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ÚVOD
Miroslav Vyhnánek

MY KÁEME
UKRIOVANÉHO KRISTA
Milí èitatelia, nadpis je výrok apotola
Pavla, ktorý ho povedal v mene vetkých apotolov. Preto píe: My.
Fakt, e Kristus bol ukriovaný, je v naej
zemi veobecne známy. Je ale aj taký
dôleitý, ako bol apotolom? Im sa stala
smr Pána Jeia spasením ich duí od
ich hriechov. Preto bola taká dôleitá
pre nich. Kázali vetkým ¾uïom radostnú
správu, e Kristus zomrel za ich hriechy,
aby òou boli zachránení mnohí ïalí od
svojich hriechov. Hovorili o Spasite¾ovi
hrienikov, o Boom Synovi, ktorý zostúpil z neba, aby zomrel za hriechy celého
sveta pod¾a Písem, pre odpustenie hriechov kadému, kto uverí tejto radostnej
správe z neba od Boha.

Apotol Peter kázal
svojmu národu:
...Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých,
aby nás priviedol k Bohu... (1Pt 3,18).

A zhromadeným v dome
rímskeho velite¾a stotiny,
Kornelia, kázal:
...slovo, ktoré poslal Boh synom Izraelovým zvestujúc pokoj skrze Jeia
Krista  a on je Pánom vetkého,
...ktorého i zabili povesiac na drevo.
Toho Boh vzkriesil tretieho dòa...
Jemu vydávajú svedectvo vetci proroci, e odpustenie hriechov dostane
skrze Jeho meno kadý, kto verí v Neho (Sk 10, 39.43).

Apotol Ján kázal spolu
s Petrom v Jeruzaleme:
Mui, Izraeliti,... Boh naich otcov
oslávil svojho Syna Jeia, ktorého ste
vy pravda vydali a zapreli ste ho pred
tvárou Piláta... toho Svätého a Spravodlivého a iadali ste si, aby vám daroval mua vraha, a Kniea ivota ste
zabili, ktorého Boh vzkriesil z màtvych,
èoho sme my svedkami... A teraz viem
e ste to urobili v nevedomosti a Boh,
èo predzvestoval skrze ústa svojich
prorokov, toti, e jeho Kristus bude
trpie, takto splnil. A tak èiòte pokánie
a obráte sa, aby sa vytreli vae hriechy... (Sk 3,13-19).

Apotol Pavol, keï uveril
v Pána Jeia a bol v Damaku:
Hneï hlásal v synagógach Jeia
Krista, e je On Syn Boí. (Sk 9,20).

A neskôr v Jeruzaleme:
Mui, bratia, synovia rodu Abrahámovho a ktorí sa medzi vami boja Boha, vám je poslané slovo tohto spasenia. Lebo tí, ktorí bývajú v Jeruzaleme,
a ich knieatá nepoznajúc ho odsúdili
a tak hlasy prorokov, ktoré sa èítajú
kadú sobotu, naplnili. A hoci nenali
nijakej príèiny smrti, prosili Piláta,
eby ho zabili. A keï dokonali vetko,
èo je napísané o òom, sòali ho z dreva
a poloili do hrobu. Ale Boh ho vzkriesil z màtvych... Nech vám je tedy známe,... e skrze toho sa vám zvestuje
odpustenie hriechov a od vetkého,
od èoho ste nemohli by ospravedlnení, v òom sa ospravedlòuje kadý,
kto verí (Sk 13,26-30,38-39).
Milí èitatelia, vtedy mnohí uverili
svedectvu Boha v Písmach, e Kristus je
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Jeho svätý, spravodlivý Syn, ktorého
poslal na svet, aby bol ukriovaný za
hrienych ¾udí, aby na základe Jeho preliatej krvi, odpustil hriechy kadému, kto
uverí v Neho.
Milý èitate¾, kto je Tebe Kristus? Boh
prehlásil pri Jeho krste e je Boí Syn,
Svätý  bez viny a Spravodlivý  bez
hriechu: A keï bol Jei pokrstený,
hneï vystúpil z vody, a h¾a, otvorili sa
mu nebesia, a videl Ducha Boieho,
ktorý zostupoval akoby holubica a prichádzal na neho. A h¾a, bolo poèu
hlas z neba, ktorý hovoril: Toto je ten
môj milovaný Syn, v ktorom sa mi
za¾úbilo (Mt 3,16-17).
Keï uverí tomuto Boiemu svedectvu o Jeho Synovi, nezostane ¾ahostajný
k ukriovaniu Pána Jeia. Jedineènos
ukriovania Pána Jeia je v Jeho osobe. On je ná Boh Spasite¾, plný lásky
k hrienikom, ktorý zostúpil zo svojho
trónu v nebi nato, aby vo svojom svätom
tele podstúpil smr za hriechy celého
sveta, za kadého jedného, aj za Teba
milý èitate¾. Aj Teba miluje. Aj za Tvoje
hriechy prelial svoju svätú krv, aj kvôli
Tebe hrienemu, nespravodlivému pred
Bohom okúsil smr, aj kvôli Tvojmu ospravedlneniu pred Bohom vstal z màtvych,
aby si sa stal v oèiach Svätého Boha po
Boom oèistení dokonale èistý a pred
Spravodlivým Bohom obleèený v Boiu
spravodlivos a dosiahol Boí pokoj skrze
smr a vzkriesenie svojho Boha a Spasite¾a, Pána Jeia Krista.
To je Boie evanjelium, Boia radostná správa pre hrienika, ktorý sa chce
zbavi svojich hriechov, ktorý h¾adá monos zbavi sa ich raz a navdy, aby na
jeho svedomí nezostal pred Bohom ani
jediný. Tú istotu Ti podáva sám Boh vo
svojom vyhlásení o odpustení hriechov
preto, e za ne u okúsil smr Svätý Syn
Boí, Kristus: Jemu vydávajú svedectvo vetci proroci, e odpustenie hriechov dostane skrze Jeho meno kadý,
kto verí v Neho.

