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V tomto je láska: nie e by sme my boli milovali Boha,
ale e Boh miloval nás a poslal svojho Syna ako
zmierenie za nae hriechy. (1J 4,10).
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ÚVOD
Miroslav Vyhnánek

ODKÁZANOS
Odkázanos na èloveka
Milí èitatelia, uvediem nieko¾ko
príkladov odkázanosti.
l
l
l
l

Narodené dieatko je odkázané na rodièov.
Odsúdený je odkázaný na milos a nemilos.
Smrte¾ne ranený je odkázaný na rýchlu pomoc lekárov.
Èlovek, ktorý v ivelnej pohrome príde
o vetko, je odkázaný na súcit èloveka.

Tieto príklady hovoria o odkázanosti na
lásku, milos a milosrdenstvo iných. A preto v nás vyvoláva pozitívne reakcie.
No jestvuje aj odkázanos, ktorú nikto
z nás nechce zai, odkázanos na ¾ubovô¾u pyného, krutého a bezcitného èloveka. By takému vydaný na milos a nemilos je desivá predstava.

Odkázanos na Boha
Je len dvojaká reakcia ¾udí na pravdu o naej odkázanosti na Boha. Reakcia pokornej vïaènosti alebo odmietania v pýche.
Tá prvá vychádza z poznania Boha, ktorý
je láska, dobrý, milostivý a milosrdný. Tá
druhá z predstavy vlastnej sebestaènosti.

Zmý¾anie ¾udí
Sú ¾udia, ktorí myslia, e Boha k preitiu
nepotrebujú. Náboensky zaloení ¾udia
si myslia, e do neba sa dostanú aj bez
odkázanosti na Pána Jeia. Zlí ¾udia
radej nemyslia na odkázanos na Boha
a vetci, èo veria, e Boh nie je sa cítia
úplne neodkázaní na Boha. Ale sú aj sku-

toène veriaci, ktorí sú cele a radi odkázaní na svojho dobrého Stvorite¾a a Spasite¾a Boha.

A skutoènos?
Vetci sú ivotne odkázaní na Boha. Bez
oh¾adu na to, èi veria alebo nie.

Boh je dobrý
a starostlivý Stvorite¾
Boh vie, e bez Neho nepreijeme. Vie,
e sme vo vetkom odkázaní na Neho.
A Boh svoje stvorenie miluje a preto sa
oò verne stará. Nás ¾udí zaopatruje vetkým, èo potrebujeme k ivotu i k viere.
Dáva nám pokrm, odev, obydlie. Dáva
nám Boie slová, aby sme mohli veri.
Pán Jei, Boí Syn, vyuèoval ¾udí o takomto Bohu. Povedal toto: Nestarajte sa
o svoj ivot, e èo budete jes alebo èo
budete pi, ani o svoje telo, èím sa
odejete. Èi nie je ivot viac ako pokrm
a telo ako odev? Pozrite na nebeské
vtáctvo, e nesejú ani nenú ani nezhromaïujú do stodôl a vá nebeský
Otec ich iví! A èi ich vy o ve¾a neprevyujete? A kto z vás starajúc sa môe
prida k ve¾kosti svojej postavy jeden
lake? A o odev preèoe sa staráte?
Pováte po¾né ¾alie, ako rastú: nepracujú ani nepradú; hovorím vám, e ani
alamún v celej svojej sláve nebol tak
odiaty ako jedna z nich. Ak teda po¾nú
trávu, ktorá je dnes a zajtra môe by
hodená do pece, Boh tak odieva, èi
azda vás nie o ve¾a viacej? ¼udia malej
viery! Nestarajte sa tedy...lebo veï vá
nebeský Otec vie, e to vetko potrebujete (Mt 6,25-32).
Hovoril o Bohu ako starostlivom nebeskom Otcovi, ktorý nás iví a odieva.
Uèil o Bohu dobrom Stvorite¾ovi, ktorý vie
a dáva nám to, èo potrebujeme.
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Ubezpeèoval ¾udí, e sú Bohu drahí
a milovaní a predmetom vyej starostlivosti ako niie stvorenie vtáctva, rastlín.

Aká je teda pravda
o odkázanosti na Boha?
Taká, e sme v otázke svojho ivota, svojich potrieb k ivotu a viere úplne odkázaní na Boha. Pretoe: Boh uèinil svet
a vetko, èo je na òom, súc Pánom nebies a zeme... on sám dáva vetkému
ivot a dych a vetko... (Sk 17,24-25).
Boh je ivý Boh, ktorý uèinil nebo
i zem i more i vetko, èo je v nich... nenechal seba bez svedectva èiniac dobre, dávajúc nám dade z neba a úrodné èasy, naplòujúc nás pokrmom a nae srdcia veselosou. (Sk 14,14-17).
...svojmu slnku velí vychádza na
zlých aj na dobrých a dáva dáï na
spravodlivých aj nespravodlivých.
(Mt 5,45).
Len si, milí èitatelia, predstavme, èo
by bolo, keby Boh jednal s ¾udstvom
pod¾a ich postojov k Nemu a na odplatu
odoprel ¾uïom svetlo slnka, prestal dáva
dáï, úrodné èasy a prestal dáva ivot
a dych a vetko. Áno, len vïaka tomu, e
Boh je dobrý a nejedná s nami pod¾a zásluh, stále jestvujeme.

Boh je milostivý Spasite¾
Ale ¾udstvo má aj vnútorné potreby. Potrebu Boej spravodlivosti, pokoja s Bohom
a radosti pred Bohom v èistom svedomí.

Odkázaní na Boie slová
Ak by Boh na ne nepamätal a neposlal
nám svoje Slovo, evanjelium po svojom
Synovi, naom Spasite¾ovi a Pánovi Jeiovi Kristovi, my by sme ani o tejto duchovnej potrebe nevedeli.
V tom sa zjavila láska Boia v nás,
e svojho Syna, jednorodeného, poslal

Boh na svet, aby sme ili skrze neho.
V tomto je láska: nie e by sme my boli
milovali Boha, ale e Boh miloval nás
a poslal svojho Syna ako zmierenie za
nae hriechy. (1J 4,9-10)
Milí èitatelia, ako v otázke zemského
ivota, tak i v otázke potreby záchrany
naich hrienych duí od ich hriechov
sme plne odkázaní na Boha Spasite¾a.
Boh je láska. Preto pamätal aj na nae
hriene due, na ich oèistenie krvou Pána
Jeia Krista. Preto poslal svojho Syna,
aby k nám hovoril Boie slová spasenia
a mohli veri v Neho.

Odkázaní na milosrdenstvo
a lásku
My sme odkázaní na Boie milosrdenstvo. Na skutok Boej lásky. Na Boie slovo. Na Pána Jeia. Na Jeho smr za nae hriechy a Jeho vzkriesenie pre nae
ospravedlnenie. Je napísané:
Lebo tak Boh miloval svet, e svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto,
kto verí v neho nezahynul, ale mal veèný ivot. (J 3,26).
Milí èitatelia, je napísané, je to Boí
s¾ub: ...e odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno kadý, kto verí
v neho. (Sk 10,43). Boh dáva odpustenie hriechov prostredníctvom mena Pána
Jeia Krista. Boh konfrontuje nádej
kadého èloveka menom svojho Syna.
Boh oznámil meno, pre ktoré Vám
odpustí hriechy.

Odkázaní na Pána Jeia
Milí èitatelia, v aké meno dúfate
v otázke prijatia do neba?
Apotolom Petrom povedal Svätý Duch
toto: A nieto v inom nikom spasenia,
lebo ani nieto iného mena pod nebom,
ktoré by bolo bývalo dané niekomu
medzi ¾uïmi, v ktorom by sme mali
by spasení. (Sk 4,12).
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Ete raz, milí èitatelia, Svätý Duch
oznamuje nau odkázanos v spasení
na Pána Jeia v slovách:
l
l

l

NIETO V INOM NIKOM
 niet inej osoby,
NIETO INÉHO MENA
 len meno ktoré dal Boh
Synovi  Jei, lebo on vás
zachráni od vaich hriechov
(Mt 1,21),
Niet iné meno POD NEBOM
 na zemi.

Boh nás odkázal
na Pána Jeia
Boh nás odkázal v spasení na Pána
Jeia. A Boh posiela kadého hrienika

v otázke oèistenia due od jej hriechov
k Pánovi Jeiovi. Len komu Pán Jei
odpustí jeho hriechy, má ich odpustené,
lebo On a nikto iný, zomrel za hriechy. Iba
svätá krv Pána Jeia bola preliata na
oèistenie svedomia od hriechov. Pretoe
Pán Jei vstal z màtvych, poèuje modlitbu kadého hrienika, volajúceho k Nemu
o odpustenie hriechov.

Milí èitatelia, volajte na Neho
v srdci, vyznajte Jemu svoje
hriechy s vierou v Boí s¾ub
odpustenia. Volajte na Neho, kým
sa váho srdca dotýkajú Jeho slová.
Volajte, lebo jemilosrdný a chce
vám odpusti.

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

Miroslav Vyhnánek

SPASITE¼NÁ VIERA
V PÁNA JEIA
Ale toto je napísané nato, aby ste verili, e Jei je Kristus, Syn Boí, a aby
ste veriac mali ivot v jeho mene.
(J 20,31)
Apotol Ján napísal evanjelium preto, aby
¾udia verili, e Pán Jei je Kristus, Boí
Syn.
Boh svedèil o Òom: Toto je ten môj
milovaný Syn. Kto neverí Bohu, urobil
ho luhárom.
Súèasníci Pána Jeia sa Ho opýtali:
Èo máme robi, aby sme konali skutky Boie? (J 5,29) To je typické zmý¾anie ¾udí. Urobíme èoko¾vek, len nevieme

èo sú skutky Boie. Videli div, ktorý uèinil:
Z pä jaèmenných chlebov a dvoch rýb jedla sa nasýtilo asi pätisíc muov. (J 6,9-11)
Vtedy, keï videli ¾udia div, ktorý
uèinil Jei, hovorili: Toto je skutoène
TEN Prorok, ktorý mal prís na svet.
(J 6,14).
Takého si predstavovali, im zas¾úbeného Proroka v Písme Starého zákona, ako
bol Moji, ktorý ich predkom na púti od
Boha sprostredkoval chlieb na púti. A to,
èo chceli následne urobi, odkrýva preèo
túili po Kristovi:
A tedy keï poznal Jei, e majú
prís a schyti ho nasilu, aby ho uèinili
krá¾om, uiel zase na vrch on samotný. (J 6,15). Kristus je Krá¾, ktorý ich bude ivi. Èie:
Jei je èlovek ako Moji. Urobíme
ho krá¾om. My z Jeia urobíme zas¾úbe-
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ného Krista, Krá¾a nad Izraelom, ktorý bude zázraène plni nau potrebu jes. To je
iste Bohu ¾úby skutok.
No Pán pred nimi unikol. Ich to od ich
úmyslu neodradilo: ...keï tedy videl
zástup, e nieto tam Jeia ani jeho
uèeníkov, voli aj oni do lodí a prili do
Kafarnauma h¾adajúc Jeia. A keï ho
nali za morom, povedali mu: Rabbi,
kedy si sem priiel? (J 6,24-25).
A Pán Jei im odpovedal priamo,
o skrytom zámere, pre ktorý ho h¾adali:
Ameò, ameò vám hovorím, h¾adáte
ma, nie preto, e ste videli div, ale e
ste jedli z tých chlebov a nasýtili ste
sa. (J 6,26).
A pretoe to bola pravda, nebránili sa.
Div nasýtenia ich nedoviedol k premý¾aniu o Òom, kto je, ale len k predstave
jedenia do sýta. Neh¾adali ho kvôli Nemu
ale kvôli chlebu. Takého Boha h¾adá èlovek. Boha, ktorý sa postará o telesné potreby. Za takým pôjde aj za more. Pre takého Boha vynaloí vetku námahu. Pre
pravdu, ktorú práve poèuli, celkom stratili
reè. Premý¾ali.
A Pán Jei prehovoril:
Pracujte nie o pokrm, ktorý hynie,
ale o pokrm, ktorý zostáva do veèného
ivota, ktorý vám dá Syn èloveka, lebo
toho speèatil Otec, Boh. (J 6,27).
Pokrm ktorý hynie, aká dokonalá definícia telesného pokrmu. Hynie tak, ako
¾udské telo. Je to pokrm pre èasný ivot.
A èlovek nemyslí na veènos. Len na uspokojenie potrieb doèasného ivota 
jedlo, pitie a odev.

Boh pamätá na nae
telesné potreby.
No na rozdiel od nás,
i na ¾udské veèné potreby.
Pán Jei tie veèné potreby ¾udských duí nazýva pokrmom, ktorý zostáva do veèného ivota.
Tu po prvý raz v tomto texte usmeròuje slová na svoje telo a svoju krv, ktoré dá

za hriechy sveta  to je ten pokrm, ktorý
zostáva do veèného ivota a dodáva: lebo toho speèatil Boh.
Aká iná je myse¾ Pána Jeia. Vskutku nebeská. Nemyslí na svoje, ale na Boie. Boh Ho speèatil, Boh Ho predurèil, Boh
Ho poslal, aby èinil Jeho vô¾u a Synovi
Boiemu je èinenie Otcovej vôle ivotom.
O èom to hovorí Pán Jei slovom 
speèatil? Hovorí o Otcovej peèati na
sebe. Z nej je zrejmé, e je Pánom z neba
a kto je Jeho Otec. Syn nesie obraz svojho Otca. Kto videl Syna, videl Otca. Otec
a Syn sú jedno, Otec je v Synovi a Syn
v Otcovi, to je význam slova speèatil. Vyvolil, predurèil pred zaloením sveta za
Spasite¾a sveta.
A vimnime si ako rozvíja Pán Jei
túto Boiu vô¾u od J 6,29:
Myse¾ idov drí od skutkov zákona
v poh¾ade na Boí skutok  na Boí dar
z neba, na Seba. Po ich otázke: Èo máme robi, aby sme konali skutky Boie, im
Pán Jei jasne odpovedá:
To je ten Boí skutok, aby ste verili v toho, ktorého On poslal (J 6,29).
Obracia ich myse¾ hore, odkia¾ Otec
poslal Syna, aby sme v Neho verili. Koneène myslia na Neho. My máme veri v Teba?
Tak, ako Moji vedel, e nebudú veri, e ho poslal Boha za vykupite¾a bez
znamenia, tak ani títo neverili v Neho
a Jemu bez znamenia:
Vtedy mu povedali: Aké ty tedy
èiní znamenie , aby sme videli a uverili ti: Èo robí? (J 6,30).
Teraz im mal by ten div, ktorý videli
vhod k viere, e Ho poslal Boh.
Boh im dal znamenie. Rozmnoil chleby a ryby, aby ich nasýtil. Tak speèatil,
potvrdil, preslávil, zjavil Syna èloveka ako
Boieho Syna, ktorého poslal k idom za
Spasite¾a od ich hriechov, ako to oznamovalo jeho meno Jei, ktoré mu dal Jeho Otec:
A nazve jeho meno Jei, lebo
on zachráni svoj ¾ud od ich hriechov
(Mt 1,21).
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No oni to pre neveru nevnímali. Vyèítali mu dve veci: Aké znamenie èiní a èo
robí, aby sme videli a uverili ti.

Dar z neba
Na to odpovedá Pán Jei  a vysvet¾uje
im, e Písma sú napísané o Òom. Aj ten
chlieb z neba  to je On:
Na to im odpovedal Jei: Ameò
vám hovorím, nie Moji vám dal
chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva
chlieb z neba, ten pravdivý (J 6,32).
Takto nikdy nepoèuli vysvet¾ova biblický príbeh o manne. Po prvý raz im bolo
zdôraznené: Nie Moji, ale Otec dal
chlieb na púti, nie ten na púti bol pravdivý chlieb, pravdivý chlieb z neba dáva
Otec.
Lebo tým chlebom Boím je ten,
ktorý zostupuje z neba a dáva svetu
ivot. (J 6,33).
Nebolo úniku. Kruh sa uzavrel. Písmo
posiela idov od manny k Boiemu Synovi, k pravdivému pokrmu od Otca poslanému z neba.

