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ÚVOD
Miroslav Vyhnánek

AKO SA DOPRACOVA
K ODPUSTENIU
SVOJICH HRIECHOV
Pán Jei volal k ¾uïom:
Poïte ku mne vetci, ktorí pracujete
a ste obtiaení a ja vám dám odpoèinutie. (Mt 11,28)

Due, ktoré pracujú
Pán Jei vidí due, ktoré, keï poèuli
Boie evanjelium, e zomrel za hrienikov, nezostali k nemu neteèné. Zaèali
spolupracova s Boím slovom. Poèuli,
e je treba èini pokánie, tak ho aj konajú. Volajú k Bohu o odpustenie hriechov
a veria, e im, nehodným, odpustil. Pán
Jei nielen vidí také due, ale ich aj miluje a pomáha im dopracova sa ku viere
v Neho a prijatiu odpustenia svojich hriechov z pravdy evanjelia.

Hrdos je problém
Ale sú aj takí, èo volajú, a nie raz, úprimne, ale nemôu dosiahnu vedomie odpustenia. Pracujú ale nedostávajú. Preèo? Lebo napriek úprimnému volaniu sa
ich myse¾ ditancuje od Boích výrokov
o nich ako celkove skazených, úplne
zlých, pretoe má vyiu mienku o sebe.
¼udské srdce má svoju hrdos, pre ktorú
nechce klesnú tak nízko, nechce by
pred Bohom ako ten bezboný lotor na
kríi. Súhlasí, e nie je bez chýb, ale nie
bezboník hodný Boieho odsúdenia.
Kým sa myse¾ tomu bráni, nemôe
dosiahnu odpustenie hriechov. Nemôe
prezrie cez svoju hrdos k Boej milosti
a pozna odpoèinutie v pravde evanjelia:
Kristus zomrel za bezboných.

Pán Jei bol poèítaný
s bezbonými
Obaja lotri na kríi pracovali na svojom
odkriovaní. Dosta sa z kría, uniknú
z odsúdenia na smr. Nevedeli, e ukriovaný Pán v ich strede je tam kvôli nim,
bezboným: A spolu s ním ukriovali
dvoch lotrov, jedného z pravej a druhého po jeho ¾avej strane. Vtedy sa
naplnilo písmo, ktoré hovorí: A je poèítaný s bezbonými (Mk 15,27-28).
Milý èitate¾, Pán Jei bol ukriovaný
nato, aby bol poèítaný s bezbonými
a zomrel za bezboných. Boh tak
dokazuje svoju lásku naproti nám
bezboným, e Kristus zomrel za nás,
za bezboných. Niet medzi nami rozdiel. Vetci sme bezboní. Dokazujeme to svojím ivotom bez Boha. Celý
svet je vinný Bohu. Niet spravodlivého
èloveka, ktorý by nehreil. Takým je
pred Bohom len Pán Jei, Svätý
a Spravodlivý Boí Syn. Preto aj mohol
zomrie za nae hriechy a sta sa
naím Spasite¾om, aby sme v Jeho
poníení sa a na krí medzi vinných
Bohu a od Boha na smr odsúdených bezboníkov, poznali Boiu lásku, pre ktorú On Spravodlivý zomrel za
nespravodlivých, Svätý za neèistých
a uverili v Jeho meno a prijali v òom
odpustenie svojich hriechov.
Lebo tak Boh miloval svet, e
svojho jednorodeného Syna dal,
aby kadý, kto verí v neho nezahyul,
ale mal veèný ivot (J 3,16).
Lebo Kristus... zomrel za bezboných... Boh tak dokazuje svoju
lásku naproti nám, e keï sme my
ete boli hrienikmi, Kristus zomrel
za nás. (R 5,6.8).
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Rozdiel medzi lotrami
V evanjeliách si èítame, ako sa jeden
z lotrov zmenil. Kým najprv sa spolu so
vetkými Pánovi Jeiovi tie posmieval,
rúhal, pokyvoval nad Ním hlavou a volal:
Pomô samému sebe a zostúp z kría!,
prestal s tým a napomínal druhého lotra
na kríi: Èi sa ani ty nebojí Boha, pretoe si v tom istom odsudku? A my,
pravda, spravodlivo, lebo berieme hodnú odplatu za to, èo sme páchali, ale tento neurobil nièoho zlého (L 23,40-41).
Zmenilo sa jeho zmý¾anie o Pánovi
Jeiovi a sebe pred Bohom. A to na základe viery v Jeho meno, pre ktoré bol
ukriovaný: Jei Nazarejský, krá¾ idov.
Poznal, e je Boím Synom pod¾a jeho
svätého ivota, ktorý niè zlé neurobil. Uveril v Pána Jeia ako lotor, odsúdeniahodný èlovek od Boha za svoje zlé skutky.
Ten druhý ku tomuto poznaniu nepriiel, pretoe nechcel uzna, e je pred
Bohom hodný smrti za napáchané zlo.

Pokánie lotra
Potom si èítame, ako sa obrátil k Pánovi
Jeiovi a prosil, aby ho prijal do svojho
krá¾ovstva. Vtedy sa naplnili pri òom slová Pána Jeia: Poïte ku mne vetci,
ktorí pracujete a ste obtiaení a ja vám
dám odpoèinutie. Obrátil sa k Pánovi Jeiovi svojou duou i pokoreným srdcom
ako Boiemu Synovi a svojmu Pánovi.
A dostal odpoèinutie v slovách svojho
Pána: Ameò ti hovorím, dnes bude
so mnou v raji (L 23,43).

S Pánom Jeiom na kríi,
s Pánom Jeiom v raji
Na akom základe môe by lotor s Boím
Synom v raji? Na základe Boej milosti,
pre ktorú Pán Jei okúsil smr za jeho
hriechy. Boh odòal hriechy z lotra a poloil na Pána Jeia a na Jeho tele ich odsúdil. Pán Jei zomrel za nae hriechy

tak, ako to predpovedal v Písme cez proroka Izaiáa v 53. kapitole, 5. a 6. veri:
A on bol smrte¾ne ranený pre nae
prestúpenia, zdrtený pre nae neprávosti; kázeò náho pokoja bola vloená na neho a jeho sinavicou sme uzdravení. My vetci sme zblúdili ako ovce;
kadý z nás sme sa obrátili na svoju
vlastnú cestu, a Hospodin uvalil na neho neprávos vetkých nás. Tak Boh naplnil svoje právo na hriechoch lotra. Boh
oèistil lotra od jeho hriechov krvou Pána
Jeia preliatou za jeho hriechy. Na jej
základe Boh odpúa hriechy kadému
èlovekovi, ktorý uverí v Pána Jeia Krista.
Lotor, oèistený Bohom, zomrel v ten
deò a ete v ten deò bol so svojím
Spasite¾om v raji.
Milí èitatelia, aj vás volá Pán Jei:
Poïte ku mne vetci, ktorí pracujete, a ste obtiaení, a ja vám dám
odpoèinutie.
Pán Jei volá aj vás preto, e aj
vás miluje, aj za vae hriechy zomrel
a chce ich odpusti aj vám: H¾adajte
Hospodina, dokia¾ ho mono nájs!
Volajte na neho, dokia¾ je blízko!
Nech opustí bezboný svoju cestu
a ne¾achetný èlovek svoje mylienky a nech sa navráti k Hospodinovi,
a z¾utuje sa nad ním, a k námu Bohu, lebo je hojný odpusti. (Iz 55,6-7).
Volajte celou duou a v pokornom
zmý¾aní o sebe a verte Bohu e, Pán
Jei zomrel za vae hriechy, miluje
vás a chce vám ich dnes odpusti.
Poslúchnite Jeho hlas: Poïte ku mne
vetci, ktorí pracujete a ste obtiaení a ja vám dám odpoèinutie, a dostanete odpoèinutie v odpustení svojich
hriechov skrze vieru v Neho, pretoe
tak to zas¾úbil Boh:
Ale tomu, kto nerobí skutkov,
ale verí na toho, ktorý ospravedlòuje bezboného, poèíta sa jeho viera
za spravodlivos. (R 4,5).
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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.

Josef Kurz

Kresan, roèník I., jún 1948, èíslo 6

¼UDSKÁ
ZODPOVEDNOS
 IDIA
Milova bude Pána, svojho Boha,
z celého svojho srdca, z celej svojej
due, z celej svojej sily a svojho blíneho ako samého seba. (L 10,27).
Trochu inú zodpovednos ako pohania
majú idia, lebo im bola daná iná objektívna základòa zodpovednosti, toti zákon Mojiov a proroci. Mojiov zákon 
Desatoro  má pre nich význam negatívny, pedagogický, súc pestúnom ku Kristovi. Mal èloveka oboznámi s absolútnou
mierou Boích poiadaviek a tak ukáza
èloveku naprostú nemonos priblíi sa
k Bohu skrze dobré skutky, skrze skutky
zákona. Lebo celý Mojiov zákon je zhrnutý v týchto slovách: Milova bude
Pána, svojho Boha, z celého svojho
srdca, z celej svojej due, z celej svojej sily a svojho blíneho ako samého
seba.

Úèel zákona
Kto z ¾udí kedy bol schopný naplni túto
absolútnu mieru Boích poiadaviek? Iba
jediný  sám Zákonodarca, èlovek Jei
Kristus. To znamená, e by skrze skutky
zákona mohol by príjemný Bohu len
jeden èlovek, lene ten práve spasenie
nepotreboval, súc Boh zjavený v tele, bez
najmenej pokvrny hriechu, svätý Boí

stojaci mimo akúko¾vek otázku ospravedlnenia a spasenia. Z toho vidíme, e
zákon bol urèený pre hrienika len ako
zrkadlo, aby by mu ukázalo jeho pravý
stav pred Bohom, jeho hynutie, jeho
potrebu Boej milosti, e mal by pobreným svetlom, upozoròujúcim na nebezpeèné úskalia morálneho a duchovného
stroskotania, ale e nikdy nebol a nemohol by záchranným èlnom a pásom. Ak
teda zákon vyplnil svoju úlohu, tak, ako ju
vyplni mal, tak priviedol èloveka iba ku
kapitulácii pred Bohom. Èlovek poznal,
e má síce vô¾u kona dobro pod¾a
zákona, ale e nemá silu, aby to dobro aj
vykonal, e nerobí dobré, èo ve¾mi chce,
ale èiní to zlé, ktoré nechce. Poznal
nakoniec, e je väzòom zákona hriechu,
a e z tohto väzenia ho teda Desatoro
nikdy nevyvedie. To je poznanie, ku ktorému dospela u nejedna dua pod zákonom. Takého èloveka, ktorý preil podobné skúsenosti, máme v liste Rimanom na
konci siedmej kapitoly (R 7,7-25). Ïalej
zákon èloveka nepriviedol a privies ani
nemohol.

Poslanie prorokov
A tu naväzuje na zákon druhá èas
starozákonného zjavenia, toti proroci,
ktorí mali úlohu pozitívnu, soteriologickú
(z gréckeho sótéria  spása, vyslobodenie; logos  náuka, slovo, reè). Zas¾úbenia o Kristovi, ktoré Boh skrze nich dával
starozákonnému ¾udu, mali v ich srdci
vykona to, èo zákon nikdy vykona nemohol. Mali vzbudi ivú spasite¾nú vieru,
cez ktorú sa do ich ivota prelievala Boia oivujúca a posväcujúca moc. Zákon

blok 31 + obálka.qxd

14.12.2019

17:58

Page 6

6

KRESAN

priviedol ku poznaniu, e niè nie sú a niè
sami od seba nemôu. Prorocké zas¾úbenia im ukazovali, e Boh je vetko, a e
vetko môe. Starozákonní veriaci sú teda spasení rovnakým spôsobom ako my,
vlastnili ten istý princíp viery ako my,
lene oni h¾adeli dopredu na zas¾úbené
dielo vykúpenia (starozákonní veriaci
v pravde, dnení pravoverní idia sú u
len v ilúzii), zatia¾ èo my h¾adíme spä na
dokonané dielo vykúpenia. Oni majú noc,
ktorú osvecujú hviezdy Boích zas¾úbení,
my máme deò plného zjavenia pravdy.
Teda hviezdne nebo prorockých zas¾úbení nad nimi, zvestujúce slávu silného Boha Spasite¾a a Mojiov zákon pred nimi,
zvestujúci im ich vlastnú skazu a potrebu
Boej milosti, to je objektívna základòa
ich zodpovednosti. V zhode s týmto dvojakým zjavením bolo formované ich
myslenie, osvecované ich svedomie a tak
usmeròované aj ich konanie.

Zachariá
Aby sme zase uviedli konkrétny príklad
èloveka, ktorý il v tomto svetle a na výke tohto zjavenia a tejto morálnej zodpovednosti, pripomeòme si Zachariáa,
otca Jána Krstite¾a z evanjelia Lukáa
prvej kapitoly vere 67-75: A Zachariá... bol razom naplnený Svätým Duchom a prorokoval: Poehnaný Pán
Boh Izraelov, e navtívil a uèinil
vykúpenie svojmu ¾udu a vyzdvihol
nám roh spasenia v dome Dávida,
svojho sluobníka,  ako hovoril skrze
ústa svojich svätých od veku prorokov
 spasenie z moci naich nepriate¾ov
a z ruky vetkých tých, ktorí nás nenávidia, aby uèinil milosrdenstvo naim
otcom a rozpamätal sa na svoju svätú
zmluvu, na prísahu, ktorú prisahal
Abrahámovi, námu otcovi, e nám dá,
aby sme vytrhnutí súc z ruky svojich
nepriate¾ov slúili jemu bez strachu
v svätosti a v spravodlivosti pred ním
po vetky dni svojho ivota.

Jeho chválospev je ve¾mi pozoruhodný práve po stránke duchovne  mravnej.
Ukazuje nám, èo bolo prameòom jeho
ivota a poteenia. Nebolo to Desatoro,
ale Boie zas¾úbenia dané skrze ústa
prorokov, ktorí hovorili vopred o vyslobodení z nepriate¾skej moci a o slube Bohu
vo svätosti a spravodlivosti na základe
vykúpenia.
No boli iní, ktorí neili pod¾a tohto
svetla. Namiesto toho, aby ich zákon priviedol ku kapitulácii pred Bohom, snaili
sa ho naplni a vo svojej povrchnosti,
spokojujúci sa len so spravodlivosou navonok, posilnili sa vo svojej samospravodlivosti a ako farizej v chráme opísaný
v evanjeliu Lukáa 18,11-14 ïakovali
Bohu, e nie sú ako iní ¾udia: Farizeus
si zastal a takto sa modlil u seba: Boe, ïakujem ti, e nie som ako ostatní
¾udia, dráèi, nespravodliví, cudzoloníci alebo aj ako tento publikán.
Postím sa dva razy do týdòa a dávam
desiatky zo vetkých príjmov. A publikán stojac zïaleka nechcel ani len
oèi pozdvihnú k nebu, ale sa bil do
pàs a hovoril: Ó, Boe, buï milostiví
mne hrienemu! Hovorím vám, e tento odiiel ospravedlnený dolu do svojho domu a nie tamten. Lebo kadý, kto
sa povyuje, bude poníený; a kto sa
poniuje, bude povýený.
Nedivme sa, e také pyné farizejské
due, plné duchovnej pýchy a samospravodlivosti, nemali najmení zmysel pre
vlastnú a pozitívnu stránku Boieho
zjavenia, a e vo svojej slepote napokon
zavrhli toho, o ktorom hovorili proroci
a ktorého dielo je koniec celého zákona
na ospravedlnenie kadého veriaceho:
Lebo neznajúc spravodlivosti Boej
a h¾adajúc postavi svoju vlastnú
spravodlivos nepodriadili sa spravodlivosti Boej. Lebo koniec zákona
je Kristus na spravodlivos kadému
veriacemu. (R 10,3-4).
Ako u pohanov odpadnutie od ich vodcovského morálneho princípu spôsobilo
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akú morálnu dekadenciu a degeneráciu, tak i tu následok zavrhnutia Boieho
svetla bol rovnako katastrofálny po stránke morálnej.
O hlbokom morálnom úpadku svedèí
u farizejských duí predovetkým ich
pokrytectvo, ich cedenie komára a hltanie
avy. Preèítaj si 23. kapitolu evanjelia
Matúa a to ti najlepie ukáe, do akej
priepasti duchovnej slepoty a morálnej
biedy klesli ¾udia, ktorí mali zákon a prorokov, ale zákon odcudzili pôvodnému
úèelu  a prorokov zabíjali.
Takýmto ¾uïom sa napokon muselo
poveda: Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty,
ktorý vradí prorokov a kameòuje
tých, ktorí sú kedy poslaní k tebe,
ko¾ko ráz som chcel zhromadi tvoje
deti, tak ako sliepka zhromaïuje svoje kuriatka pod svoje krídla, ale nechceli ste! H¾a, zanecháva sa vám vá
dom pustý!... (Mt 23,37-38).
Vetky tieto hriechy vyvrcholili potom
zavrhnutím a ukriovaním Krista, Krá¾a
veènej slávy.
idia, ako vidíme, klesli ete hlbie
ako pohania. To je celkom zákonité, pretoe èím väèie je svetlo, tým hlbia temnota nás pohltí, keï sa od tohto svetla
odvrátime.
Podnes idia, obk¾úèení touto temnotou, ijú svoj clivý ivot morálneho exilu,
mravného a duchovného vyhnanstva,
rozptýlení a ako národ po celom svete
a vetky getá a vetky katastrofy, ktoré na
tento ¾ud prichádzajú u celé storoèia,
ukazujú pravdivos toho, èo napísal
o nich mu, apotol Pána Jeia Krista,
Pavol, ktorého srdce krvácalo pri poh¾ade
na ich biedu: ...ktorí aj Pána Jeia
zabili aj svojich vlastných prorokov aj
nás (apotolov) prenasledujúc vyhnali
a Bohu sa ne¾úbia a sú protivní
vetkým ¾uïom a bránia nám hovori
pohanom, aby neboli spasení, aby
vdycky doplnili svoje hriechy, ale
náhle priiel na nich hnev Boí ku
koncu. (1Te 2,15-16).

Zodpovednos
pod zvukom evanjelia
Ak niekto poèuje evanjelium Boej milosti, je postavený opä na inú základòu
zodpovednosti pred Bohom. Tou základòou v tomto prípade je Kristova osobnos,
toti Jeho morálna sláva a Kristove dielo.