KRESAN
Prijmi Boie evanjelium, to ktoré kázal
Pán Jei a Jeho apotoli: Tak je napísané, a tak musel Kristus trpie a vsta
z màtvych tretieho dòa a musí by kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi vetkými národmi
poènúc od Jeruzalema (L 24,46-47).
Milý èitate¾, uèiò pokánie, vyznaj Pánovi Jeiovi svoje hriechy a ver v evanjelium. Prijmi Pána Jeia za svojho Spasite¾a a Pána pod¾a Boieho svedectva.
Prijmi odpustenie hriechov z Boieho
zas¾úbenia. Nechaj sa Boou pravdou
oèisti od svojich hriechov. Vyznaj Bohu:
Verím, e Boí Syn zomrel aj za moje
hriechy, Spravodlivý za mòa nespravodlivého, Svätý za mòa neèistého. Verím, e
vstal z màtvych. On je môj Spasite¾ a Pán.
Neuveri Bohu znamená nie menej
ako z Boha urobi luhára. Ak prijímame
svedectvo ¾udí, svedectvo Boha je väèie... Ten, kto neverí Bohu, ten ho urobil luhárom, pretoe neuveril svedectvu, ktoré vysvedèil Boh o svojom Synovi. (1J 5,9-10)
Veri viac ¾udským náboenským autoritám v otázke odpustenia hriechov ako
Bohu je nádej spasenia z ¾udských s¾ubov, ktorá sa nesplní. Len tomu je skutoène odpustené, komu Boh odpustí pre
smr svojho Syna, a len ten, koho Boh
ospravedlní pre smr svojho Syna, ten je
spravodlivý u Boha. To je èlovek, ktorý
má nádej spasenia zaloenú na Boom
svedectve, o ktorom svedèí Písmo, e
nebude sklamaný: Lebo Písmo hovorí:
Nikto, kto verí v Neho, nebude zahanbený. (R 10,11). Písmo blahoslaví èloveka, ktorý vloil svoju nádej v Pána Jeia Krista: Blahoslavení, ktorým sú odpustené neprávosti a ktorých hriech je
prikrytý. Blahoslavený èlovek, ktorému Pán nepoèíta hriechu (R 6,7-8).
Milý môj èitate¾, Písmo sa a pýta:
Èo tedy povieme na to? (R 8,31)
A napomína: Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To jest to
slovo, ktoré káeme. Lebo keï vyzná
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Pána Jeia svojimi ústami a uverí vo
svojom srdci, e ho Boh vzkriesil z màtvych, bude spasený. Lebo srdcom sa
verí na spravodlivos a ústami sa vy-

znáva na spasenie. Lebo Písmo hovorí:
Nikto, kto verí v neho nebude zahanbený... Lebo kadý, kto bude vzýva meno Pánovo, bude spasený (R 10,8-13).