Pravdivý chlieb
Pravdivý chlieb je ten, ktorý zostáva
do veèného ivota  ktorý nehynie.
Zemský chlieb  sa kazí. Chlieb z neba 
Pán Jei, trvá na veky.
Pravdivý chlieb je ten,
ktorý dáva ivot.
Zemský chlieb  nedáva ivot. Udruje
ivot èloveka, kým nezomrie.
Nebeský chlieb, Pán Jei, má ivot
v sebe. A toto je to svedectvo, e nám
Boh dal veèný ivot, a ten ivot je v jeho Synovi. Kto má Syna, má ivot, kto
nemá Syna Boieho, nemá ivota
(1J 5,11-12).
Vtedy mu povedali: Pane, dávaj
nám vdy ten chlieb. (J 6,34). Zaiadali

7
si takého chleba, ktorý nehynie a má
ivot. A poprosili Pána Jeia o ten chlieb.
Verili, e im ho môe dáva, veï videli div,
keï im deò predtým dával ten hynúci
chlieb. Aby im v mysli spojil obraz manny
so sebou, mannu s osobou, aby uverili
v Neho a Písmu, e Ho poslal Otec, e je
On Kristus, Syn Boí, a aby veriac mali ivot v jeho mene (J 20,31), spojil im obraz
manny v Písme so sebou:
A Jei im povedal: Ja som ten
chlieb ivota; kto príde ku mne, nebude nikdy laènie a kto verí vo mòa,
nebude nikdy ízni. Ale povedal som
vám, e ste ma aj videli aj neveríte
(J 6,35-36).
Po prosbe o ten chlieb poèuli namiesto
oèakávanej odpovede  áno budem vám
dáva, nie nebudem vám ho dáva  Ja
som ten chlieb z neba... Ja som ten chlieb
z neba... Ja som ten chlieb z neba. Kto
príde ku mne, nebude nikdy laènie, a kto
verí vo mòa, nebude nikdy ízni.
Slová dozneli. Uveria? Prijmú ho? Toto bola vhodná chví¾a. Ale oni len na neho
neveriacky h¾adeli, lebo poèúvali Boie
slová bez viery.
Tak ako to predpovedal prorok Izaiá:
A hoci uèinil tak mnoho divov pred
nimi, neverili v neho, aby sa naplnilo
slovo proroka Izaiáa, ktorý povedal:
Pane, kto uveril naej kázni? (Iz 53,1)
A rameno Pánovo komu je zjavené? Preto nemohli veri, e zase povedal Izaiá: Oslepil ich oèi a zatvrdil
ich srdce, aby oèami nevideli, srdcom
nerozumeli a neobrátili sa, aby som
ich uzdravil. To povedal Izaiá, keï
videl jeho slávu a hovoril o òom.
(J 12,37-41).
Milí èitatelia, aká výstraha pre nás,
ktorí sme Ho síce svojimi oèami nevideli,
uami nepoèuli, ale Jeho slová èítame.
Sú to tie isté slová, ktoré poèúvali oni
vtedy. Slová pravdy, v ktorých je viera a ivot. Sú napísané preto, aby sme verili, e
Jei je Kristus, Syn Boí, a aby sme veriac mali ivot v jeho mene (J 20,31).
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Kresan, roèník II., január 1949, èíslo 1

AKO NAIEL LUTHER
POKOJ S BOHOM
(upravené)

Martin Luther potreboval pokoj s Bohom,
bez ktorého nenaiel v nièom uspokojenie. Ako iní mladí ¾udia, aj on il spokojne
bez Boha na svete a kým do jeho ivota
nezasiahol Boh.
Jedného dòa ili s priate¾om Alexim na
prechádzku, na ktorej ich zastihla prudká
búrka. Obloha náhle sèernela a blesk neèakane usmrtil jeho priate¾a. Pri poh¾ade
na neho opanovala Luthera nevyslovite¾ná hrôza. Po prvý raz stál zoèi-voèi smrti
a veènosti. Od toho okamihu ho tento
strach stále sprevádzal. Túba po pokoji
ho viedla h¾ada ho v klátore. Hoci mal
len nieèo vye dvadsa rokov, oddal sa cele náboenským povinnostiam. Svet a jeho radovánky nechal za bránami klátora.
Po sedem týdòov, celé dni, ba èasto
i noci, sa postil, kajal a modlil. Takmer a do
vyèerpania. Keï ho opanoval pocit hrienosti, nejedol aj nieko¾ko dní. Takto na toto obdobie spomínal: Keby som v tom pokraèoval, iste by som zomrel hladom. Ale
napriek vetkému duevnému a fyzickému úsiliu, nenaiel h¾adaný pokoj s Bohom. Starý Adam v òom bol silnejí, ako
to sám komentoval: Videl som, e som
ve¾mi hrieny pred Bohom a nemôem Ho
uspokoji svojimi skutkami. Napriek tomu
som trápil svoje telo a do krajnosti. Bol
som vo vnútornej temnote, z ktorej som sa
nemohol dosta ku svetlu a pokoju. Videl
som, e som nenapravite¾ne závistlivý,
netrpezlivý a popudlivý a neprospievam
ani na tom posvätnom mieste. Cítil sa ako
vták zmietajúci sa v sieti. Èím viac sa snail zbavi hrienosti, tým viac poznával aký
je hriechom spútaný. Keï zistil márnos
tejto cesty, dosiahol dno beznádejnosti.
Spoznal, e iadne pôsty, iadne úsilie,
iadna zbonos ani úprimné zachová-

vanie náboenských pravidiel a obradov
mu nemôu sprostredkova Boí pokoj.
Ale Boh videl, e práve toto je pravý èas,
aby mu poslal Svoje usmernenie. Pouil si
na to starého kòaza Staupitza, ktorý naiel pokoj s Bohom skrze vieru v Krista.
Jedného dòa sa pristavil pri utrápenom mníchovi a súcitne opýtal: Preèo si
smutný, brat Luther? Neviem, èo bude
so mnou, odpovedal mu Luther, nadarmo s¾ubujem Bohu, e sa polepím.
Hriech je silnejí a premáha ma. Staupitz
mu odpovedal: Priate¾ môj, preèo sa to¾ko trápi? H¾aï na rany Pána Jeia
Krista. Na Jeho krv preliatu za teba. V tej
uvidí Boiu milos. Namiesto márnych
námah ver Bohu, dúfaj v Jeho spravodlivý
ivot a smr, ktorou a vykúpil. Poslúchaj
Boieho Syna.
No je aké utíi rozbúrené more. Ani
Lutherovi nestaèili tieto slová k pokoju.
Odpovedal: Ako by som smel veri v Boiu priazeò prv, ne sa zmením. Musím
predsa by iným èlovekom, aby ma Boh
prijal." Staupitz sa ho opýtal: Verí, ty
Martin, vo vyznanie viery? Luther pohotovo odpovedal: Áno, verím. Staupitz
pokraèoval: Èi verí aj v odpustenie svojich hriechov? Luther zaváhal a mlèal.
No Staupitz mu povedal: U vidím, èo ti
chýba. Ty verí v odpustenie Dávidových
a Petrových hriechov, ale nie v odpustenie tvojich. Boh Ti odkazuje, aby si veril
v odpustenie aj tvojich hriechov.
Ani toto slovo v tú chví¾u nevnieslo do
Lutherovho srdca pokoj. Stalo sa to neskôr, keï sa Luther vybral h¾ada pokoj
púou do Ríma. Hovoril o tom svojmu
synovi Pavlovi, e vtedy, keï v Ríme iiel
kolenaèky po mramorových schodoch
ako mnohí iní a keï poèul v srdci Boie
slovo: Ale spravodlivý bude i z viery (R 1,17) a uveril mu, e vtedy jeho dua ihneï dosiahla pokoj a rados. A táto
pravda o ospravedlnení z viery sa èoskoro ozývala celým svetom.
Milí èitatelia, aj dnes je toto jediný
spôsob k dosiahnutiu pokoja s Bohom.
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noch, ak neprijali Pána Jeia za svojho
Spasite¾a.
Kto nie je znovuzrodeným kresanom,
ale iba kresanom pod¾a mena, pred
Bohom v srdci je stále pohanom. Zvonku
kresan zvnútra pohan. A od pohanov,
ktorí nikdy nepoèuli evanjelium, sa líi iba
väèou zodpovednosou pre väèiu mieru svetla, ktoré dostal od Boha v Jeho
evanjeliu. Kto poèul evanjelium ale neprijal Krista vierou do svojho srdca, má kresanstvo bez Krista. A oproti pohanom,
ktorí nikdy nepoèuli o Kristu, ponesie aí súd. Pán Jei povedal: Kto mnou
pohàda a neprijíma mojich slov, ten
má, kto by ho súdil  slovo, ktoré som
hovoril, to ho bude súdi v posledný
deò. (J 12,48). Za èasu Pána Jeia boli
podobne na tom idia. Zvonku id, vnútri
pohan. Takto opísal ich srdce pred Bohom Pán Jei: Beda vám, zákonníci
a farizeovia, pokrytci, pretoe èistíte
vonok pohára a misy, ale zvnútra sú
plné lúpee a nezdranlivosti! Farizee,
slepèe, vyèisti najprv vnútro pohára
a misy, aby bol èistý aj ich vonok! Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretoe sa podobáte hrobom, obieleným vápnom, ktoré sa síce zvonku
zdajú by krásnymi, ale vnútri sú plné
umrlèích kostí a kadej neèistoty. Tak
aj vy, zvonku síce zdáte sa ¾uïom, e
ste spravodliví, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. (Mt 23,25-28).
...preto ponesiete aí súd. (Mt 23,14).

Kresan, roèník I., jún 1948, èíslo 6

ZODPOVEDNOS
POHANOV
A ten sluha, ktorý znal vô¾u svojho
pána a nezhotovil sa ani neurobil
pod¾a jeho vôle, bude ve¾mi bitý. A zase ten, ktorý neznal, ale konal veci,
hodné bitky, bude, menej bitý. A od
kadého, komu je mnoho dané, bude
sa vyh¾adáva mnoho, a komu mnoho
zverili, od toho budú viacej poadova. (L 12,47-48).

Osobná zodpovednos
Boh bude súdi kadého èloveka skrze
svojho Syna, ale nie kadého pod¾a rovnakého meradla. Vo vyie uvedenom
texte hovorí Pán, e naa osobná zodpovednos voèi Bohu sa riadi vdy mierou svetla, ktoré nám dal Boh. Èím väèie
svetlo poznania, tým väèia zodpovednos pred Bohom a tým väèí trest, ak
neije pod¾a svetla, ktoré ti bolo dané.

Rozdelenie ¾udstva
pod¾a Biblie
Boie Slovo delí ¾udstvo na tri ve¾ké
skupiny. Sú to pohania, idia a Cirkev
Pánova. Kadá skupina má iné zjavenie
a inú zodpovednos.

Zodpovednos pohanov
Kto sú pohania? Sú to ¾udia zo vetkých
národov. Nepoèítajú sa medzi nich idia
a skutoèní kresania, ktorí sa skutoène
obrátili a skrze vieru v Pána Jeia Krista
sa stali novým stvorením.
Èasto sa hovorí o katolíckych, evanjelických, pravoslávnych kresanoch a pod.
Bolo by ale správnejie, keby sa vo väèine prípadov hovorilo o nich ako poha-

Skutoèní pohania
To sú pohania, ktorí nikdy nepoèuli o Kristovi. Aké svetlo bolo dané im? Ani títo nie
sú bez svetla od Boha. O nich je napísané: ...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).
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Veèné evanjelium
a mravný zákon
Hviezdne nebo nad nimi, ukazujúce im
veènú Boiu moc a múdros, a mravný
zákon v nich, ukazujúci im jasne rozdiel
medzi dobrom a zlom, sú pre ich svedomie dostatoèným svetlom, aby mohli
i ako bytosti zodpovedné Bohu.
Nemajú síce evanjelium Boej milosti,
ale majú veèné evanjelium, napísané v elezných prírodných zákonoch a v zákonitom prírodnom kolobehu. Toto evanjelium
síce nezvestuje Boha Spasite¾a, ale zvestuje Ho ako Stvorite¾a, aby sa Ho ¾udia
báli, ctili a ïakovali Mu za dáï a úrodné
èasy a pokrm a ivot.
Majú tie mravný zákon poznania
dobra a zla, lebo Boh vtepil do ich srdca
poznanie dobra a zla, aby dobro èinili
a zlu sa vyhýbali. Ich morálna zodpovednos záleí v tom, e majú cti ivého Boha, èini dobro a vyhýba sa zlu, ako im to
ukazuje ten zákon napísaný na ich srdci,
zákon prirodzený totoný s Mojiovými
desiatimi prikázaniami.
Toto dvojaké svetlo má riadi ich svedomie. Svedomie  cit, mravnej zodpovednosti voèi vyiemu zákonnému poriadku, v tomto prípade, voèi Bohu Stvorite¾ovi a Zákonodarcovi vesmíru  ich
napåòalo uspokojením, keï ili pod¾a sebe daného svetla a v trpezlivosti dobrého skutku h¾adajú slávu a èes a neporuite¾nos. (R 2,7). Keï sa ale prehreovali proti svojmu svetlu, bolo im ich
svedomie sudcom a napåòalo ich vedomím nehodnosti a z neho ich due stavom
bázne, súenia, úzkosti a zahanbenia.

Pohan Abimelech
Aby sme uviedli konkrétne príklady,
môeme ís napríklad do èias Abraháma,
ktorý síce il v inej dobe ako my, ale
stýkal sa s ¾uïmi, ijúcimi na tej istej
morálnej úrovni ako mnohí i v prítomnej
dobe evanjelia milosti. Nu takým poha-

nom, ktorý il na výke tejto morálnej
zodpovednosti, bol napríklad Abimelech,
krá¾ Gerára. Abrahám priiel do tohto
mesta a zo strachu, e ho zabijú, aby si
mohli vzia jeho enu, ju vydával za svoju
sestru.
Èítajme z 1. knihy Mojiovej 20. kapitolu vere 2-7: A Abimelech, krá¾ Gerára, poslal svojich sluhov a vzal Sáru.
Ale Boh priiel k Abimelechovi vo sne
v noci a riekol mu: H¾a, zomrie pre
enu, ktorú si vzal, lebo má mua.
A Abimelech sa jej nepriblíil a povedal: Ó, Pane, èi zabije aj spravodlivý
národ? Èi mi on sám nepovedal: Je
moja sestra? A ona tie vravela: To je
môj brat. V prostote svojho srdca
a v nevine svojich rúk som to urobil.
A Boh mu riekol vo sne: I ja viem, e
sito urobil v prostote srdca, a preto
som a i ja zdral, aby si nehreil proti
mne; pre tú príèinu som ti nedal, aby si
sa jej dotkol. A tak teraz vrá enu toho
mua, lebo je prorok, a bude sa modli
za teba, a bude i. Ale ak nevráti,
vedz, e istotne zomrie.
Abrahám sa domnieval, e prichádza
do zeme, kde nie je Boia bázeò a kde sa
pije hriech ako voda. A zatia¾ sa stretol
s ¾uïmi, ktorí mali skutoènú bázeò pred
Bohom, ktorým bolo smilstvo akým
hriechom. Tento pohan by mohol zahanbi mnoho kresanov pod¾a mena i dnes,
ktorým u smilstvo, kráde, vrada nie sú
nièím.

Pohania, ktorí neili
pod¾a im daného svetla
Keï ale pohania neili pod¾a im daného
svetla a nedbali na výstraný hlas svedomia a v celom svojom zmý¾aní a konaní odpadli od svojho vodcovského morálneho princípu  v tomto prípade je to
zjavenie Boha v prírode a mravný zákon
v srdci  potom boli následky tohto ve¾kého odpadnutia hrozné  ocitli sa na naklonenej rovine mravného úpadku, ako ho
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výstine zachytil apotol Pavol vo svojom
liste Rimanom.
Je tam sedem stupòov
tohto úpadku:
1. nedostatok povinnej úcty k Bohu,
2. nevïak voèi Bohu,
3. márne zmý¾anie,
4. zatemnenie srdca,
5. bláznovstvo,
6. modlárstvo a
7. koneèná úplná morálna zvrátenos
a poruenos. (R 1,21-24).
Tento posledný stupeò mravného úpadku
je potom ete rozvinutý vo veroch 28-32,
prvej kapitoly listu Rimanom.
Sme presvedèení, e tieto slová sa
netýkajú len pohanov, ktorí nikdy nepoèuli
o Kristovi, ale plne platia a v ete väèej
miere o kresanských polo pohanoch.
Áno, mnoho bolo hriechu v pohanskom svete napríklad medzi starými
Grékmi. Ale kto sa vyrovná modernému
kresanskému svetu? Kto dokáe vies
tak strané vojny ako takzvaní kresania?
Tie koncentraèné tábory, atómové bomby a iné strané zbrane sú vymoenosti
len  kresanského sveta, ktorý je v skutoènosti svetom najbarbarskejieho paganizmu, pohanstva, pretoe sa neprehreil
iba proti svetlu veèného evanjelia a morálneho zákona, ale aj proti svetlu uèenia
Kristovho. Preto je tento takzvaný kresanský svet dejiskom príerných katastrof, ktoré prichádzajú ako búrka jedna za
druhou, a ktoré vyvrcholia v koneènom
zrútení vetkých morálnych hrádzí a opôr,
keï sa objaví èlovek hriechu, v ktorom
vyvrcholí odboj proti ivému Bohu lásky
a pravdy a zároveò skonèí totálnou katastrofou sveta. To nebude fyzický koniec
sveta, ale koniec sveta v morálnom a duchovnom zmysle  vetko, na èo sa èlovek spoliehal, padne, vetky modly sveta,
nie len kamenné a drevené, ale aj tie
abstraktné modly vedy a filozofie budú

znièené a zmetené ako plevy vo vetre
a vetky krá¾ovstvá èloveka urobia miesto veènému krá¾ovstvu  krá¾ovstvu Pána
Jeia Krista.
Kresan, roèník I., marec 1948, èíslo 3

MÀTVA VIERA
(upravené)

...viera, keï nemá skutkov, je màtva
sama v sebe. (Jk 2,14).
Majetnému gazdovi zaèalo ubúda z jeho
záhrady ovocie. Hoci bol skúpy, kúpil
stráneho psa a výsledok ho poteil.
Krádee prestali. Po èase poteenie zo
psa vystriedala nespokojnos, pretoe
jeho vydriavanie nebolo zadarmo. Napadlo ho chytré rieenie. Psa zabil,
nechal ho vypcha a postavil do záhrady.
Bol rád, e priiel na takú praktickú
mylienku. Dlho sa neteil. Zlodejov neoklamal. Hodili do psa kameò. Keï zistili,
e nie je ivý, kradli veselo ïalej.
Tak je to s màtvou vierou. Je neèinná
voèi Bohu a neúèinná voèi hriechu. ¼udia,
ktorým staèí, síce vyznávajú, e poznajú
Boha, ale svojím ivotom to popierajú,
ako je napísané:
Vyznávajú, e znajú Boha, a skutkami ho zapierajú ohavní súc a neposluní, k niktorému dobrému skutku
nedokázaní. (Tt 2,16). Màtva viera nemôe zmeni hrienika na Bohu posluného èloveka. Nemôe sprostredkova
odpustenie hriechov a Boí pokoj. Nezbaví duu strachu z Boieho zatratenia.
Màtva viera je ¾udské màtve náboenstvo.
V protiklade k nej stojí Boia, ivá
viera:
Lebo vetko, èo sa narodilo z Boha, víazí nad svetom, a toto je to víazstvo, ktoré zvíazilo nad svetom 
naa viera. Kto iný je tým, kto víazí
nad svetom, ako ten, kto verí, e Jei
je Syn Boí? (1J 5,3-4).
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Kadý, kto verí, e Jei je Kristus,
narodil sa z Boha. A kadý, kto miluje
toho, kto zrodil, miluje aj toho, ktorý sa
z neho narodil. Po tom známe, e milujeme deti Boie, keï milujeme Boha a zachovávame jeho prikázania. (1J 5,1-2).
Milí èitatelia, Pán Jei povedal, e
bez znovuzrodenia nikto nevojde do
neba: Ak sa niekto nenarodí znova,
nemôe vidie krá¾ovstvo Boie...
Èo sa narodilo z tela, je telo, a èo sa
narodilo z Ducha, je Duch... Musíte
sa narodi znova. (J 3,3-7).
A znovuzrodenie pôsobí Boh svojím
slovom o smrti Pána Jeia za nae
hriechy: Lebo tak miloval Boh svet,
e svojho jednorodeného Syna dal,
aby nikto, kto verí v neho nezahynul,
ale mal veèný ivot. Lebo neposlal
Boh na svet svojho Syna, aby súdil
svet, ale aby bol svet spasený skrze
neho. Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, u je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Boieho. (J 3,16-18).
Milí èitatelia, neuspokojte sa s màtvym náboenstvom. Prijmite Boie slovo o spasení z viery skrze smr Pána
Jeia, Boieho Syna. Uverte Bohu.
A budete zachránení. Stanete sa Boími demi: Ale vetkým ktorí ho prijali, dal právo a moc sta sa demi
Boími, tým, ktorí veria v jeho
meno. (J 1,12).