Morálna sláva
Pána Jeia Krista
Èo je Kristova morálna sláva? Je to celý
Jeho zjav, celý spôsob ivota tu na zemi,
ivota, v ktorom nebolo nijakého hriechu.
A ako il, tak hovoril.
Správne ktosi povedal, e kázanie na
hore (Mt 5-7) je vlastne Jeho duchovný
portrét, ktorý si Kristus sám nama¾oval,
nie ale farbou a tetcom, ale Boím slovom v moci Svätého Ducha. Áno, je to
tak. Tu nachádzame celú krásu Jeho nebeského charakteru, celú Jeho morálnu
dokonalos ako Boha zjaveného v tele,
vetok pôvab Jeho praktickej spravodlivosti, èo je pravý pomer k blínemu (kap.
5), Jeho pobonosti, èo je pravý pomer k Bohu a ku Boiemu krá¾ovstvu (kap. 6) a Jeho svätosti, èo sú posledné skryté základy tej pobonosti i tej spravodlivosti (kap. 7).
Táto krása nie je v evanjeliu zjavovaná preto, aby ju hrienik nasledoval, ale
má ten istý význam ako zákon pre ida 
má len ukáza hrienikovi absolútno
Boej svätosti a spravodlivosti, aby ako
kedysi prorok Izaiá vo svetle trónu Boej
svätosti poznal svoje hynutie, kapituloval
pred Bohom a mohol sa sta úèastníkom
oltára milosti (Iz 6,1-9), ktorým je v naom
prípade krí Pána Jeia Krista, na základe ktorého sa zvestuje hrienikovi odpustenie hriechov a ponúka veèný ivot ako
dar Boej milosti.

...Svätý, svätý, svätý
Hospodin Zástupov, celá zem
je plná Jeho slávy... (Iz 6,3)
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Zodpovednos èloveka
po poèutí evanjelia
Poèutím evanjelia je èlovek postavený na
základòu novej zodpovednosti pred Bohom a vetko teraz záleí na tom, èi toto
nové svetlo vierou prijme alebo èi ho
v nevere zamietne.

Vznik viery
O viere je moné hovori len tam, kde
Boh predtým dáva svoje zjavenie. Je to
stav srdca, v ktorom èlovek prijíma Boie
zjavenie a podriaïuje sa mu.
Táto viera je rôzna pod¾a toho, aká
je tá objektívna základòa zjavenia:
l

l

U pohanov to bolo, ako sme videli,
veèné evanjelium a morálny zákon
v nich  toto zjavenie utváralo ich
myslenie a dávalo obsah ich viere.
U idov to bol zákon a proroci  to
urèovalo obsah ich viery.

A podobne obsah kresanskej viery je
daný touto novou mierou svetla. Ak
èlovek prijme vo viere evanjeliu Boej
milosti, ktoré je zároveò aj evanjeliom
slávy Kristovej, hrienik dosahuje odpustenie svojich hriechov a nový ivot
z Boha, ktorého jediným cie¾om a ideálom je potom morálna sláva Kristova,
ktorá prv hrienika iba odsudzovala.

Dôsledky nevery
Ak ale vo svojej nevere zamietne evanjelium Boej milosti, ktoré je aj evanjeliom
slávy Kristovej  o nevere je moné hovori tie iba tam, kde predchádza reè
Boia  potom sú èasné i veèné následky
práve tak katastrofálne, ba ete katastrofálnejie ako v oboch predolých prípadoch u pohanov a idov. Je to mravný
úpadok, ktorého hrozné ovocie sú tie
vetky veci, o ktorých sme sa u zmienili
 svetové vojny, telesné i duevné násilie,

totálna detrukcia vetkých základov civilizácie a kultúry, naprosté odosobnenie
¾udskej bytosti, degradácia z Boieho
obrazu ku zvierau a od zvieraa ku stroju, zabàdnutie do najhlbieho bahna irokej cesty, vedúcej k veènému zahynutiu.
A koneèné vyúètovanie toho vetkého
je pred ve¾kým bielym trónom, kde je u
len trón svätosti bez oltára milosti (Zj 20,
11-15).

Podobenstvá o prenajatej
vinici a krá¾ovskej svadbe
V Matúovom evanjeliu sú dve podobenstvá, idúce za sebou a tvoriace jeden
ideový celok. Je to podobenstvo o vinároch, ktorí si od jedného hospodára prenajali vinicu a potom zabili jeho syna, keï
ho hospodár poslal po nájomné (ovocie)
Mt 21,33-34: Poèujte iné podobenstvo: Bol èlovek-hospodár, ktorý vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal
v nej pre, vystavil veu, dal ju do prenájmu vinárom a odcestoval. A keï sa
blíil èas ovocia, poslal svojich sluhov
k vinárom vzia jeho ovocie. Ale vinári
schopili jeho sluhov a ktorého nabili,
ktorého zabili a ktorého kameòovali.
Opä poslal iných sluhov, viacerých
ako tých prvých, a urobili im to isté.
Naposledy k nim poslal svojho syna
povediac: Budú sa hanbi a ostýcha
môjho syna. Ale vinári, keï videli syna, povedali medzi sebou: Toto je
dediè; poïte, zabime ho, a podrme si
sami jeho dedièstvo. Toto podobenstvo hovorí o zavrhnutí Kristovej osoby.
Potom nasleduje ïalie podobenstvo
o krá¾ovi, ktorý urobil svojmu synovi svadbu, vetko pripravil a potom pozval na
svadbu. Ale pozvaní sa velijako vyhovárali a niektorí dokonca zbili a pobili jeho
sluobníkov: A Jei odpovediac opä
im hovoril v podobenstvách a povedal:
Nebeské krá¾ovstvo je podobné èloveku-krá¾ovi, ktorý uèinil svojmu synovi svadbu. A poslal svojich sluhov, aby
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ili povola pozvaných na svadbu. Ale
nechceli prís. Opä poslal iných sluhov a povedal: Povedzte pozvaným:
H¾a, svoj obed som prichystal, moje
voly a kàmny dobytok je pobitý, a vetko je hotové; poïte na svadbu! Ale oni
nedbali a odili, ktorý na vlastné pole,
ktorý po svojom kupectve a ostatní
schopiac jeho sluhov hanebne ich
doriadili a pobili. A keï to poèul krá¾,
rozhneval sa a poslal svoje vojská
a zahubil tých vrahov a ich mesto podpálil. (Mt 22,1-7).
Toto podobenstvo ukazuje, ako ¾udia
zavrhujú posolstvo o Kristovom dokonanom diele spasenia. Nu, to je objektívna základòa zjavenia, na ktorej chce
Boh v prítomnej dobe jedna s jednotlivcami zo vetkých národov; ponúka Kristove dielo ako základ spasenia a Krista
samotného ako prameò i cie¾ nového
ivota z Boha, ako nový ivotný ideál, no
len pre tých, ktorí dosiahli spasenie.
Toto dvoje  Kristova osoba a Kristove dielo  tvorí zároveò vrchol Boieho zjavenia. Je to o moc viac, ne to,
èo Boh zjavil pohanom, je to tie o
mnoho viac, ne to, èo zjavil idom.
Ak následky toho, e ¾udia zavrhli tie
menie svetlá, boli strané, o èo väèie
odsúdenie vezmú tí, ktorí pohrdnú týmto
svetlom! Aký bude asi údel tých, ktorí prijali Krista a Jeho dielo povrchne, majúcich len lampy vyznania, ale bez oleja
(Mt 25,1-13), tedy celé nominálne kresanstvo! Údel nominálnych kresanov na
Boom súde bude o moc horí ne pohanov, ktorí hreili proti veènému evanjeliu a proti zákonu napísanému na svojich srdciach. O tom sme sa ale u zmienili a nie je potrebné sa k tomu zase
obírne vraca. Len znovu opakujeme
inými slovami to, èo bolo povedané:
Zdanlivý kresan je horí ne pohan.
Tie jeho odsúdenie bude aie.

Daniel Moji

VÝSADY A PREKÁKY
OBECENSTVA
V prvom rade sa pozrieme do Písma, èo
je to vlastne obecenstvo. Následne si pripomenieme, aké sú výsady obecenstva.
ia¾, nie vetci veriaci sa radujú z týchto
výsad. Zamyslíme sa nad tým, preèo je
tomu tak a preèo Satan chce, aby sme
tieto výsady nebrali a tak váne. Kieby
nám aj toto zamyslenie prinieslo úitok
a väèie ocenenie Kristovho diela, z ktorého nám plynú vzácne výsady.
Apotol Ján, známy tým, e bol opretý
o hruï Pána Jeia, ktorý Ho poèul, videl
a dotýkal sa Ho, napísal na tému obecenstvo nasledovné slová: ... teda èo sme
videli a poèuli, zvestujeme aj vám, aby
ste aj vy mali obecenstvo s nami. A nae obecenstvo je s Otcom a jeho Synom, Jeiom Kristom. A toto vám píeme, aby vaa rados bola naplnená
(1J 1,3-4). Z uvedených verov vyplýva,
e obecenstvo je vzácny vzah veriaceho
èloveka k Bohu Otcovi, k Bohu Synovi
a k ïalím veriacim. Je na základe krvi
Pána Jeia, ktorá odstránila prekáku
medzi èlovekom a Bohom i priehradný
múr medzi ¾uïmi èi národmi navzájom.
Táto prekáka sa volá hriech, za ktorý
Pán Jei zomrel. Tí, ktorí si uvedomili,
e práve hriech je to, èo ich odde¾uje od
Boha i ¾udí, uverili, e Pán Jei ho vyniesol na krí a zomrel zaò a spravili úprimné pokánie, získali toto vzácne obecenstvo, tento vzácny vzah k Bohu i ¾uïom.
alm 133,1 hovorí k téme výsad obecenstva tieto slová: H¾a, aké dobré a aké
milé je to, keï bratia prebývajú jednomyse¾ne spolu! Bratské obecenstvo je
spojené s bratskou jednotou. Dnes je jednota nieèo vzácne. Pravdepodobne tomu
bolo tak aj v minulosti. Slovo h¾a nám
pripomína, aby sme sa zah¾adeli na nieèo, èo je jedineèné a vzácne a èo je prí-
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znaèné pre Boí ¾ud. Tak, ako je jednota
v Bohu, tak má by realizovaná aj cez
Boí ¾ud. Nie vetci ¾udia sú spojení
zväzkom manelstva, ktoré má svedèi
o Boej jednote. Vetci veriaci sú ale
dnes súèasou Cirkvi, preto buïme svedectvom o Bohu a o Boej jednote.
Tá nie je zaloená na naich pocitoch,
na naej dohode, kompromisoch, ale na
zotrvávaní v uèení apotolov. Jej základom
je uèenie apotolov zjavené v Písme. To,
èo nie je v súlade s uèením apotolov rozde¾uje a rozbíja realizáciu tejto jednoty.
Istý brat na pobyte mladých hovoril o tom,
e vzácne pravdy, ktoré sa spájajú s obecenstvom v Skutkoch kapitole 2 môeme
bra nielen izolovane v samostatnom význame, ale aj chronologicky. Nie kadý,
kto je súèasou univerzálnej Cirkvi, je aj
súèasou cirkvi, teda miestneho zboru.
Kým do Cirkvi sa staèí znovuzrodi, obecenstvu miestnej cirkvi predchádza pod¾a
kapitoly 2 nielen prijatie Slova, ale aj krst
a zotrvávanie v uèení apotolov. A potom nasleduje spoloèné bratské obecenstvo, ktorého výsadou je lámanie chleba
a spoloèný modlitebný ivot. Teda predpokladmi pre obecenstvo miestneho zboru sú znovuzrodenie (prijatie Slova), krst
a uèenie apotolov. A potom nasleduje
lámanie chleba a modlitby, èo sú výsady
obecenstva miestneho zboru.
Samozrejme, skutoèná jednota je len
v Kristovi: Ak je teda nejaké poteenie
v Kristovi... aby ste jedno a to isté
mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli sa jedna dua, aby ste jedno mysleli... (F 2,1-2). Bez Neho by tu boli kluby, únia, ekuménia, ale nie jednota.
Vráme sa ale do knihy Skutkov kapitoly 2 a zamyslime sa nad vzácnou výsadou obecenstva, ktorou je Lámanie chleba, Veèera Pánova èi Pánova pamiatka.
Brat z Bahrainu toto vzácne zhromadenie prirovnal k zásnubnému prsteòu, ktorý nebeský eních zanechal svojej neveste. Je pripomienkou lásky Pána Jeia k Cirkvi, ktorá si pripomína v tomto
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èase najväèie poehnania, ktoré dostala
od Pána. Zvestuje si smr Pána Jeia
a pripomína Jeho lásku. Nie je to len rozpomienka na Jeho smr, ale aj preívanie, pripomínanie si vzahu lásky. Pieseò
alamúnova o tejto láske hovorí a Cirkev
má tú výsadu, e ju môe preíva a hovori svojmu Milovanému, ako Ho miluje
a vníma, ako ve¾mi je milovaná.
Biblický výraz obecenstvo znamená
viacej ako obecenstvo v divadle èi na
portovom zápase, hoci môeme si pomôc aj týmito obrazmi. Je pravdou, e aj
tam sa pozerajú ¾udia jedným smerom.
Buï na to, èo sa odohráva na ihrisku,
alebo na javisku. Vyjadrujú spoloène
rados ale aj nevô¾u, keï sa im nepáèi to,
èo vidia. My sa pozeráme na Pána
Jeia, ktorý je uprostred tých, èo sa zili
v Jeho mene. Rozdielne je ale to, e oni
sú len publikom, nie sú priamo zahrnutí
do toho, èo sa deje. Nemajú priamu úèas
na zápase na ihrisku alebo ako herci na
javisku. Sú len súèasou publika. Bratia a
sestry, preèo sa aj veriaci niekedy ochudobòujú o úèas na Pamiatke Pánovej
a zostávajú len divákmi, èi niekedy ostávajú v èase zhromadenia radej doma?
Preèo sa vetci aktívne nezúèastòujeme
na oslave obecenstva, ktorou je Pamiatka
Pánova? Zostávanie v takomto pasívnom
vzahu èasom vedie veriaceho k tomu, e
ho to u ani netrápi, e si u na to zvykol.
Ako ¾ahko môeme zabudnú na oèistenie od naich hriechov, na nezaslúenú
Boiu milos a jej vzácnos, na lásku Pána Jeia, na Golgotu?! Ako ¾ahko sa môeme dosta do pozície 9 malomocných,
ktorí boli oèistení, ale nevrátili sa, aby za
to Lekárovi poïakovali?!
V troch bodoch si pripomeòme,
aké sú prekáky toho, preèo sa
èlovek ochudobòuje o výsadu
zotrvávania pri Lámaní chleba:
1. Nie je spasený. V uvaovanej kapitole knihy Skutkov je napísané, e prijali Slovo. Sú návtevníci zhromadenia,
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ktorí sú len sympatizanti Boích vecí,
ale evanjelium stále neprijali. V liste
idom sa o takýchto ¾uïoch píe, e
ochutnali nebeského daru, ochutnali
dobré Boie slovo, ale nikdy sa nenajedli. Nikdy sa nenapili ivej vody,
ktorú Pán Jei ponúka, hoci mono
boli ve¾mi blízko pri jej prameni. Boli
osvietení, ale iba zvonku videli skutky
Pána Jeia, nikdy ho ale ako Svetlo
sveta nevpustili do srdca. Pod¾a slov
Pána Jeia sú ako dom, ktorý je
zametený, ozdobený, ale prázdny.
2. Nie je pokrstený. Sú ¾udia, ktorý vnímajú krst ako obrad pri narodení, o ktorom rozhodli za nich ich rodièia èi krstní rodièia, ale nemá to iadne spojenie
s ich vnútorným ivotom. Sú ïalí,
ktorí prijali Slovo v istom veku ivota,
ale stále to nevyznali cez krst, ako to
Pán Jei prikázal. Zdá sa im to ako
nejaké divadielko, povaujú to za
nieèo zbytoèné, alebo ani sami nevedia, preèo ete nepoiadali o krst. Krst
je ale jedným z prvých prejavov poslunosti znovuzrodeného èloveka
voèi Pánovi Jeiovi tak, ako to vidíme
v poradí udalostí preberanej kapitoly
knihy Skutkov. Ete pred touto realizáciou krstu v cirkvi Pán Jei povedal:
Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude
spasený a kto neuverí, bude odsúdený (Mk 16,16). Tu vidíme opä poradie, e najprv je viera, a potom má
by krst a aj to, e krst nie je podmienkou spasenia, ale prirodzene s ním
súvisí a logicky nasleduje za prijatím
Slova ako prejav viery.
O idoch bolo v prvej Cirkvi zrejmé,
e prijali Slovo a vtedy, keï vieru
verejne prejavili cez krst. A potom
prili dôsledky od idovských súkmeòovcov, keï napríklad zaili rozchvátanie majetku. Moja manelka bola vychovaná v katolíckom duchu. Na základe toho bola uchránená od morálnej
neèistoty tohto sveta. Evanjelium vak
v kostole nepoèula. Keï sa obrátila na
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jednom mládeníckom pobyte, doma
sa niè zvlátne nedialo. A keï povedala rodièom, e sa chce da pokrsti,
uvedomili si, e jej viera nie je len doèasným nadením, ale e to myslí
skutoène váne. Krst je nieèo váne
a vzácne a tak k nemu aj pristupujme.
Neberme ho ale ako nieèo, èoho budeme hodní a vo vysokom veku, hoci
je na mieste opatrnos, aby neboli
veriaci pokrstení priskoro, hlavne deti
veriacich rodièov, keï ich viera ete
neprela skúkami a nemala sa ako
dokáza. Pokia¾ èlovek ivotom nevyznáva, e je novým stvorením, je tie
namieste s krstom poèka.
3. Hriech voèi Bohu i voèi blínym.
Pán Jei povedal: Teda keby si doniesol svoj dar na oltár a tam by si
sa rozpamätal, e tvoj brat má nieèo
proti tebe, nechaj tam svoj dar pred
oltárom a iï, najprv sa zmier so svojím bratom a potom príï a obetuj
svoj dar (Mt 5,24-25). Kadý hriech
proti blínemu je aj hriechom voèi Bohu. Hriech je prekákou pre rados
z obecenstva s Bohom i blínym. Preto je potrebné prís k Pamiatke Pánovej bez hriechov, ktoré sme predtým
vyznali. To sa deje vo dvoch vzahoch:
vyznanie voèi tomu, voèi komu sme sa
prehreili a vyznanie voèi Bohu. Príkladom je príbeh o márnotratnom synovi,
ktorý robí vyznanie voèi otcovi i voèi
nebu: Otèe, zhreil som proti nebu
i pred tebou... (L 15,21). K tomuto
máme príleitos kadý deò. Pavol
napísal: ... slnko nech nezapadá nad
vaím rozhnevaním sa (Ef 4,26).
V prípade, eby sme to nezvládli v deò,
ktorý sa volá dnes, Pán Boh nám vo
svojej milosti dáva ïaliu príleitos.
Je òou nede¾a, prvý deò týdòa, kedy
je stále monos poprosi o odpustenie a na druhej strane odpusti. ia¾,
niektoré hriechy sa nedajú napravi
za jedno dopoludnie, ale Pán Boh sa
má k úprimným úprimne a ako súcitný
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Ve¾kòaz je milosrdný a vie da milos
na pomoc v pravý èas. Napríklad cez
pomoc a radu bratov. Je ve¾kou kodou, ak veriaci je a pije nehodne, lebo
si pije súd. A tie je ve¾kou kodou, e
namiesto rieenia nedorieených vecí
v ivote, Boie diea radej nemá úèas.