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.

H. A. Cameron

Kresan, roèník I., júl 1948, èíslo 7

NÁSLEDKY VO¼BY
Jeden z význaèných divov Nového Zákona je Boia dlhozhovievavos preukázaná Herodesovej krá¾ovskej rodine.
Skúmaním Herodesovho rodokmeòa
zistíme, e siaha a k Ezavovi, ktorý bol
ich praotec. Meno Ezav znamená: èervený, krvavý, zemský. Ezav bol èlovek,
ktorý il len pre prítomnos, moc a rozkoe. Za ne bol ochotný zaplati kadú
cenu. Aby ich dosiahol, vzdal sa osobitnej
Boej priazne. Jeho bohom bolo brucho,
preto stál len o zemské veci, ako nám to
opisuje Písmo: Aby nebol niekto smilník ako Ezav, ktorý za jeden pokrm predal svoje prvorodenstvo (d 12,16).
Za tanier oovice dal poehnanie prvorodenstva: A jedol a pil a vstal a iiel,
a tak pohrdol Ezav prvorodenstvom
(1M 25,34). O tyridsa rokov pozdejie
chcel dosiahnu toto právo prvorodenstva, ale ho nedosiahol, hoci ho so slzami
h¾adal. Jeho rozhodnutie bolo uznané
v nebi, preto bolo nezmenite¾né.
V ilách Herodesa Ve¾kého prúdila krv
Ezava z Edomu, lebo Herodes bol Edomita (Idumea). Svetská história o òom
hovorí, e bol ako Ezav, chytrý po¾ovník.
Herodes vak po¾oval na due a mstil sa
nepriate¾om i svojej rodine. Zavradil
svoju manelku Marianne aj svojich troch

synov. Jeho ivotopis je napísaný èerveným atramentom. V jeho ivote nastal
deò, v ktorý musel urobi vo¾bu, ktorá rozhodla o jeho mieste vo veènosti. Jeho
rozhodnutie bolo ako Ezavovi  zhubné.
Dávno predpovedaný a túobne èakaný Mesiá sa narodil v judskom Betleheme. To sa stalo za kra¾ovania Herodesa,
ktorý keï to poèul, zarmútil sa. Preèo?
Veï ako id mal s radosou víta Pánovho Pomazaného. S radosou sa mal
vzda trónu v prospech pravého Krá¾a
Izraela. On vak premárnil svoju príleitos, keï sa postavil proti Pánovmu Pomazanému a chcel Ho zahubi. Bola to
vo¾ba znesvätenej osoby, zlého èloveka
Herodesa. No neuíval dlho trón. Zomrel
v Jerichu v ten istý rok, keï sa Pán narodil. Zomrel vo ve¾kých bolestiach duevných i telesných.
O tridsa rokov neskorie, bol krá¾om
v Galilei Herodesov syn (Herodes Antipas). Poèas svojej návtevy Ve¾konoèného sviatku v Jeruzaleme sa osobne stretol s Pánom Jeiom Kristom. S akým
výsledkom? A keï videl Herodes Jeia, zaradoval sa ve¾mi, lebo ho u oddávna chcel vidie, pretoe mnoho
slýchal o òom a nadejal sa, e ho uvidí
uèini nejaký div. A pýtal sa ho mnohými reèami, ale on mu nièoho neodpovedal. A stáli tam najvyí kòazi
a zákonníci prudko na neho alujúc.
A potom, keï ním pohrdol Herodes so
svojím vojskom a naposmieval sa mu,
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obliekol ho do skvelého rúcha a poslal
ho spä k Pilátovi. A Pilát a Herodes
stali sa priate¾mi jeden s druhým toho
dòa, lebo predtým si boli nepriate¾mi
(L 23,8-12). Úbohý Herodes! Iste nemyslel na to, e sa stretol s Pánom, aby sa
splnilo proroctvo, pod¾a ktorého sa mali
zemskí králi postavi proti Hospodinovi
a Jeho Kristovi: Králi zeme sa stavajú
a knieatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému
( 2,2). Ty, ktorý si povedal skrze ústa
Dávida, svojho sluobníka: Preèo sa
búria národy a ¾udia zmý¾ajú márne
veci? Postavili sa králi zeme a knieatá sa dovedna zili proti Hospodinovi
a proti jeho Pomazanému. Lebo sa naozaj zili v tomto meste (Jeruzalem) na
tvojho svätého Sluobníka Jeia, ktorého si pomazal, Herodes a Pontský
Pilát s pohanmi aj s izraelským ¾udom... (Sk 4,25-27).
Otec Herodesa Antipasa chcel Krista
zavradi pri Jeho narodení. On, jeho syn,
sa Kristovi naposmieval pri Jeho smrti.
Èo za biedne rozhodnutie urobil tento
èlovek. História o òom hovorí, e stratil
trón a zomrel vo vyhnanstve v panielsku
(Hispánia).
Minulo ïalích desa rokov a na trón
zasadol Herodes Agrippa I., vnuk Herodesa Ve¾kého. Verný krvavej tradícii svojich krá¾ovských predkov, získava popularitu prenasledovaním kresanov: V tom
èase priloil krá¾ Herodes ruky trápi
niektorých z cirkvi a zabil Jakoba,
brata Jánovho, meèom. A keï videl, e
sa to ¾úbilo idom, umienil si, zaja
ete i Petra (Sk 12,1-3). Rozhodol sa,
e nechá popravi aj druhého apotola,
aby pripravil zástupu zábavu. Petrove
záhadné zmiznutie spomedzi stráiacich
vojakov ho malo zastavi v jeho ialenom
behu za kariérou. On miesto toho nechal
popravi vojakov stráiacich uväzneného
Petra, ponáh¾al sa do Cezáree k zábavám. Tlieskanie zástupu mu bolo milie,
ako kázanie Kristových apotolov. I on si

