe Svojho Syna,
aby mohli ¾udia vidie Boiu slávu v tvári
Jeia Krista, v ktorom sa zjavila dokonale svätos, spravodlivos spolu s ¾útostivosou a milosrdenstvom. Boha Izraelovho.
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Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Peter Duban

MODLITBA DÁVIDOVA
alm 86
(Prepis a úprava kázne zo 14.09. 2018)
Nakloò, Hospodine, svoje ucho a vysly ma, lebo som biedny a chudobný. ( 86,1).

Boh dopúa, aby sa úspená èas Dávidovho ivota viery  boj s Goliáom,
zjavná Boia priazeò, zdar vo vetkom
èo robil, ob¾uba od verejnosti, z pastiera
krá¾ovský za, od ovèích chlievov za krá¾ovský stôl  zmenila, aby sa táto vzostupná tendencia pribrzdila. Pán Boh vie,
e ak by to pokraèovalo takto ïalej, vystavil by Dávidovo srdce pýche. A aby
sa z Dávida stal Krá¾ srdcom podobný
Boiemu, musel Dávida privies k poznaniu jeho vnútornej biedy a chudoby
a k nízkemu zmý¾aniu o sebe.
Dávidov ivot sa zvrtol. Z úspeného
a obdivovaného pre jeho vieru a vidite¾nú Boiu prítomnos, sa stáva vyhnanec a vydedenec, smrte¾ný nepriate¾
Izraelského krá¾a a národa. Vetko ale
pod pozorným Boím doh¾adom.
Preto Boh nedovolil, aby zostal sám.
Naklonil mu ¾udí, ktorí chceli zdie¾a jeho
ivot v utrpení a prenasledovaní, pretoe videli, e je s ním Boh. A nebol to ¾ahký ivot. Dávid sa musel skrýva po jaskyniach, neustále na úteku, nemal v podstate iadne práva a ako na neiadúceho a nepriate¾a, bola vypísaná za jeho
hlavu odmena. Ak by nebol s ním Boh,
rýchlo by ho nali a popravili. Zradcovia
boli vade a prezrádzali Saulovi, keï
vedeli, kde je. Bol ako tvaná zver. Ale
nie na túto biedu z poh¾adu ¾udí myslel
Dávid, keï pokorne volá k Hospodinovi:

...vysly ma, lebo som biedny a chudobný. Pretoe hoci aj bol prenasledovaný a v pozícii, v ktorej by nechcel by
iadny èlovek, predsa nebol sám, opustený od Boha a ¾udí, ale obklopený blízkymi, svojimi vernými bojovníkmi a Hospodin bol stále s ním. I v jeho utrpeniach.
Podobne, ako si èítame o Jozefovi, e
hoci bol predaný do Egypta, bol vo väzení ako otrok, e predsa Hospodin bol s ním.
A z tohto h¾adiska môeme hodnoti
inak Dávidov stav, v tomto nebol chudobný. Bohatol v miere závislosti na Bohu.
Boh sa mu stal jedinou istotou: Ostríhaj moju duu... zachráò svojho sluobníka... ktorý sa nadeje na teba...
na teba volám kadého dòa... rozvese¾ duu svojho sluobníka, lebo k tebe pozdvihujem svoju duu. (v. 2-4).
Na akú biedu a chudobu teda myslí?
Na túto otázku nám dáva odpoveï ver
piaty: Lebo ty, Pane, si dobrotivý, a hotový odpusti a má mnoho milosti
pre vetkých, ktorí volajú na teba.
Vo svojom poníení bol tak intenzívne
so svojím Bohom vnútorne, a tak èasto
mu Boh prejavoval bohatstvo svojej dobrotivosti, milosrdenstva a milosti navonok, v kadodennom ivote, i vnútorne,
keï sa prehreoval a Boh súc bohatý
v milosrdenstve bol hotový mu odpúa
a neodplácal mu pod¾a zásluh, e oproti
Bohu vidí jasne svoju vnútornú biedu
a chudobu v tom duchovnom bohatstve
Boom, ktoré vyjadril v alme 103:
Dobroreè moja dua Hospodinovi,
a vetky moje vnútornosti menu jeho
svätosti... a nezabudni niktorého zo
vetkých jeho dobrodení, ktorý ti odpúa vetky tvoje neprávosti, ktorý
uzdravuje vetky tvoje nemoci, ktorý
vyslobodzuje tvoj ivot od záhuby (to
zaíval Dávid kadý deò), ktorý a koru-
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nuje milosou a z¾utovaním (koruna
oleja pomazania), ktorý sýti tvoje ústa
dobrým, take sa obnovuje tvoja sila
mlados ako orol (Dávid a jeho sprievod
doslovne kàmil kadý deò)... Hospodin
èiní to, èo je spravodlivé a súdy vetkým utláèaným (Dávid vie, èo je to by
utláèaný)... dal zna Mojiovi svoje
cesty (aj Dávida viedol, aby ho zachraòoval),... ¼útostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievajúci a mnohej milosti...
nerobí nám pod¾a naich hriechov ani
nám neodpláca pod¾a naich neprávostí... lebo on zná aké sme my tvory,
pamätá na to, e sme prach.
Na túto biedu a chudobu myslí Dávid
v  86,1. Na tú chudobu a biedu vo svojom srdci, e je chudobný na to vetko, na
èo je Boh bohatý. Je to sebapoznanie
nadobudnuté v konfrontácii svojho srdca
s Boím.