Na záver sa pokúsim da odpoveï na
otázku, preèo niektorí veriaci prestali riei skutoènos, e nie sú v plnom obecenstve miestneho zboru. Preèo ostávajú
len pozorovate¾mi a prestali sa zaobera
monosou návratu spä do plného obecenstva. Napriek tomu, e ak sú úprimní
voèi sebe i Bohu, preívajú v håbke srdca
zármutok nad svojím stavom a vidia zármutok iných, ktorí o tom vedia a ktorí ich
milujú. Aj poèúvajú Boie slovo, v srdci
s ním súhlasia, ale zmena neprichádza.
Jedným z dôvodov, nad ktorým som
rozmý¾al, je to, o èom hovorí Pán Jei:
ale starosti tohto sveta a zvod bohatstva a iné iadosti, vchádzajúce do
srdca, udusujú slovo a býva bez úitku (Mk 4,19). Rýchly ivotný týl súèasnej doby, starosti o svet, rodinu, dom, záhradu, príliné venovanie sa práci v zamestnaní, ktorá sa niekedy prináa aj
domov, túba niekým by a nieèo ma, sú
na prvý poh¾ad dobré veci. Keï Pán Jei
hovoril o veciach, ktoré udúajú Boie
slovo, teda prehluujú hlas svedomia
a Boieho volania do blízkeho obecenstva s Ním, nemyslel len na zlé iadosti,
ale aj na hore uvedené morálne a zmysluplné èinnosti. Tieto isté veci sú následne aj prekákou plného obecenstva
miestneho zboru èi zhromadenia. Pritom
je pravdou, e Pán Jei nás povolal v prvom rade do obecenstva: A ustanovil
dvanástich, aby boli s ním... (Mk 3,14)
To sa týka náho ivota na Zemi a následne aj celej veènosti. Je zaèiatkom akejko¾vek sluby.
Pavol napísal: Preto, ako hovorí
Svätý Duch: Dnes, keby ste poèuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich sàdc...

(d 13,8) Videl som v zboroch na Ukrajine ale i na Slovensku, ako sa niektorí
veriaci trápia a trápia sa aj ich blíni len
preto, e prestali riei naruený vzah
s Bohom i s blínymi. Nech je tento èlánok vnímaný ako prejav Boej lásky,
ktorá h¾adá. Je to dobrý Boh, ktorý znovu
pripomína kadému, kto sa vzdialil, e
cesta návratu je otvorená. Urobil vetko,
aby sa èlovek mohol vráti. Od nás oèakáva pokorné srdce, ktoré sa dokáe pokori pred Bohom i ¾uïmi. Vyuime cestu
návratu, Boiu milos ete dnes, neèakajme na ïalí západ slnka èi ïaliu nede¾u.
Pokánie síce bolí, je spojené so zármutkom, èasto s nepredstavite¾ne ve¾kou hanbou, ale aj so spasením. Stojí to za to!

Ladislav Paluga

Cestou ivotem, roèník 23., 4. 6. 1964

SÚÏME SEBA, NIE INÝCH
Nesúïte, aby ste neboli súdení
(Mt 7,1).
Zdá sa, e kresania naich èias zabudli
na tento výrok Pána Jeia. Síce ho poznajú, ale je to len povrchná známos.
Medzi ¾uïmi v kresanských krajinách sa
tento a jemu podobné výroky stali tak
známe, e z¾udoveli v porekadlách.
Nominálnym kresanom zovedneli.
ia¾, táto povrchnos sa ako nákaza
dotkla i skutoèných veriacich tak, e ich
zabúdajú uvádza do ivota. Len tak
mono vysvetli ve¾kú ochotu niektorých
k súdeniu, posudzovaniu iných.
Vô¾a Pánova je ale nieèo celkom
opaèné. Namiesto súdenia iných chce,
aby sme súdili len samých seba. Ako by
to zmenilo atmosféru v zhromadeniach,
keby sa tá energia vynaloená k posudzovaniu iných, spotrebovala k súdeniu
samých seba! To je Pánova vô¾a pri nás.
Tak to chce ma vo svojich zhromadeniach.
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Radoslav Stráòava

MOJIOVA VÝCHOVA
A Moji odpovedal a riekol: A h¾a
neuveria mi a neposlúchnu môjho
hlasu, pretoe povedia: Neukázal sa ti
Hospodin. (2M 4,1)
V uvedenom veri vidíme Mojia na zaèiatku jeho sluby, v èase, keï ho povolával Hospodin pri horiacom kríku. Vidíme
Mojia pochybujúceho, zmý¾ajúceho
ve¾mi negatívne - len v jednej vete pouil
tri zápory! Hospodin ho u predtým
ubezpeèoval, e Izraelci poslúchnu na
jeho hlas (2M 3,18), ale ia¾, Moji bol
ete plný pochybností a neistoty. Musíme
ve¾mi obdivova výchovu Boiu a to èo
dosiahla pri Mojiovi, keï ho vidíme
neskôr ako verného pastiera svojho ¾udu
Izraela. Jeho slová na konci ivota a sluby Hospodinovi u znejú celkom inak:
Ako ve¾mi miluje ¾udí! Vetci jeho
svätí sú v tvojej ruke a oni sa kladú
k tvojim nohám. Kadý si odnáa úitok z tvojich reèí. (5M 33,3). A to Moji
stál pred zas¾úbenou zemou, do ktorej
nemal vojs pre svoje zlyhanie! U tu nevidíme pochybnosti o Hospodinovi a jeho
zámeroch, ani tú negatívne nastavenú
myse¾. Moji obdivuje Hospodina a jeho
lásku k ¾uïom. Poèas 40 rokov sluby
Hospodinovi, strávil Moji ve¾a èasu
v Jeho prítomnosti a to ovplyvnilo a vybudovalo celý jeho charakter.
Niekedy je smutné, keï sa pri nás aj
po mnohých rokoch ivota s Pánom
Jeiom Kristom, stále vidí ve¾a toho
starého, nepremeneného. V novozákonných listoch Jakoba a Petra sa objavujú
podobné slová o upratovaní, ktoré Pán
Boh chce pôsobi v naom ivote, keï odstraòuje to staré, telesné. Preto zloiac
kadú pinu a zbytok zlosti v tichej
krotkosti prijmite vsadené slovo, ktoré
má moc spasi vae due. (Jk 1,20).
A tak zloiac kadú zlos a kadú les
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a pokrytectvá a závisti a vetky pomluvy, ako priam teraz zrodené nemluvniatka, iadostiví buïte mlieka bezo
¾sti, Boieho slova, aby ste ním rástli
na spasenie. (1P 2,1-2). Apotol Pavol
napomína mladieho Timotea takýmito
slovami: Na to maj staros, v tom buï,
aby tvoj pokrok bol zrejmý vo vetkom. (1Tm 4,15). To vystihuje Boiu túbu a Boí zámer s naim ivotom. Duchovný pokrok, rast vo viere, cesta od pochybností ku smelej dôvere a k plnej
istote viery. Jedine v Boej prítomnosti
èlovek môe k tomu dospie, preto nás aj
sám Pán cez svoje slovo takto povzbudzuje: Pristupujme teda so smelou
dôverou ku trónu milosti, aby sme
dostali milosrdenstvo a nali milos
na pomoc v pravý èas. (d 4,16)