KRESAN
vyvolil to, èo mu bolo na záhubu. Na
slávnostiach v Cezárei, ktoré boli usporiadané na poèes cisára, predstúpil pred
¾ud v strieborných atách, ktoré sa na
òom leskli v jase slnka a prehovoril k nim.
Po slávnostnej reèi ho zástup oslavoval
ako Boha a on tú slávu prijímal.
idovský historik Jozefus Flavius hovorí, e hneï na to ho schvátili prudké
bolesti, v ktorých o pä dní neskôr skonal.
Evanjelista Luká napísal, e ten istý anjel, ktorý vyslobodil Petra z väzenia, vykonal súd nad Herodesom: Potom na
urèený deò sa obliekol Herodes do
krá¾ovského rúcha, sadol si na prestol
a povedal k nim reè. A ¾ud privolával:
To je hlas Boí a nie hlas èloveka! Ale
anjel Pánov ho naskutku ranil za to, e
nedal slávy Bohu, a dali sa ho ra
èervy a zomrel (Sk 12,21-23).
Posledný krá¾ z tohto krá¾ovského rodu bol Herodes Agrippa II., pravnuk Herodesa I. Cisár Klaudius mu dal titul krá¾a,
ktorý vládol nad Filipou a Liziou. Tomuto
Herodesovi bola daná jedineèná príleitos stretnú sa s apotolom Pavlom:
A keï pominulo nieko¾ko dní, prili
do Cezáre krá¾ Agrippa i Bernika, pozdravi Festa. A ako tam trávili viacej
dní, predniesol Festus krá¾ovi vec
Pavlovu a povedal: Felix tu zanechal
nejakého mua, väzòa, o ktorého, keï
som bol v Jeruzaleme, prili ku mne
najvyí kòazi a starí idov a iadali
ho odsúdi... Ale mali s ním akési
kriepky o svoje vlastné náboenstvo
a o akéhosi zomrelého Jeia, o ktorom istil Pavol, e ije... A Agrippa povedal Festovi: Chcel by som i sám poèu èloveka (Sk 25,13-22). Osobné svedectvo apotola Pavla a jeho výzva: Èi
verí, krá¾u Agrippa, prorokom? Viem,
e verí (Sk 26,1-27) tak zapôsobili na
tohto posledného Herodesa, e povedal:
Bez mála by si ma nahovoril sta sa
kresanom (Sk 26,28). Ale Pavlove
vrelé slová rýchlo zhasli v chladnom rozhodnutí tohto zmyselného vladára a jeho
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vo¾ba rozhodla o záhube jeho due. Aj on
stratil korunu a krá¾ovstvo a zomrel v Ríme.
Túba po moci u Herodesa Ve¾kého,
milovanie rozkoí u jeho syna Herodesa
Tetrarcha, popularita jeho vnuka a pompa
jeho pravnuka, boli omrvinky, za ktoré títo predali práva svojho prvorodenstva.
Napriek priamemu stretnutiu s Kristom
a rozhovoru s Jeho ve¾kým apotolom,
pohrdli Boou radou a zahynuli. Èi ale
Boia trpezlivos pri týchto ¾uïoch vyla
úplne na zmar? Èi nikto z ich okruhu
neuchopil ruku Boej milosti? Èi nebolo
takého, kto by konal správne? Áno, je
jedna výnimka v tomto zozname skazených ¾udí.
Manahen, nevlastný brat Herodesa
Tetrarchu, sa stal trofejou Boej milosti:
A boli v Antiochii, v tamojom zbore,
niektorí proroci a uèitelia, Barnabá
a imon, zvaný Niger, a Lucius Cyrenenský a Manahen, ktorý bol vychovaný s tetrachom Herodesom, a Saul
(Sk 13,1). Vychovaný s Herodesom. Spolu rástli, bavili sa, spolu sa uèili tie isté
úlohy. Spolu boli uèení na tom istom
krá¾ovskom dvore. Uívali tie isté rozkoe
a radovánky. Podstúpili spoloèné akosti. Boli kamaráti a spoloèníkmi v ivote.
Priiel ale èas, kedy sa ich cesty rozili.
Mono sprevádzal Manahen Herodesa
na spomenuté slávnosti do Jeruzalema,
kde poèul volanie zástupu o prepustenie
Barabáa a odsúdenie Mesiáa, keï z tisícok úst znelo: Nie Jeia, ale Barabáa. Jedno je ale isté: Aj Manahen stál
pred vo¾bou a vyvolil si Krista, ktorý ho
vytrhol z poruenej spoloènosti Herodesovho dvora. Takto sa dostal do krá¾ovstva milovaného Boieho Syna.
Kto by ete i dnes váhal rozhodnú sa,
tomu hovoríme: Vyvo¾te si dnes (Jz
24,15). Dnes je deò spasenia, vyvo¾te si
ivot. V zmysle Nového Zákona to znamená, vyvo¾te si Krista, ktorý je ivotom.
Tým, èo si u vyvolili Pána radíme, aby
èasto premý¾ali o veèných následkoch
prijatia alebo zavrhnutia Pána Jeia.