Klaòanie sa a vyvyovanie
Pravé poznanie Boha a seba pôsobí v Dávidovi potrebu klaòania sa Bohu a vyvyovania Boha. A on to robí vo veri piatom v alme 86. Zvelebuje Boha za to,
aký je. Zamestnáva sa Bohom, a preto u
nie svojou biedou. Hovorí: Ty Pane si dobrotivý, ty si plný milosrdenstva, ty si ten,
ktorý vie zhovieva, Ty si ten, ktorý si
mnohej milosti a pravdy.

¼udská slabos
Obrá svoju tvár ku mne a zmiluj sa
nado mnou! Daj svojmu sluobníkovi
svoju silu a zachráò syna svojej dievky! ( 86,16).
Tak ako mnohokrát na èloveka, aj na
spravodlivého do¾ahnú okolnosti, v ktorých zistí, e je slabý v milosrdenstve,
v zhovievavosti, v odpúaní. Èo robi?
Pán Jei povedal: Bdejte a modlite sa,
aby ste nevoli do pokuenia! Duch
síce je hotový, ale telo je slabé.
(Mt 26,41). Dávid to robil. Modlil sa, prosil

Hospodina, aby ho zachránil z tejto biedy
a vo veri 16 volá: Obrá svoju tvár ku
mne a zmiluj sa nado mnou! Daj svojmu sluobníkovi svoju silu... A nemyslel na tú fyzickú, aby dokázal bojova
proti Saulovi a proti svojím nepriate¾om,
ale práve na tú silu by takým, aký je Boh.
...a zachráò syna svojej dievky!
A v tom 17. veri prosí: Uèiò pri mne
znamenie na dobré, èo keï uvidia tí,
ktorí ma nenávidia, budú sa hanbi.

Splnenie prosby
v ivote Dávida
V 1. knihe Samuelovej v 24. kapitole Boh
vystavil Dávida skúke, úmernej jeho sile.
Vydal mu Saula na milos a nemilos.
Bojovníci to videli ako splnenie zas¾úbenia: H¾a, toto je deò, o ktorom ti riekol
Hospodin: H¾a, ja dám tvojho nepriate¾
do tvojej ruky, a uèiní mu to, èo bude
dobré v tvojich oèiach. (1S 24,4). A Dávid im odpovedá vo veri 6.: Nech ma
Hospodin zachráni od toho, aby som
to mal uèini svojmu pánovi, pomazanému Hospodinovmu, vystrie svoju
ruku na neho, lebo je pomazaný Hospodinov.
A keï Dávid s tlèúcim srdcom pristúpil
k Saulovi a odrezal mu kus látky z jeho
pláa, zavolal na Saula a povedal mu:
...H¾a, dnes vidia tvoje oèi, e a Hospodin vydal do mojej ruky v jaskyni,
a vraveli mi, aby som a zabil; ale moje
oko sa z¾utovalo nad tebou, a riekol
som: nevystriem svojej ruky na svojho
pána, lebo je pomazaný Hospodinov.
A, môj otèe, aj pozri krídlo tvojho pláa tu v mojej ruke, lebo e som odrezal
krídlo tvojho pláa a nezabil som a,
po tom poznaj a vidz, e nie je zlého
v mojej ruke ani prestúpenia, ani som
sa nièím neprehreil proti tebe, a ty
èíha po mojej dui, aby si ju odòal.
(1S 24,10-11).
Tu je dôkaz vypoèutej modlitby. Dávid bol ochotný odpusti, lebo sa predtým
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modlil k Bohu, ktorý je hotový odpusti.
A túto Boiu hotovos má teraz aj Dávid,
pretoe o òu prosil. Okrem Dávida, nikomu z jeho bojovníkov nebolo Saula ¾úto.
Jediný Dávid, pomazaný Boí, ten pravý
krá¾ Izraela, má srdce v zmý¾aní podobné Bohu. On je naozaj krá¾ pod¾a Boieho
srdca. A to preto, lebo Duch Hospodinov
spoèinul na òom.
To Duch Hospodinov ho posilnil k milosrdenstvu a to a k takému, ktoré zahàòa mnostvo násilníkov ( 86,14), ¾udí,
ktorí dychtia po jeho smrti. A Saula nazýva svojím pánom. To Duch Boí viedol
Dávida k tomu, aby svojim vojakom vysvet¾oval, preèo ho nemôe zabi: Toto je
môj pán! Hovoril o Saulovi tak, ako ho
srdcom vnímal  a u i toto je dôkaz jeho
èistého srdca, ktoré nevidí v Saulovi nièomníka ale svojho pána. No Dávid nevidí v Saulovi len svojho pána, ale aj svojho otca. Tak ho oslovuje vo veri 11: Môj
otèe, pozri....