Frantiek Vyhnánek
Cestou ivotem, 1974

LIST FILÉMONOVI
Pavol, väzeò Krista Jeia...
(Filémonovi 1)
Tieto jasné slová píe apotol Pavol z tmavého väzenia. Vzh¾adom na svoj stav mohol písa skôr trúchlivé a nariekavé slová.
Niè takého vak neèítame. Nestrachuje
sa, veï spoèíva v Boej ruke. Pavol nebol
len evanjelistom, ale aj vyvolenou nádobou, aby niesol meno Pána Jeia Krista
pred národy, krá¾ov a synov Izraelových.
Bol vyvolený Tým, ktorému je daná kadá
moc na nebi i na zemi, a predsa sedel vo
väzení! To je proti vetkému námu oèakávaniu.
Ale práve v takých podmienkach Pavol poehnane pracuje. Z trinástich svojich listov vo väzení napísal pä. Mnohí
¾udia skrze jeho zves o Pánovi Jeiovi
prichádzajú k spaseniu. Keï dva roky sedel vo väzení v Cezárei, nevieme o iadnom liste, ktorý by napísal a nevieme ani
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o iadnych ¾uïoch, ktorí by sa tam obrátili. Vyvolená nádoba, to je ve¾ká tajnièka.
A ve¾ké pouèenie pre nás. ijeme v samých problémoch, ktorým nemôeme porozumie. A predsa nechceme pochybova o Boej láske. Pavol o nej tie nepochyboval. Poznal toho, ktorý povedal:
Teraz nevie, ale potom zvie.
Pavol, väzeò Krista Jeia a brat Timoteus, milovanému Filémonovi a námu spolupracovníkovi a Apfii, milovanej sestre a Archippovi, námu spolubojovníkovi, aj zboru, ktorý je v tvojom dome. (Filémonovi 1-2)
Pavol a Timoteus pozdravujú dvoch bratov, sestru a zbor. Archippus dostal krásne oslovenie spolubojovník. Toto pomenovanie vystihovalo jeho duchovný
charakter. Nebojácne vystupuje a nevyhýba sa iadnej nebezpeènej situácii. Nebol spolupracovníkom, ale spolubojovníkom. Pred desiatimi rokmi mu Pavol musel napísa nieèo iné: Povedzte
Archippovi: Vidz slubu, ktorú si prijal
v Pánovi, aby si ju vyplnil (Ko 4,17).
Vtedy bol Archippus ¾ahostajný sluha,
ktorý musel by napomenutý. Pomohlo to.
Z toho príkladu vidie, e zaostávajúci
môu by napravení. Verné a vrúcne
modlitby a láskavé slovo napomenutia vo
Svätom Duchu sú osvedèené prostriedky
k uzdraveniu. Je medzi nami Archippus,
ktorému máme pomôc? Pozri sa okolo
seba, èi niekto z blínych potrebuje by
poteený alebo povzbudený k slube
a k novému zaèiatku! Ale aj sami seba
spytujme, èi vykonávame slubu, ktorú
sme prijali. Niet sluhu, ktorému by Pán
nezveril aspoò jednu hrivnu. Si Pánovým
dlníkom? Obetuj Bohu chválu a splò
Najvyiemu svoje s¾uby ( 50,14).
Ïakujem vdycky svojmu Bohu...
(Filémonovi 4)
Bolo to dávno, keï sme si nemohli dovoli
kúpi vetko kvôli nezamestnanosti. Brat,
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ktorému sa v jednom roku urodilo ve¾a
jabåk, vzal svoj ruèný vozík a doviezol
tieto jablká do rodiny, kde bolo pä detí.
Od radosti nad týmto darom celá rodina
pok¾akla a ïakovala Pánovi Jeiovi.
Boh chce, aby Mu jeho stvorenie bolo
za vetko vïaèné. Nae správanie má
privádza druhých k ïakovaniu. Keï sa
apotol Pavol na svojich cestách rozpomínal na Filémona, mohol Bohu len ïakova. Nerobí to raz, ale vdycky a to bez
pokrytectva a lichotenia.
Sú tí druhí naím chovaním pohnutí
k ïakovaniu? Keï si na teba spomenú
tvoji rodièia, uèitelia, nadriadení, spolupracovníci, tvoj sused, tvoj manel alebo
manelka, tvoje deti, tvoji bratia a sestry
v zbore, budú vzdycha alebo budú za teba Pánovi Jeiovi ïakova?
Kieby mohli len ïakova, lebo len ïakovanie prináa slávu námu Pánovi.
Poèujúc o tvojej láske a viere...
(Filémonovi 5)
Èo hovoríme o sebe a èo hovoríme
o druhých? O Filémonovi bolo známe:
Je to brat, ktorého musí ma kadý rád, je
pohotový hneï pomôc, ale zas nechce
vetko vykonáva sám, pretoe je to pravý spolupracovník. V jeho dome sa
schádzajú veriaci. Má otvorený dom.
Bratia a sestry sa tam radi ubytujú. Jeho
vernos a láska k Pánovi Jeiovi je dokázaná v tom, e sa v jeho blízkosti kadý
cíti dobre. Ma spoloèenstvo s Filémonom je ve¾ké poehnanie.
Jeho aktívna láska siaha a za väzenský múr, pretoe skrze neho sú viacerí
povzbudení a poteení. Veriacim s akým srdcom pomáha povznies sa nad
ich starosti. Neodmietne len tak ¾ahko
niekoho, kto k nemu príde s prosbou.
Èo sa hovorí o nás? Alebo èo my
opakujeme po druhých? O Hudsonovi
Taylorovi bolo známe, e o sebe nikdy
nehovoril niè, èo by mohlo druhých
poníi. Tento nasledovaniahodný príklad
jasne hovorí o tom, e Svätý Duch nikomu
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nedáva právo o druhých zle myslie, nie
to ete zle hovori.
Lebo máme ve¾kú rados a poteenie
z tvojej lásky... (Filémonovi 7)
Nepatrné veci majú èasto ve¾kú moc. Ako
uèeníci Pána Jeia Krista pozorujme svoje konanie a to, ako pôsobíme na druhých.
Pred rokmi ila istá bohatá dáma po
smrti svojho manela urobi poriadok na
jeho pracovnom stole. Nala tam mnoho
rovnakých zápisníkov, z ktorých si nechala jeden na pamiatku a ostatné vyhodila.
Neskôr s hrôzou zistila, e to boli cenné
papiere. Tento nepremyslený èin spôsobil, e prila o ve¾ký majetok. Nám vak
nejde o zemské bohatstvo, ale o ovocie
Ducha  o to, aby láska mohla pôsobi
a prinies ve¾kú rados a poteenie.
V naich èasoch pociujeme niekedy
málo radosti a poteenia. To preto, e je
medzi nami málo lásky. Táto chudoba na
lásku má svoju príèinu. V nás. Moje dieatká, nemilujme slovom ani jazykom,
ale skutkom a pravdou (1J 3,18).
Lebo máme ve¾kú rados a poteenie z tvojej lásky, e tebou okriali srdcia svätých, bratu. (Filémonovi 7)
Pavol sa nebojí vyriec chválu na Filémona v zbore v Kolosách. Názorná
ukáka toho, èo Duch Svätý svojím pôsobením na èloveka dokáe. Nedá sa
zataji, akým oivujúcim duchom pôsobí
Filémon na zbor aj mimo neho. Vyslovenie uznania takému vzácnemu bratovi
je to najmenej, èo sa dá urobi. A tak sa
pýtame: Je správne niekoho verejne pochváli? Odpoveï: Nie sme viac ako Pavol (2K 1,14). Robme to tak ako on. Pozorujme svoje okolie. Boie dary získali
v ivote veriaceho premieòajúcu moc,
ktorá sa nedá udra ako eravé uhlie
v lone a pôsobí do irokého okolia.
Ko¾ko príleitostí na vyjadrenie posilnenia, poteenia a povzbudenia sme
premekali, lebo sme nepozorovali ivot
v zbore, ani súkromný ivot bratov a ich
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rodín! Za to sme neváhali zdanlivú chybu
brata vynies na svetlo a zdôrazòova,
ko¾ko zla sme objavili! Zbavili sme ho tak
(mono navdy) odvahy povsta a seba
sme obrali o Pánovo poehnanie skrze
neho. Pán Jei sa nám dnes prihovára
cez svoje slovo ( 10,24). V budúcnosti
konajme inak. Nech nám Pán dá k tomu
svoju múdros!
Prosím a o svoje diea, ktorého som
ja splodil vo svojich putách, Onezima. (Filémonovi 10)
Pavol neuplatòuje svoju apotolskú autoritu. Filémonovi nechce rozkazova ani
nariaïova, èo má robi, ani neprekraèuje
hranice zákona tým, e by si nechal
Onezima pri sebe. Svoje záujmy stavia
do úzadia, i keï pomoc potrebuje. Prosbou chce Filémona privies k dobrovo¾nému rozhodnutiu. Ako sa to má robi,
na to ukazuje celý tento list.
Apotol Pavol sa zniuje na úroveò
bezprávneho otroka, stotoòuje sa s ním
ako so svojím dieaom, ba ide ete
bliie a nazýva ho svojím srdcom. Krásnou slovnou hraèkou názorne ukazuje, e
Boia moc urobila z predolého nanièhodníka takmer nenahradite¾ného Pavlovho sluhu. A tak teraz svojmu menu
Onezimus (èo znamená uitoèný) robí
vetku èes.
Naa vypätá doba potrebuje pravých
duchovných pastierov v zbore i mimo
neho. Sú to starí zboru, obdarení darom
dobrého pastiera, ktorí veria, e z nanièhodníkov sa stanú uitoèní spolupracovníci. Pomáhajme takým bratom a modlime sa za nich.
Ktorý ti bol kedysi neuitoèný, ale
teraz i tebe i mne uitoèný. (Filémonovi 11)
V Onezimovom ivote prilo k zlomu,
ktoré popisujú slová: kedysi neuitoèný, ale teraz uitoèný. V minulosti bol
sluhom hriechu, neuitoèný Filémonov
otrok, ktorý utiekol. Teraz je z neho Boie
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diea a smie by uitoèným sluhom apotola Pavla.
O takom kedysi a teraz vedel svoje
aj slepý od narodenia, ktorého Pán Jei
uzdravil. Vyznal: Jedno viem, e som
bol slepý a e teraz vidím (J 9,25). Práve tak sa vodí kadému Boiemu dieau,
ktorému Pán Jei otvoril vnútorné oèi
srdca. Kedysi bolo màtve v prestúpeniach
a hriechoch  teraz je oivené Kristom
a skrze milos zachránené. Predtým chodilo pod¾a obyèaje tohto sveta so synmi
neposlunosti v iadostiach tela bez Krista, bez Boha a bez nádeje. Teraz oslavuje Boha a jeho obèianstvo je v nebesiach.
Má pokoj s Bohom skrze krv Kristovu
a chváli sa nádejou slávy Boích synov,
ktorá sa raz zjaví. Pozná u tento ve¾ký
rozdiel? Má aj ty vo svojom ivote tento
zlom kedysi a teraz? Keï nie, pozri na
Golgotu vo viere s prosbou. Tam ti Pán
Jei otvorí oèi.
Ale bez toho, aby som vedel tvoju
mienku, nechcel som niè urobi...
(Filémonovi 14)
Po obrátení bol Onezimus uitoèným
sluhom uväznenému apotolovi Pavlovi,
ktorý sa teil z jeho sluby. Ale v ïalekej
Malej Ázii ije Filémon, zákonitý Onezimov pán, od ktorého on utiekol. Bez Filémonovho súhlasu si Pavol nechcel u seba podra Onezima, svojho sluhu. Preto
ho posiela Filémonovi spä. Aký vzorný
prístup od apotola Pavla! Len myse¾
Kristova môe také nieèo vyprodukova
(F 2,5). Èo by sa stalo, keby sa Pavol
nevzdal svojej výhody a Onezima by si
podral pri sebe? Veï mal aj pod¾a Svätého Ducha na to právo.
Po prvé, vznikol by vo Filémonovom
srdci nesúhlas a odpor a vyrástol by
koreò horkosti. Po druhé, evanjelium by
stratilo na svojej pôsobiacej moci. Otrok
Onezimus by mohol by tátnou mocou
privedený do domu, odkia¾ utiekol. Vetky bratské vzahy by boli preruené.
Dosiahol by sa pravý opak. Odchodom
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Onezima utrpel Pavol kodu, ale prejavil
myse¾ Kristovu a poslúil Boiemu dielu.
Nasledujme krásny príklad. Vo vzahoch
s veriacimi nepresadzujme niè násilne,
i keï sme v práve ( 133).
...nechcel som niè urobi, aby tvoje
dobré nebolo ako vynútené, ale dobrovo¾né. (Filémonovi 14)
Apotol Pavol by si rád ponechal Onezima ako svojho sluhu v Ríme. Väzeò Pavol bol odkázaný na sluby druhých.
A Onezimove sluby mu boli ve¾kou ú¾avou. Ale táto ú¾ava ila na Filémonov úèet
a Pavol si nechcel na niè nárokova bez
Filémonovho súhlasu. Preto píe: ...aby
tvoje dobré nebolo vynútené, ale dobrovo¾né.
Pavol sa zachoval tak, ako sa Boh zachoval voèi nám. Boh má právo od nás
ve¾a iada, ale my to máme dáva dobrovo¾ne. Boh by mohol kadého prinúti,
a predsa to nerobí. Kadý, kto evanjelium
poèuje, môe poveda svoje nie na
vetky Boie ponuky. Kadý veriaci v Pána Jeia môe na pokuenia hriechu
poveda áno. Boh akceptuje nau
osobnú vo¾bu. Pán Jei èasto prichádza
s úlohou, ale aj tu môeme poveda nie.
Pán nás nenúti, On nás povzbudzuje.
Sladko sa prihovára námu srdcu: Poïte ku mne... Mnohí odmietame úlohy od
Pána, ale nedoceníme ich hodnotu pre
veènos. Ve¾a svojou neposlunosou
strácame. Rozhodni sa dnes dobrovo¾ne
da samého seba do sluby Pána Jeia
(R 12,1)!
Ak tedy mòa má za spoluúèastníka,
prijmi ho ako mòa. (Filémonovi 17)
Filémon Pavla ochotne prijal. Nevzniesol
iadnu podmienku. Nebola potrebná ani
iadna èakacia doba. Ani vzdelanostné
a sociálne rozdiely nehrali iadnu úlohu.
Toho si bol Pavol dobre vedomý. Tajomstvom takého krásneho èinu bolo hlboké
obojstranné spoloèenstvo viery a moc
evanjelia. Na tomto základe sa mal usku-
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toèni aj Onezimov návrat. Vzah medzi
sluhom a pánom bol postavený do novej
roviny. Obidvaja sa majú navzájom prija
ako slobodní v Kristu Jeiovi. Majú sa
tie ako sluhovia toho istého Pána vo
vzájomnej slube repektova. Rozdiely
pod¾a pôvodu, vzdelania, postavenia,
rasy a národnej príslunosti môu by aj
dnes alebo v budúcnosti skúobným
kameòom náho kresanského ivota. Tu
sa máme dokáza ako nasledovníci Pána
Jeia. V akej miere dokáeme deliace
závory k ostatným odstráni, do takej
miery zjavujeme lásku Pána Jeia k národom. On hovorí: Poïte ku mne vetci (Mt 11,28).
Ja zaplatím... (Filémonovi 19)
Apotol Pavol sa ve¾mi usiloval o to, aby
Onezimus po svojom obrátení zaèal
správny nový ivot. Aby sa tak mohlo
sta, musia sa vyriei vetky veci, týkajúce sa jeho predolého ivota. K tomu
patrilo aj vysporiadanie dlhu, zapríèineného útekom. Pavol vedel aj o tom, e
Onezimus odcudzil urèitý obnos peòazí.
Túto vinu bolo nutné odstráni. Ako dobre
sa èítajú slová: Keï ti nieèo ukrivdil,
alebo ti je nieèo dlný, pripoèítaj to
mne. Ja, Pavol, som to písal vlastnou
rukou, ja zaplatím... Ako sa len apotol
Pavol stará o Onezima, aby bolo vetko
v poriadku! Máme vzor, ako sa máme
stara o novoobráteného èloveka. iadna
obe nemá by prive¾ká. Tak konal Pán
Jei. Ten dal do poriadku vetok ná dlh
a vetku nau neprávos. On zaplatil svojím ivotom, ktorý za nás obetoval. Jeho
krv nás oèisuje od vetkých hriechov.
Milý priate¾, prijmi vierou, e On skutoène zaplatil celý tvoj dlh a urovnal vetky neprávosti, ktorých si sa dopustil! Ïakuj mu za to.
Áno, bratu, nech mám ja z teba úitok
v Pánovi. (Filémonovi 20)
Dejiny poznajú mnoho muov a ien, ktorí
druhých vyuívali na svoje ciele. Naprík-
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lad egyptskí faraóni, ktorí nikdy nemali
dos otrokov na svoje odváne projekty.
Alebo si spomeòme na vykorisovate¾ov,
ktorí pre svoje záujmy druhých posielajú
na vojnu. Títo posudzujú ¾udí z h¾adiska
uitoènosti pre svoje ciele. Keï chce ma
apotol Pavol úitok z Filémona, nemá
záujem z toho vyai nieèo pre seba.
Pripojený výraz v Pánovi vysvet¾uje
vetko.
Tento úitok podporuje Pánovo dielo
a vracia sa spätne k tomu, ktorý sa dokázal ako uitoèný skrze duchovné zmý¾anie a verný postoj k Boej veci.
Èím sme my uitoèní Boiemu dielu?
S touto otázkou stojí pred nami Pán a iada od nás uitoènos. Na nae vlastné
dobré neodmietajme túto výzvu. Nejeden
pálèivý zemský problém bude vo veènosti pre nás mnoho znamena.
Áno, bratu, nech mám ja z teba úitok
v Pánovi, obèerstvi moje srdce v Pánovi. (Filémonovi 20)
Týmito slovami sa apotol Pavol s prosbou obracia na Filémona. Bol by rád,
keby bol Onezimus prijatý do jeho domu
s odpúajúcou láskou a aby s ním Filémon zaobchádzal ako s bratom v Kristovi.
Pre uväzneného Pavla by to bola obèerstvujúca rados. Je to ovocie Svätého
Ducha (G 5,22), ktoré sa u Filémona
vyh¾adáva. A nielen u Filémona, ale aj
u kadého z nás. Ale kadý nech zaène
od seba. Uvedomil si si u, e tvoji bratia
a sestry chcú ma z teba úitok? Vetko,
èo koná  tvoje slová, spev, modlitba 
má by obèerstvením pre tvojich bratov
a sestry. Alebo patrí k tým, ktorí nepozdvihujú svoje ústa a nezvestujú, èo
ve¾kého im Pán denne uèinil ( 66,16)?
Tvoje skúsenosti s Pánom môu by na
úitok mnohým. Aj ná nebeský Otec je
poteený tvojou modlitbou a vyrieknutou
oslavou a vyvýením Jeho mena. Pán
Jei má tie zvlátnu rados, keï u teba
vidí ovocie svojho utrpenia a smrti, ktorým sa nasýti (Iz 53,11).
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Preto nenechaj tento deò
prejs bez úitku!
...obèerstvi moje srdce v Pánovi.
(Filémonovi 20)
My ¾udia obvykle h¾adáme nieèo výnimoèné: extra túdium pre ná budúci
ivot, väèie a nadpriemerné príjmy, exkluzívnu dovolenku, moderné obleèenie,
aké nemá nikto, atï.
Aké by to bolo, keby takto veriaci
zatúili po mimoriadnej oddanosti a
poslunosti Pánovi! Keï veci tohto sveta
majú nad nami takú zvlátnu moc, o èo
viac pôsobia na nás astím a radosou
veci duchovné! Nieko¾kí nenápadní jednotlivci nám to svojím ivotom dokazujú.
Pozorujme ich ivot, ako z nich vyaruje
Boia sila Svätého Ducha a ako obèerstvujú druhých. Aj my sme v tejto veci
jedni druhým dlníkmi.
Jedna staria sestra sa sauje: "Ach,
predtým tu bolo tak dobre, keï nás volala
sestra X na návtevu. Dnes sa u nikto o
nás nestará..." Dostala túto odpoveï: "Je
tomu tak iba preto, e si nevstúpila do
¾apají sestry X." Tvoji bratia a sestry
majú právo od teba poadova:
"Obèerstvi moje srdce v Pánovi!"
Dôverujúc tvojej poslunosti...
(Filémonovi 21)
Pavol napísal Filémonovi, èo od neho
oèakáva a dodáva: Dôverujúc tvojej
poslunosti. Nikto z nás neposlúcha
rád. Ale èím sme starí, tým viac sa od
nás iada. Najprv sú to rodièia, potom
uèitelia v kole, neskôr nadriadený a nakoniec je to tát, ktorý iada najviac.
Vetci svoje poiadavky zdôvodòujú tým,
e je to len pre nae dobro, a preto sa
máme bez výhrad podriadi.
Avak je tu ete niekto väèí ako vetci spomenutí. Je to Boh, ktorý vyaduje
nekompromisnú poslunos. Pred Ním
neobstojí iadne zdôvodòovanie, lebo
Jeho poiadavky sú po kadej stránke

oprávnené. On nielen od nás nieèo iada,
ale nám aj pomáha kona a k naej
poslunosti pripája vzácne zas¾úbenia.
Napríklad: Áno, len dobré a milos ma
budú sledova po vetky dni môjho
ivota... ( 23,6) alebo v Novom Zákone: Nae obecenstvo je s Otcom a jeho Synom, Jeiom Kristom (1J 1,3).
A predsa nám padne ako plni Boie
poiadavky. Preèo? Neuvedomujeme si,
e vetky Boie prikázania sú nám dané
k spaseniu. Poslunos voèi Bohu je výrazom pravej múdrosti. Skrze konanie
Boej vôle sa prejavujeme ako synovia
nebeského Otca.

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 18., 30. 1. 1959

BOHU ¼ÚBA OBE
...nebudem obetova Hospodinovi... zápalných obetí daných darom.
(2Sa 24,24)
Inak povedané: Nebudem obetova to, èo
ma niè nestojí, èo som dostal zdarma, èo
som si vypoièal. Ná Pán chce od nás
len originálnu obe.
Èasto nám vytýkajú nai priatelia, e
nás nae náboenstvo niè nestojí, nijakú
námahu, nijaké obete. No, Pán neiada
od svojich, aby trýznili svoje telá únavou
a odriekaním, hoci o to nie je èasto núdza, ale iada od nás celé srdce. iada
od nás, aby sme chodili stále s Ním. To
znamená, rozumie si s Ním a by Mu podobní. A nie je niè aie, ale ani niè vzneenejie, ako by Mu podobní v kadom
prejave ivota. Zápalná obe, ktorú priniesol Dávid Hospodinovi, bola cele pre
Hospodina: Hlava, tuk, vnútornosti aj
nohy. Ukazuje nám na nae mylienky,
silu, city a náklonnosti a chodenie. Bude
dnes ná ivot Pánovi príjemnou obeou?
Alebo sa uspokojíme s tým, e raz za
èas urobíme nieèo ve¾kého, aby sme sa
v kadodennom ivote nemuseli vzdáva
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svojich mylienok, svojej prirodzenej sily,
svojich premenlivých citov a chodenia po
svojej dobre vyliapanej ceste?

Jaroslav Mjartan

UTRPENIE, CHOROBY,
SKÚKY, POKUENIA
V IVOTE VERIACEHO
ÈLOVEKA
(Bratské vzdelávanie, Zvolen
16. 11. 2019, prepis kázne)

Za posledné roky, ako pozorujem vo svojom blízkom okolí, e veriaci ¾udia prechádzajú cez mnohé aké choroby, cez utrpenie, mnohí z tých veriacich a ich blízkych sú nám ve¾mi vzácnym príkladom
v tom, ako sa chopili Pána Jeia, ako
sa chopili Boieho slova. Ale sú i slabí.
A tak som mal túbu vo svojom srdci, aby
toto vzdelávanie bolo zamerané nato,
aby v prvom rade nás, bratov, Pán posilnil, poteil, pozdvihol skrze svoje slovo
a potom skrze nás, aby mohlo by to poteenie donesené do jednotlivých zhromadení a zborov, v ktorých ijeme.

Ani veriaci nie sú oslobodení
od nemocí
My, veriaci v Pána Jeia Krista, nie sme
oslobodení od nemocí, ktorými prechádza aj tento svet a ktorými prechádzajú
neveriaci ¾udia.

Moné príèiny nemocí
l

Zlá ivotospráva?
Nemoci nie sú dôsledkom zlej ivotosprávy. Aj napriek tomu, e veriaci èlovek sa po obrátení vzdal tých jalových
skutkov tmy (Ef 5,11) a úèasti na nich,
ako zbytoèné pitie vína, hodovania
a rôzne prostopae (1Pt 4,2-4), aj napriek tomu veriaci ¾udia prechádzajú

cez rôzne aké choroby a cez rôzne
utrpenia.
l

Nedostatok viery?
Nemoci nie sú dôsledkom slabej viery.
Pripomeòme si apotola Pavla. Za
akých okolností odchádzal on k Pánovi, keï píe 2. list Timoteovi?
a) Opustený, zavrhnutý
Bol opustený: To vie, e sa odvrátili odo mòa vetci, ktorí sú
v Ázii, z ktorých je Fygellus a Hermogenes (2Tm 1,15), Usiluj sa,
aby si skoro priiel za mnou. Lebo Démas ma opustil zamilujúc
si terají svet (2Tm 4,9-10.
b) Materiálny nedostatok
Mal materiálny nedostatok, keï prosí Timotea, aby mu doniesol z Troady plá, ktorý zanechal u Karpa
(2Tm 4,13).
c) Chronická choroba
Pavol odchádza k Pánovi aj s chronickou chorobou, ostòom v tele (2K
12,7).

Pavlov odchod bol napriek tomu triumfom
jeho viery Pod¾a týchto okolností by ho
mohli v dnenej dobe mnohí obvini, e
mal nedostatok viery. Ale nemôu, lebo
apotol Pavol píe Timoteovi, e bojoval
dobrý boj, beh dobehol a vieru, e zachoval (2Tm 4,7). Take ani pevná viera
v Pána Jeia Krista, v Jeho zas¾úbenie,
nezabezpeèí veriacim ¾uïom úplné zdravie. Prechádzame cez rôzne choroby, cez
rôzne utrpenia a mnohí sa pýtajú ako Job
 preèo, naèo to je? Ale my poznáme
z Písma viac ako Job. Nám sú odkryté
mnohé veci.

Prvé Písmo,
potom nae skúsenosti
A tak chceme v prvom rade obráti svoju
pozornos ku zas¾úbeniam, výpovediam
Písma a a potom ku svojim skúsenostiam. Nechceme to robi opaène a povýi
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vlastné skúsenosti nad Boie slovo, lebo
Boie slovo je jediné objektívne. Boie slovo je pravda, ktoré odkrýva vetko a ktoré ide do håbky. Odkrýva mylienky a mysle srdca a je spôsobné ich posúdi: Lebo
slovo Boie je ivé a úèinné a ostrejie
nad kadý meè dvojseèný, a prenikajúce a do rozdelenia due a ducha, kåbov
a pikov a spôsobné posúdi mylienky a mysle srdca. A nieto stvorenia,
ktoré by bolo nevidite¾né pred ním, ale
vetko je nahé a odkryté oèiam toho,
s ktorým máme doèinenia (d 4,12-13).