Daniel Moji

DÔSLEDKY
POSLUNOSTI
A NEPOSLUNOSTI
V tejto úvahe sa zamyslíme nad tým,
aké dôleité je poslúcha. Poslunos
a následne neposlunos má toti dôsledky na veriaceho i na jeho súèasníkov.

Niekedy si to neuvedomíme, e siahajú
ete ïalej, a do budúcnosti. Apotol Pavol o tom napísal: Lebo ako neposlunosou toho jedného èloveka stali sa
mnohí hrienymi, tak aj poslunosou
toho jedného stanú sa mnohí spravodlivými (R 5,19).
V prvom rade sa pozrime na jedného
èloveka, cez ktorého sa stali mnohí
hrienymi. Mnohí znamená, e ich je ve¾a. Pavol na inom mieste hovorí, e tí mnohí sú vlastne vetci: Lebo nieto rozdielu, lebo vetci zhreili a postrádajú
slávy Boej (R 3,23). Ten jeden bol
Adam a jeho neposlunos má dôsledky na celé ¾udstvo, o ktorom je napísané,
e je hriene u od narodenia. Dávid
o tom hovorí nasledovne: H¾a, v neprávosti som splodený, a v hriechu ma
poèala moja matka ( 51,7). Také ve¾ké
sú dôsledky jednej neposlunosti jedného
èloveka!
Pripomeòme si ïalieho mua, ktorý
vo svojej dobe hreil a malo to tie
dôsledky nielen na jeho súèasníkov, na
celé krá¾ovstvo, ale aj do ïalekej budúcnosti. Bol to Jeroboám, ktorý vo svojej
dobe zaviedol modlárstvo hrubého zrna.
Jeho vrcholom bolo to, e dal postavi
dve zlaté te¾atá, jedno do Bét-ela a druhé
do Dána, o ktorých povedal, e sú to
bohovia, ktorí vyviedli izraelský národ
z Egypta a povzbudil národ, aby sa im
klaòal. Mnoho rokov po jeho smrti sa
spomínali jeho hriechy, od ktorých neopustili mnohé generácie po òom. O mnohých krá¾och po òom je napísaný smutný
refrén, e chodili po ceste Jeroboámovej
a chodili, nasledovali, pridàali sa èi neodstúpili od jeho hriechov.
Èoskoro pri podtéme poslunos a jej
dôsledky sa pozrieme na Dávidovu
poslunos a jej vplyv na druhých, ale
ani on vdy nebol posluný. Vimnime si,
e aj neposlunos spravodlivého má
dôsledky na druhých rovnako, ako neposlunos bezboných. V 2S 24 je napísané, e Satan naviedol Dávida spoèíta
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¾ud. Z kontextu vyplýva, e pod¾ahol pokueniu pochváli sa tým, akú má ve¾kú
armádu, hoci Joábovi sa to od zaèiatku
nepozdávalo a upriamoval jeho myse¾ na
Pána Boha, ktorý nepotrebuje mnostvo
k víazstvám. Keï si uvedomil svoj hriech
a vybral trest, ktorým bolo upadnú do
Boej ruky, spoliehajúc sa na to, e Boie
milosrdenstvo je väèie ako ¾udské, neskôr v ¾útosti povedal: H¾a, ja som zhreil a ja som sa dopustil neprávosti, ale
tieto ovce, èoe tie urobili?! Nech je,
prosím, tvoja ruka proti mne a proti
domu môjho otca (2S 24,17). Dávid si
bol plne vedomý, e jeho rozhodnutia ako
krá¾a majú vplyv na jeho celé krá¾ovstvo.
A to nielen tie dobré, ale aj tie zlé.
Milý brat alebo sestra, vie, e keï
opustí zhromadenie, prestane sa
modli, èíta si pravidelne Bibliu, urobí
zlé rozhodnutie, oddá sa zbytoènému
pitiu vína, nechá sa pohlti svojou prácou, môe to ma váne dôsledky na
Tvoju rodinu, Tvoje deti, manelstvo, Tvojich súèasníkov ale i pre budúce generácie...? Kieby nám Pán Boh dal vopred
takéto poznanie, skôr, ako si to uvedomil
Dávid. Nikdy nie je neskoro urobi pokánie a vráti sa, ako to vidíme pri Dávidovi,
ale koda dôsledkov neposlunosti, ktoré
nemuseli a nemusia prís.
Uvediem príklad z histórie zvolenského zboru. Pred pár rokmi som sa zoznámil s novou kolegyòou, ktorá nastúpila
nielen na rovnaké pracovisko, kde pracujem, ale aj do rovnakého kabinetu. Keï
som sa jej predstavil, zaspomínala si na
svoju prababku, u ktorej vraj bývalo podobné zhromadenie ako to, do ktorého
chodím. Jej dcéra, teda starká mojej kolegyne, sa ale potom vydala za neveriaceho mua a tým sa vraj to svetlo oslabilo.
Moja kolegyòa má od viery jej predkov u
ve¾mi ïaleko. Keï som sa opýtal na mená jej babky a prababky, zistil som, e to
boli moji bratia a sestry z kresanského
zboru vo Zvolene, ktorí sa v minulosti
schádzali v tom dome. Staèilo jedno zlé
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rozhodnutie, jedna neposlunos babky,
a aké dôsledky to prinieslo pre budúcnos
jej rodiny, napríklad pre jej vnuèku! Kieby som jej ete mohol pripomenú vieru
jej prababky a kieby táto vzácna dua
v Boích oèiach mohla prija Pána Jeia!
Zamyslime sa ale ete nad tým, koho
poslunosou sa stali mnohí spravodlivými. Bol to Pán Jei, ktorý sa nám stal
spravodlivosou od Boha. Zomrel za nae
nespravodlivosti, za nae hriechy, aby sme
mohli by v Òom ospravedlnení pred svätým a spravodlivým Bohom. Jeho smr
má dôsledky na ¾udstvo. Je dobré, keï si
to pripomíname a nezabúdame na to.
Budeme tak robi aj v nebi. Veï bez Jeho
spravodlivosti a poslunosti, ktorá Ho priviedla na Golgotu, by sme nikdy nemohli
by spravodliví a zmierení s Bohom.
Pred chví¾ou sme si spomenuli Jeroboámovu neposlunos, ktorá sa ete dlho spomínala v histórii izraelského národa. Na rozdiel od neho si èítame, e
Dávidova poslunos mala pozitívny
ohlas aj na jeho nasledovníkov, o ktorých
je ako refrén napísané, e robili (hoci niektorí aj nerobili) èo je spravodlivé v oèiach
Hospodinových ako ich otec Dávid.
Na záver sa chcem ete podeli s jedným biblickým príkladom poslunosti,
ktorý ma ve¾mi povzbudil. Dôsledky èinu
tejto poslunosti sa tiahnu ve¾mi ïaleko.
Kòaz Pinchas vykonal vo svojej dobe
chrabrý skutok, skutok poslunosti voèi
Bohu a Boiemu slovu. Izraelský ¾ud
zaèal smilni s moábskymi enami.
Výsledkom bol ïalí hriech, modlárstvo.
Pinchas verejne prejavil svoju poslunos
a prebodol kopijou izraelského mua i madianskú enu, ktorí hreili proti Hospodinovi. Urobil to napriek tomu, e boli
známi vo svojich národoch, ¾udia, ktorí
mali svoje meno. Vtedy Hospodin zastavil
ranu a navye, dal Pinchasovi, Eleazárovmu synovi, zmluvu pokoja, zmluvu
veèného kòazstva.
Je zaujímavé sledova biblickú históriu,
ako sa Boie slovo naplnilo. Poslunos
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Pinchasa mala pozitívne dôsledky na
jeho potomkov do ïalekej budúcnosti na
rozdiel od neposluného kòaza Éliho,
ktorého neposlunos mala opaèné dôsledky na jeho potomkov. Môeme sledova kòazstvo Pinchasovho potomka Cádoka a do ïalekej budúcnosti na rozdiel
od kòaza Ebiatára, Éliho potomka, ktorého krá¾ alamún zahnal, èi inak povedané, Hospodin odtrhol toto kòazské rameno. Podrobnejie som sa tomu venoval
v èlánku Súd zaèína od domu Boieho.
Kieby sme si boli viacej vedomí toho,
aká dôleitá je naa poslunos v prvom
rade v Boích oèiach a následne aj pre
nás, nae okolie, nau rodinu, ale i pre
budúcnos. Vïaka Bohu za poslunos
Pána Jeia, ktorej dôsledky sú naim
poehnaním pre nau èasnos i veènos.
Kresan, roèník II., február 1949, èíslo 2

ÈÍNSKY CHLAPEC
(upravené)

Tento príbeh z minulosti
svedèí o sile, vytrvalosti
a oddanosti detskej viery.
Èínsky misionár Jones rozpráva:
Blízko náho misionárskeho strediska
bývala rodina, ktorej rodièia sa zaviazali
prísahou, e ani oni, ani ich deti nikdy
nevkroèia do naej modlitebne. Vetci sa
podriadili, a na 11-roèného syna. Otec
mu pohrozil prísnym potrestaním, ak sa
opovái znevái rodinu a pôjde na
zakázané miesto.
Spôsob náho zvolávania ¾udí do
zhromadenia bol nasledovný: Keïe
naa miestnos bola na runej ulici, nechali sme otvorené dvere a zaèali zhromadenie duchovnou piesòou. Po prvej
piesni voli niektorí ¾udia dovnútra a niektorí postávali okolo otvorených dvier.
Tam stál i menovaný chlapec ErKuei. Ako
poèúval postupoval bliie, a nakoniec

voiel a sadol si na prednú lavicu. Otec
splnil svoju hrozbu a potrestal ho za
neposlunos svojmu príkazu. Chlapca to
neodradilo a prichádzal, hoci vedel, èo
bude, keï sa vráti domov. Po jednom
zhromadení sme s ním hovorili a ErKuei
porozumel evanjeliu a prijal Pána Jeia
Krista za svojho Spasite¾a.
Aby synovi prekazil prís do zhromadenia, vymý¾al jeho otec rôzne prekáky. Zo vetkých boli dôleité pre otcove spasenie dve udalosti.
Prvá udalos, ktorá svedèila o synovej
potrebe zhromadenia. Tesne pred zhromadením, poslal syna po rebríku na povalu po nejakú vec. Keï bol chlapec hore,
otec vzal rebrík a odiiel. ErKuei vybral
nieko¾ko kusov zo strenej krytiny od
ulice a volal na okoloidúcich, aby mu pristavili nejaký rebrík. Napokon sa nad ním
niekto z¾utoval a ErKuei sa s malým
oneskorením, ale astný, objavil v zhromadení. No tentoraz za to draho zaplatil.
Otec bil chlapca pri návrate domov tak,
e ho to trvalo poznaèilo. Odvtedy nemohol vzpriamene chodi.
Druhá udalos, ktorá svedèila o synovej ivej viere. Stalo sa to v èase slávností v tamojom chráme. Vetci obyvatelia
mesta ili do chrámu vzda poctu ich
bohu. Keï naliehal otec na syna, e musí
ís tie, chlapec sa bránil: Otec, ja u
nemôem, lebo ctím ivého Boha a verím
v Pána Jeia Krista, ktorý zomrel za
mòa. Na to otec schytil syna a ahal ho
do chrámu. No modlu musel pod¾a obradu zobudi k èinnosti kòaz. Otec beal za
kòazom a syn uiel do zhromadenia.
Otec vedel, kde je. Beal k modlitebni, ale
prísaha mu zabránila vstúpi a preto
odiiel domov.
ErKuei, hoci so strachom, odobral sa
domov. Prehovárali sme ho, aby neiel,
pretoe sme sa o neho obávali. On napriek tomu iiel. Keï sa vrátil domov, naiel otca v hlbokom zamyslení. ErKuei stál
a èakal. Otec sa naò pozrel a povedal:
Pozri, synu, odmieta klaòa sa námu
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bohu preto, e ctí ivého Boha a tie
Jeia Krista, o ktorom si nám viac ráz
rozprával. Take ma zaveï do vaej modlitebne, nech poèujem o òom.
ErKuei nestrácal èas a priviedol otca
do zhromadenia. Sadli si ved¾a seba
a poèúvali evanjelium. Poèas kázania sa
ErKuei otca nieko¾ko ráz opýtal: Otec,
porozumel si? Na jeho otázku dostal
vdy zápornú odpoveï.
Keï som zatváral Bibliu na znamenie,
e konèím, ErKuei sa ete raz opýtal:
Otec, porozumel si? Keï dostal zápornú
odpoveï, obrátil sa ku mne a zvolal:
Uèite¾u, nezakonèuj ete, lebo môj otec
ete neporozumel!
A tak som pokraèoval. Zhromadenie
sa predåilo. Po dvoch hodinách, keï sa
ErKuei ete raz obrátil k otcovi s tou istou
otázkou, na ktorú mu otec koneène odpovedal: Synu, u viem, e Jei zomrel
i za mòa, ErKuei pozrel na mòa a blaene mi povedal: Uèite¾u, môe zakonèi.
Môj otec u porozumel.
A jeho otec to svojím ivotom potvrdil.
Sám svedèil ¾uïom o svojom Spasite¾ovi.
Ve¾mi ialil nad zmrzaèením svojho syna.
Uteoval sa tým, e neby synovej vytrvalosti, mono by nikdy nepriiel k spaseniu. ErKuei získal pre Pána i svoju matku,
ktorá zostala verná a do smrti.

William Edwy Vine (1873-1949)

Kresan, roèník II., február 1949, èíslo 2

PODMIENEÈNÉ
PRIATE¼STVO
Vy ste mojimi priate¾mi, ak èiníte
vetko, èo vám ja prikazujem. (J 15,14)
Pán Jei vyloil svojim uèeníkom podobenstvo o vinièi a jeho letorastoch. Ukázal im, e Jeho ivot prúdi do Jeho údov
ako miazga vinièa do letorastov. Potom
im hovoril o Jeho láske k nim ako k svojim priate¾om a spomenul podmienky toho
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priate¾stva. Vetci veriaci sú údmi Jeho
Tela. Vetci náleia k Jeho nebeskej rodine. Vetci sú Boími demi. V tejto svojej
reèi Pán zdôrazòuje, e Jeho nasledovníci majú milova jeden druhého. A ak to
konajú, nastáva medzi nimi a Pánom
zvlátny vzah  priate¾stvo. Taký je
výsledok milujúceho a posluného ivota.
Pán chce, aby toto Jeho priate¾stvo
uívali vetci Jeho uèeníci. Akoby sme
mohli poíva Jeho priate¾stvo, ak nechodíme v Jeho láske?
Vidíme teda, e výraz moji priatelia
nepatrí vetkým veriacim bez rozdielu.
Ani nie nejakému vybranému krúku
veriacich. Ono patrí vetkým, ktorí svojou
poslunosou voèi Jeho prikázaniam, majú Jeho myse¾ a sú v obecenstve s Ním.
Abrahám bol nazvaný Boím priate¾om
preto, lebo iiel cestou poslunosti, konal
Boiu vô¾u:
Abrahám uveril Bohu a poèítalo sa
mu to za spravodlivos, a bol nazvaný
priate¾om Boím. (Jk 2,23).
Len nako¾ko zachovávame Kristove
prikázania, zostávame v Jeho láske. A nako¾ko zostávame v Jeho láske, zakúame
sladkos Jeho priate¾stva. Poznávame èo
je to, ma jednu myse¾ s Ním, ma jedno
srdce a jeden cie¾. Toto sú znaky pravého
priate¾stva s Kristom, ktoré nás povznáa
nad pomer Jeho sluhov. Sme síce Jeho
sluobníci, ale On hovorí:
U vám nehovorím viacej sluhovia,
lebo sluha nevie, èo robí jeho pán. Ale
vás som nazval priate¾mi, lebo vetko,
èo som poèul od svojho Otca, oznámil
som vám. (J 15,15).
Tento osobitý, priate¾ský vzah spoèíva na zjavenej a konanej Boej vôli. Len
keï to konáme, tak skutoène chodíme
s Bohom a sme Boími priate¾mi.
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Pierson Arthur Tappan

Kresan, roèník I., marec 1948, èíslo 3

AUTORITA
BOIEHO SLOVA
(upravené)