DUCHOVNÁ SILA
Toto je sila, ktorú èlovek v sebe nikdy
nenájde, pokia¾ ho k tomu neposilní Hospodin, ten, ktorý je hotový odpusti, z¾utova sa, ktorý je zhovievavý ku svojim
nepriate¾om. Pred touto Boou mocou
Saul kapituloval, pokoril sa a vyznáva:
Lebo keï nájde niekto svojho nepriate¾a, èi ho prepustí dobrou cestou? Ale
Hospodin nech ti odplatí dobrým za to,
èo si mi vykonal tohto dòa! A teraz, h¾a,
viem, e istotne bude kra¾ova, a e
v tvojej ruke bude stá krá¾ovstvo
Izraelovo. Tento skutok milosrdenstva
otvoril oèi aj samotnému Saulovi a zmenil
jeho nenávis na obdiv voèi Dávidovi. A to
preto, e videl v òom krá¾ovský charakter.
Apotol Pavol píe v liste Rimanom
12,20-21: A tak keï je hladný tvoj nepriate¾, nakàm ho; keï je smädný,
napoj ho; lebo tak zhrnie eravé uhlie
na jeho hlavu. Nedaj sa premáha zlému, ale premáhaj dobrým zlé. Boí

Duch nás uèí: Ak uvidí svojho nepriate¾a v núdzi, tak mu poskytni milosrdenstvo. Alebo ako je to v prípade Dávida, milosrdenstvo prejavené v záchrane ivota. Veï ak by nechal tých svojich
sluobníkov, oni by ho boli zabili. A splnilo sa i to, e Saulova vina pre nenávis bez
príèiny, ktorou horelo srdce Saula voèi Dávidovi, tá vetka dopadla na jeho hlavu.

Boh naplnil Dávidovi
modlitbu v  86,17:
Uèiò pri mne znamenie na dobré, èo
keï uvidia tí, ktorí ma nenávidia, budú
sa hanbi... e ty, Hospodine, si mi pomohol a poteil si ma. Saul bol premoený Boím milosrdenstvom, zahanbil
sa a plakal za hanebné chovanie sa
k Dávidovi ako nepriate¾ovi, bez príèiny:
A stalo sa, keï dohovoril Dávid tie
slová Saulovi, e povedal Saul: Èi je to
tvoj hlas, môj synu, Dávide? A Saul
pozdvihnúc svoj hlas plakal a povedal
Dávidovi: Spravodlivejí si ako ja, lebo
ty si sa mi odplatil dobrým, a ja som sa
ti odplatil zlým. Lebo ty si to dnes
ukázal tým, e si mi urobil dobré, tým,
e ma Hospodin bol vydal do tvojej
ruky, a nezabil si ma. Lebo keï nájde
niekto svojho nepriate¾a, èi ho prepustí dobrou cestou? Ale Hospodin nech
ti odplatí dobrým za to, èo si mi vykonal tohto dòa! A h¾a, ja teraz viem, e
istotne bude kra¾ova, a e v tvojej
ruke bude stá krá¾ovstvo Izraelovo.
(1S 24,16-20).