Vzdajte chválu Bohu za to, e ste mohli
Radej si vyvoli trpie a stráda s ¾udom Boím, ako ma doèasný pôitok
hrieny, a za väèie bohatstvo ako
poklady Egypta, poklada pohanenie
Kristovo a h¾adie preè od toho na
odplatu (d 11,26).

Miroslav Vyhnánek

BOHA NIKTO NIKDY
NEVIDEL...
V Biblii zapísal tento výrok
apotol Ján:
Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on
nám vysvetlil (J 1,18).

Nikto nikdy.
Ak hovorí Písmo nikto, tak vyluèuje vetkých bez výnimky. Take ak aj hovorí
Boh, e hovoril s Mojiom tvárou v tvár,
ako hovorí èlovek so svojím priate¾om,
alebo e bude hovori k Mojiovi sponad
prikrývky a Moji bude h¾adie na podobu Boha a poèu hlas z Jeho úst, tak to
nikto nikdy vyluèuje, e by Moji niekedy
videl fyzickým zrakom Boha. Boh je mimo
vidite¾né spektrum ¾udského zraku.

Ale, jednorodený Syn,
ktorý je v lone Otcovom,
On nám vysvetlil.
Vysvetli znamená sprístupni nepochopite¾né, odstráni nejasnos, pomôc pochopi. To robí uèite¾ iakom. Osvet¾uje
im uèivo, objasòuje na príkladoch, vykladá v èom je problém, otvára nepoznané
nové obzory, pomáha ich mysliam zmocni sa uèiva, osvoji si ho. Bez uèite¾a by
zostali v nevedomosti, nepoznali by.
Tak by ¾udstvo zostalo v nevedomosti a nepoznaní Boha Spasite¾a hrienikov
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bez Biblie a Uèite¾a Pána Jeia. Boha
nemono vidie, ale mono Ho pozna
vierou Boím slovám. Boha mono uvidie v slovách, ivote, smrti a vzkriesení
Pána Jeia. Preto povedal Pán Jei
svojím uèeníkom: Kto mòa videl, videl
Otca. Preto nám napísal apotol Ján tie
slová: Nikto nikdy nevidel Boha, ale
jednorodený Syn, ktorý je v lone
Otcovom, On nám vysvetlil.
Milý èitate¾, Pán Jei zomrel za Tvoje hriechy, aby si spoznal Boha svojho
Spasite¾a a darcu veèného ivota v smrti
a vzkriesení Pána Jeia, Boieho Syna:
Lebo tak Boh miloval svet, e svojho jednorodeného Syna dal, aby
nikto, kto verí v neho nezahynul, ale
mal veèný ivot (J 3,16).
Obrá svoje srdce ku svojmu Pánovi
Jeiovi, Bohu Spasite¾ovi, vyznaj Mu
svoje hriechy a prijmi vierou Boie slovo,
e sú Ti odpustené hriechy pre smr Pána
Jeia za Tvoje hriechy.