A videl som na pravici sediaceho na
tróne knihu, popísanú zvnútra i zozadu, zapeèatenú siedmimi peèaami.
A videl som silného anjela, ktorý
hlásal velikým hlasom: Kto je hoden
otvori knihu a zrui jej peèate?
A nikto nemohol na nebi ani na zemi
ani pod zemou otvori knihu ani
nazrie do nej. (Zj 5,1-3).
V Zjavení 5. kapitole máme obrazne ukázanú najvyiu autoritu a velebnos
Písma Svätého. Vidíme knihu (zvitok),
popísanú zvnútra i zvonku, zapeèatenú
siedmimi peèaami. Táto kniha je v ruke
toho, ktorý sedí na tróne a obsahuje jeho
nedostihnute¾nú slávu.
Peèa v Písme znamená mlèanie,
tajomstvo, úplnos. Hlavne keï ide o autentickos, autoritu a neporuite¾nos zapeèatenej knihy. Táto kniha predstavovala
napísané Boie slovo, preto má Boí súhlas a Boiu moc. Je jeho slovom, zrkadlom jeho vlastností.

duchovných a v celej oblasti pravdy.
5. Peèa spravodlivosti a nepokvrnenosti v podaní morálnej i duchovnej
úrovne obcovania, sluby a charakteru.
6. Peèa vemohúcnosti, priazne a lásky
v jej duchovnej moci, ktorá premieòa
a privádza k novému ivotu.
7. Peèa nekoneènosti a svätosti, ktorá
sa zjavuje v nad¾udskom zjavení dokonalej slávy Boieho charakteru.
Takto rozmnoené svedectvo má sedemnásobné potvrdenie jeho autority.
Písmo samé potvrdzuje svoj Boský
pôvod takým spôsobom, e k tomu ani
nemono, ani neslobodno niè prida. Toto je jedineène zdôraznené v tejto kapitole.
I keby táto kniha poukazovala len na
Zjavenie, i vtedy platí pravidlo, e to, èo je
pravdou o èiastke, je pravdou i o celku.
Z tejto kapitoly zisujeme
týchto nieko¾ko právd o Písme:
l

l

Sedem peèatí na Boom slove
zobrazujú:
1. Peèa vadeprítomnosti, veènosti a nezmenite¾nosti. Peèa nezávislosti na
mieste alebo èase. Jej obsah je rôzny
a pisatelia rozmanití.
2. Peèa suverenity a velebnosti. Peèa
prozrete¾nej úpravy udalostí jednotlivcov a celého ¾udstva.
3. Peèa vevedúcnosti a múdrosti, ktoré
sa prejavujú v zjavovaní dávnej minulosti a v urèovaní ïalekej budúcnosti.
4. Peèa pravdy, pravdivosti, neomylnosti
a presnosti vo veciach mravouèných,

l

l

l

Nièím neporovnate¾nú velebnos Písma Svätého. To je dokázané v tom, e
nijaké stvorenie, ani anjel ju nemohol
vzia z ruky toho, ktorý ju dral. Slovom, nikto sa nemohol do nej pozrie.
Nenaruené tajomstvo Písma, ktoré je
zapeèatené siedmimi peèaami. Nikdy
nikto mu neporozumel bez Boského
výkladu Ducha Svätého.
Nedelite¾ná jednota Písma s Baránkom, ktorý je ivým slovom. Len On
sám je hodný vzia tú knihu a zrui jej
peèate.
Úplný charakter Kristovej osoby. Lev
a Baránok: Krá¾ a Kòaz. Preto môe
uèini z nás krá¾ov a kòazov.
Moc Kristovej krvi, ktorá jediná ruí
peèate tej knihy a zjavuje jej obsah.
Dve mylienky prechádzajú celým
Písmom, toti Kristove kòazstvo a Jeho krá¾ovstvo. Prvé nachádza svoj
výraz v Baránkovi a druhé v levovi.
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Charles Mackintosh

Kresan, roèník I., apríl 1948, èíslo 4

ROZMANITOS
A JEDNOTA
Stredobodom vetkých právd v Písme je
Pán Jei, ktorý je tou Pravdou. Toto
vidíme aj v evanjeliách a epitolách
Nového Zákona.
Kadý zo tyroch evanjelistov vedený
Svätým Duchom podáva osobitný poh¾ad
na Krista. Matú Ho predstavuje v Jeho
vzahu k idom  ako ich Mesiáa; Syna
Dávidovho, Syna Abrahámovho. Dedièa
zas¾úbení, ktoré boli dané otcom.
Marek Ho predstvuje ako horlivého
Pracovníka, usilovného Sluobníka, neúnavného Kazate¾a a Uèite¾a.
Luká Ho predstavuje ako Èloveka
Krista Jeia a Jeho vzah ku vetkým
¾uïom. Syna èloveka, Syna Adamovho.
Ján píe o Boom Synovi, o Synovi
Otcovom, nebeskom èlovekovi v Jeho
nebeských vzahoch.
Napriek tomu, e máme tyroch rôznych pisate¾ov, vetci sa zhodujú. V tejto
krásnej rôznosti je dokonalý súlad, dokonalá jednota.
Matú si neodporuje s Markom, Marek
s Lukáom, ani Luká s Jánom. Pretoe
kadý sa pohybuje vo svojej dráhe okolo
toho istého ve¾kého stredu  Krista. Preto
sa nezráajú a sú nepostrádate¾ní. Ak by
jeden z nich chýbal, chýbala by nám
jedna èrta slávy Boieho syna. Radostná
úloha Svätého Ducha je ukáza Boieho
Syna v Jeho plnej sláve. To je poslanie
kadého zo tyroch evanjelií.
Rovnako je to s novozákonnými listami. Pavol píe iným spôsobom ako Peter.
Petrov spôsob podania je iný ne Jánov
a Jánov iný ako Jakobov. Ani dvaja z nich
nie sú totoní v spôsobe podávania výivy. No vetci sa zhodujú v obsahu. Sú
v duchovnej harmónii. Niet medzi nimi
rozpor, lebo tie sa pohybujú vo vlastnej

17
dráhe okolo spoloèného stredu  Krista.
Majú rozdielu dráhu, ale jeden stred.
Pavol podáva ve¾kú pravdu o vzahu
èloveka k Bohu na podklade dokonalého
vykúpenia. Aj Boiu radu o Izraelovi a Cirkvi.
Peter hovorí o kresanovom pútnictve
a Boom panovaní nad svetom.
Jakob zdôrazòuje praktickú spravodlivos.
Ján otvára ve¾kú tému veèného ivota,
ktorý bol najprv u Otca, potom bol zjavený v Synovi, potom oznámený nám a na
koniec bude zjavený v budúcej sláve.
Nebolo by rozumné trva na ablónovitom spojení tohoto rôzneho podania
Pánových sluobníkov. Nebolo by múdre
h¾ada medzi nimi disharmóniu a rozpory.
Postavi Matúa proti Markovi, Marka
proti Lukáovi, Lukáa proti Jánovi a Jána proti vetkým trom. Bolo by to priamo
detské, keby niekto povedal: Pre mòa je
dôleitý Pavol a Jakob je pod moju úroveò. Petra a Jána nemám rád. Mne vyhovuje len Pavlove podanie. Pavol je môj
vzor. Kadé takéto a podobné mudrovanie je hriene a bláznivé. Preto ho
musíme hneï prehlási za lo a zavrhnú.
Rôzni pisatelia Písma sú nástroje toho
istého Ducha, ktorými vyniesol na svetlo
rôznu slávu Kristovu. Preto ich vetky
potrebujeme. Nezaobídeme sa bez Matúa, ani bez Marka, bez Lukáa ani bez
Jána. Nezniujeme Petra a Jakoba, e
nepodávajú tak vyvýené a vzneené
pravdy ako Pavol a Ján. Kadý z nich je
nenahradite¾ne potrebný, pretoe podáva
jemu zverenú pravdu. Utrpeli by sme kodu uprednostòovaním len istého druhu
pravdy alebo sluobníka, ktorý nám ju
mal poda.
Prví kresania upadli do tejto chyby, za
èo ich Pavol ve¾mi káral. Jedni boli Pavlovi, jedni Apollovi, jedni Kéfaovi a jedni
Kristovi. Vetci sa mýlili. Tí, èo tvrdili, e
sú Kristovi, práve tak blúdili, ako ostatní.
Boli telesní a zmý¾ali po ¾udsky. Ich hrdos jeden proti druhému nebola múdra,
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lebo vetci boli Kristovi sluobníci. Náleali celej Cirkvi. Práve tak je to i dnes
v Boej Cirkvi. Sú rôzni pracovníci a sú
rôzne pravdy. Je naou povinnosou
uznáva ich a radova sa z nich. Nie
nadúva sa proti niektorému z nich. To je
telesné. A neprijíma Kristových sluobníkov, to je neprijíma pravdu, ktorú prináajú. Tak sa mnohí oberajú o milos a poehnanie. A tak nech sa nikto nechváli
¾uïmi. Lebo vetko je vae, buï Pavel, buï Apollo, buï Kéfa, buï svet,
buï ivot, buï smr, buï prítomné veci, buï budúce, vetko je vae a vy ste
Kristovi a Kristus je Boí (1K 3,21-23).
To je pravý Boí spôsob h¾adenia. Len
takto sa vyvarujeme siekt a straníckosti
v zhromadení. Je len jedno Telo, jedna
Hlava, jeden Duch, jedno Boské a dokonalé zjavenie  Písmo sväté. Údov je
mnoho i darov. Sú i rôzne pravdy, mnohé
a rozlièné sluby. Vetky nám ich dal Boh,
lebo vetky potrebujeme. Boh nám nedal
rôzne dary a sluby nato, aby sme ich
postavili proti sebe, ale aby sme ich v pokore a s vïakou uívali pre cie¾, ktorý im
urèil Boh  zjavenie slávy Kristovej. Keby
boli vetci Pavlovia, kde by boli Petrovia?
Keby vetci Petrovia, kde by boli Jánovia? No nielen to, ale aký výsledok bude
z toho, ak sa utiahneme k osobitnej pravde alebo spôsobu sluby? Nie iný, ako
vypestovanie jednostranného charakteru.
Vetci máme sklon k jednostrannosti.
Tomu zlu niè tak nepomáha, ako príliné
zdôrazòovanie niektorých právd, na úkor
ostatných, práve tak významných. Ale
vetci máme by posväcovaní celou pravdou, nie len èiastkou z nej. Máme sa tei
z kadej pravdy a víta nádobu, ktorá ju
prináa. Nadúvanie jedného proti druhému signalizuje, e sa zaoberáme viac
nádobami ako pravdou, ktorá je v nich.
Zaobera sa ¾uïmi viac ako Bohom je
ve¾ká chyba. Ktoe je tedy Pavel a kto
Apollo okrem toho, e sú sluobníkmi,
skrze ktorých ste uverili? A to kadý,
ako mu dal Pán (1K 3,5).

V tom spoèíva tento ve¾ký princíp. Boh
má rôzne nástroje pre svoje dielo a my si
ich máme vetky ceni ako nástroje a niè
viacej. Satan sa neprestajne usiluje
uvies Boí ¾ud pod rôzne hlavy, smery
a strany, aby tak roztrietil Cirkev na sekty a skazil jej vidite¾nú jednotu. Nech sú
nám známe tieto jeho plány, len tak budeme usilova o zachovávanie jednoty
Ducha v zväzku pokoja. Ako dosiahneme
tento ve¾ký cie¾? Tak, e sa budeme dra
náho stredu, naej Hlavy  Krista. Keï
sa budeme Ním zamestnáva a pi Jeho
Ducha a chodi v jeho ¾apajach. To dokáeme, keï budeme pokorení pri Jeho
nohách so skrúeným srdcom a pokorným duchom. Tak sa zasvätíme Jeho
slube a budeme zve¾aïova Jeho vec
k rozíreniu Jeho slávy a k poehnaniu
údov Jeho Tela.
To nás uchráni od treníc, bojov, hádok
a neuitoèných otázok, teórií, predsudkov
a straníctva. Potom budeme schopní
privlastni si rôzne pravdy Písma, ktoré
nás vetkých vedú k jednému boskému
stredobodu ako lúèe, ktoré vyvierajú
z jedného veèného zdroja. Budeme sa
radova z ve¾kej skutoènosti, e vetky
skutky Boie v kadej èasti prírody a milosti, vetky veci na zemi aj na nebi, v èase aj vo veènosti nie sú jednotvárne, ale
u¾achtilo rozdielne. Slovom, Boia univerzálna a veèná zásada je: Rozmanitos
a jednota.

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 18., 2. 2. 1959

JEDEN VED¼A DRUHÉHO
A ved¾a neho stavali muovia z Jericha a zase ved¾a neho staval... (Neh 3,2)
Rozborený Jeruzalem stavalo viac, ako
tridsa skupín. Boli tam obchodníci, zlatníci, lekárnici atï. ¼udia rôzneho stavu
a povolania. A predsa sa pevne postavili
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k sebe na hromadu rozvalín a pracovali
i s lopatou, i s èakanom svorne, ved¾a seba. Nie proti sebe alebo jeden nad druhým, ale pekne ved¾a seba. To sú krásne
slová.
Èo sa to tu stalo? Veï to nie je obyèajou ¾udí, ale skôr pracova proti sebe, prekáa jeden druhému. Èo ich tak zmenilo? Musela prís katastrofa! Jeruzalem musel by obrátený v trosky, aby bol ¾ud Boí
spojený a pracoval svorne ved¾a seba.
Teraz sa stavia ten nebeský Jeruzalem. Zaèal ho sám Boí Syn. On opustil
majestát a stáva sa tesárom, chodí a volá
k práci, ve¾kej práci. Odstraòova trosky, èo spôsobil hriech. Priiel nás spoji
s Bohom a jedného s druhým. Lekára
i murára postavi ved¾a seba. Lebo tak
uèinil i On sám. Najslávnejí sa postavil
ved¾a èloveka, ved¾a hrienikov, ved¾a
lotrov. To je krásny vzor.

Ján Siracký

Kresan, roèník II., január 1949, èíslo 1

ABY MOHLI ÍS
VO DNE I V NOCI
A Hospodin iiel pred nimi, vodne
v oblakovom ståpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom ståpe, aby im
svietil, tak aby mohli ís vodne i v noci. (2M 13,21).
Bola to slávna udalos. Keï Hospodin vyviedol svoj ¾ud z Egypta, z domu sluby.
Zrovna tak slávne bolo i to, keï ich potom
viedol do zas¾úbenej zeme cez ve¾kú
a hroznú pú. Ako vo vyvedení, tak aj
v ïalom vedení, zjavila sa Jeho Boská
moc, múdros, dobrota a vernos, ako
o tom èítame: ...e ich neviedol Boh
cestou do zeme Filitínov, hoci bola
bliia, pretoe Boh riekol: Aby ne¾utoval ¾ud, keï by uvidel vojnu, a vrátil
by sa do Egypta. (2M 13,17). Spomenutá cesta bola najkratia a najpohodlnej-

ia medzi Egyptom a zas¾úbenou zemou.
Keby Boh ponechal vo¾bu cesty svojmu
¾udu, boli by si iste vyvolili túto. Ale výsledok by bol ten, e pre vzniknuté akosti
by sa hneï vrátili do Egypta. Tomu Boh
prediiel tak, e ich neviedol tou cestou.
Z toho nám plynie pouèenie, e naj¾ahia cesta nie je vdy najlepia a najuitoènejia. Ba èasto je ve¾mi nebezpeèná.
Preto Boh viedol ¾ud okolo, cestou
na pú, smerom k Èervenému moru.
(2M 13,18). Pri poh¾ade na mapu sa ná
rozum opýta: Naèo taká ve¾ká obchádzka? Na kadé nae preèo má Boh svoje
preto. To, èo sa dozvieme z ïalích kníh
Biblie, je odpoveïou na túto otázku.
Mali tým dosiahnu medzi iným
dve veci:
1. Poznanie seba, svoju zlos
a nevernos,
2. poznanie Boha v Jeho dobrote
a vernosti.
Slovom, cesta púou im mala by kolou, v ktorej sa mali nauèi takým veciam,
akým by sa nenauèili nikde inde.

Putovanie
Teraz si povimnime bliie toto ich putovanie, lebo i nám platia slová: A toto
vetko sa dialo tamtým predobrazne,
a je napísané na nae napomenutie, ku
ktorým doli konce vekov. (1K 10,11).
Moji ako Bohom ustanovený vodca
vedel, e sa uberajú cez nebezpeèné
kraje, preto sa modlil: A tak teraz prosím, ak som naiel milos v tvojich
oèiach, prosím, oznám mi svoju
cestu. (2M 33,13). Moji nechcel urobi
ani krok v neistote, krok do tmy. Chcel
vidie Boiu cestu na púti. Naplnil Boh
túto jeho prosbu? Naplnil! A ako slávne:
A Hospodin iiel pred nimi, vo dne
v oblakovom ståpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom ståpe, aby im
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svietil. (2M 13,21). Potrebovali nieèo
viac? Nie. To im staèilo. Boh tak upravil
ich cestu, e mohli ís vo dne i v noci.
I nám, kresanským pútnikom, dal
v tomto bohatstvo pouèenia, poteenia
a posilu. Boh nepremenil pú v úrodné
pole, cez ktoré by sa Jeho ¾udu pohodlne
pochodovalo, hoci to mohol uèini. Ani
neodstránil studenú a tmavú noc. Tie
neurèil, aby jeho ¾ud pochodoval iba cez
deò. Keï chcel, aby pokraèovali v ceste
aj v noci, pohol sa ohnivý ståp a oni ho
nasledovali. Z Písma i zo skúseností vieme, e Boh nikdy neiada nemoné veci
od svojho ¾udu. Keï dopustí na nás nejakú noc utrpenia, dá nám svetlo, aby
sme v tej tme mohli napredova: ...Kto
taký, ktorý chodí v tmách a nemá jasného svetla? Nech sa nadeje na meno
Hospodina a nech sa spo¾ahne na svojho Boha. (Iz 50,10). Spoliehaním sa na
Hospodina dostávame svetlo. Keby sme
si sami vyberali cestu, iste by sme si ju
vybrali bez noci. No, èi by nám to slúilo
k dobrému?