Opakovaná skúka
V 26. kapitole 1. knihy Samuelovej sa situácia opakuje. Hospodin opä vydal Saula Dávidovi na milos a nemilos. Saul, ako
to býva pri ¾uïoch, rýchlo zabudol na Boie milosrdenstvo. A Dávid bol zas nahováraný jeho sluhom Abiajom, aby Saula
tentoraz neuetril. Ale Dávid bol silný v Boom milosrdenstve a v bázni Boej. Saula
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nechal i. A Saul, je opä pokorený a vyznáva: A h¾a, akou bola dnes ve¾kou
tvoja dua v mojich oèiach, tak nech je
ve¾kou moja dua v oèiach Hospodinových, a nech ma vytrhne zo vetkého
súenia! Vtedy povedal Saul Dávidovi:
Buï poehnaný ty, môj synu, Dávide!
Istotne aj uèiní, aj istotne zmôe....
Aj predtým, vo veri 21 hovorí Saul:
Na to povedal Saul: Zhreil som,
navrá sa, môj synu, Dávide, lebo ti u
viacej neurobím zlého, za to, e dnes
bola drahá moja dua v tvojich oèiach.
H¾a, bláznive som robil a blúdil som
náramne. Otvorili sa znovu jeho oèi.

Koruna oleja pomazania
V 3. knihe Mojiovej, 21. kapitole, v 12
veri si o oleji pomazania ve¾kòaza
èítame: ...koruna oleja pomazania jeho Boha je na òom. To znamenalo, e
odteraz je kòazom Hospodinovým. Ale on
nenosil na hlave nejakú korunu. Olej
pomazania bol tou korunou.
A v prípade Dávida je to tá istá koruna
pomazania, ktorú videl Saul na hlave
Dávida preto, lebo sa krá¾ovsky choval,
lebo Duch Hospodinov spoèíval na òom.
Milí bratia a sestry, aj my máme
pomazanie od Svätého. Pán Jei nás
umyl svojou krvou a uèinil Bohu krá¾mi a
kòazmi aby sme konali skutky Boie
medzi tými, ktorí hynú i spaseným.
Skláòajme svoje kolená pred Otcom
náho Pána Jeia Krista, aby nám ráèil
da: ...pod¾a bohatstva svojej slávy,
skrze svojho Ducha, mocou zosilnie
na vnútornom èlovekovi, aby Kristus
skrze vieru prebýval v naich srdciach... (Ef 3,16-17).