Kurz Josef

Kresan, roèník I., august 1948, èíslo 8

¼UDSKÁ
ZODPOVEDNOS 
CIRKEV PÁNA JEIA
Potom poznajú vetci, e ste moji
uèeníci, keï budete ma lásku medzi
sebou. (J 13,35). ...láska Boia je vyliata v naich srdciach skrze Svätého
Ducha, ktorý nám je daný. (R 5,5).
...a lásky keby som nemal, niè nie
som. (1K 13,2).

Zodpovednos
skutoèných kresanov
A teraz u zostáva len objasni, aká je
zodpovednos skutoèných kresanov,

teda ¾udí skutoène obrátených, znovuzrodených, ospravedlnených a posvätených.
Predovetkým si uvedomme, e tu nejde
o nejakú tvrtú zodpovednos. Je tu tá
istá objektívna základòa, akú sme videli
pri zvestovaní evanjelia Boej milosti
hrienikom, ten istý Kristus a to isté dielo.
Chlieb  Kristov charakter  a Jeho krv 
Kristove dielo  sú duchovným pokrmom
a nápojom kresana po celý ivot. Nejde
tu teda o nejaké nové stanovisko pred
Bohom, ide tu len o presnejie urèenie
a vymedzenie u poznaného stanoviska
A pretoe nae ¾udské slovo je suché,
neplodné, vyprahnuté, prchavé, hmlisté,
nejasné, zakuklené, abstraktné, màtvolne
neivotné  i to je následok hriechu 
prikloníme sa radej ku obraznému slohu
Písma.

Tri podobenstvá
V evanjeliu Matúa sú tri podobenstvá
v rade za sebou, ktoré nám jedineèným
spôsobom zobrazujú práve tú zodpovednos skutoèných kresanov. Sú to:
l Podobenstvo o úlohe Boieho sluhu
v dome (Mt 24,45-51),
l Podobenstvo o desiatich pannách (Mt
25,1-13),
l Podobenstvo o zverených hrivnách
(Mt 25,14-30).

1. Naa zodpovednos v Boom
dome voèi vykúpeným
Podobenstvo o správcovi, ktorého ustanovil Pán nad èe¾aïou, aby jej dával
pokrm vèas zobrazuje nau zodpovednos voèi vykúpeným v Boom dome:
Ktoe je tedy tým verným sluhom
a opatrným, ktorého ustanovil jeho
Pán nad svojou èe¾aïou, aby im dával
pokrm na èas? (Mt 24,45).
Úlohou starích bratov je predklada
tým mladím pokrm, sýti ich Boím
slovom, slovom na èas podávaným, ktoré práve potrebujú k svojmu vzrastu. Nie
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plané moralizovanie a napomínanie, ale
výklad Boieho slova previaty Svätým Duchom a Boou mocou. A jediným ovzduím, v ktorom sa Boie pravdy predkladajú, má by ovzduie svätej lásky. Bez nej
pravdy Boieho slova, aj tie najkrajie
a najhlbie, postrádajú pravý úèinok. Láska (1K 13) je vitálna energia kadej pravej sluby slovom. Bez lásky je i najkrajie slovo iba zvuèiaca meï alebo zvuèiaci zvon, teda nieèo úplne bezduché,
nieèo, v èom nie je ani iskry nebeského
ivota, ktorá by zapálila v srdci poslucháèa nový ivot. To je krásna úloha, ale
aká. Moralizova a napomína je ¾ahké,
ale predklada nieèo, èo nasycuje vnútorného èloveka a predklada to v bratskej
láske  to je nieèo, èo dokáeme len
v obecenstve s Pánom, iba ako nástroje
v Jeho rukách, len v stálej závislosti na
Òom skrze modlitbu viery. Blaho tým bratom, ktorí konajú túto svoju úlohu dobre.
Keï príde Pán, budú im dané nové a slávnejie úlohy: Blahoslavený ten sluha,
ktorého, keï príde jeho pán, nájde tak
robi. Ameò vám hovorím, e ho ustanoví nad celým svojím majetkom.
(Mt 24,46-47).
Ale sú i takí, ktorí toto nekonajú. Namiesto, aby predkladali pokrm, len sústavne tých druhých napomínajú, kritizujú,
vytýkajú im, èo vetko nemajú a èo by
mali ma. Miesto pozitívneho, kontruktívneho diela lásky konajú nieèo úplne
negatívne, panujú a vládnu. Beda takým
sluobníkom. Namiesto pokrmu rozdávajú rany a miesto lásky, ktorá sa nenadúva,
sú presýtení známosou. Ako ve¾mi sa
prehreujú proti Boiemu domu. Poèínajú
si tak, ako by vôbec nechápali, èo je ich
zodpovednos voèi spolu vykúpeným.