Slávne prehlásenie
Neuèinil Hospodin tak, aby bol uhol
oblakový ståp vo dne alebo ohnivý ståp
v noci spred ¾udu. (2M 13,22). Èi môe
by nieèo slávnejie, ako toto prehlásenie? Boh nikdy nesklamal svoj ¾ud. Vo
dne potrebovali oblak, aby im ukazoval
cestu a chránil ich pred úpalom. V noci
ohnivý ståp, aby im ukazoval cestu, kadia¾
majú ís.
My si myslíme, e by sa nám najlepie
ilo v slneènej prosperite, bez oblaku
sklamania, neistoty a hrozby. Boh vie, e
ten oblak potrebujeme, aby sme neutrpeli
úpal slnka. Boh upravuje cestu svojho
¾udu tak, aby mohol napredova vo dne
i v noci, cez zdar i nezdar: Cez slávu i pohanu, cez zlú i dobrú poves... (2K 6,8);
cez hojnos i chudobu a cez rados i alos. Keï na nás príli svieti slnko radosti,
zole nám oblak neistoty, aby nám prí-

liná rados neukodila. Keï sme v noci
zármutku a sklamania, zole nám ohnivý
ståp poteenia, aby nám zármutok neublíil.

Napredovanie
Vo dne i v noci, za kadého stavu srdca
a za vetkých okolností, Boí ¾ud môe
a má napredova. Zaèíname nový deò,
nový týdeò, nový rok a pred nami je neznáma cesta púou sveta a èasu. Preto
je na nás: ...aby sme sa poniovali
pred svojím Bohom h¾adajúc od neho
priamu cestu pre seba, pre svoje deti
a pre vetko svoje imanie (Ezd 8,21).
My si nemôeme sami voli ani cestu, ani
èas, kedy máme ís po nej. Preto urobíme
dobre, keï zvoláme ako Moji a Ezdrá:
Uká nám svoju cestu!
Tak isto nemôeme Pánovi ani urèova, aby nás viedol len vo dne. Keï Mu
dôverujeme, e nás miluje, tak sme si istí,
e nám pripraví to najlepie pre nás na
celej naej ceste púou. Zverme sa cele
Jeho vedeniu. Jemu neprekáa ani tmavá
noc, ani pálèivý deò. On vedie jednako
svoj ¾ud k vytýèenému cie¾u.

Napredovanie s dôverou
a istotou
A Hospodin iiel pred nimi. (2M 13,21)
Boí ¾ud, vedený ståpom a oblakom napreduje za kadého poèasia a obdobia.
U Neho je noc ako deò, bezvetrie ako
búrka. Tichá príroda mu nepomáha a búrlivá neprekáa. Jeho i more i vietor poslúchajú. A Hospodin ide pred Jeho ¾udom.
Nie púhy oblak alebo ohnivý ståp, ale sám
Hospodin v tom oblaku a ståpe. S takou
dôverou a istotou vkroème do nového
dòa, týdòa, mesiaca, roku. Vedzme, e
i v dnených èasoch a pomeroch Boh
upraví nau cestu tak, aby sme mohli pochodova vo dne i v noci. Aby sme mohli
robi pokrok v duchovnom ivote, v duchovnej práci a duchovnom boji. I keï je
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pred nami neznáma cesta, nebojme sa
vykroèi na òu, lebo pred nami ide Hospodin, ktorý nás vedie so zvlátnou opatrnosou svojich rúk ( 78,72). Vodí nás
bezpeène a preto sa nemáme strachova
( 23). V Òom je záruka, e nás dovedie
k svojmu cie¾u  do mesta k bývaniu:
Lebo tento Boh je naím Bohom
na veèné veky. On nás bude vodi a
do smrti. ( 48,15).
Blúdili po púti, po pustej ceste,
kde nenali mesta na bývanie... a viedol ich po rovnej ceste, aby ili do
mesta na bývanie. ( 107,4.7).

Ján Siracký

Kresan, roèník II., február 1949, èíslo 2

DUCHOVNÁ
VYROVNANOS
Ale teraz zlote aj vy to vetko: hnev,
prchkos, zlos, rúhanie, mrzkomluvu
zo svojich úst. Neluhajte jeden druhému, keï ste vyzliekli starého èloveka
s jeho skutkami a obliekli nového,
obnovujúceho sa cie¾om pravej známosti, pod¾a obratu toho, ktorý ho
stvoril, kde u niet ani Gréka, ani ida, obriezky ani neobriezky, barbara
Skýtu, sluhu, slobodného, ale vetko
a vo vetkom Kristus.
A tak si obleète ako vyvolení Boí,
svätí a milovaní, srdeènú sústras
milosrdnú, dobrotivos, pokoru, krotkos, zhovievavos znáajúc jeden
druhého a odpúajúc si, keby mal
niekto na niekoho alobu, ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. Ale nad to,
nado vetko obleète si lásku, ktorá je
pojivom dokonalosti. (Ko 3,9-14).
V duchovnom ivote sú pravidlá, ktoré si
kadý kresan musí víma. Jedným z nich
je duchovná vyrovnanos (rovnováha).
K duchovnej vyrovnanosti patrí odloenie (vyzleèenie) starých vecí kvôli oble-
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èeniu sa do nových. Zle je tam, kde toto
pravidlo nepoznajú alebo neposlúchajú.
Tam nastáva duchovný chaos a tma.
alostný obraz takého èloveka máme
v tom, z ktorého bol vyiel neèistý duch.
Po nejakom èase sa vrátil do neho so
siedmymi horími, ako bol sám. Èo bola
príèina tejto tragédie? To, e sa ten èlovek síce zbavil zlého ducha, ale neprijal
dobrého a to sa mu stalo osudným. Keby
prijal dobrého ducha, jeho dom by nezostal prázdny, nebolo by miesto pre
neèistého ducha.
Z toho sa uèíme, e nestaèí sa len
zbavi zla, ale musíme prija dobré. Nie
len oklivi si zlé, ale pripoji sa i k dobrému (R 12,9): Nech sa vám okliví zlé
a pridàajte sa dobrého. Nie len opusti
zlú, bezbonú spoloènos, ale pripoji sa
k dobrej, duchovnej spoloènosti. Nie len
odhodi svoje vlastné bremeno, ale aj prija bremeno Pána Jeia. V tom je duchovná vyrovnanos.
Z Mojiovho ivota sa uèíme mnohým krásnym veciam. Spomenieme tu dve
z nich, ktoré nám pripomínajú Mojiovu
vyrovnanos. Vierou Moji, keï u bol
ve¾ký, odoprel vola sa synom dcéry
faraónovej a radej si vyvolil trpie
a stráda s ¾udom Boím, ako ma doèasný pôitok hrieny. (d 11,24-25).
Moji si odoprel jedno kvôli tomu druhému. Nezostal v takzvanej neutralite. V jeho vnútri nenastalo vákuum, lebo len èo
sa jedného vzdal, druhé si vyvolil. Toto
jeho rozhodnutie malo ïalekosiahly význam. Bol to prvý skutok viery v jeho ivote. Svojím rozhodnutím sa vzdal výhod
a slávy a vystavil hnevu pohrdnutej krá¾ovskej výsosti. Ak by sa riadil rozumom,
nerozhodol by sa takto. Kadý iný na jeho
mieste by sa nevzdal tak vysokého
postavenia v spoloènosti.
Èo viedlo Mojia k tomuto kroku?
Bolo to Boie zjavenie z Boích slov,
ktoré poèul, lebo viera pochádza skrze
poèutie. Preto vedel èo má robi a hlavne,
e to, èo vierou chcel aj vierou vykonal.
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Len vierou mohol opusti Egypt, ku ktorému ho pútala jeho prirodzenos. Odoprie
si to, z èoho mal to¾ko pôitkov bolo nemoné bez viery. Toto je zdravý duchovný
postup.
Mnohí sme v pokuení podra si z toho starého ivota èím viac. Kto neodolá,
je chytený v pasci.

Veobecné pravidlo
Tento skutok viery, aký vykonal Moji, sa
musí prejavi pri kadom èlovekovi, ktorý
prijal Pána Jeia. Tak to bolo aj s Danielom a jeho priate¾mi v Babylone:
A Daniel si poloil na srdce, e sa
nebude pokvròova pokrmom krá¾ovým a vínom, z ktorého on pije. A prosil náèelníka dvoranínov, eby sa nemusel pokvròova. A Boh dal Daniela
v milos a v z¾utovanie pred náèelníkom dvoranínov... (Da 1,8-16).
Nie je to ¾ahké vzda sa dobrých vecí
tela a sveta. Je to vak Boí postup k duchovne vyrovnanému ivotu. Bez toho nie
je moný duchovný vzrast a pokrok.
Aj Pavol to vedel, keï povedal: Ale
to, èo mi bolo ziskom, poloil som pre
Krista za stratu. (F 3,7-8).

Dobrovo¾nos
Takéto odriekanie musí by dobrovo¾né,
pochádzajúce z vnútorného presvedèenia a rozhodnutia. Mojia, Daniela,
Pavla a iných veriacich nikto nenútil, aby
sa vzdali vecí, na ktoré mali prirodzené
právo. Kto sa dá Pánovi vyuèi a vies,
ten bude dobrovo¾ne opúa veci, ktoré
sú proti Boej vôli. Nebude ich ani háji,
ani narieka, e sa ich musí vzda. Vierou
odoprie zostáva v nich a poíva ich.

Príèina odrieknutia
Odriekanie sa bez viery neprináa duchovne vyrovnaný ivot. Tá istá Boia
múdros, ktorá nás vyuèuje vzdáva sa

niektorých vecí, uèí nás vyvoli si dobré
a Bohu milé veci. Za duchovným odopieraním nasleduje duchovná vo¾ba. Namiesto, aby sme náleali svetu, chceme nálea Boiemu vyvolenému ¾udu. Moji si
vyvolil trpie a stráda s Boím ¾udom namiesto èasných a hrienych egyptských
pôitkov, lebo h¾adel na odplatu. Tak aj
my, bratia a sestry. Vyvo¾me si radej i,
pracova a trpie s Boím ¾udom, ako si
uíva hriech a márnos tohoto veku.
K tomu potrebujeme Boiu vieru, ktorá
je mocným èinite¾om Boím. Nestaèí
chví¾kové nadenie. Ono skoro ochladne.
Niè nám nebude aké, keï si uvedomíme, e nám je to z milosti dané, aby
sme v Krista nie len verili, ale pre Neho
i trpeli (F 1,29). Pán nám bohato odplatí
a nahradí to, èoho sme sa vzdali na Jeho
rozkaz a pre Neho. Mária si vyvolila dobrú stránku  sedie pri nohách Pánových.
Ru sa vzdala svojho rodného kraja a ila
so svojou svokrou. Mnohí ili k Dávidovi
do vyhnanstva, za èo ich Dávid vyznamenal. Tým vetkým platili slová: Aké ve¾ké a mnohé je tvoje dobré, ktoré si
skryl pre tých, ktorí sa a boja, to, èo si
uèinil pre tých, ktorí sa utiekajú k tebe
pred synmi èloveka. ( 31,20).

Uitoènos
Ulome si na srdce pestovanie duchovnej
vyrovnanosti. I nám sú urèené Pánove
slová, keï povedal Petrovi: A kadý,
kto by opustil... pre moje meno, dostane mnohonásobne viac a veèný ivot
obdrí dediène. (Mt 19,29).
Len taký ivot je uitoèný Pánovi i Jeho ¾udu. Len nako¾ko vyzleèieme starého
èloveka s jeho skutkami, nato¾ko si môeme obliec nového èloveka s jeho skutkami. Druhé bez prvého nie je moné a prvé
bez druhého nemá význam. Nikto nemôe slúi Bohu i mamonu. Chcie by priate¾ sveta i priate¾om Boím sa vyluèuje.
Nech sa nikto nedomnieva, e si môe
podra Egypt a dosiahnu zas¾úbenú zem.
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Miroslav Vyhnánek

KEDY A PREÈO BOH
KONAL DIVY A ZÁZRAKY

neveru Boiemu slovu vidite¾nými divmi
a zázrakmi tak, ako i za ivota Pána Jeia, ktorý ...hoci uèinil tak mnoho divov
pred nimi, neverili v neho... (J 12,37).
Z prorockého poh¾adu dejín
spásy sa uèíme, e znamenia
a zázraky sa diali:

Kresanské zbory poèas svojho trvania
kontinuálne odmietali uèenie, e Boh
chce stále kona (musí kona) divy a zázraky ako za èasu Pána Jeia a Jeho
apotolov, ako uèenie ¾udí prahnúcich po
zázrakoch a divoch, no nepoznajúcich
z Písma Boí èas pre zázraky a divy a Boí dôvod ku konaniu divov a zázrakov
medzi ¾uïmi.

l
l
l
l

Znamenia a zázraky boli
potvrdením nosite¾ov zjavenia:

1. Chodíme vierou a nie videním
l

l

Viera potrebuje Boie slová, nevera
Boím slovám  zázraky a divotvorné
moci.
Viera berie z Boích slov veèný ivot.
Nevera z divov a zázrakov  odsúdenie.

Abrahám uveril Bohu bez divov a zázrakov. Videl moc a boskos Vemocného
Boha v hviezdach na noènej oblohe. Uveril Bohu, e bude ma syna, napriek tomu,
e bol starý a jeho ena tie. V liste
Rimanom v 4. kapitole Svätý Duch opisuje Abrahámovo veriace srdce ako celkom
uspokojené poznaním Boha a oèakávajúce neochvejne na naplnenie Boieho
zas¾úbenia. Boh pretoe je Boh, volá to, èo
nie je, ako èo by bolo. Preto veriaci Abrahám nepochybuje o zas¾úbení Boom
a nepotrebuje jeho potvrdzovanie nadprirodzenými vidite¾nými divmi a zázrakmi.
Viera vníma Boie slová ako hotovú
vec, ako ukonèený dej. To nás uèí 1. kniha Mojiova: Viera stojí na poznaní Boha a Boom slove bez vidite¾ných zázrakov. Drí sa výrokov Boích a oèakáva
neochvejne na èas ich naplnenia. Víta ich
ako skutoènos, aj keï sa ete nesplnili.
Nepotrebuje k tomu, aby mohla veri,
zázraky. Ale v èasoch duchovného odpadnutia, aký bol v Izraeli za Eliáa a Elizea,
Boh pôsobí divmi a zázrakmi, aby odsúdil

cez Mojia
(klasická SZ doba spasenia),
cez Eliáa a Elizea,
cez Pána Jeia Krista
(klasická NZ doba spasenia),
cez 1Apotolov Pána Jeia.

l
l

Pán Jei robil znamenia Mesiáa
(Mt 11,4-6)
Apotoli robili znamenia Apotolov
(2. Kor.12,12)
Znamenia a zázraky sa opä objavia
v poslednom èase ako zvedenie:

l
l
l

d 2,3-4
Znamenia
Zázraky
Rôzne moci

2.Ts 2,9-11
 mocné pôsobenie
 znamenia
 zázraky

Biblia uèí: Znamenia a zázraky boli podmienené dobou (vekom, epochou).