Poznanie Boha a Pána Jeia
Ale na zaèiatok je potrebné poveda zásadné veci, ktoré je dobré si uvedomova,
keï veriaci èlovek prechádza cez rôzne
utrpenia a cez choroby, aby nezakolísal
vo viere.
1. Prvá zásadná vec je poznanie Boha: Boh je dobrý Toto je tá prvá vec,
ktorú nás Písmo uèí, a ktorú sme prijali, e Boh je dobrý. Peter píe: ...ake ste okúsili, e je Pán dobrotivý...
(1Pt 2,3). Okúsili sme, e Pán je dobrotivý? Okúsili, keï zobral nae hriechy a nae previnenia a zaplatil za ne
svojou svätou krvou, keï on spravodlivý trpel za nás nespravodlivých, aby
sme sa stali Jeho vlastníctvom.
Áno, Boh je dobrý. Ko¾kí sme mali
na svadobných oznámeniach text z Jeremiáa 29,11: Lebo ja znám mylienky, ktoré myslím o vás, hovorí
Hospodin, mylienky pokoja a nie
zlého, aby som vám dal astnú budúcnos a vae oèakávanie. Toto je
Boie srdce. Toto je Boie vô¾a, ktorá
je vdy ¾úba, dobrá a dokonalá.
2. Druhá zásadná vec pri poh¾ade na
choroby je to, èo je napísané v liste
idom v 4. kapitole, e Pán Jei nie
je neteèný k naim chorobám. On
spolucíti s nami. V spomínanej knihe
proroka Jeremiáa je napísané o tom,

keï Pán Boh iiel tresta svoj ¾ud, e,
na skrytých miestach bude plaka
moja dua. Toto je Boie srdce, ktoré
s nami spolu cíti.
Keï iiel Saul do Damaku a bol
zastavený Pánom Jeiom, tak tam vidíme Jeho spojenie s veriacimi: Saule, Saule, preèo ma prenasleduje? (Sk 9,4). Pán Jei u bol vtedy
v nebesiach. A predsa ve¾mi cítil utrpenia veriacich v Neho na svete. Aj
my si môeme v plnej istote viery privlastni Boie slová Izraelovi zo Starého zákona: ...lebo ten, kto sa vás
dotýka, dotýka sa zrenice môjho
oka. (Za 2,8). Také je Boie srdce.
3. Tá tretia zásadná vec je zapísaná
v prvom liste Korinanom 10,17 
Boh je verný: ...a nedá vás pokúa nad vau monos, ale spôsobí
s pokuením aj východ z neho, aby
ste mohli znies. Ako to Pán Boh
robí pri tých svojich? Viete, keï som
o tomto rozmý¾al, tak som poznal tri
veci. Ten východ môe by:
a) e Pán upokojí búrku, ako to je napísané v alme 107,25-31: Lebo
keï len povie, spôsobí to, e povstane búrlivý vietor... A keï krièia na Hospodina vo svojom súení, vyvodí ich z ich úzkostí. Zastavuje búrku a obracia ju na tíinu a umåknu ich vlny. Plavci sa radujú, e utíchli, a on ich vedie do
prístavu ich elania. Nech oslavujú Hospodina pre jeho milos a pre
jeho divmi pred synmi èloveka.
Ale niekedy to takto Pán nerobí. Niekedy búrka ostáva v nej
b) Pán utiuje tých svojich, aby ju mohli znies. A tá tretia vec, ktorá nám
vyplýva z Boieho slova je, e Pán
môe spôsobi východ aj takým spôsobom, aký je zaznamenaný v d
13,7 o viere vodcov: Pozorujte,
aký bol ich východ, to jest koniec
ich obcovania.
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c) Povolaním svojho uèeníka k sebe.
Aj takto vyvádza Pán svojho uèení
ka z jeho utrpenia. Povolá si ho ku
sebe.

Hriech v tele je dôvod
nemocí a smrti
Lebo vieme, e celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu bolestí ako v pôrode a doteraz. No aj my sami, majúc
prvotinu Ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, oèakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo sme spasení
v nádej. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je
nádejou, lebo na to, èo niekto vidí,
preèo by sa na to nadejal? Ale ak sa
nadejeme na to, èoho nevidíme, vtedy
oèakávame v trpezlivosti. (R 8,22-25).
Kto podriadil stvorenstvo márnosti?
Pán Boh. Lebo stvorenstvo je podriadené márnosti, a nepodriadilo sa dobrovo¾ne, ale pre toho, ktorý ho podriadil... (R 8,21). A Adam vedel, èo mal Pán
Boh uloené vo svojom srdci. V idom
9,27 je napísané: A ako je uloené ¾uïom raz zomrie.... Toto si Boh uloil
v srdci a povedal to vopred Adamovi:
...toho dòa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrie. (1M 2,17). Adam
prestúpil Boí príkaz a tak zhreil. A ïalej? ...skrze jedného èloveka voiel
hriech do sveta a skrze hriech smr...
(R 5,12), so vetkými dôsledkami, ktoré
vidíme naokolo  bolesti, choroby, trápenia. Preto, e je hriech aj v tele veriacich
¾udí, ani veriaci v Pána Jeia nie sú
vyòatí z fyzickej smrti, chorôb, bolestí, såz
a trápenia. No aj my sami, majúc prvotinu
Ducha, aj my sami vzdycháme v sebe,
oèakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho
tela. Oèakávame vykúpenie svojho tela
ako u spasení v nádeji. Naa spása je
istá, hotová: Lebo ste milosou spasení... (Ef 2,8). U teraz sme spasení, hoci
sa to navonok ete nevidí, u máme veèný ivot, spasení od trestu za hriech  od
veèného zahynutia. To vytrpel Pán Jei

na kríi. A v èom je teda tá nádej? Tá nádej je v zas¾úbení Pána Jeia: ...keï
odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe,
aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.
(J 14,3). Tá nádej v trpezlivom oèakávaní
na synovstvo, na príchod Pána Jeia,
e budeme oslobodení od prítomnosti
hriechu a od jeho dôsledkov, ktoré sa prejavujú aj utrpením aj chorobami aj smrou. Tento poh¾ad pôsobí veriacemu trpezlivos. Oèakávame v nádeji na zas¾úbené nové, duchovné telo:
Vidzte, akú lásku nám dal Otec 
aby sme sa volali demi Boími, a sme
nimi! Preto nás svet nezná, pretoe jeho nepoznal. Milovaní, teraz sme demi Boími, a ete sa neukázalo, èo budeme. Ale vieme, e keï sa ukáe, budeme jemu podobní, lebo ho budeme
vidie tak, ako je. (1J 3,1-3)
Lebo nae obèianstvo je v nebesiach, odkia¾ i Spasite¾a oèakávame,
Pána Jeia Krista, ktorý premení telo
náho poníenia, aby bolo súpodobné
telu jeho slávy pod¾a pôsobenia, ktorým si aj môe podriadi vetky veci.
(F 3,20-21).

Trpezlivos
Lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste
si, keï vykonáte vô¾u Boiu, odniesli
zas¾úbenie. Tak píe Pavol o potrebe
veriacich v liste idom 10,33. Viete, pri
tomto slove o úèele utrpení veriacich,
som tak premý¾al doma, èi by nebolo
ve¾kým svedectvom pre tých, ktorí sú
okolo, keby boli veriaci oprostení chorôb?
Èi by tí nezatúili sta sa veriacimi? Ale tu
sú dve skutoènosti, ktoré nám v tomto
odha¾uje Písmo.
1. Túba po zdraví tela nie je tou najpotrebnejou vecou èloveka. Èlovek
musí túi nie po telesnom zdraví, ale
po odpustení hriechov. Musí zavrhnú
samého seba, aby nechcel by zdravý
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na úkor zahynutia svojej hrienej due.
Aby h¾adal najprv odpustenie hriechov.

2. Skazenos ¾udského srdca. Písmo nám
odkrýva ete jednu stranú skutoènos o èloveku, aké je to ¾udské srdce.
Keï bol Pán Jei tu na zemi a bola
to unikátna, jedineèná doba, v Matúovom evanjeliu v 9. kapitole je zaznamenaná udalos uzdravenia porazeného èloveka, ktorému Pán povedal: Dúfaj, diea, odpustené sú ti
tvoje hriechy. Aké pohorenie vzniklo v zákonníkoch: A h¾a, niektorí zo
zákonníkov povedali sami v sebe:
Tento sa rúha!. A Pán Jei im povedal: Ale Jei vidiac ich mylienky povedal: Naèo vy myslíte zlé veci vo svojich srdciach? ...Ale aby
ste vedeli, e Syn èloveka má moc
na zemi odpúa hriechy  vtedy
povedal porazenému: Vstaò, vezmi
svoje lôko a iï domov! A on vstal
a odiiel domov. (Mt 9,1-8).

Viera je z poèutia,
nie z videnia
Aká to bola výnimoèná doba, keï Pán
Jei takto demontroval Boiu slávu
a Boiu moc. Keï uzdravoval, vyháòal
démonov, kriesil. Uverili vetci? V evanjeliu Ján 11. kapitole Pán vzkriesil Lazara,
ktorého telo u bolo v rozklade: Vtedy
mnohí zo idov, ktorí... videli, èo uèinil
Jei, uverili v neho. Ale niektorí z nich
odili k farizeom a povedali im, èo uèinil Jei. (J 11,45-46). Neverili ani tak,
ale ili ho uda. Preèo? Pretoe viera nie
je z videnia, ale z poèutia: Tak teda viera z poèutia a poèutie skrze slovo Boie. (R 10,17). A bez viery nie je moné ¾úbi sa Bohu. (d 11,6).

Pripomienka smrte¾nosti
A to, e tu zostáva hriech a jeho dôsledky v podobe chorôb a trápení, tých, ktorí

sú okolo, upriamuje na pominute¾nos, na
hrienos a na smrte¾nos èloveka. Boh to
dobre spravil. Èo Boh èiní, vetko je dobré, tak spievame v jednej piesni.

Choroba na slávu Boiu
O tomto úèele choroby èítame v evanjeliu
Jána 11,1-4:
A bol istý nemocný, Lazar z Betánie, z mesteèka Márie a Marty, jej sestry. To bola tá Mária, ktorá pomazala
Pána masou a poutierala jeho nohy
svojimi vlasmi, ktorej brat, Lazar, bol
teraz nemocný. Vtedy poslali k nemu
tie sestry a odkázali mu: Pane, h¾a,
ten, ktorého má rád, je nemocný.
A keï to poèul Jei, povedal: Tá nemoc nie je na smr, ale na slávu Boiu,
aby òou bol Syn Boí oslávený.
Aby tou chorobou, ktorá je na slávu
Boiu, bol Pán Jei oslávený. Bratia,
treba si vo vzahu ku Boej sláve uvedomi jednu vec, e my ku nej nemôeme
niè prida, ani z nej nieèo ubra. Lebo my
sme na zemi a Boh na nebi.
A tak, keï prichádzajú tie rôzne choroby do naich ivotov, majú by na slávu
Boiu. Aby bol òou Pán Jei oslávený.
To znamená, aby sa ukázala tá Boia
sláva na chorých, utrápených telách.
Keï píe Pavol do Korintu: Lebo ste
kúpení za ve¾kú cenu. Noe tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, èo je oboje Boie. (1K 6,20). Takto sa oslavuje Boh. Tak je oslávený Pán.

Aj smr je na Boiu slávu
Keï oznámil Pán Petrovi: Ameò, ameò,
ti hovorím, e keï si bol mladí,
opásaval si sa sám a chodieval si, kde
si chcel; ale keï sa zostarie, vystrie
svoje ruky, a iný a opáe a povedie
kam nechce. A to povedal dávajúc
znamenie, akou smrou oslávi Boha.
A keï to povedal, riekol mu: Poï za
mnou! (J 21,18-19).
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Otcov vzah ku Synovi
Pri tomto musíme ma na zreteli, èo je
v Otcovom srdci vo vzahu k Synovi.
V liste Koloanom 1,16 je napísané, e
...lebo v òom je stvorené vetko,
vetko, èo je v nebesiach i èo je na
zemi, vidite¾né i nevidite¾né, buï
tróny, buï panstvá, buï knieatstvá,
buï vrchnosti, to vetko je stvorené
skrze neho a cie¾om neho. Boh Otec
chce vyvýi svojho Syna nad vetko.
Chce, aby vetci ctili Syna ako ctia Otca
(J 5,23).

Otec chce oslávi Syna
aj cez veriacich
Toto je v Otcovom srdci a má sa tak dia
za kadej okolnosti v ivote veriaceho
èloveka, aby oslavoval Boha i nemocami
a trápeniami. My si ani nevieme predstavi aká ve¾ká je sláva Bohu za to, keï
to ubolené telo, keï tá dua strápená,
svojimi ústami oslavuje Boha a v srdci Mu
vzdáva èes. Tak ako i vtedy, keï Job
nepripísal Bohu niè nerozumné potom, èo
stratil majetok a deti: Vtedy vstal Job
a roztrhol svoj plá, ostrihal svoju hlavu a padnúc na zem poklonil sa. A riekol: Nahý som vyiel zo ivota svojej
matky a nahý sa ta navrátim. Hospodin
dal, Hospodin vzal. Nech je poehnané
meno Hospodinovo. (Jb 1,20-22). A v nebi potom prebehol tento rozhovor: A zase riekol Hospodin Satanovi: Èi si si vimol môjho sluobníka Joba, e nie je
jemu rovného na zemi, takého bezúhonného mua, priameho a spravodlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého,
ktorý sa ete vdy drí svojej bezúhonnosti, hoci si ma popudil proti nemu,
aby som ho pohltil bez príèiny. (Jb 2,3).
A potom, keï Job stratil i zdravie a trpel,
povedal svojej manelke: ...Èi azda len
dobré budeme bra od Boha a zlého
nebudeme bra? V tom vo vetkom nezhreil Job svojimi rtami. (Jb 2,10).

Príprava k utrpeniu
Ale to je dôleité, bratia, v naich ivotoch, aby sme sa na tieto èasy ivotných
búrok pripravili.
Pán Jei hovoril v Matúovom evanjeliu 7. kapitole o dvoch muoch, ktorí
stavali svoj dom. A pritom vyzdvihol dve
mylienky: Na akom základe stavali a kedy stavali. Obaja stavali pred búrkou.
Lebo keï príde búrka, u sa nedá stava.
Na skúky sa musíme pripravova.
Upevòovaním svojho srdca milosou,
zotrvávaním v obecenstve viery so svätými a v spojení so svojím Pánom. Ma
vycvièené zmyslové ústroje a neby leniví
do známosti Pána Jeia Krista. A toto
vetko ete vtedy, keï nepriate¾ len
obchádza ako revúci lev a h¾adá koho by
zoral. Aby sme keï príde ten zlý deò,
obstáli proti úskoènosti a taktike diablovej
a keï zaène trápi nae due neupevnené v Bohu a Boích pravdách, ktoré nie
sú späté s Pánom Jeiom, aby sme
hneï nezaèali pochybova a repta.

Zloreè Bohu a zomri
Nepriate¾ Boí má zá¾ubu v trápení duí,
má z toho rados. Ale jeho cie¾om nie je
len trápenie veriaceho èloveka. On sleduje svojím útokom na nemocou oslabenú
duu veriaceho èloveka nieèo horie, aby
ho popudil proti Bohu.
Keï Job dostal tú druhú ranu, keï
ochorel, tou akou dlhodobou nemocou,
prichádza k nemu jeho manelka a hovorí: Èi sa ete drí svojej bezúhonnosti? Zloreè Bohu a zomri! (Jb 2,9).
Aké slová to vychádzali z úst najbliej
bytosti? Èi ho nepoznala? Veï videla jeho spravodlivý a bohabojný ivot. Poznala, e to nehrá len pred ¾uïmi. Odkia¾
v nej vznikla takáto mylienka proti Bohu.
Diabol niè lepie nevymyslel od raja.
Aj tam zaútoèil na slabiu nádobu, na Evu,
aby òou zviedol do neposlunosti Adama.
Cie¾ diablov pri útoku na veriaceho je, aby
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zloreèil Bohu. Diabol povedal Bohu: Ale
noe vystri svoju ruku a dotkni sa jeho
kosti a jeho tela, èi ti nebude zloreèi
do tvári! (Jb 2,5) Diabol vie, e oslabená dua veriaceho èloveka je náchylná
nielen ku reptaniu a pochybovaniu, ale aj
ku nieèomu horiemu. Je náchylná v srdci
i ku zloreèeniu Bohu.

Vôòou na kadom mieste
No, vïaka Bohu, ktorý nám dáva
vdycky víazoslávi v Kristu a zjavuje
skrze nás vôòu svojej známosti na
kadom mieste. Lebo sme Kristovou
dobrou vôòou Bohu medzi tými, ktorí
dochádzajú spasenia, i medzi tými,
ktorí hynú, ktorým vôòou smrti na
smr, a ktoým vôòou ivota na ivot.
Ale na to, kto je spôsobný?! Lebo
nefalujeme slova Boieho ako mnohí, ale ako takí, ktorí z mravnej èistoty,
ako takí, ktorí z Boha pred Bohom
v Kristu hovoríme. (2K 2,14-17).
Chorý veriaci sa dostane na miesto,
kde by sa zdravý nikdy nedostal. A na
kadom mieste je vôòou. Aj v prostredí,
kde je polámaná kadá opora, kde padla
kadá nádej, keï sa jedná o aké nemoci. Aké vzácne je, keï vtedy takýto èlovek
povie o nádeji, ktorú má vo svojom srdci,
keï vydá poèet, keï nefaluje Boie slovo. Keï poukáe na tú nádej ivú, na Pána Jeia Krista.
Starý brat Sárièka z Lehoty p. Vtáènikom, keï bol hospitalizovaný a bratia ho
prili pozrie, prvé èo im povedal, bolo toto:
Bratia, ale ja som aj tým, ktorí sú v tých
bielych pláoch povedal o Pánu Jeiovi. To je by vôòou Bohu na kadom mieste. Aj v nemocnici mono vyda svedectvo i pacientom, i oetrujúcemu personálu. My máme nádej, ktorá nezhynie, istotu zaloenú na Bohu a Boích zas¾úbeniach.

Tajomstvo vône
Niekedy, keï prídeme a to nie len do nemocnice, ale aj na iné miesta, keï nevy-

dáme svedectvo, sme smutní. Aj sme
chceli, ale nedalo sa. No v tom texte v 2.
liste Korinanom 2,14-17 je ukryté jedno
tajomstvo, tajomstvo Kristovej vône Bohu, ktorú Boh zjavuje skrze nás na kadom mieste i bez svedectva.