Daniel Moji

KÉNITI
V èase vlády nad Izraelom povedal krá¾
Saul Kénitovi: Odídite, ustúpte, zídite do-
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lu spomedzi Amalechitského, aby som
a nezahladil s ním, lebo veï si ty uèinil
milosrdenstvo so vetkými synmi Izraelovými, keï ili hore z Egypta. A tak uhol
Kéni spomedzi Amalecha (1S 15,6).
Je to u asi 20 rokov, odkedy som si vimol v Písme skupinu ¾udí, ktorá je oznaèovaná ako Kéniti èi synovia Kéniho a zaèal
som nad nimi premý¾a. Nedávno som sa
k týmto mylienkam vrátil. Bolo to v èase,
keï som sa pri pravidelných úvahách nad
Písmom spojených s prípravou na modlitebné zhromadenie dostal k hore citovanému veru. Prijaté mylienky priamo z Boieho slova, doplnené a overené cez krátke
poznámky iných bratov, ma ve¾mi povzbudili. Chcel by som sa s nimi podeli s èitate¾mi èasopisu s dôverou, e budú poteením aj pre nich. Hlavne pre tých, ktorí
nemajú kresanský rodokmeò, ktorí nemajú veriacich rodièov èi starých rodièov.
V prvej èasti sa zamyslíme nad tým, èo
sa v Písme píe o ich minulosti, o ich histórii a následne si vyvodíme aplikáciu pre
súèasnos, v ktorej ijeme my. V druhej
èasti sa budeme zaobera tým, èo sa s nimi dialo po udalosti, o ktorej hovoria vere
v úvode èlánku, z èoho si tie vyvodíme
aplikáciu pre nás.
V knihe Sudcov sa stretávame s touto
rodinou èi skupinou ¾udí minimálne dvakrát.
Prvá zmienka o nich hovorí nasledujúce
slová: A synovi Kéniho, vagra Mojiovho, odili hore z mesta paliem so
synmi Júdovými na Judskú pú, ktorá
je na juhu Aráda a odíduc bývali s tým
¾udom (Sd 1,16). Z tejto zmienky o nich
vyplýva, e ich história sa spája s Mojiom,
presnejie s jeho vagrom. Ïalia zmienka
je o nich nasledovná: A Cheber Kénejský
sa bol oddelil od Kéna, od synov Chobába, vagra Mojiovho a postavil svoje
stány a k dubu v Caanaime, ktoré je pri
Kedei... A Sizera utekal peí do stánu
Jaheli, eny Chebera Kénejského pretoe bol pokoj medzi Jabínom, krá¾om Chacora a medzi domom Chebera Kénejského (Sd 4,11.17). Tu vidíme enu menom Jáhe¾, ktorá patrila vo dòoch sudcov k tejto
rodine a urobila chrabrý skutok, keï síce
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prijala Sizeru, ale následne tohto nepriate¾a
Boieho ¾udu zabila klinom od stanu.
Históriou tohto ¾udu sa zaoberajú u
Mojiove knihy. V druhej knihe Mojiovej
sa spomína udalos, keï Mojiov svokor,
Madian Jetro, navtívil Mojia na púti, poradil mu, aby ustanovil sudcov, ktorí by Mojiovi pomáhali pri rieení sporov a potom
sa vrátil do svojej zeme (2M 18). Neskôr
Moji poiadal svojho vagra Chobába, aby
iiel s nimi a bol im oèami, teda vodcom.
S¾úbil mu, e mu dobre uèiní: A Moji
povedal svojmu vagrovi Chobábovi,
synovi Reguela, svojho svokra: Tiahneme na miesto, o ktorom povedal Hospodin: To dám vám. Poï s nami, a dobre
ti uèiníme, lebo Hospodin hovoril dobré
veci o Izraelovi. Ale on mu odpovedal:
Nepôjdem, ale pôjdem do svojej zeme
a ku svojim príbuzným. No, Moji povedal: Neopusti nás, prosím, lebo preto, e
vie, kde by sme mali tábori na púti,
bude nám oèami. A stane sa, keï pôjde s nami a príde to dobré, ktoré uèiní
Hospodin s nami, e ti tie uèiníme
dobré (4M 10,29-32).
Ïalej sa o Chobábovi a jeho rodine nehovorí, a ich nachádzame u v spomenutej
knihe Sudcov v blízkosti izraelského národa, ale nie v ich strede. Je zrejmé, e to bol
pútnický národ, keïe je spojený so stanmi.
Nachádzal sa na okraji izraelského národa,
o èom nám hovoria aj slová, e bol napríklad pokoj medzi Jabínom, nepriate¾om Boieho ¾udu a domom Chebera Kénejského.
V hranièných situáciách sa ale napokon pridali na stranu Boha a Jeho ¾udu.
Pouèením z tejto histórie je skutoènos,
e je dobré by sympatizantom Boieho ¾udu, by v jeho blízkosti, dokonca niekedy aj
zakúa niektoré z poehnaní, ktoré on má.