Preèo konal Boh zázraky
v dobe Mojia?
Pod¾a Písma koná Boh zázraky v dobe
Mojia preto, lebo zaèína novú éru 
spasenia svojho ¾udu, pod¾a svojho zas¾úbenia Abrahámovi.
Vyvádzal svoj ¾ud silnou rukou. Divmi
a zázrakmi Boh potvrdzuje izraelskému
Apotoli s ve¾kým písmenom A len tí
dvanásti;
apotoli s malým a  faloní apotoli

1
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¾udu i faraónovi Mojia ako svojho
sluobníka a Boieho proroka, ktorý koná
Boiu vô¾u a hovorí slová, ktoré poèul priamo od Boha.
Doba vyvedenia izraelského ¾udu
z Egypta je parabola k dobe Pána Jeia.
Aj vtedy Boh potvrdzoval slová ve¾kého
spasenia, o ktorom zaèal najskôr hovori Pán, divmi, mocami a zázrakmi
(d 2,4). A potom aj za èias Apotolov,
ktorých slová potvrdzoval rovnako a z rovnakého dôvodu. Pán Jei ruil prvé, aby
postavil druhé (d 10,9). Jeho príchod bol
koncom jednej duchovnej epochy a zaèiatok novej. Pán Jei zaèal dobu milosti
slovom o ve¾kom spasení a Boh to potvrdzoval mocou divov a zázrakov, ktoré
skrze Neho konal.
Ale keï u bol Izraelský národ vyslobodený a vovedený do zeme zas¾úbenej
Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, zázraky
z Egypta skonèili. Izraeliti mali pamäta
na ne ako na prejav Boej silnej pravice.
Ale keï ich Boh vydal na 70 rokov do
Babylona a odtia¾ ich pod¾a zas¾úbenia
vyvádzal, niet zmienky o zázrakoch a divoch. Neboli potrebné. Boh nezaèínal
nieèo nové. Netvoril z otrokov ¾ud, ako to
bolo v prípade egyptského vyslobodenia.
Boh vykonával prostredníctvom Nabuchodonozora iba káznenie svojho ¾udu za
modlárstvo.
Darmo by sa vtedy doadoval Izrael
u Boha, aby ich vyviedol silnou rukou ako
z Egypta. Darmo by verili, e ich Boh sa
od èias Mojia nezmenil a preto iste
chce stále rovnako prejavova svoju moc
vo svojom ¾ude.
Boh je Boh. Nezabúdajme upravi
svoje srdcia do pokory a bázne, kým sa
zaèneme modli svojmu Bohu. A potom
s trasením premý¾ajme nad Boím slovom. Vyhneme sa pokueniu diktova Bohu, e ak je ten istý, mal by, pretoe to
istotne chce, ba musí, potvrdzova svoje
slová aj dnes tak, ako na poèiatku Cirkvi,
divotvornými mocami a zázrakmi. Boh je
zvrchovaný a robí sám èo chce a kedy
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chce. A bohabojní skúmajú Písma s pokorným oèakávaním na prejav milostivého konania Boha svojho Pána Jeia
Krista, Otca slávy, ak by im ráèil da ducha múdrosti a zjavenia, pravým poznaním jeho (Ef 1,17). Ráèil, lebo nemusí,
ale pokorným to dáva ako dar milosti.
Len nevyuèení a tvrdoijní si myslia, e
Boh bude kona tak, ako oni veria. Keï
veria, e Boh chce stále kona divy, tak
predsa ich vieru nesklame. To ale nie je
viera, ale detská tvrdohlavos. Pokorná
viera hovorí ako ten malomocný Pánovi
Jeiovi: Pane, keby si chcel, môe
ma oèisti! Viera je odkázaná aj v uzdravení na Pánovu vô¾u. Viera je pokorná
a verná aj keby Pán nevytrhol zo smrti:
Jestli tak chce ná Boh, ktorého my
ctíme, ten nás môe vytrhnú z ohnivej
pece rozpálenej a vytrhne aj z tvojich
rúk. Ale ak nie, nech ti je známe, ó, krá¾u, e tvojich bohov cti nebudeme ani
zlatému obrazu, ktorý si postavil, sa
nebudeme klaòa (Dn 3,17-18) To je
viera pokorená pod mocnú ruku Boiu.
Verí, a to bez akýchko¾vek pochybností,
e Pán má vetku moc na nebi i na zemi,
a e len od Neho záleí, èi uzdraví alebo
nie, èi zachráni zo smrti alebo nie. Ale
ona pokorne necháva rozhodnú o sebe
a vo vetkom svojho Pána. Taký bol aj
Pán Jei v tele oproti svojmu Otcovi.
Pokorený pod Jeho vô¾u a do krajnosti
a nepochybujúci, èi by Ho Otec mohol zachráni zo smrti.
Toto je vzorová modlitba viery: Otèe,
prosím, odnes odo mòa tento kalich,
ale nie ako ja chcem, ale ako ty chce.
Nie moja, ale Tvoja vô¾a nech sa stane! A bol vypoèutý pre svoju bohabojnos. Boh mal moc vytrhnú ho zo smrti,
a aj vytrhol. Ale Pán musel najprv okúsi
smr, aby mohol vsta z màtvych. To je
viera, ktorá ctí Boha bohabojnosou a odkázanosou na Jeho vô¾u. A len táto viera
je Bohu ¾úba a na takú vieru Boh h¾adí so
zá¾ubou. Pokorenie sa pod Jeho vô¾u prijíma ako príjemnú vôòu.
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Aj stotníkova ve¾ká viera vyjadruje pokoru slovami: Pane, nie som hoden, aby
si voiel pod moju strechu... (Mt 8,8)
Take Bohu ¾úba viera má tento
charakter: Je v duchu bohabojnosti, bez
pochybnosti e môe vetko a v pokore
vydaná Boiemu rozhodnutiu.

Kresanstvo nie je
náboenstvom zdravia
Take tí, èo hovoria, e majú dar uzdravovania, ktorý mali Pán a Jeho Apotoli,
klamú sami seba. Idú za svojim srdcom
a slúia záujmom satana.
Sú to ¾udia, o ktorých Písmo hovorí, e
ako ...zlí a èarodejní, závratníci budú
spie k horiemu, zvodiaci do bludu
i pojatí bludom (2Tm 3,13).
A podobne v 1Tm 4,1: Ale Duch
výslovne hovorí, e v neskorích èasoch odstúpia niektorí od viery, ktorí
budú poèúva bludných duchov a uèenia démonov, hovoriacich v pokrytectve lo...
A zase v 2Tm 4,2: Lebo bude èas.
Keï neznesú zdravého uèenia, ale
pod¾a vlastných iadostí budú si hromadi uèite¾ov, lebo ich budú svrbie
ui a odvrátia ui od pravdy a obrátia
sa k bájkam.
Prvý o týchto predpovedal Pán:
Vystríhajte sa faloných prorokov,
ktorí k vám prichádzajú v ovèom
rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. Po
ich ovocí ich poznáte... Nie kadý, kto
mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského krá¾ovstva, ale ten kto èiní vô¾u
môjho Otca, ktorý je v nebesiach.
Mnohí mi povedia tamtoho dòa: Pane,
Pane, èi sme neprorokovali v tvojom
mene a v tvojom mene démonov nevyháòali a v tvojom mene mnoho divov
neèinili? A vtedy im vyznám: Nikdy
som vás neznal. Odídite odo mòa
páchatelia neprávosti. (Mt 7,15-23).
Apotol Pavol varuje veriacich v Korinte pred falonými apotolmi, e sú slu-
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obníkmi satana, anjela svetla v tom, aby
ich odvrátili od prostoty a èistoty oproti
Kristovi: Lebo takí faloní apotolovia
sú ¾stivými robotníkmi, pretvarujúcimi
sa na apotolov Kristových. A nie div,
lebo veï sám satan sa pretvaruje na
anjela svetla. Nu nie je to ve¾kou
vecou, ak sa i jeho sluobníci pretvarujú, ako èo by boli sluobníkmi
spravodlivosti, ktorých koniec bude
pod¾a ich skutkov (2K 11,13-15).
Nu sú faloní proroci, faloní uèitelia
aj faloní apotoli. Vetci odporúèajú sami seba. Hovoria o sebe e sú Boí proroci, apotoli, uèitelia ako boli tí na poèiatku Cirkvi vybavení Boou mocou zázrakov a divov. Nehanbia sa klama a neboja sa Boha. Svoje mená radia k Apotolom, ktorých ustanovil Pán a na ktorých
uèení zaloil svoju Cirkev, ...nevestu,
manelku Baránkovu, to ve¾ké mesto,
svätý Jeruzalem, zostupujúci od Boha
z neba, ktorý má slávu Boiu a ve¾ký
múr a vysoký, ktorý mal dvanás základov a na nich dvanás mien dvanástich apotolov Baránkových (Zj
21,9-14). Jedine ich mená napísal Pán do
základov múru mesta, ktoré si vybral pre
tento cie¾. Pre toto ich vyvolenie a povolanie ich Boh vykázal za najposlednejích, na odiv, ako oddaných na smr,
lebo sme sa stali divadlom svetu i anjelom i ¾uïom. My blázni pre Krista
a vy rozumní v Kristu; my slabí a vy
silní; vy slávni a my takí, ktorí nemajú
cti. A do tejto hodiny i laènieme i íznime i nahí sme i pohlavkovaní sme
i miesta nikde nemáme, i namáhame
sa robiac vlastnými rukami; nadávajú
nám, dobroreèíme; prenasledujú nás,
znáame; rúhajú sa nám, prosíme.
Sme ako smeti sveta, vetkým za povrhe¾ a doteraz (1K 4,9-13). Preto jedine ich menuje Písmo  Apotoli Baránkovi. Lebo sa stali úèastníkmi utrpení Boieho Baránka Krista pre evanjelium a pre
Jeho meno. Boli zavrhnutí a vyvrhe¾mi
spoloènosti ako aj ich Pán, keï Ho vyviedli
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von za mesto a ukriovali. Utrpeniami sú
jedineèní ale aj znameniami, ktorými ich
Pán potvrdzoval ako svojich Apotolov:
Znamenia apotola sú uèinené medzi
vami v celej trpezlivosti, divami,
zázrakmi a mocami (2K 12,12).
Doba Apotolov bola jedineèná a neopakuje sa. Pán nimi kládol základy.
Dnes sa èaká na posledný kameò, na príchod Pánov, ktorým bude uzavretá stavba Jeho domu. Písmo pred takými varuje.
...Samo¾úbi odválivci, ktorí sa netrasú, aby sa nerúhali slávam... ktorí
opustiac priamu cestu zablúdili a sledovali cestu Baláma, syna Bozorovho,
ktorý si zamiloval mzdu neprávosti
(2Pt 2,10,15). Meno ani jedného z nich
nie je v základe múru mesta. Na ich zahanbenie hovorí Písmo, e nepoznajú
Boha, lebo sa odvrátili od autority Písma.
Svoje sny, videnia, zjavenia, proroctvá
a predstavy o Bohu stavajú na úroveò
Písaného Boieho slova ako priame
Boie posolstvá. Niekedy dokonca nad
Písmo. Kie by im dal Pán milos ku pokániu a viere svojím slovom: Takto hovorí Hospodin: Nebesia sú mi stolicou,
a zem je podnoou mojich nôh. Kde
aký je to dom, ktorý mi vystavíte?... Ale
na tohto h¾adím: Na utrápeného a na
toho, kto je zdrteného ducha a trasie
sa nad mojím slovom (Iz 66,1-2).
A nás nabáda a poúèa Písmo, aký
postoj máme zauja k ich posolstvám:
Takto hovorí Hospodin Zástupov:
Nepoèúvajte na slová prorokov, ktorí
vám prorokujú; zvodia vás spolieha
sa na márnos. Hovoria videnie svojho
srdca, nie slovo z úst Hospodinových... Neposlal som tých prorokov, ale
oni beali; nehovoril som im, no, oni
prorokovali. Ale keby boli stáli v mojej
rade, boli by hlásali môjmu ¾udu moje
slová a boli by ich odvracali od ich zlej
cesty a od ne¾achetnosti ich skutkov (Jr 23,16.21-22).
Od èias prvotnej Cirkvi Pán nespoluúèinkuje a nepotvrdzuje slovo tým, e ho
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sprevádzajú divy. S tým, èo sa dnes aj
v minulosti vydávalo za moc uzdravovania, vyháòania démonov Pán niè nemá,
pretoe to pod¾a Boej vôle patrilo k poèiatku novej éry milosti pre potvrdenie
slova evanjelia. Nové uèenie bolo povedané ústami Pána Jeia a Jeho Apotolov. A Boh ho potvrdil divmi a zázrakmi.
Vtedy sa kládli základy Boieho chrámu,
Boieho domu na zemi, Cirkvi Pána Jeia Krista. Dnes sa èaká na posledný kameò stavby, na spasenie poslednej due
zapísanej v nebesiach a zas¾úbené vytrhnutie Cirkvi zo zeme do povetria k Pánovi. Iba nerozumný a nerozumejúci Bohu
by na streche zaèal opä klás základy
a èakal, e to Boh potvrdí svojou mocou.
Tak vyzerajú vetci, ktorí hovoria, e i dnes
chce Pán uzdravova a vyháòa démonov
ako za èias Pána Jeia a Jeho Apotolov.

Postoj Písma k poblúdilým
Ale èo, ak medzi nás niekto vnesie túto
scestnú prax? Necha ho? Tak ako povedal Gamaliel, e ak je to dielo z ¾udí, samo sa rozpadne? Nie. Písmo nám dáva
príklad nápravy aj moc vykona ju. To je
zodpovednos starích a dohliadate¾ov
v zbore. Majú v mene Pánovom oddeli
takého od veriacich a nedovoli mu zvádza ich do bludu a kazi svätý Boí
chrám: A prosím vás, bratia, eby ste
mali pozor na tých, ktorí robia rôznice
a pohorenia na odpor uèeniu, ktorému ste sa vy nauèili, a stráòte sa ich.
Lebo takí ¾udia neslúia námu Pánu
Jeiu Kristovi, ale svojmu vlastnému
bruchu a dobrými a peknými reèami
zvádzajú tých, ktorí nemyslia na zlé...
A Boh pokoja skoro skrúi satana pod
vae nohy (R 16,17-19).

Ako rozpozna moc Pánovu?
1. Pod¾a jej úèinku na tele chorých
Keï to dohovoril Jei, pozdvihol
svoje oèi k nebu a povedal: Otèe,
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prila hodina, osláv svojho Syna,
aby aj tvoj Syn oslávil teba, ako si
mu dal moc nad kadým telom, aby
vetkým tým, ktorých si mu dal, dal
veèný ivot. A to je ten veèný ivot,
aby znali teba, jediného pravého
Boha, a toho, ktorého si poslal,
Jeia Krista. (J 17,1-3)
1.1 Úplné uzdravenie tela
Pán Jei mal moc nad kadým telom. To
je prvý dôkaz Boej moci. Niet choroby,
ktorá by sa vymykala Boej moci. Take
bola pre vetkých nemocných v Izraeli
bez výnimky. ...aby sa naplnilo, èo
bolo povedané skrze proroka Izaiáa,
ktorý povedal: On vzal nae nemoci
a nae neduhy niesol (Mt 8,17). To môe len Stvorite¾. Sloveso vzia opisuje úplné zbavenie tela nemoci. Boia moc spôsobuje úplné zdravie tela. Peter a Ján to
potvrdzujú, keï Pánova moc uzdravila
chromého, e viera, daná skrze neho
dala mu toto úplné zdravie... (Sk 3,16).
Pánova moc sa pozná pod¾a toho, e
vezme chorobu z tela. A v Izraeli overovali choroby, pre ktoré bol nemocný vylúèený zo spoloènosti a potvrdzovali ich
úplné zdravie kòazi.
Preto povedal Pán uzdravenému malomocnému:  Ale iï a uká sa kòazovi
a obetuj za svoje oèistenie to, èo nariadil Moji, im na svedectvo (Mr 1,44).
Svedectvo úplného oèistenia Boou
mocou a svedectvo moci Boej o Jeiovi, e je On Kristus, Boí Syn preto, lebo
je s ním Boh a e ho Boh poslal. Bolo to
oèividné aj farizejom, za ktorých to povedal
Pánovi Nikodém: Rabbi, vieme, e si
priiel od Boha uèite¾, lebo nikto nemôe èini divy, ktoré ty èiní, keby
nebol s ním Boh (J 3,2).
1.2 Uzdravenie kadej choroby
Pán Jei odnímal kadú nemoc ako to
bolo predpovedané Izaiáom, e On keï
príde, vezme telesné nemoci. Preto je na-

písané: A keï bol veèer, priviedli mu
mnohých posadlých démonami, a on
slovom vyhnal neèistých duchov
a vetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil,
aby sa naplnilo, èo bolo povedané
skrze proroka Izaiáa, ktorý povedal:
On vzal nae nemoci... (Mt 8,16-17).
1.3 Okamité uzdravenie
Boia moc uzdravuje v okamihu. To je
vyjadrené dokonavým slovesom  vzal.
On vzal nae nemoci... Je to uzdravenie s okamitou ú¾avou. Ako keï niekto
vezme nevládnemu aké bremeno.
Skúsenos okamitého uzdravenia sa
rozchýrila vo verejnosti. Bola to skúsenos vetkých, ktorých Pán Jei v Izraeli
uzdravil. Aj Petrovej svokry: A keï
priiel Jei do domu Petrovho, videl
jeho svokru, e leí a má horúèku,
a dotkol sa jej ruky, a hneï ju opustila
horúèka, a vstala, a posluhovala im
(Mt 8,14-15) Preto si povedala nemocná
ena: len keï sa dotknem jeho rúcha,
budem uzdravená (Mt 9,21). Verila: Budem hneï uzdravená, staèí jeden dotyk.
1.4 Trvalé uzdravenie
Moc Pánova svojím zásahom nielene
odstráni chorobu z tela, ale odstráni
trvale. To predpovedal Izaiá slovami:
...a nae neduhy niesol. Pánova moc
odoberá nemoci a nesie neduhy. Choroba nerecidivuje po nieko¾kých dòoch,
týdòoch, mesiacoch, rokoch od uzdravenia. Len ak si ju uzdravený opä navodil
nesprávnym stravovaním a ivotosprávou. Kadý Izraelita, keï dodriaval stravovacie príkazy zákona a il v zhode
s morálnymi nariadeniami zákona, vtedy
sa neprehreoval a il.
Take preto Pán Jei napomínal 38
rokov nemocného: Potom ho naiel
Jei v chráme povedal mu: H¾aï,
ozdravel si; nikdy viac nehre, aby
sa ti nestalo nieèo horie! (J 5,14).
Varoval ho pred prestupovaním zákona.
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Take, Písmo nám dáva
o rozpoznaní Pánovej moci aj jej
poslaním tieto ponauèenia:
Rozpoznáva sa pod¾a toho, e uzdravuje
úplne, kadú nemoc, okamite a trvalo.
Cie¾ Pánovej moci prítomnej v Izraeli bol,
aby poznali jediného pravého Boha a Jeho, e je on Kristus, Boí Syn a Krá¾ Izraela.
2. Pod¾a jej úèinku
na vetkých prítomných
Druhý rozpoznávací znak Pánovej moci
bol, e vyvolával vo vetkých ¾uïoch
vedomie prítomnosti ivého Boha a preto
bázeò Boiu.
Keï vyhnal v synagóge z èloveka
neèistého ducha, je v Písme opísaná
reakcia ¾udí úplne neèakaná. Sme zvyknutí na reakcie ¾udí v h¾adisku na nevysvetlite¾né kúsky mágov, ako napätie,
úas, povzdychy, neveriace pokyvkávanie hlavami a po skonèení búrlivý potlesk.
To preto, e nikto ani nepomyslí, e by to,
èo videli, bol prejav nadprirodzenej moci.
Je to ¾udská dômyse¾nos, zruènos,
schopnos manipulova s davom. Otázkou je: Ako to robí?
Ale v synagóge, vtedy, keï Pán Jei
prikázal: Umåkni a vyjdi z neho! sa
èakalo, èi poslúchne a vyjde. A keï uvideli reakciu neèistého ducha, e polomcoval s ním neèistý duch a skríknuc
velikým hlasom vyiel z neho, vetci
sa zdesili, take sa medzi sebou dopytovali a hovorili: Èo je toto?! Aké je
toto nové uèenie?! Lebo v moci rozkazuje i neèistým duchom a poslúchajú
ho! (Mr 1,27) Otázka nebola, ako urobil
tento trik? Videli skutoènos. Vetko bolo
skutoèné, neèistý èlovek, neèistý duch
a príkaz, ktorý neèistý duch poslúchol. Ich
myse¾ bola mocou Boou obrátená k slovu, ktoré hovoril Pán. Nepochybovali, e
toto je nové uèenie. Uèenie spojené s Boou mocou. Ona bola rozdielovým medzi
starým uèením, ktorému ich vyuèovali ¾udia a novým, podopretým Boou mocou.