Boh zjavuje
To tajomstvo je v slovese zjavuje. Kto to
zjavuje? A kedy? Sám Boh i vtedy, keï
nevydáme svedectvo, ako je napísané
v liste Rimanom v prvej kapitole, e
¾uïom zjavuje po uèinených veciach vôòu
svoje veènej moci a bostva, aby boli bez
výhovorky. Boh zjavuje svoju existenciu
skrze veriacich ¾udí. Ja neviem ako sa to
deje, to vie Boh, ale my veríme Boiemu
slovu, e sa to tak deje, ako je napísané.
Ba, máme i skúsenosti, e tak bolo.
Viete, ja som bol pred nieko¾kými rokmi
v nemocnici a z milosti Pánovej som svojim dvom spolu pacientom na izbe mohol
vyda svedectvo. Poèúvali, poèúvali a oni
mi hovoria: Ale my sme hneï od zaèiatku vnímali, e ty si nejaký iný. A preèo
vnímali? Bibliu som nemal na noènom
stolíku, lebo som bol urgentne hospitalizovaný. Tú mi doniesla manelka dodatoène. Èi som sa menej bál ako oni? Ete
viac! A oni hovoria, my sme vnímali a vedeli, e ty si nejaký iný. Ako? No takto,
ako sme si èítali. Boh zjavuje skrze nás
vôòu svojej známosti na kadom mieste,
aj na takýchto miestach.

Choroba ako pomoc proti
hriechu, podiel na svätosti
Otvorme si teraz list idom 12. kapitolu
a budeme èíta od 4. po 11. ver:
Ete ste sa nesprotivili a do krvi
v borbe proti hriechu a zabudli ste na
napomenutie, ktoré vám hovorí ako synom: Môj synu, nepohàdaj kázòou Pánovou ani neumdlievaj, keï si ním káraný!? Lebo koho Pán miluje, toho
kázni, a vihá kadého, koho prijíma za
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syna. Ak znáate kázeò, Boh sa vám
podáva ako synom. Lebo kdee je nejaký syn, ktorého by nekáznil otec?
Ale ak ste bez kázne, ktorej sa stali
úèastní vetci, vtedy ste cudzoloòatá
a nie synovia. A potom: svojho tela
otcov sme mali za káznite¾ov a ostýchali sme sa; èi sa tedy o mnoho viacej nepodriadime Otcovi duchov aby
sme ili?! Lebo tamtí na málo dní,
pod¾a toho, ako sa im videlo, káznili;
ale on na úitok, dosta podiel na jeho
svätosti. A pravda, niktoré káznenie,
keï je prítomné, nevidí sa by radosným, le smutným, ale pozdejie pokojným ovocím spravodlivosti odpláca
tým, ktorí ním boli vycvièení.
V tomto slove je zahrnutá ïalia príèina, pre ktorú prichádzajú utrpenia a choroby do ivota veriaceho èloveka. Boie
karhanie. Ja som vdy vnímal to slovo vo
4. veri o borbe proti hriechu ako zdvihnutý Boí prst: Ete ste sa v borbe proti
hriechu nesprotivili, tak toto dostanete.
Ale to nie je Boie srdce. Boh tak nejedná. To je ponúkaná pomoc. Viete, my
v jednej piesni spievame: Volám, túim po
svätosti. A mnohokrát to nejde a nejde.
A tak prichádza navtívenie od Boha,
a prichádza káznenie, prichádza napomínanie, èoho sa stali úèastní vetci.
Telesní otcovia káznia svoje deti, pod¾a toho, ako sa im vidí a nie vdy správne.
Potom sa musia i ospravedlni: Prepáè
syn môj, ja som neporozumel tvojmu poèínaniu. No Boh nie je taký. Boh sa nemýli. Boh vidí vetko. Jemu je odkryté vetko. A má aj ten cie¾: Da podiel na svojej
svätosti. A pokojným ovocím spravodlivosti sa odpláca tým, ktorí boli káznením
vycvièení. Toto je Boie srdce, ktoré sa
nám podáva, ktoré nám ponúka pomoc
v týchto naich pozemských dòoch. Toto
koná pán Boh v ivote veriacich ¾udí.
Je mnoho príèin, o ktorých hovorí
Písmo, preèo sa tak deje. A my tie Boie
cesty nevystihneme. My môeme chápa
jednu, dve veci, keï sú nám zjavené

a mnohokrát ani nerozumieme preèo
prichádza trápenie, nemoc. Ale máme to
prijíma ako od Pána a pýta sa: Bude
touto chorobou Pán Jei aj oslávený?

Ako sa má
veriaci èlovek správa
l

l

Ako sa napríklad správa vtedy, keï
lekári trestuhodným spôsobom podcenili lieèbu. Má to dáva po súdoch?
Prvou otázkou na správnos jednania
je: Bude tým Boí Syn oslávený, keï
sa ja budem aha po súdoch?
Mám vyh¾adáva iné lieèby ako lekármi urèenú a iné lieky? Bude tak Boí
Syn oslávený?

Toto sú aké veci, ktorými sme konfrontovaní a je na kadom osobne si ich zodpoveda tou základnou otázkou: Bude
Syn Boí oslávený? Kto bude oslávený?
Milujem svoju due, svoje zdravie viac
ako Pána Jeia? Viete, pred tieto otázky
bude skôr alebo neskôr postavený kadý.

Getsemanská záhrada
Jedna drahá sestra, ktorá tie prela akou chorobou mi povedala, e kadý má
tú svoju Getsemanskú záhradu. A èo sa
tam stalo? Otèe, nie moja, ale tvoja vô¾a
nech sa stane.
Nech by sa tak dialo aj v naich ivotoch, pri mne prvom, aby sme takto ili na
Boiu slávu, kým nepríde ná Pán.
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ZAMYSLENIE SA NAD DIELOM BOÍM A JEHO
MILOSOU V MOJOM IVOTE PO DOITÍ 80 ROKOV
Ján erfel
Narodil som sa 17. 02. 1938 v Batizovciach ako druhé diea rodièom Pavlovi a Zuzane erfelovým. Môj o dva roky starí brat sa volá Pavel. Svojho tatíèka si pamätám len z rozprávania,
pretoe ako 28 roèný po vánej chorobe zomrel. Ja som mal vtedy len 3 a pol roka. Po jeho smrti
nám ako ochorela mamièka vyèerpaná prácou, opatrovaním manela a starosou o ve¾kú
domácnos. Len tak na okraj spomeniem, e sme mali 10  14 kusov dobytka, 12 hektárov po¾a,
plno hydiny a iných zvierat. Mamièka dostala silný zápal p¾úc, srdieèko sa jej topilo vo vode
a lekár jej nedával ve¾kú nádej. Ale ten nebeský Lekár nám ju uzdravil.

ivot viery a lásky v rodine
Bývali sme spolu so starými rodièmi, ktorí boli mamièkinou ve¾kou pomocou pri práci aj pri
naej výchove. Viedli nás k poznaniu Boha a Pána Jeia, nauèili kadej potrebnej práci. Celým
svojím ivotom boli pre nás ve¾kým príkladom. Boli to aké èasy, ale Pán nás neopustil. Od
malièka sme navtevovali zhromadenie v naej dedinke. Nebolo to vdy jednoduché popri
mnostve prác, ktoré sa museli dennodenne vykona. Uvediem len jeden príklad z mnohých.
Naloili sme pozhàòané, suchuèké seno na voz a jednu fúru doviezli domov. My, chlapci, sme
hneï boli pripravení pozváa to, èo ostalo na lúke, ete zo dve fúry. Ponáh¾ali sme sa, lebo bola
streda, veèer sme mali zhromadenie a k tomu sa blíila ve¾ká búrka. Avak starý ocko povedal:
Dos, chlapci, vypriahajte voly, poumývajte sa, dnes máme zhromadenie. Ale starý tatko,
veï nám vetko to seno zmokne, pozrite aký dáï sa chystá! Nebojte sa, chlapci moji, kto
zamoèí, ten usuí, On o nás vie! Dáï priiel a poriadny! Vidíte, starý tatko, vetko zmoklo!
Nebojte sa, zajtra nám to slnieèko vysuí! Priiel prekrásny deò, behom troch hodín bolo seno
suchuèké a privezené domov. ¼uïom, ktorí ho viezli poèas daïa, vetko zmoklo (1P 5,7;
 37,25). Boie veci, zhromadenie, boli pre naich rodièov i starých rodièov na prvom mieste!
Radujem sa, keï mi hovoria, poïme do domu Hospodinovho! ( 122,1). V dnenej dobe
mnohí zhromadenia vynechávajú. Keï sa ich pýtame, preèo je to tak, poèujeme odpoveï 
Vie, brat, mám to¾ko práce doma a okolo domu, e to nestaèím urobi. Nepamätám si, e by
sme s bratom, mamièkou i starými rodièmi napriek mnohým prácam a povinnostiam, niekedy
na zhromadení chýbali. Ak, tak len pre váne ochorenie. Mali sme aj sluhu a slúku, ktorí tie
s nami navtevovali zhromadenia. To neboli sluhovia a slúky, ktorí spali v komore alebo v matali. Boli súèasou rodiny. Bývali s nami a aj pri jedle sme spolu sedávali za stolom. Ako nám,
tak aj pre nich, mamièka uila kabáty a koele. Aj oni sa stali úèastní Boej lásky medzi nami.

Formovanie k pracovitosti, vïaènosti a obetavosti
.

Kadý deò sa vstávalo ve¾mi skoro, aj v nede¾u. O tretej hodine u bola mamièka hore, obliekla
sa, pomodlila a zaèala pracova. Bolo treba ruène podoji tyri kravièky, o piatej hodine u
vyháòali pastieri na pastvu. Najskôr ili kone, potom voly, nasledovali teliatka, volali sme ich
jalovizna, potom kravièky, prasiatka a nakoniec husi. Vetko to bolo treba povyháòa na pau.
Mamièka musela potom nachova ostatnú hydinu. Nachysta raòajky a zaèa vari obed, piec
koláè. Nachystala pre nás obleèenie a ili sme vetci do zhromadenia. Kadú nede¾u boli u nás
na obede traja  tyria bratia, sestry z okolia, aj deti. O 14. hodine bolo poobedòajie zhromadenie. V zimných mesiacoch sme dobytok nevyháòali na pau, bolo ho treba nachova, napoji,
podoji. Hodina mala aj vtedy 60 minút a deò 24 hodín. Vetko sa robilo ruène, tie sme mali
len dve ruky. Preèo to vetko spomínam? Pred èasom som osobne zail, e sme museli posunú
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v nede¾u zaèiatok zhromadenia o hodinu skôr, boli k tomu pádne dôvody. Avak nastal ve¾ký
problém, hlavne pre gazdinky, e to nie je také jednoduché, veï nám, bratom sa to ¾ahko povie,
my predsa nechystáme obed! Tak rozmý¾am, e sme asi predsa mali o nieèo viac. Túbu po
Boom slove, po Boích veciach, vzájomnom stretnutí, rozírené srdcia, plné lásky. Nikto neodchádzal po prvom zhromadení, aj na druhé vychádzal èas.
Aj touto prácou a ochotou mojej mamièky, obetovaním pohodlia pre Boie veci a slubou
spolu vykúpeným ma Pán formoval a dotýkal sa môjho srdca a citu. ...neopúajúc svojho
zhromadenia, ako majú niektorí obyèaj... (d 10,25a) Lebo mojím svedkom je Boh, ako
túim po vás, po vetkých... (F 1,8). U ako malý chlapec som mamièke pomáhal s rôznymi
prácami, ktoré som zvládol. A práce bolo mnoho. Kadá ruka bola potrebná na takom hospodárstve. Keby som to chcel vetko opísa, bola by z toho kniha. Ale spomeniem aspoò nieèo. U
ako 11-roèný som kosil. Zaèiatkom júna zaèali na poliach senné roboty, zaèali sa kosi lúky
a sui seno. O tretej hodine ráno sme odchádzali z domu s kosou na pleci a takou do koly,
plnou kníh. Prili sme k naej lúke, pok¾akli na kolená, starý tatko sa pomodlili, poprosili náho
Pána o pomoc a silu potrebnú k práci a zaèali sme kosi. Hoci moja èas bola najmenia, nik mi
to nevytýkal. Ve¾mi som sa chcel vyrovna bratovi Pa¾kovi. Starý tatko boli vïaèný aj za to
moje skromné dielo. A onedlho sa aj zo mòa stal dobrý kosec. Okolo 7:15 hod., spotení, pinaví
od trávy, sme sa rozlúèili so starým tatkom, poïakovali Pánovi za pomoc a pobrali sa s bratom
rýchlym krokom do koly. Prili sme len, len. V studenej vode sme si stihli umy ruky a tvár.
Unavený som sa oprel o lavicu a zaspal. Zobudila ma pani uèite¾ka a do zoita napísala odkaz
pre mamièku: Chlapec mi na hodine spí a má pinavé ruky. Mamièka to preèítala a ja som sa
jej spýtal, èi sa na mòa hnevá? Oèi sa jej zaliali slzami. Nehnevám sa na teba, Janíèko, pritisla si ma ku sebe a ete dodala: Ale ruky si si mohol umy. Nedalo sa, mamièka moja, boli
od trávy a nebolo mydla! Dodal som ete: Neplaète, mamièka moja, a bol som taký astný!
To bol len jeden príklad z tisícich. Ale aj v òom vidím, e to bola Boia cesta, ktorou ma viedol
On sám. Nauèil ma vái si vetko, èo z Jeho milosti máme. Poznal som, ako sa vyrába chlieb,
maslo, mlieko. Mäso a vetky potraviny, ktoré nám Pán Boh poehnáva, e sú Boím darom pre
¾udí, treba za nich vdy ïakova a vái si ich, neplytva nimi. Nehovori: Toto mi nechutí, to
nechcem, tak to vyhodím do kontajnera, lebo chlebík je u trochu obschnutý a ohria si ho na
pare  na to nie je èas, kúpim si èerstvý, mám na to, veï som schopný, zarobím si. Èo by som
jedol také, veï je to pod moju úroveò. Lebo kto a robí rozdielnym od iného? A èo má, èo
by si nebol dostal? A jestli si aj dostal, preèo sa chváli, ako keby si nebol dostal? (1K 4,7).

Aj nebezpeèné èasy sú milujúcim Boha na prospech
Spomeniem ete druhú svetovú vojnu, tie aké a nebezpeèné èasy. Toto obdobie bolo skúkou
viery pre veriacich. Zhromadenia nebývali, lebo za Slovenského tátu (1939  1945) nám ich
naa vláda zakázala. Napriek tomu sme sa vyh¾adávali a schádzali po domoch. Tu tri rodiny, tam
tri rodiny. Niektorí chodievali k bratom baptistom, ktorým zhromadenia nezavreli.
Aj cez nae územie prechádzal front, bojovalo sa na Dukle a potom pri Liptovskom
Mikulái. Front stál v dedine, v domácnostiach bolo plno vojska. Najskôr nemeckí, potom ruskí
vojaci. Vade plno zbraní, rozhádzané granáty, na záhrade míny, náboje, puný prach. Nás chlapcov to lákalo. Nebola elektrina, svietilo sa petrolejovými lampami. Nikde pokoja, strach sa
nasilu vkrádal do naich sàdc, ale modlitba dodávala silu, kolená víazili. Vtedy sme poznali, ako ve¾mi nás miluje ná Pán! Naplnilo sa pri nás slovo Pána Jeia: ...e je treba vdycky
sa modli a neustáva. (L 18,1). A ete nieèo sme poznali, ako ve¾mi nám chýbajú zhromadenia, spoloèné chvíle pri naom Pánovi, pri Jeho slove. Znovu sme sa mohli schádza a po roku 1945. Prial by som vám by vtedy na modlitebných zhromadeniach. Vetci boli hotoví
k modlitbám, ïakovaniu, prosbám. Aj tieto chvíle ve¾mi pôsobili na môj ivot, ukazovali na
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ve¾kú Boiu moc a Jeho lásku, ochranu. My, deti, sme opä mohli chodi do nede¾nej koly, kde
nás bratia a sestry vyuèovali a viedli k Pánovi Jeiovi. Uèili sme sa naspamä vere z Boieho
slova, preberali biblické príbehy, radostne spievali, modlili sa. Takto radostne sa mohol zbor
schádza a do roku 1951.

Opätovná skúka v rokoch 1951  1956
Znovu prila skúka naej viery. Po druhý raz nám naa vláda zakázala zhromaïova sa.
Nastúpil ateistický reim, niektorých bratov uväznili. Trvalo to do roku 1956. Do niektorých
zborových domov nasahovali svojich ¾udí, ktorí si ich prerobili na bývanie a u nevrátili.
Napríklad v Poprade. Avak Boí ¾ud neostal bez obecenstva, znova sme sa schádzali aspoò
v nede¾u po rodinách k pamiatke Pánovej a k Boiemu slovu. Veï Pán Jei povedal: ...kde sú
dvaja alebo traja zhromadení v mojom mene, tam som ja v ich strede. (Mt 18,20). Mláde sa
tie stretávala, i keï nie tak èasto, pretoe to bolo ostro sledované. Náboenská výchova nebola iadúca.

Moje obrátenie a krst
Na konci roku 1952 sme sa vetci mladí lúèili so starým rokom u brata tefku (Oborila). Poèas
modlitebnej chvíli hlboko zasiahli moje srdce modlitby u obrátených znovuzrodených mladých
bratov a sestier. Duch Boí pracoval na òom a ja som poèul Pána Jeia v slovách piesne: Èuj,
Pán Jei teba volá, preèo odkladá? Vtedy som Mu v pokání, plaèúc, vyznal svoje hriechy,
prosil Ho o ich odpustenie, o milos, o vedenie. Odovzdal som Mu svoj ivot a uveril, e
zomieral na potupnom kríi za moje hriechy a vstal pre moje ospravedlnenie a e som Jeho
krvou vykúpený, oèistený i posvätený. Keï mi vyschli slzy na tvári, bol som ve¾mi astný
a vetci, ktorí o tom poèuli, boli astní so mnou. Aj v nebi bola ve¾ká rados! V lete v roku
1953 som bol pokrstený v rieke Poprad s viacerými bratmi a sestrami. Tatranská voda bola studená, ale v srdci mi horel oheò radosti, pokoja, astia a vïaky.