Je to lepie, ako by na strane nepriate¾a.
Pravdou je ale aj to, e nestaèí, ak je Boie
slovo blízko, posväcuje ¾udí, ktorí sú na blízku, chráni ich od zlého, pokia¾ srdce stále nebolo zasiahnuté zvesou evanjelia. Nestaèí
by pri zdroji ivej vody, treba sa z nej napi.
Sú ¾udia, o ktorých stave srdca a vzahu
s Bohom sa ve¾a nevie. Raz sa to ale ukáe. Príde situácia, keï sa ukáe, èo je v ich
vnútri. Buï odídu, alebo verejne prejavia svoju vieru. Pripomeòme si dve biblické postavy
Nového zákona: Potom poprosil Piláta Jo-
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zef z Arimátie, ktorý bol uèeníkom Jeiovým, ale tajným zo strachu pred idmi,
eby smel sòa telo Jeiovo. A Pilát
dovolil. A tak priiel a sòal telo Jeiovo.
A priiel aj Nikodém, ktorý to tam prv bol
priiel k Jeiovi v noci, nesúc so sebou
zmieaninu myrhy a aloe kolo sto funtov.
A tak vzali telo Jeiovo a povili ho povojmi s voòavými vecami, ako majú idia
pochováva (J 19,38-40). Títo dvaja mui
prejavili svoju vieru v èase, keï sa mnohí
báli. Tajní uèeníci Pána Jeia sa stávajú
verejnými. U nestoja v úzadí, ale v popredí.
Verejne sa stavajú na stranu Pána Jeia.
Saul si spomenul na Kénitov a uetril ich
v èase, keï iiel zahubi Amalecha. Spomenul si na milosrdenstvo, ktoré uèinili so
synmi Izraelovými. Ich správne rozhodnutia
z minulosti mali vplyv na ich súèasnos.
V tomto èase im krutý krá¾ Saul udelil milos.
Otázka znie, èi nám staèí, e sme zachránení a uspokojíme sa s tým, e budeme len pasívne stá niekde na okraji.
Nepripojíme sa plne k Boiemu ¾udu do
miestneho zhromadenia, nepriloíme ruky
k Boiemu dielu...
Pri túdiu histórie Kenitov po tom, ako
ich Saul uetril, som bol milo prekvapený
tým, kde ich môeme ïalej vidie. Po nejakej dobe u nie sú len na okraji, ale sú
v strede Boieho ¾udu. Ich cesta viery je podobná cesty viery Rachab. Jej zaèiatok bol
ete horí. Najprv ju vidíme ako smilnicu
v Jerichu. Neskôr ale uverila v ivého a jediného pravého Boha Izraela a následne aj
prejavila svoju vieru tým, e prijala a ukryla
vyzvedaèov. A tak sa z miesta súdu, akým
sa mesto Jericho stalo, dostala na pôdu Boej milosti: Vtedy voli mládenci pehúni
a vyviedli Rachab i jej otca i jej matku
i jej bratov i vetko, èo mala i celú jej
rodinu vyviedli a nechali ich vonku za
táborom Izraelovým. A mesto spálili ohòom i vetko, èo bolo v òom... (Jz 6,2324). Zakrátko ju u ale nevidíme len vonku
za táborom, ale býva v strede Izraelovom:
A smilnicu Rachab, dom jej otca i vetko, èo mala, zachoval Jozua pri ivote.
A býva v strede Izraelovom a do tohto
dòa, pretoe ukryla poslov, ktorých bol
poslal Jozua, aby prepehovali Jericho"
(Jz 6,25). Dôkazom toho, e sa dostala do
stredu Boieho ¾udu je kniha Ru, ktorej man-
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elom bol Boaz, Rachabin syn a s radosou
ju nachádzame aj v rodokmeni Pána Jeia.
Kéniti sa neuspokojili so záchranou od
záhuby, keï ich Saul uetril a Amalecha
znièil. Nezostali i v anonymite a len niekde na okraji izraelského národa: A èelaïe
pisárov, ktorí bývali v Jabeci, Tirátovci,
imátovci, Suchátovci. To sú Kínejci,
ktorí to poli z Chamatu, otca to Bét-rechába (1Pa 2,55). Vidíme tu skupinu
Kénitov (Kínejci), ktorí vyli z Chamatu ako
súèas Kálefovej rodiny v Boom ¾ude.
Písmo tu menuje aj ich otca Bét-rechába.
Od neho sú odvodení pre biblického èitate¾a
trochu známejí Rechabiti, ku ktorým smeruje aj odvolávka z citovaného vera.
V Judskom krá¾ovstve, v èase duchovnej tmy, poslal Pán Boh Jeremiáa do domu
Rechabitov, aby s nimi hovoril a doviedol ich
do domu Hospodinovho, do jednej z izieb
a dával im pi víno. Jeremiá poslúchol. Doviedol ich do domu Hospodinovho a postavil
pred synov domu Rechabitov dbánky plné
vína a poháre a povedal im: Pite víno!.