Náhle si uvedomili realitu prítomnosti
Boha. A zdesenie vetkých je prirodzený
prejav bázne Boej vyvolaný prítomnosou Boha. Kde nie je Boia moc, nie je
ani zdesenie pre bázeò Boiu. Tam je
¾udská ou, obdiv a potlesk, ako to je pri
akciách vetkých tzv. uzdravovate¾ov.
Tretí rozpoznávací znak Pánovej moci
je, e vyvolávala asnutie vetkých prítomných nad mocou Syna èloveka odpúa hriechy na zemi ako Boh a oslavovanie takého Boha.
Odohralo sa to v jednom dome v Kafarnaume. Cez strechu domu zniesli dovnútra, kde bol Pán Jei, lôko s porazeným èlovekom. A keï videl Jei ich
vieru, povedal porazenému: Synu,
odpustené sú ti tvoje hriechy! Le sedeli tam niektorí zo zákonníkov a rozmý¾ali vo svojich srdciach: Èo tento
tak hovorí? Rúha sa. Kto môe odpúa hriechy krome jedného, Boha?...
Ale aby ste vedeli, e Syn èloveka má
právo a moc odpúa hriechy na zemi
 reèie porazenému: Tebe hovorím:
Vstaò, vezmi svoju lou a idi do svojho
domu! A nastala podobná situácia ako
v tamojej synagóge. Vetci èakali, èi Boia moc potvrdí tie slová. A keï videli, ako
porazený ihneï vstáva z lôka, berie ho
so sebou a odchádza, preili to isté vedomie prítomnosti ivého Boha a èítame, e
...vetci asli a oslavovali Boha a
hovorili: Nikdy sme nièoho takého
nevideli! (Mr 2,12).
Kde pôsobí Boia moc, tam vzniká
vedomie prítomnosti Boej, asnutie nad
Bohom, ktorý dal Synovi moc odpúa
hriechy. A zo sàdc vetkých, po poznaní
takéhoto Boha a toho, ktorého poslal,
Jeia Krista ako Pána, znie Bohu sláva.
Preèo konal Boh zázraky v Izraeli za
èasu Eliáa a Elizea? Bola to temná doba
odpadnutia od ivého Boha k modlám
kvôli krá¾ovi Achabovi a jeho ene Jezábe¾: A Achab, syn Omriho, robil to,
èo je zlé v oèiach Hospodinových,
horie od vetkých, ktorí boli pred ním.
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A stalo sa, ako keby mu to bolo bývalo ete málo chodi v hriechoch Jeroboáma, syna Nebátovho, e si vzal za
enu Jezábe¾, dcéru Etbála, sidonského krá¾a, a odíduc slúil Bálovi a klaòal sa mu. A postavil Bálovi oltár v dome Bálovom, ktorý vystavil v Samárii.
A k tomu spravil Achab i háj a tak vykonal Achab ete viac, aby popudzoval Hospodina, Boha Izraelovho, nad
vetkých krá¾ov Izraelových, ktorí boli
pred ním (1Kr 16,30-33). A preto, e
nebolo viery v Izraeli, Boh hovoril divmi
a zázrakmi vo svojom národe. Nevera Boiemu slovu bola odsúdená vidite¾nými divmi a zázrakmi vtedy i za ivota Pána Jeia, ktorý ...hoci uèinil tak mnoho divov pred nimi, neverili v neho... (J 12,37).
Odpadnutie Izraela za éry Eliáa a Elizea je predobrazom doby ve¾kého odpadnutia Izraela od Boha predpovedaného
starozákonnými prorokmi, Pánom Jeiom
a Jeho Apotolmi. Odpadnutie pre neveru
v svojho Mesiáa, ktorého ukriovali a zavrhli. Pán Jei napomínal idov a predpovedal: Ja som priiel v mene svojho
Otca a neprijímate ma; keby priiel iný
vo svojom vlastnom mene, toho prijmete (J 5,43). A svojím uèeníkom opísal
tú dobu odpadnutia takto: Keï tedy uvidíte ohavnos pustoenia, o ktorej
hovoril prorok Daniel, e stojí na svätom mieste (Kto èíta rozumej!), ...vtedy bude ve¾ké súenie, akého nebolo
od poèiatku sveta a doteraz, ani u
nikdy viac nebude (Mt 24,15.21).
A apotol Pavol dopåòa, e to bude
v dobe, v ktorej bude ...zjavený èlovek
hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyuje nad vetko, èo sa zovie
Boh, alebo èomu sa dáva boská èes,
take sa posadí do chrámu Boieho
ako Boh a bude sa vydáva za Boha
...ktorého príchod je pod¾a mocného
pôsobenia satanovho so vetkou mocou a so znameniami a s li zázrakmi
a s kadým zvodom neprávosti medzi
tými, ktorí hynú, pretoe neprijali lásky
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pravdy, aby boli spasení; a preto im
Boh pole mocné pôsobenie bludu,
aby uverili, aby boli odsúdení vetci,
ktorí neuverili pravde, ale si ob¾úbili
neprávos (2Ts 2,3-4. 9-12)
Vtedy sa budú dia pseudozázraky,
ktoré budú na nerozoznanie od tých Boích konaných za èias Pána Jeia Krista. To, èo ¾udia dnes predvádzajú ako dary uzdravenia sú ¾ahko rozoznate¾né výkony ich duí. Nekoneène vzdialené Boej moci a vïaka Bohu, e ïaleké aj od
budúceho mocného pôsobenia satanovho.
Písmo nás uèí, e Boh konal zázraky
v Izraeli v èase Eliáa a Elizea, v ére
odpadnutia od viery, na odsúdenie nevery. Zázraky a divy nepôsobia vieru.
Pretoe viera je z poèutia a poèutie
skrze Boie slovo (R 10,17).

A. C. G.

Kresan, roèník II., december 1949, èíslo 12

ANJELI
Pozrime sa na vzah anjelov k ¾udskému
pokoleniu na zemi. Na ich slubu ¾uïom,
do ktorej ich vysiela Boh.
Je iste pozoruhodné, e v Novom Zákone èítame o nich viac ako v Starom.
V Novom Zákone èítame o nich najviac
v evanjeliách a Zjavení. U táto skutoènos má ve¾ký význam. Neskôr sa k nej
vrátime.

Záujem anjelov
...o ktorom spasení... oznamoval Duch
Kristov... vopred o utrpeniach Kristových a o slávach za tým... evanjelium
v Svätom Duchu, poslanom z neba, do
èoho iadajú si anjeli nazrie. (1Pt 1,
10-12). Ich hlavný záujem je o vykúpenie
èloveka a zeme, ktoré Boh pripravil a dal
svojmu stvoreniu. So svätou úctou pozorovali, keï Boh povedal: Uèiòme èloveka na svoj obraz a pod¾a svojej podoby
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a nech vládne... (1M 1,26). So záujmom sledovali ako Boh sformoval ¾udské
telo z prachu zeme a vdýchol doòho nesmrte¾nos. Èo za oslava musela znie
z ich úst, keï videli èloveka, korunu Boieho stvorenia na zemi ako stál pred svojím Stvorite¾om, málièko mení od anjelov.

Anjeli nie sú vevedúci
Anjeli nie sú vevedúci. Vedia len to, èo
im zjaví Boh. S akou hrôzou museli pozorova satana, keï nadviazal svoj osudný
rozhovor s prvou enou. Ak anjeli môu
plaka a démoni sa smia, tak pri páde
èloveka anjeli trpko plakali a démoni
kodoradostne plesali.

História vykúpenia
Hneï po páde èloveka zaèala história
vykúpenia. Medzi semenom eny a hada
nastalo trvalé nepriate¾stvo. Jej semeno
malo rozdrti hlavu semenu hada a hadovo utipnú pätu semena eny. Ten, ktorý
mal takto premôc hada, mal trpie.
Odvtedy zaèali vzhliada k príchodu toho, ktorý mal prís na zem, strpie krí
a potom vojs do slávy. A oni mali by pri
tomto ve¾kom zápase, ktorý sa zaèal na
zemi.
Rovnako zaèali svoju èinnos aj satan
s jeho anjelmi. Kniea temnosti sa
postavil do cesty Boiemu uloeniu o vykúpení. On má svoje semeno medzi
¾uïmi, ktorí sa k nemu pripájajú. Boh má
ale svojich anjelov, ktorí poráajú diabla
a jeho anjelov. Boh pouíva svojich anjelov na ochranu svojho ¾udu a na uskutoènenie svojho veèného uloenia a plánu spasenia.
Ako málo z toho my ¾udia poznáme.
Len tu a tam je nám zdvihnutá opona
posvätných dejov a my vidíme nieèo málo
zo sluby anjelov. Len málo je nám zjavené o nich. Aj to je pre nau ochranu,
aby sme sa nezaoberali nimi viac ako
s Pánom slávy.

Sluba anjelov
Anjela Hospodinovho nespájame s týmito
anjelmi, lebo to bol sám Pán. Anjeli prili
do Sodomy, kým Pán, ktorého sprevádzali, zostal s Abrahámom. Lot, ktorý
sedel v bráne mesta, poznal týchto
nebeských návtevníkov a poiadal ich,
aby zostali uòho. Anjeli sa zdráhali vojs
do jeho domu. Keï napokon voli, k domu sa prihrnul divoký zástup ¾udí, ktorých
anjeli ranili ich slepotou. Ráno, keï malo
by mesto znièené Boím súdom a Lot
bezradne postával, anjeli súrili Lota, jeho
enu a dve dcéry, aby opustili mesto. Títo
anjeli boli Bohom poslaní na záchranu
Lota a jeho rodiny.
Abrahám veril v anjelov a ich slubu,
lebo povedal svojmu sluhovi Eliézerovi:
Hospodin pole svojho anjela pred
tebou... (1M 24,7).
Keï odchádzal Jakob zo svojho
domova, potreboval ma na ochranu anjelov. Podobne, keï sa po rokoch vracal
domov, stretli sa s ním Boí anjeli, ktorých
Jakob poznal a povedal: Toto je tábor
Boí. A preto nazval meno toho miesta: Machnajim. (Tábory) (1M 32,1). To
znamená, dva tábory, dva zástupy. Vedel,
e je obk¾úèený vojskom zhora. Títo anjeli mu iste pripomínali tých, ktorých videl
pred rokmi vystupova a zostupova po
rebríku (1M 28,12). Prítomnos anjelov
mu bola zárukou zas¾úbenej Boej prítomnosti a ochrany (1M 28,15).
Ako vieme, i Zákon bol nariadený skrze anjelov (G 3,19). Izrael ho vzal na nariadenie anjelov (Sk 7,53). Pri zjavení sa
jeho slávy mu prisluhovalo tisíce anjelov
( 68,18). Oni boli prítomní aj na vrchu
Sinai, ako to èítame v citovanom veri.
V alme 91, 11-12 tie èítame o anjelskej ochrane: Lebo prikázal svojim
anjelom o tebe, aby a ostríhali na
vetkých cestách. Na rukách a ponesú, aby si si neuderil svojej nohy o kameò. Tento alm má i prorocký význam.
Predolý, 90. alm, hovorí o páde èloveka
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a o jeho smrti, tento hovorí o druhom
èlovekovi, Kristovi, ktorý nepadol. I diabol
poznal tieto slová, lebo ich citoval, keï
Pána pokúal na púti. On vak vdy
alebo pridáva, alebo uberá z písma nieèo.
Keï citoval tieto slová, vynechal: ...aby
a ostríhali na vetkých tvojich cestách. Len keï sme na Boej ceste, môeme sa doadova Boej ochrany.
Anjel v horiacom kry bol s Danielovými
priate¾mi v horiacej peci, preto z nej vyli
bez úrazu. Svedèil o tom Nabuchodonozor,
ktorý povedal: A ten tvrtý je na poh¾ad
podobný synovi bohov (Dn 3, 25). Bol
to asi ten istý anjel, ktorý zatvoril ústa levom, medzi ktorých bol Daniel hodený: Môj
Boh poslal svojho anjela, ktorý zatvoril
ústa ¾vom, a neukodili mi. (Dn 6,22).
Ku týmto príhodám pridáme ete
Elizeov prípad. Keï jeho sluha videl, e
nepriate¾ské vozy a vojsko obliehajú mesto, opanovala ho hrôza. Elizeus ho poteoval: Neboj sa, lebo je viacej tých,
ktorí sú s nami, ako je tých, ktorí sú
s nimi. (2Kr 6,16). Potom sa modlil:
Hospodine, prosím, otvor jeho oèi,
aby videl! Vtedy otvoril Hospodin oèi
sluobníka a videl a h¾a, vrch bol plný
koní a ohnivých vozov okolo Elizea.
(2Kr 6,17). Zástupy anjelov, nebeskí bojovníci, boli s Jeho ¾udom. Keï Izrael dúfal v Hospodina a spoliehal sa na Neho,
Pán bojoval za nich a dal im víazstvo.
I satanovi anjeli sú èinní na zemi. On,
hlava toho krá¾ovstva temnosti, chodí
sem a tam, prechádzajúc zem (Jb 1).
Obchádza ako revúci lev, h¾adá koho by
zoral (1Pt 5,8).
Tak isto Boie vojská prechádzajú
zem. Zachariá videl ve¾ké mnostvo
koní, ktoré viedol mu na èervenom koni.
Na jeho otázku: Èo a kto sú títo, Pane?
dostal odpoveï: Toto sú tí, ktorých poslal Hospodin pochodi zem. (Za 1,8-10).
Cez mnohé storoèia Izraelovej histórie
posielal Boh k nim svojich anjelov, aby vykonali pri òom Jeho uloenia a plány. Daniel
hovorí o nich ako o strácoch (Dn 4,13-17).

Títo strácovia èakali po celú dobu pripravovania toho spasenia, aby sa dozvedeli
o òom viac a viac. Vdy boli iadostiví
vidie tie veci. Bola im zjavená Jeho láska
k hynúcemu ¾udskému pokoleniu. Sledovali ako Duch Boí odkrýval skrze prorokov Kristovo utrpenie a slávu, ktorá za
tým nasledovala. Dozvedeli sa, e jednorodený Boí Syn má prís na svet, e sa
narodí z panny a bude trpie ako úplne
zavrhnutý. To, èo poèuli o vykúpení zo
Starého Zákona, vzbudzovalo v nich túbu, aby mohli vidie tieto veci. Kým veriaci v Izraelovi èakali na naplnenie tohto
zas¾úbenia, anjeli èakali v nebi vo svojich
príbytkoch na ten slávny èas. Keï sa to
stalo, oni boli prví, ktorí oslavovali Boha.

Frantiek Jan Køesina

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

KRÁ¼OVSTVO IZRAELA
NA ZEMI
...Naplnil sa èas a priblíilo sa krá¾ovstvo Boie. Èiòte pokánie a verte
v evanjelium! (Mk 1,15)
O priblíení krá¾ovstva zaèal káza Ján
Krstite¾. On il na rozhraní dvoch duchovných období. Minulého veku zákona
a prorokov a zaèiatkom doby milosti. A
po Jána sa zvestoval zákon a proroci; od
Jána Boie krá¾ovstvo (L 16,16). Pre minulý vek bol daný zákon prostredníctvom
Mojia; pre tento prítomný vek milos
a pravda, ktorá sa stala skrze Jeia Krista (J 1,17).
Hneï, ako bol Ján uväznený, zaèína
Pán Jei svoje posolstvo kázaním krá¾ovstva: Naplnil sa èas, a priblíilo sa
krá¾ovstvo Boie. Èiòte pokánie a verte v evanjelium! (Mk 1,15). To isté kázali
aj uèeníci Pánovi: Iïte a káte hovoriac,
e sa priblíilo nebeské krá¾ovstvo.
(Mt 10,7) Vtedy vyli a kázali, aby èini-
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li pokánie. (Mk 6,12). ...a hovorte im:
Priblíilo sa k vám krá¾ovstvo Boie.
(L 10,9). Krá¾ovstvo ete nebolo ustanovené. Bolo tu len v osobe Krá¾a, Pána Jeia. Tým sa ale otvorila cesta do krá¾ovstva pre kadého. Kadý mohol prija
Krá¾a, poslúcha Ho a oslavova. Vodcovia ¾udu Ho ale nechceli ma za Krá¾a
a nazvali Ho Belzebúbom (Mt 10,25).
Tým zatarasili cestu viery izraelskému
¾udu ku ich Krá¾ovi a tak aj do krá¾ovstva:
Beda vám, zákonníkom, e ste vzali
k¾úè známosti; sami ste nevoli
a vchádzajúcim ste bránili (L 11,52).
Posolstvo o krá¾ovstve nebolo Izraelom prijaté a Krá¾ bol zavrhnutý. Zavrhnutie zaèalo v srdciach vodcov, rozírilo
sa na jednotlivcov, celé mestá, a Ho
napokon verejne zavrhol celý národ. Krá¾
bol zajatý, korunovaný tàòovou korunou
a ukriovaný.
Ak hovoríme o krá¾ovstve, nemyslíme
pritom na nebesia, ale na budúcu dobu
kra¾ovania Pána Jeia tu na zemi. Myslíme na krá¾ovstvo, ktoré bude ustanovené
na zemi v moci a sláve.
O tom krá¾ovstve písali proroci, e
v òom nebude vojen a nepokojov a e
v òom skutoène zavládne spravodlivos
na zemi. Ku tejto dobe krá¾ovstva a jeho
Krá¾ovi vzhliadali s túbou k nebesiam
Boí ¾udia a volali: Oj, aby si roztrhol
nebesia a zostúpil, aby sa pred tvojou
tvárou rozplynuli vrchy (Iz 64,1). Ján
opisuje príchod Syna èloveka v moci
a sláve z neba v Zjavení 19.kapitole.