Vnútorný boj  strach z posmechu a zvod slávy
No satan mi nadobudnuté astie neprial. V septembri 1953 som v Koiciach zaèal tudova na
elektrotechnickej priemyslovke. Býval som na internáte, v novom prostredí, vzdialený od domova. Na izbe nás bolo 12 a priiel problém  ako sa mám modli? Keï si k¾aknem, ako doma,
budú sa mi smia. Navye, pre pyamo ma u i tak posmene prezývali pán farár, pretoe bolo
tmavé, len na golieri malo biely pásik. Stratil som vetku odvahu modli sa na kolenách, ostal
som sedie na posteli. Avak posmekom som sa aj tak neubránil. Spomenul som si na Daniela,
e i keï mu hrozila jama s levmi, odiiel do svojho domu a modlil sa tak, ako to robieval vdy.
I keï vedel, èo ho pre to èaká. (Preèítajte si celú 6. kapitolu knihy Daniel.) Posmech, ktorý sa
dostal mne, nebol nièím, oproti tomu, èo sa stalo Danielovi. Veril Bohu a skrze neho vzila Bohu
sláva. Do¾ahol na mòa smútok, e som taký slabý a podlieham strachu z posmekov. Ale satan
sa postaral, aby mi ponúkol nieèo na upokojenie. Do koly prili funkcionári z futbalového oddielu VSS Koice (Východoslovenské strojárne Koice). Mal prebehnú výber do mladieho
i starieho futbalového dorastu. Vyskúali ma a keïe som bol talent od prírody (tak mi po
skúke povedali), zaradili ma do výberu. Tým moje sebavedomie ve¾mi stúplo. Ustali aj posmeky, keï sa dozvedeli, e budem hra za dorast VSS Koice. Pomaly som sa prestal líi od
ostatných chlapcov. Svedomie ma obviòovalo, ale prehluoval som ho úspechmi. Moje modlitby u neboli také ako predtým, vynechával som z nich jadro a len ïakoval, e sa mi darí a prosil,
aby ma chránil. Nedokázal som vola ako Dávid po svojom páde: Stvor mi èisté srdce, ó Boe
a obnov priameho ducha v mojom vnútri! Navrá mi rados svojho spasenia a podopri ma
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dobrovo¾ným duchom! ( 51,12-14). Satan mi epkal: Netráp sa, mamièka, ani nik z bratov
a sestier to nevidí. Veï nerobí niè zlé, len portuje a to potrebuje. Si mladý, môe by
úspený! Vtedy som nepozeral hore, kde sedí Ten, ktorý vetko vidí a ktorému som sa odovzdal. V dui mi stále zneli slová piesne: Vrá sa, diea z cesty bludnej, vrá sa domov. No
hudba Sodomy prehluila vo mne ten tichý hlas. Ale Pán sa ma nevzdal. Musel prehovori inak.
Cez aký úraz brata Pa¾ka. Pracoval na vtedy zaloenom JRD (jednotné ro¾nícke drustvo).
Robil s koòmi, kosili ïatelinu pri letisku. Pristálo lietadlo a od jeho zvuku sa kone splaili. Chcel
ich zastavi, spadol pod kosaèku a utrpel ve¾mi aký úraz chrbtice. Vtedy som ve¾mi plakal
a ve¾mi sa modlil. V nemocnici v Poprade nevedeli, èo s ním majú robi, previezli ho do Koíc.
Nebolo chirurga, ktorý by vykonal takú akú operáciu. No nebeský Otec sa postaral. Jeden
mladý chirurg sa odhodlal. Operácia dopadla dobre, ale zanechala trvalé následky a obmedzenia.
Pa¾ko leal dlho v nemocnici od pása hore v sadre, uèil sa chodi. Preiel tvrdou skúkou,
bolesou, ale Pán ho neopustil. Táto udalos mnou otriasla. A prila ïalia. Mamièka napísala
list na riadite¾stvo koly o ukonèení môjho túdia pre finanèné problémy. Musel som zanecha
túdium v Koiciach a vráti sa domov. Moje sny sa rozplynuli. Bol som neastný. V jednej
piesni spievame: Èo zájde ma, je od Teba, najlepie vie, èo mi treba. Nepýtam sa preèo Pane,
nech sa Tvoja vô¾a stane. Vtedy som nerozumel, dnes áno! Viem, e sa to vetko stalo aj pre
moju nápravu. Kládol som si otázku, èo mám teraz robi? Ale i v tej bezradnosti sa Pán o mòa
postaral. Pouil strýka, mamièkinho brata, ktorý sa za mòa prihovoril. Kadý podnik mal svoje
vzdelávacie stredisko, aj podnik Chemosvit vo Svite, volalo sa Odborné uèilite pracovných
záloh. Tam som nastúpil na odbor zámoèník. Síce so sklzom, ale uznali mi túdium v Koiciach
a dobehol som zamekané.

Kriovatka ivota a víazstvo nad pokuením
Zo koly boli do Batizoviec len 2 km, ale musel som býva na uèiliti. Priepustku sme dostávali
len kadé dva týdne. Kadý deò, po kole alebo praxi, sme mávali kolenia, záujmové krúky.
Hrávali sa i súae vo futbale medzi odbormi, v ktorých sme sa uèili. Okrem zámoèníkov to boli
sústruníci, zlievaèi, chemici. Z kadej profesie vybrali najlepích a vytvorili mustvo dorastu,
ktoré hralo za futbalový klub Svit. Vybrali aj mòa, hrávali sme krajskú súa a potom o majstra
Slovenska. Píem o tom preto, aby som ukázal, ako ma satan znova zlákal do tej istej pasce ako
v Koiciach. Hanbím sa, ale Pán mi to odpustil. Bolo to v èase, kedy sme mali zakázané spoloèné zhromadenia a mne to kvôli futbalu, ktorý sa hrával v nede¾u, vyhovovalo. Keï som
v nede¾u hral futbal a priiel domov a veèer, vedel som si na otázku: Preèo si priiel tak
neskoro? vdy vymyslie príèinu, niekedy aj takú, aby ma vetci ¾utovali. Bolelo ma, e klamem, Duch Boí ma napomínal, trápil som sa, ale satan mi naiel ospravedlnenie. Moje uèenie
trvalo dva roky, na výuènom liste stálo: Ján erfel, zámoèník pre opravu priemyselného zariadenia a stavebných mechanizmov. Po vyuèení som nastúpil pracova do zámoèníckej dielne
v národnom podniku Chemosvit vo Svite. Futbal som hrával i ïalej a klamal tie. Stále som
tàpol, e sa to dozvedia doma. Oni u aj nieèo tuili. A raz sme hrali zápas vo Svite. Vybehli
sme zo atne, aj súper a rozhodca. Tým bol, na moje ve¾ké, ale nepríjemné prekvapenie pán
uèite¾ z Batizoviec, ktorý ma uèil. Aj on bol prekvapený, pretoe poznal nau rodinu. Priiel ku
mne a hovorí: Janko, a èo ty tu? Pán uèite¾, po zápase vám vetko poviem. Aj som to urobil, ale poprosil, aby ma neprezradil. Nesplnil! Pán mu nedovolil mlèa, aby som u nemusel
klama. Avak futbal som neprestal hra, ani keï ma mamièka napomínala a tak ve¾mi prosila.
Nebolo mi to jedno, ale poslúchnu som nedokázal. Ete nejaký èas som odolával, aj klamal, e
robím cez èas. Potom mi u neverili, aj keï to bolo pravdou. Satan mi nahováral  Veï ty
môe o Bohu svedèi i tak. Nenadáva, nehreí, nepije. Aj som mu skoro uveril. Keï sme
po vyhranom zápase cestovali domov autobusom, chlapci si popili trochu vínka, zaèali spieva
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oplzlé piesne, nadávky... bolo to strané! Aj som sa ich snail napomína, ale to ich ete viac
povzbudilo. Vysmievali sa mi, zosmieòovali moje slová. Raz som taký zdeptaný priiel v noci
domov, vojdem do spálne, kde sme vetci spali a poèujem mamièku ticho vzlyka. Podiiel som
k nej a spýtal sa: Mamièka moja, preèo plaèete? Sadla si, objala ma, pobozkala a povedala:
Syn môj, mám a tak ve¾mi rada. Prestaò klama seba i nás. Tak ve¾mi ma to bolí. Ty nepatrí
tam, kde chodí. Si vlastníctvom Pána Jeia, v ktorého si uveril. Nemá ocka, ktorý by mi pomohol zápasi o teba, ale je tu ná Pán, ku ktorému volám dòom, nocou a prosím, aby ti pomohol
zvíazi nad satanom. Verím, e ma vypoèuje! Keï som to poèul a videl slzy svojej mamièky
kvôli mne, bolo mi strane. V plaèi som ju vzal do kuchyne a tam, na kolenách, hlasite volal
k môjmu Pánovi, prosil o pomoc, silu, víazstvo nad pokuením. Prial by som vám poèu modlitbu mojej mamièky, ktorá mi pomáhala zápasi a to ïakovanie na záver. Tak to dokáe len
drahá, dobrá, veriaca, milujúca matka. astný som vstal z modlitby, mysliac si, e pokuenia
u neprídu. Prili! Hneï koncom týdòa. Blíil sa zápas a ja som nepriiel na tréning. Dokonca
prili pre mòa a domov, autom, ktoré sa volalo Tatraplán. Vyèítali mamièke, e ma nepustí na
futbal: Viete, aký je to talent?! Na to im odpovedala: Nie je v mojej moci mu to zakáza, ale
zavolám ho, nech vám sám povie. Povedal som im, e moja noha u viac nevstúpi na ihrisko.
Vyèítali mi, e som sa zbláznil, keï chcem zahodi takú obrovskú príleitos, keï mám ve¾kú
perspektívu sta sa slávnym. Musel som im vysvetli, e netúim po takej sláve. Ja k vám nepatrím, viem, e tomu nerozumiete, ale ja som veriaci èlovek. Pán Jei je môj Spasite¾, túim po
Jeho sláve. "Ty si naozaj blázon!" Ete do èasu chodievali za mnou aj do práce, ale Pán Jei mi
pomohol zvíazi. V jeden deò som robil cez èas, ale naozaj, neklamal som, ako predtým.
Okolo 21. hodiny som kráèal peo domov. Vade ticho, autá vtedy nejazdili. Iiel som po chodníku cez lúku a spieval si pieseò Som vykúpený, to je pravda istá! Spieval som v tom tichu nahlas, ozývalo sa to ïaleko. Spieval, ïakoval, prosil. V dui som mal blahý mier, obrovskú rados, istotu e som spasený a dobre o tom viem, spasený tou drahocennou krvou v nebe putujem.

Duchovný rast v obecenstve svätých
Chodil som do mládee. Aj keï sme mali zákaz zhromaïovania, chodili sme do prírody, na
prechádzky, posadali do trávy a spievali tvorhlasné piesne. Pán Boh nás obdaril peknými hlasmi, do sàdc vloil novú pieseò, chválu námu Bohu za najväèí dar, za Pána Jeia Krista náho
Spasite¾a. Jednou z piesní bola: Chvá¾ kadý Boha alebo takáto: Je Pán moje svetlo a moje
spasenie a iné. Taktie sme sa modlievali a èítali z Boieho slova. Hrali biblické kvarteto a iné
hry. Boli to radostné chvíle, túili sme jeden po druhom, láska Kristova nás spájala. V roku 1956
skonèil zákaz zhromaïovania. To bolo radosti, astia! Zaèali k nám chodi aj bratia a sestry
z iných zborov, aj mláde z celého Èeskoslovenska. V roku 1958 sa v lesíku, kde boli chatky na
ubytovanie, zila mláde zo Slovenska i Èiech. Tam, v prírode, sme mávali chví¾ky pri Boom
slove, spievali, hrali, spoznávali sa. Vedúcimi boli brat Frantiek Vyhnánek s manelkou z Bratislavy a brat Josef Kurz z Prahy. Stravovanie sme mali na starosti my mladí, domáci. Sestry varili a bratia vo vozíku, zavadenom za motorkou Ondreja Michalku, vozili stravu hladným
krkom. Vdy nás u èakali. Chodili sme spolu po naich krásnych Tatrách, poèasie nám prialo.

Manelka od Boha
Vtedy som sa spoznal so svojou budúcou manelkou, Lydkou Veiglovou z Brna. Cítil som sa ako
Jakob: A tak slúil Jakob za Ráche¾ sedem rokov a bolo to v jeho oèiach ako nieko¾ko dní,
pretoe ju mal rád. (1M 29,20). Rozprávali sme sa o ivote, o zbore, mládei a svojej viere.
Keï sa stretnutie mládee skonèilo, modlieval som sa, aby som mal úplnú istotu, e patríme k sebe. Ako som sa neskôr dozvedel, robila tak aj ona. Rozhodujúcim potvrdením, e patríme k sebe
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bol, okrem viery v Pána Jeia, rovnaký postoj srdca k Boiemu slovu. Na òom sa postupne
budoval a silnel i ná vzah. Z toho obdobia som si dodnes uchoval fotografiu s jej venovaním
na zadnej strane a odkazom na Bibliu: 1. Samuelova 16,7. Priznávam, e z citátu som nevedel,
o èom hovorí ten ver. No èakal som nieèo povzbudzujúce  a aj prilo. Najprv pokorujúce,
potom povzbudzujúce, napomínajúce, nasmerovalo ma to na správnu ko¾aj. Naiel som prísluný citát v Biblii a èítal: ... ja neh¾adím na to, na èo h¾adí èlovek, pretoe èlovek h¾adí na to,
èo je pred oèami, ale Hospodin h¾adí na srdce. Videl som nielen peknú tvár, ale aj srdce
dieaa Boieho. Uvedomiac si to, hneï som bol na kolenách v pokornej i ïakovnej modlitbe.

Výchova k pripravenosti k slube
Keï u bol ná vzah zverejnený, bol som v Brne. V zhromadení ma pred vetkými privítal
brat Zeman, starí a duchovný ståp tohto zboru a neèakane vyzval k slube Boím slovom.
Vyhováral som sa, e si netrúfam vystúpi pred takým ve¾kým zhromadením, ale povedal mi,
e nemusím káza: Povedz nám nejaký príklad, èo si si èítal a pár slov k nemu. Len to, èo ti
Duch Boí kladie na srdce. Tak som poslúil, kolená sa mi triasli. Vyriadil som pozdrav od
naich bratov a sestier, predstavil sa a povedal nieko¾ko slov o tom, aká je to nesmierna milos,
e sme Boím ¾udom a je to len Jeho láska, ktorá nás spája. Len po tej láske nás ¾udia poznajú,
e sme Jeho ¾ud, Jeho uèeníkmi. Potom vystúpil brat Zeman a tak ve¾mi ma pochválil za tie
nedokonalé a slabé slová. On ich potom rozviedol do ve¾kej håbky, k poehnaniu vetkým.

Plánovanie bez oèakávania na Boha
V októbri 1957 som zosmutnel, pretoe priiel èas narukova do vojska. No stalo sa to, èo som
neèakal. Pri prehliadke mi lekár zistil vyí krvný tlak a po vyetrení v nemocnici, aj keï nezistili nijakú príèinu, som dostal odklad. Nenarukoval som teda. Bol som celý nateený a s výh¾adom, e dostanem modrú kniku som zaèal plánova svoju svadbu. Ale len ja, v Boom
pláne nebolo, e o rok bude svadba. V júni 1958 prilo predvolanie na odvod. Plný oèakávania
na modrú kniku som predstúpil pred komisiu a pána doktora, ktorý si ma dokonale poobzeral.
Zazneli slová, ktoré dodnes poèujem: Schopný radovej sluby bez chorobného nálezu! Zvolal
som: Pán doktor, ja mám vysoký tlak, nemôem by vojak, dostávam závraty! Klamal som,
hanbím sa za to. Nepomohlo! Pot¾apkal ma po pleci a povedal: To vybehá! Taký chlap a nebude vojak? Ve¾mi som zosmutnel, mylienky mi vírili hlavou. Tu mi vzili na um slová z Písma:
Oèakávaj na Hospodina, buï silný a nech je mocné tvoje srdce, a oèakávaj na Hospodina!
( 27:14); ...ale tí, ktorí oèakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily, vznáajú sa na
perutiach ako orly, beia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú... (Iz 40:31).