Ale oni riekli: Nepijeme vína. Lebo Jonadáb, syn Rechabov, ná otec, nám zakázal... A tak sme poslúchli hlas Jonadába,
syna Rechabovho, svojho otca, vo vetkom, èo nám prikázal... (Jr 35,6-8) Tento
ich èin Pán Boh v èase, keï hovoril o súde
národa, oznaèil za ve¾mi chrabrý a túto skupinu vyèleòuje z tohto súdu: A domu Rechabitov povedal Jeremiá: Takto hovorí
Hospodin Zástupov, Boh Izraelov: Preto,
e poslúchate prikázanie Jonadába, svojho otca, a ostríhate vetky jeho prikázania a robíte vetko tak, ako vám to prikázal, preto takto hovorí Hospodin Zástupov, Boh Izraelov: Nebude vyatý mu
Jonadábovi, synovi Rechabovmu, ktorý
by stál pred mojou tvárou, po vetky
dni (Jr 35,18-19). Hlavne mladí veriaci èasto nerozumejú prikázaniam svojich rodièov
a ich ceste viery. Je nádej, e èasom dorastú a privlastnia si ich. Ich zachovávanie je
spojené s poehnaním, ako to vidíme aj na
príklade synov domu Rechabitov.
Pri putovaní po stopách Kénitov si ete
pripomeòme mua, ktorý sa v prorokovi Jeremiáovi spomína ako Jonadáb, syn Rechabov, ná otec. Píe sa o òom v nasledujúcich veroch Biblie: A keï odiiel odtia¾,
naiel Jehonadába, syna Rechabovho,
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ktorý mu prichádzal oproti a pozdravil
ho a povedal mu: Èi je tvoje srdce úprimné, ako je moje srdce úprimné s tvojím
srdcom? A Jehonadáb odpovedal: je. Ak
teda je, hovorí, daj svoju ruku! A keï mu
podal ruku, dal mu vysadnú k sebe do
voza... Potom voiel Jehu a Jehonadáb,
syn Rechabov, do domu Bálovho a povedal tým, ktorí slúili Bálovi: Preh¾adajte a vidzte, aby tu nebol s vami niekto zo
sluobníkov Hospodinových, okrem samých tých, ktorí slúia Bálovi (2Kr 10,
15,23). V citovanom oddiele vidíme Boieho mua Jehu, ktorý bojoval vo svojej dobe
proti modlárstvu. Jonadába, (tu pomenovaný ako Jehonadáb), syna Rechaba, tu Písmo spomína ako jeho spolupracovníka.
Pouèenie, ktoré si z týchto príbehov Jonadábovi môeme vzia je také, e kto sa
chce raz sta duchovnou autoritou, musí
sám i pod autoritou a uèi sa slúi Bohu
spolu s Bohom ustanovenou autoritou.
Na záver sa ete pozrime na jedno
miesto Starého zákona, kde sa spomínajú
tie isté národy, ako v úvode citovanom veri
z 1. knihy Samuelovej. Sú to Kéniti, ktorých
Saul uetril a Amalechiti, ktorých neskôr aj
za pomoci Samuela vyhladil. Splnilo sa slovo,
ktoré povedal u v dávnej minulosti v proroctve Balám: Keï uvidel Amalecha, zaèal i tu slávnostne svoju prorockú reè
a riekol: Amalech je poèiatkom a prvotinou národov a jeho sledné bude to, e
zahynie navdy. A vidiac Kénitu zaèal
slávnostne svoju prorockú reè a riekol:
Pevné je tvoje bydlisko a tvoje hniezdo
je poloené na skalu! (4M 24,20-21). Nech
je pre nás znovu povzbudením skutoènos,
e iadne Boie slovo sa nevráti prázdne
tak, ako sa nevrátilo prázdne a raz sa splnilo aj toto proroctvo. Aká to milos, keï dnes
v dobe Cirkvi môeme aj my stá na Skale
vekov, ktorou je Kristus! Tak, ako títo cudzinci sa dostali do stredu Boieho ¾udu, tak aj
dnes sme svedkami, e nielen idia, ale aj pohania sú Boím ¾udom, Nevestou Kristovou.
Amalech urobil v minulosti zlé rozhodnutie, keï bojoval proti Izraelovi (2M 17). Naopak, Kéniti neraz stáli na strane Boieho
¾udu. To, èo siali, raz aj ali. Kieby sme
robili také rozhodnutia, aby nielen nám,
ale raz aj naim potomkom, ak Pán dovtedy nepríde, to bolo k poehnaniu!
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Keby som nebol priiel a nebol
im hovoril, nemali by hriechu, ale
teraz nemajú výhovorky zo svojho
hriechu. (J 15,22).
Srdeène pozývame k Boiemu slovu
kázanému v nede¾u od 15,00  16,00 hod.
a v stredu od 18,30  19,30 hod. v zborovom
dome Kresanského zboru v Bratislave
na Tehelnej 22.
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