Boie krá¾ovstvo
vo Svätom Duchu
Ale Boie slovo nám tie poukazuje aj
inak na Boie krá¾ovstvo. Keï bol Pán
Jei na zemi, vtedy potvrdzoval prítomnos Boieho krá¾ovstva prítomnosou
Svätého Ducha v sebe: Ale jestli ja
Duchom Boím vyháòam démonov,
vtedy neèakane prilo k vám krá¾ovstvo Boie. (Mt 12,28).

Dnes je Svätý Duch v celej Pánovej Cirkvi. Tak, ako bola preukázaná prítomnos
Boieho krá¾ovstva mocou Svätého Ducha
v osobe Pánovej, tak je i dnes jeho prítomnos preukázaná Svätým Duchom v celej
Cirkvi. Vtedy sa mohla vidie iba v osobe
Kristovej, v tom Svätom. Dnes vo vetkých
posvätených v Kristovom Tele, ktorým je
Cirkev. Tak ako bol On nádobou Svätého
Ducha na zemi, tak je òou teraz aj Cirkev.
Veriaci èlovek je teraz prenesený
z moci temnosti do krá¾ovstva Syna Jeho
lásky (Ko 1,12). On opustil jednu ríu s jej
mocou (satanovou), a bol prenesený do
druhej, do krá¾ovstva lásky, kde panuje
Syn Otcovej lásky. A v tomto krá¾ovstve je
kadý veriaci pod Pánovou ochranou.
Pretoe sme v tele a na zemi, sme ete
v teritóriu moci temnosti. Ale my napriek
tomu nepodliehame satanovi. Sme síce
ete na jeho území, ale nie pod jeho vládou. Pohybujeme sa medzi synmi vzbury,
nad ktorými má moc satan, ale nás obklopuje moc Pánova a naím podielom je
spravodlivos, pokoj a rados.

Obnovené krá¾ovstvo Izraela
No obráme myse¾ ete raz k dobe, v ktorej bude na tejto zemi ustanovené Boie
krá¾ovstvo, lebo sa musí ete naplni o Pánovi Jeiovi, èo je napísané v L 1,32:
...A Pán Boh mu dá trón Dávida jeho
otca... Ten trón, o ktorom sa zmieòuje
Pán Jei v Mt 25,31: A keï príde Syn
èloveka vo svojej sláve a vetci svätí
anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne
svojej slávy..., o ktorom hovorí prorok
Zachariá: A stane sa, e kadý, kto
pozostane zo vetkých tých národov,
ktoré prijdú proti Jeruzalemu, bude prichádza hore z roka na rok, aby sa klaòal Krá¾ovi Hospodinovi Zástupov a aby
slávil slávnos stánov. A stane sa, e
kto neprijde z èe¾adí zeme hore do
Jeruzalema, aby sa klaòal Krá¾ovi
Hospodinovi Zástupov, nebude na
nich daïa. (Za 14,16-17).
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Toto krá¾ovstvo, ktoré Písmo nazýva Tisícroèným (Zj 20,1-3), bude na
tejto zemi a bude zvlátne týmto:
1. Neprítomnosou satana (Zj 20,1-3),
2. zvlátnou úrodnosou pôdy, ako bola
kedysi záhrada Eden (Iz 35,1-9; 51,3;
55,12-13; 65,19-25; Ez 34,25-29;36,812 a 34-36; Jl 3,18; Am 9,13-14;  65;
67; 72,16 atï.),
3. púte vykvitnú ako rua (Iz 35,1),
4. svetlo mesiaca ako svetlo slnka a slnka ako svetlo siedmich dní (Iz 30,26),

5. dlhovekosou ¾udí a zdravím (Iz 33,24;
65,19-23),
6. zmenou prirodzenosti a spôsobu ivota dravcov (Iz 11,6-9),
7. spravodlivosou v správe a panovaní,
ktorú dnes svet tak ve¾mi potrebuje
(Iz 32,1; 29,19-19; 35,5-6).
Iste sa bude vyznaèova ete mnohými
inými zvlátnosami. Ale predovetkým,
to budú znaky Boieho krá¾ovstva 
spravodlivos, pokoj a rados vo Svätom
Duchu.

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

A. C. G.

Kresan, roèník II., marec 1949, èíslo 3

ANJEL PÁNOV
Prvá zmienka o òom je v spojení s Hagarou: Potom ju naiel anjel Hospodinov
pri studni vody na ceste do úra. (1M
16,7). Tento anjel je nestvorená bytos. Je
to sám Hospodin, Pán, ktorý sa z èasu na
èas zjavoval ako anjel v podobe èloveka.
Tento anjel Hospodinov nie je púhym poslom Boím, ale zjavením samého Bostva.
Je to Hospodin, Ja som, ten pravý Syn Boí, ktorý sa zjavoval v podobe anjela Hospodinovho pred svojím príchodom v tele.
Teraz sa pozrime na nieko¾ko takých zjavení v Písme.
Ako sme u spomenuli, po prvý raz sa
zjavil Hagare, ktorú naiel na púti a pýtal
sa jej: Odkia¾ prichádza a kam ide?
Hneï táto prvá návteva svedèí o Jeho
súcite. A za tým sa jej zjavil ako vevedúci
Pán, ktorý pozná vetky tajnosti ivota a dal
jej také zas¾úbenia, ktoré nemôe da stvorený anjel. Preto Ho Hagar nazvala: Ty si
silný Boh videnia. On odkryl jej prítomnos i budúcnos. Bol to On, ktorý o mnoho
rokov neskôr naiel enu Samaritánku pri

Jakobovej studni a tie jej zjavil vetko, ako
to ona sama vyznala: Ktorý mi povedal
vetko (J 4,29).
Po nieko¾kých rokoch, za horúceho dòa,
keï sedel Abrahám vo dverách svojho stanu, postavili sa pred ním traja cudzinci.
Abrahám vstal a iel ich privíta. Jeden
z nich musel vynika, pretoe ho Abrahám,
mu viery, hneï spoznal, padol pred ním na
tvár a nazval ho Pánom. Jeho dvaja spoloèníci boli anjeli. Keï títo odili povedal Hospodin Abrahámovi: Èi budem taji pred
Abrahámom èo uèiním? (1M 18,17).
O mnoho neskôr povedal ten istý hlas svojím uèeníkom: U vám nehovorím viac
sluhovia, lebo sluha nevie, èo robí jeho
Pán. Ale vás som nazval svojimi priate¾mi, lebo vetko, èo som poèul od svojho Otca, oznámil som vám. (J 15,15).
Abrahám prosil za Sodomu samého
Pána, ktorý stál pred ním v ¾udskej podobe.
Poznal Ho ako Sudcu, preto Ho oslovil: Èi
azda sudca celej zeme neuèiní súdu?
(1M 18,25). Potom i Pán odiiel k Sodome
za spomenutými anjelmi. A Hospodin dal,
aby prala na Sodomu a Gomoru síra
a oheò od Hospodina z neba. (1M 19,24).
Hospodin na zemi volá na Hospodina na nebi, aby vykonal súd nad bezbonými mestami.
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Ten istý neskorie povedal: Ja a Otec sme
jedno. (J 10,30). Ten istý bude raz súdi
svet v spravodlivosti, lebo Otec nesúdi nikoho, lebo vetok súd dal Synovi.
Keï iiel Abrahám obetova svojho syna
Izáka, znovu sa mu ukázal a v pravej chvíli
zakroèil. Vedel, e len On má by obetným
Baránkom. Preto, keï Abrahám povedal
svojmu synovi: Boh si opatrí oveèku na
zápalnú obe, zavolal na neho anjel Hospodinov: Abraháme! Abraháme! Ktorý
odpovedal: Tu som Pane! A riekol: Nevzahuj svojej ruky na chlapca a neuèiò
mu nièoho, lebo teraz viem, e sa bojí
Boha a neodoprel si mu ani svojho jediného. (1M 22,11-12). I tu sa anjel Hospodinov stotoòuje s Bohom. Abrahám to vedel a nazval to miesto Jehova jireh  Hospodin uvidí alebo opatrí. Potom sa mu zjavil ete raz a dal mu zas¾úbenie, aké nemôe da nijaký anjel. I tu bol prítomný Boí
Syn, ktorý neskôr povedal: Prv ako bol
Abrahám, som ja. (J 8,58).
Aj Jakob ho poznal v zápase, v ktorom
zvíazil. Keï na smrte¾nej posteli dával poehnanie Jozefovým synom povedal: Boh,
pred ktorého tvárou chodili moji otcovia
Abrahám a Izák, Boh, ktorý ma opatroval
celý ivot a do tohto dòa, ten Anjel,
ktorý ma vyprostil zo vetkého zlého,
nech poehná týchto mládencov. (1M
18,15-16). Jakob vedel, e anjel Hospodinov nebol nikto iný, ako Vykupite¾, ten Svätý
Izraelský, ktorý mu povedal: Ja som ten
silný Boh z Bét-ela... (1M 31,13).
Najväèie zjavenie sa mu dostalo pri brode Jabok, kde sa mu ukázal mu, ktorý
s ním zaèal zápasi. Keï u vychádzala zora,
pýtal sa neznámy mu Jakoba: Èo je tvoje
meno? A Jakob mu odpovedal: Jakob.
A neznámy odpovedal: Nebude sa viacej
nazýva tvoje meno iba Jakob, ale aj Izrael; lebo si sa knieatsky boril s Bohom
i s ¾uïmi a premohol si. (1M 32,24-32).
Kto bol ten neznámy mu? Kritici hovoria, e
to bol Jakobov prelud vyvolaný smrte¾ným
strachom z Ezava. Jakob bol inej mienky,
ktorú vyjadril v mene, ktoré dal tomu pamätnému miestu  Peniel, ...lebo vraj tu som
videl Boha tvárou v tvár a predsa je od
záhuby vytrhnutá moja dua. (1M 32,30).
Neskôr o tej istej udalosti povedal prorok
Hozeá: ...a boril sa s anjelom a premo-
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hol; plakal a prosil ho pokorne, v Bétele
ho naiel a tam hovoril s nami. Ale Hospodin je Boh Zástupov, Hospodin je jeho
pamiatkou. (Hoz 12,4-6). Ten istý anjel,
Vykupite¾, zas¾úbil svojim: A h¾a, ja som
s vami po vetky dni, a do skonania
sveta. (Mt 28,20).
Moji Ho videl v horiacom kry, ktorý horel a nezhorel. Z toho plameòa zaznel k nemu hlas anjela Hospodinovho, aby vyzul
svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na
ktorom stojí bolo sväté. Keï zistil Moji,
kto s ním hovorí, bál sa h¾adie na Hospodina. Vtedy mu anjel Hospodinov povedal:
Ja som Boh tvojho otca Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakobov... Som,
ktorý som. Ïalej povedal. e vie o trápení
svojho ¾udu v Egypte a zostúpi, aby ich vyslobodil.
Prorok Izaiá napísal: 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). Anjel v horiacom kry je ten veèný Ja
som, milujúci a súcitný Kristus, ktorý je teraz po Boej pravici. Ten pozná vetko a má
moc vykúpi a zachova. Ten istý nestvorený Anjel, milostivý Pán, bol s Izraelom na
púti. Bol ich Vodcom a Záchrancom, ktorý
ich vyviedol z Egypta: Preto sme krièali
k Hospodinovi, a poèul ná hlas a polúc
anjela vyviedol nás z Egypta a h¾a, sme
tu v Kádei, v meste na konci tvojej hranice. (4M 20,16). On bol so svojím ¾udom
i keï voli do zas¾úbenej zeme. Táboril s nimi v Gilgal, kde bola z nich odstránená
pohana Egypta. Keï Jozue obchádzal silné
múry Jericha, postavil sa pred neho mu
s meèom v ruke. Jozua pristúpil k nemu
a opýtal sa ho, kto je. Keï sa mu predstavil
ako kniea vojska Hospodinovho, Jozua
padá pred ním a klania sa Mu potom, èo poèul: Vyzuj svoju obuv zo svojich nôh,
lebo miesto, na ktorom stojí, je sväté.
(Jz 5,13-15). To je ten Anjel Vykupite¾, ktorý
obchádza okolo svojho ¾udu a chráni ho.
Zachariá Ho videl ako mua na koni,
za ktorým ilo ve¾ké mnostvo jazdcov na
obranu Jeruzalema. Kniea vojska Hospodinovho, ná Pán. Ve¾vodca náho spase
príde na bielom koni, sledovaný nebeskými
zástupmi. (Zj 19,11).
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Potom Ho znovu vidíme v Bochíme, kde
povedal: A vyiel anjel posol Hospodinov z Gilgala hore do Bochíma a riekol:
Vyviedol som vás hore z Egypta a doviedol som vás do zeme, o ktorej som prisahal s¾úbiac ju vaim otcom, a riekol
som: Nezruím svojej zmluvy s vami na
veky. Ale ani vy neuèiníte zmluvy s obyvate¾mi tejto zeme, ich oltáre rozboríte.
No neposlúchli ste môjho hlasu; èo ste
to urobili? (Sd 2,1-2).
Neskorie sa ukázal Gedeonovi ako
Hospodin: A ukázal sa mu anjel Hospodinov a riekol mu: Hospodin s tebou,
udatný muu!... A Hospodin pozrel na
neho a riekol: Idi v tejto svojej sile a zachráni Izraela vytrhujúc ho z ruky Madiana. H¾aï, poslal som a. (Sd 6,12.14).
Gedeon Ho nazýva Adonai, Pán, a chce mu
obetova. Vyhovel mu. Keï priniesol obe,
anjel ju zapálil dotykom svojej palice. Potom
zmizol spred jeho oèí. A Gedeon ustraený
hovorí: Ach, Pane Hospodine, istotne
preto som videl anjela Hospodinovho
tvárou v tvár, aby som zomrel. Ale
Hospodin mu riekol: Pokoj ti! Neboj sa,
nezomrie. A Gedeon tam vystavil Hospodinovi oltár a nazval ho: Hospodin je
pokoj... (Sd 6,22-24).
Ve¾mi významná bola i návteva u Manoacha a jeho manelky, keï im oznamoval
narodenie syna. Keï sa Manoach pýtal na
jeho meno, anjel mu povedal: Preèo sa
pýta na moje meno, keï je ono predivné. (Sd 13,18). Keï Izaiá predpovedá
narodenie Mesiáa, spomína to isté meno 

Predivný (Iz 9,6). Keï mu Manoach a jeho
manelka priniesli obe, vstúpil do plameòa
obeti a vystúpil do neba, odkia¾ priiel. To
bol krásny predobraz Kristovho vtelenia
a obeti, po ktorej sa vrátil do neba.
Ten istý anjel Hospodinov znièil Assýrsku armádu. To bola ukáka budúceho vyslobodenia Jeruzalema, keï budú Jeho nohy stá na Olivovom vrchu (Za 14,1-4). Potom
znièí toho bezboníka bleskom svojej slávy.
Spomenieme tu ete Dávida z 1Pa 21,
16: A Dávid pozdvihol svoje oèi a videl
anjela Hospodinovho, ktorý stál medzi
zemou a nebom, a jeho vytasený meè
v jeho ruke, vystretej na Jeruzalem.
A Dávid padol i starí... To je ten Anjel
Hospodinov, ktorý vytrhuje. ( 34,8).
Napokon vystupuje Pán Jei v knihe
Zjavenia tie pod menom Anjel. Týmto nám
Svätý Duch pripomína, e je ná Pán Anjelom starej zmluvy, ktorý i v hneve pamätá
na svoje milosrdenstvo a po skonèení veku
milosti nastolí vek krá¾ovstva. Vidíme Ho
ako orodovníka za izraelských svätých,
ktorí sú vo ve¾kom súení. To bude koniec
èasu pohanov a On zole oheò súdu na
zem (Zj 8,1-5).
Koneène Ho vidíme ako anjela, korunovaného dúhou, znakom zmluvy. Jeho tvár
sa skveje ako slnko a nohy má ako ohnivé
ståpy. Stojí na mori aj na zemi. Dokonalý
obraz náho Pána, ktorý u skoro príde,
aby prevzal moc nad zemou i nad morom.
Toto vetko sme spomenuli, aby sme vyzdvihli rozdiel medzi anjelmi a anjelom
Hospodinovým, ktorým je sám Pán.

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.
Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 18., 25. 2. 1959

PROSI A VERI
V deò svojho súenia volám na Teba,
lebo ma vyslýcha. (alm 86,7)
Èi len jednotlivca Boh vyslýcha a vyslobodzuje? Nielen jednotlivca, ale celé rodiny, aj celý národ: A keï krièali vo svojom súení na
Hospodina, vytrhol ich z ich úzkosti ( 107,
6). Nezáleí na tom, èi je to ve¾ké alebo malé

súenie. Ná Pán a Boh má moc vytrhnú nás
z kadého súenia. Na nás je, ako sa zachováme v tom súení. Pán Jei povedal: Na
svete budete ma súenie, ale dúfajte, ja
som premohol svet (J 16,33). Keï On premohol svet, tak má aj moc vyslobodi nás zo
súenia. On sa modlil k svojmu Otcovi takto:
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale e
by si ich zachoval od zlého (J 17,15). Teda
aj od toho súenia. A keï tých, ktorí boli v súení pred nami, vypoèul a vyslobodil, On zaiste vyslobodí aj nás, ak budeme prosi a veri.
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Ale toto je napísané nato, aby
ste verili, e Jei je Kristus,
Syn Boí, a aby ste veriac mali
ivot v jeho mene. (J 20,31).
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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