Výchova k presnosti a hodnovernosti
V deò odchodu na vojenskú slubu som cestoval najprv do Prahy, kde nás mali rozdeli do prísluných vojenských posádok. Bol som smutný, oèi zaslzené, nevnímal som ani krik opitých
regrútov. Cesta trvala dlho. V Prahe som sa dozvedel, e pôjdem k vojenskej posádke v Nýrsku.
V tom rozruení som poèul Írsko. Bol som ve¾mi prekvapený, ale rýchlo, aby som to stihol
oznámi domov a do Brna, napísal som na korepondenèný lístok  idem do Írska. Úloha
splnená, nebol èas na dlhé rozmý¾anie, prestúpili sme do vlaku smer Plzeò, v Plzni na Klatovy
a z Klatov smer Nýrsko. Vtedy mi svitlo, ako som to poplietol. Keï prila správa do Brna a môj
budúci svokor si ju preèítal, zavolal Lydke do práce, e idem do Írska, teda do cudzineckej légie.
To bolo strachu a plaèu so slovami: Chudák chlapec, ten si toho vytrpí. A po týdni dostali
odo mòa správu, e som v Nýrsku, aby mi odpustili môj omyl.
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Boí výcvik v poslunosti
Vojenèina bola tvrdá, výcvik ve¾mi aký, nároèný, prila zima, dáï, sneh, mrazy. Ubytovaní
sme boli v starých nemeckých lágroch. Malé okienka, niekde namiesto skla drevené lepenky.
Poschodové postele, v jednom baraku nás bolo 125 vojakov. iadna skrinka na veci, jedine
drevený kufor, v ktorom bolo vetko. V jednom rozhovore nám brat Siracký povedal. Bratia,
keï prídete do kasární a budete ubytovaní, prvé, èo spravíte, vyloíte bibliu na stôl, lebo na
druhý deò to bude aké a potom deò èo deò aie. Neurobil som to, nemal som ju kde poloi.
Stola nebolo, skrine nebolo. Okrem kufra a hokerlíka, tak sa volal ten stolèek, na ktorom sme
mali v komínku poskladaný denný odev, keï sme ili veèer spa. Mal nám slúi aj na sedenie, ale ve¾a si nás neuil, ani my jeho. Vetko bolo v pokluse. Moja biblia ostala dole v kufri.
Myslel som si, e po upokojení situácie ju vyberiem a dám na poste¾ pod podhlavník. Èas nebol,
ostala v kufri. A na Vianoce som ju chcel vybra, ale keï som uvidel ako vyzerá, ve¾mi som
sa rozplakal. Zavlhnutá, na obale pleseò. Dodnes ju mám ako svedectvo neposlúchnutej rady.
Z ¾udskej stránky to naozaj nebolo moné, neboli podmienky, ani èas poslúchnu radu. Pred
¾uïmi som nevinný, ale pred Bohom moja obhajoba neuspeje. Mal som to poveda Jemu a mal
by som silu to urobi. Boli by mi ju v posteli nali a zavolali na výsluch, kde som mohol vyda
o sebe svedectvo kto som, komu patrím a èo biblia pre mòa znamená. Viem, e by mi ju boli
vzali, zavreli do vitríny na tábe a po èase vrátili. No mohli by poèu o svojom Spasite¾ovi. Aj
táto situácia formovala môj duchovný ivot. Aj listy od mojej budúcej manelky boli pre mòa
nesmiernou pomocou, silou, poteením, povzbudením tak potrebným v mojej situácii. Opísala
èo preberali na mládei, èo nového v zbore, kto slúil Boím slovom a hlavné mylienky z hovoreného slova. Aj to formovalo môj ivot. Dnes si u s úsmevom premietam, ako netrpezlivo
som oèakával kadý list vykúpený alebo 30 klikmi, alebo 10 zhybmi na hrazde, ako som si to
striedal a ako som, keï ila na nau rotu sluba s potou, u visel na hrazde alebo bol v cvièebnej polohe na zemi pripravený na prísluný poèet klík. Ale potom, ani si to neviete predstavi,
sediac na drevenom vojenskom kufri, som èítal slová, ktorými mi Pán vlieval novú silu na kadý
deò, duchovnú i telesnú.

ivot v manelstve a v spoloènosti
Do manelského stavu som vstúpil 24. 10. 1959, v ktorom sme s mojou milovanou manelkou
preili viac ako 41 rokov, presne 15084 dní, kým si ju Pán vzal do svojej slávy. Keï sme sa rozhodovali, kde budeme i, èi v Brne alebo Batizovciach, èi by súhlasila s Batizovcami, otvorila
Písmo a èítala: ...kam ty pôjde, ta pôjdem i ja a kde ty bude býva, tam budem býva i ja,
tvoj ¾ud môj ¾ud a tvoj Boh môj Boh. Kde ty zomrie, tam zomriem i ja a tam budem pochovaná. Nech mi tak uèiní Hospodin a tak nech pridá e iba smr ma odlúèi od teba. (Rt 1:16-17).
Keï píem tieto slová, ona je u 18 rokov v novom domove, nie rukou uèinenom, ktorý pre
nás postavil sám Boh: Lebo vieme, e keby ná pozemský dom stánu bol zborený, máme
stavänie od Boha, dom, nie rukou uèinený, veèný v nebesiach. (2K 5,1). I keï mi ve¾mi chýba, nereptám, prijímam z Písma od svojho Teite¾a Boiu prítomnos, potechu, útechu, silu na
kadý deò s výh¾adom hore na ten vrch Sion, mesto ivého Boha, nebeský Jeruzalem, myriady
anjelov a nespoèítate¾né mnostvo spasených, oèistených krvou Baránkovou, kam vojdem a budeme spieva tú novú pieseò na oslavu Spasite¾a a náho nebeského Otca (d 12,22-24; Zj 5,9-10).
Na sobá v Batizovciach som odchádzal z kasární po roku vojenskej sluby, na ktorú som
dostal týdeò dovolenky. aké bolo lúèenie spä. Ete rok vojenèiny. Bol to aký rok pre nás
oboch. Koneène nastal deò odchodu do civilu 1. 10. 1960. Odlúèenie skonèilo. Zaèalo sa budovanie vetkého potrebného k ivotu v manelstve. Pozemok sme mali svoj a tak som s modlitbou a pomocou Boou zaèal kopa základy pre ná dom a s Boou pomocou i dokonèil. Bez
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Boieho poehnania je daromné nae namáhanie ako pri budovaní domu tak i manelstva: Ak
nebude Hospodin stava dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú... ( 128,1). Ve¾kou
pomocou mi bol brat Pa¾ko a manelka, ktorá okrem stravy pre stavebníkov, pomáhala aj pri
murovaní prieèok. Do svojho domu sme sa nasahovali 24. 12. 1962.
Pán nám dal postupne 4 deti. Syna Duana a dcéry Janku, Zuzku a Lydku. Manelka zostala 14 rokov doma, aby sa starala o domácnos a výchovu naich detí. Od malièka ich vyuèovala
a viedla k Pánovi Jeiovi. Vodili sme ich do zhromadenia, besiedky, chodili na mláde aj do
zborového spevokolu.

Práca a uitoènos v spoloènosti
Ja som pracoval vo fabrike vo Svite, okrem toho som robil ¾uïom v dedine, ba i na okolí ústredné kúrenie, kúpe¾ne, komplet vodu, odpad. Nové pece na ústredné kúrenie, ohrievaèe vody,
bojlery a tie iné práce. Ploty, brány, vetko, èo je zo eleza. Len ústredných kúrení bolo vye
150 domov. Poviete si, e sa chválim. Nie! Len aby mladí ¾udia vedeli, èo je to práca. Za to, èo
som urobil, môem ïakova Bohu. Aj som ïakoval a ïakujem. Vo vetkom to bola len milos
Boia a Jeho pomoc. Obdaril ma silou, zdravím, múdrosou a svojou milosou, aby bol v zhode
s Jeho vô¾ou: Verné je to slovo, a chcem, aby si o tom vetkom pevne dotvrdzoval, aby tí, ktorí
uverili Bohu, h¾adeli kona dobré skutky. To je to, èo je dobré a uitoèné ¾uïom. (Tt 3,8).

ivot v Batizovskom zbore po roku 1956
Boli to poehnané roky, kedy ná zbor il bez oh¾adu na duchovne neièlivé spoloèenské zriadenie ako jedna Boia rodina a prekvital. I keï sme mali urèité veci zakázané, napr. schádza sa
na verejnosti, krst v rieke, aj tak bratia krstili. Nebol prítomný celý zbor, len nieko¾ko bratov,
sestier a príbuzní. Boli sme ve¾kým zborom, viac ako 120 bratov, sestier a detí. Slúiacich bratov bolo 25 i viac, keï sa u i mladí bratia v krátkych príhovoroch pripájali. Schádzali sme sa
v zhromadení u bratov Michalkovcov. Keï sme mali mesaèné zhromadenie a pozvaného slúiaceho brata z iného zboru, miestnos nám u nestaèila. Zmestilo sa do nej 100 ¾udí, bývalo to
plné, niektorí sedávali v predsienke alebo stáli na schodoch. Museli sme sa zaobera stavbou
nového zborového domu. O tom sa zmienim neskôr. Nemôem nespomenú chvíle, keï sme sa
vdy v nede¾u po zhromadení schádzali v prírode, volali sme to pod brehom. ¼udia z dediny
tomu dali názov baptistický areál. Celé rodiny, mamièky s demi, sa tam stretávali, aj starí bratia a sestry sa prili pozrie. Mávali sme tam aj táboráky, varili gulá. Vetko sa to dialo v láske.
Mali sme sa ve¾mi radi a mali sme k sebe blízko. ia¾, dnes to tak u nie je. Nastala zmena.
Skonèí zhromadenie, dovidenia, my chceme súkromie. U neplatí nápis  A boli vetci spolu, ale
skôr  kadý na svojom piesoèku. Satan sa raduje. Porozmý¾ajte nad tým, mladí bratia, sestry!

Stavba zborového domu a Boia pomoc
Mylienkou o zborovom dome sme sa zaèali zaobera v r.1984, pretoe sme nemali miestnos,
kde by sa konali celotátne konferencie naich zborov. Keï bol vypracovaný projekt zaèal brat
Ján Javorník, zástupca Kresanských zborov na Slovensku, aké rokovania na ministerstve
kultúry a kolstva o súhlas so stavbou zborového domu. Boli to hodiny a hodiny vysvet¾ovania
naèo nám je to a pod. Vtedy sme hovorili, e na ministerstvo chodia dvaja: Ná Pán a brat
Javorník, podporovaný modlitbami mnohých bratov a sestier v Èeskoslovensku. Keï po mnohých rokovaniach na nakoniec ministerstvo kultúry a kolstva projekt schválilo, mysleli sme,
e to ïalej, na niích riadiacich stupòoch u pôjde bez problémov. Mýlili sme sa. Na úrovni
náho okresu nastal ete tvrdí odpor a prieahy. Mnoho ráz sme museli projekt prerába, ne
nám bolo napokon vydané stavené povolenie. S ve¾kou túbou, vïakou a odhodlaním sme sa
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pustili do stavby. No priiel za nami predseda MNV (Miestneho národného výboru) s príkazom
stavbu zastavi. Ako dôvod uviedol, e sme poruili projekt. Ale nebola to pravda. Práce stáli
pol roka a niektorí spoluobèania nám hovorili, e u nebudeme ïalej stava a bude tam klub
mládee. Zabudli, e nad nami bdie ná mocný Pán. Opä boli vysielané modlitby bratov a sestier k Nemu. Bola to ve¾ká skúka viery. Napokon bol za zvlátnych okolností v okresnom riadiacom orgáne zosadený funkcionár, ktorý dal prácu zastavi. Bol to zázrak v naich oèiach a dôkaz Boej moci. Po pol roku prila správa o pokraèovaní stavby. A my sme velebili náho nebeského Otca a robíme tak dodnes. Zborový dom bol otvorený 16. 11. 1986. Zilo sa vtedy mnoho bratov a sestier z celého Èeskoslovenska, i zo zahranièia i zástupcovia úradov. Zazneli príspevky
mnohých hostí, znelo prvýkrát Boie slovo a modlitby na oslavu Boiu. Nae srdcia horeli ve¾kou vïakou a radosou. Odvtedy u ubehlo 33 rokov. Mnohí pracovníci, budovatelia sú u u Pána, vetci sme zostarli, ale nikdy nezabudneme na predivnú Boiu milos preukázanú naproti
nám. Sme vïaèní za spoloèné chvíle, ktoré sme preili a preívame v tomto dome, pri nohách
náho Pána. Dve konferencie Kresanských zborov Èeskoslovenska, mládenícke konferencie,
pravidelný kadoroèný krst, stretnutia starích bratov, mesaèné zhromadenia, mimoriadne
zhromadenia, pobyty mládee, detí, svadby, pohreby a nae pravidelné zhromadenia, besiedky, mláde. Tento zborový dom sme postavili, vrátane búracích prác starého domu za 242 dní.
Pre ¾udí, ktorí to sledovali to bolo zázrakom. Práce sme financovali z darov bratov a sestier náho zboru, kde niektoré rodiny darovali vetky úspory, èo mali na kúpu auta alebo nového nábytku. Taktie nám pomohli vetky zbory a zhromadenia a aj jednotlivci z celej republiky. Ve¾a
prác sme zvládli sami, tie pomohli aj bratia remeselníci z iných zborov. Vïaka vám vetkým!
Nebudem menova, zapísané je to v nebi. Aj mne bolo dopriate zdravie aj múdros, e som mohol tie prispie svojou prácou na spoloènom diele. Nemôem sa nepoïakova zvlá sestrám,
ktoré nás ivili, varili také dobré a chutné jedlá, ba nosili nám ich a na stavbu. Potom zo stavby urobili krásny príbytok. Vyèistili, vyumývali vetko. Keï si to teraz predstavujem, chveje sa
mi hlas aj srdce vïaènosou a oèi mám plné såz. Vïaka ti Pane, vïaka vám, bratia a sestry.

Záver
Keïe je to zamyslenie sa nad Boím dielom a Jeho milosou v mojom ivote po doití 80
rokov, vyznávam, e len milosou Boou, ktorá ma formovala a múdrosou, ktorá mi bola
dávaná zhora, som bol zapájaný do sluby Boiemu slovu, zmocnený Duchom Boím ako v domácom ale aj iných zboroch v Èeskoslovensku. Keï sme chodievali ete s manelkou a potom
u aj sám do bývalej Juhoslávie, potom do Srbska a navtevovali zbory Boie, aj tam mi bola
daná milos poslúi Boím slovom. Bolo pre mòa ve¾kým povzbudením vidie lásku, úprimnos a pohostinnos bratov a sestier v tejto krajine. Spomeniem niektoré zbory: Báèsky Petrovec, Kulpín, Kysáè, Ilok, Jabuka, Stará Pazova, Mitrovica, Nový Sad, Belehrad, Rijeka, Kovaèica, Padina, Pleternica. Taktie V ÈR: v Brne, Heøpiciach, Zábøehu. Od roku 2004 dodnes prispievam èlánkami do denného èítania Cestou ivota. Tie som prispel nieko¾kými èlánkami do
náho èasopisu Kresan. Píem to v bázni, pokore, slabosti. Nie ja som to písal, nie ja som to
kázal, ale milos Boia, ktorá je so mnou.
Neviem, ko¾ko dní, èi rokov mi Otec nebeský ete pridá, ale jedno viem iste, e Jeho milos
a láska ma bude sprevádza do konca môjho ivota. A potom budem naveky v dome Otcovom,
s Ním a so svojím Spasite¾om. A spolu s vykúpeným ¾udom, s tým nespoèítate¾ným zástupom
spasených, budem spieva novú pieseò, ïakova a velebi Boha.
Spievame krásnu pieseò, kde sa pisate¾ pýta a my spolu s ním:

Ó, ako to len bude, keï slávny uzrie cie¾, keï naveky a z boja vychváti Spasite¾?!
Triumfom skonèí viera, nádej sa naplní, veènosti svetlo slávne a krásou oslní.
Zrie bude krá¾ov Krá¾a v nebesiach tvárou v tvár, zloí Mu k nohám vïaku, e
dal ti spásy dar.
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Zotrvávali pri lámaní chleba - osoba a dielo
Pána Jeia Krista
Úvahy zamerané na osobu a dielo Pána Jeia Krista.

Splodenie je preduloenie

Miroslav Vyhnánek

PREDULOENIE
Oznámiac nám tajomstvo svojej vôle
pod¾a svojej ¾úbosti, ktorú si preduloil
v sebe... (Ef 1,9)
Preduloenie je v Bohu skrytý úmysel,
suverénne rozhodnutie sa pre nieèo, závisiace len na Bohu. Keï premý¾ame o Boom preduloení, premý¾ame o Bohu pred
zaloením sveta.
Tento poh¾ad na Boha mali u i starozákonní proroci.
Moji sa modlí v alme 90,2: Prv ako
boli splodené vrchy, a prv ako si rodite¾sky sformoval zem a okruh sveta, od
veku na vek si ty silný Boh.
Rovnaký poh¾ad mali aj na splodenú Boiu múdros.
alamún napísal v Prísloví 8, 23-25 o preduloení Spasite¾a: Ustanovená som od
veku, od poèiatku, prv ako bola zem.
Prv ako boli vrchy zapustené do základov, prv ako boli brehy, bola som splodená. ...ktorého preduloil Boh za obe
zmierenia... (R 3,26).

Tak ako boli splodené vrchy a rodite¾sky
sformovaná zem a svet, tak bola splodená
i Boia múdros o spasení sveta prv ako bol
svet. Oboje vzniklo v Bohu pred zaloením
sveta. Ako mylienka stvorenia, tak i spasenia. Stvorenie závislé výluène na Boej múdrosti a veènej moci a Spasenie sveta závislé na Boej Múdrosti  ktorou je Kristus a na
Boom zmilovaní v Kristu. Oba texty opisujú preduloenie, v Bohu skrytý úmysel, suverénne rozhodnutie sa pre nieèo, závisiace len na Boskom charaktere. Preto aj
uskutoènenie preduloenia o stvorení a spasení sveta preduloil Boh samému sebe.
Preto Písmo zaèína slovami: Na poèiatku stvoril Boh nebesia a zem. (1M 1,1).
Preto èítame o Synovi v liste idom 1,3:
...ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc vetko slovom svojej moci a uèiniac si skrze samého seba oèistenie od naich hriechov
posadil sa po pravici Velièenstva na výsostiach....
Preto èítame v liste Rimanom 11,36: Lebo z neho, skrze neho a pre neho je vetko. Jemu sláva na veky. Ameò.

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.
Cestou ivotem, roèník 18., 4. 3. 1959

OSLAVOVANIE
Z CELÉHO SRDCA (upravené)
Oslavova budem Hospodina celým
srdcom, v rade priamych a v zhromadení.
Ve¾ké sú skutky Hospodinove, h¾adané vetkým, ktorí majú v nich zá¾ubu.
Jeho dielo je velièenstvom a nádherou
a jeho spravodlivos stojí na veènos.
Uèinil svojim divom pamiatku: milostivý
a ¾útostivý je Hospodin. (alm 111,1-4)

Podmienkou oslavovania je ma srdce i myse¾ naplnené radosou a vïaènosou. Oslavova Hospodina a Pána Jeia Krista znamená ma srdce naplnené vïaènosou zo
spasenia a radosou z toho, e nás Pán Jei vykúpil pre veèný ivot a vyjadri Mu to
v piesòach a v modlitbách v zhromadení.
Slávi Ho z celého srdca znamená zaobera sa Ním a Jeho dielom. Myslime na Jeho
dielo za nás pri Jeho Pamiatke, poznávajme
ho v jeho celku i podrobnostiach, obdivujme
jeho ve¾kos, nezmenite¾nos a krásu a nech
rozozvuèí Jeho milosrdenstvo i spravodlivos
nae srdcia chválou a oslavou Jeho mena.
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Èiòte pokánie a verte
v evanjelium. (Mk 1,15)
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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