2. Naa zodpovednos
voèi Pánovi
Podobenstvo o desiatich pannách, ktoré
vyli oproti eníchovi so svojimi lampami
nám ukazuje nau zodpovednos voèi Pá-

novi. Naou svätou povinnosou je ma
Jeho svetlo a chodi v tomto svetle tak,
ako je On vo svetle. To svetlo si zaopatrujeme len v obecenstve s Ním, tak ako
Moji, ktorý bol s Bohom na vrchu a vracal sa s tvárou, z ktorej iaril odblesk slávy Hospodinovej: A stalo sa, keï schádzal Moji z vrchu Sinai, (a dve dosky
svedectva v ruke Mojiovej, keï schádzal z vrchu), e nevedel Moji o tom,
e sa skveje koa jeho tvári, pretoe
hovoril s ním Boh. (2M 34,29). Len
v obecenstve s Pánom si plníme nádobku
svojho srdca olejom Svätého Ducha,
ktorý potom rozlieva v naom srdci Boiu
lásku: ...láska Boia je vyliata v naich
srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý
nám je daný. (R 5,5).

Ma osobnú lásku
Ma túto osobnú lásku ku Kristu a k Otcovi  to je viac ne Mu slúi. Ná milujúci Otec nechce, aby sme Mu predovetkým slúili a pre samú slubu zanedbávali Jeho samého. On chce, aby sme
Ho predovetkým milovali z celého srdca,
z celej mysli, z celej due a zo vetkých
síl náho vnútorného ivota. To h¾adá
predovetkým. A kde to chýba  táto prvá
láska  tam málo prospeje vetka práca,
vetky skutky, vetka horlivos, vetok
boj proti zlu, vetka trpezlivos a vôbec
vetky vonkajie prejavy duchovného
ivota:
Znám tvoje skutky aj tvoju prácu aj
tvoju trpezlivos, a e nemôe znies
zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria
o sebe, e sú apotolmi, a nie sú, a naiel a spoznal si ich, e sú luhári,
a zniesol si a má trpezlivos a pracoval si pre moje meno a neustal si. Ale
mám proti tebe to, e si opustil svoju
prvú lásku. Pamätaj tedy, odkia¾ si
vypadol, a èiò pokánie a èiò prvé
skutky, ale ak nie prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keï neuèiní pokánia. (Zj 2,2-5).
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Ó, bláznivá panna, ktorá nemá nádobku s olejom, tvoja lampa skoro zhasne.

Láska v zboroch
To slovo o nádobke bez oleja sa vak
netýka iba jednotlivcov, ale celých zborov.
Aj tým ukazuje Boie slovo, aké je to
bláznivé i nebezpeèné ma iba vonkajie
prejavy duchovného ivota, len horlivos
za pravovernos, iba pracovitos, len
skutky  ale to vetko bez lásky k Bohu.
Pán príde skoro a pohne svietnikom
takého zboru; svetlo pravdy sa zatemní
a namiesto pozitívneho duchovného ivota ostane tu len faloný exkluzivizmus
pýchy a nelásky, màtva pravovernos, studená izolovanos, vlanos Laodicee a iluzórna sebestaènos. Nie je toto vetko
nebezpeèenstvo zborov, ktoré neijú na
výke svojho poznania a neuvedomujú si,
èo je ich prvá povinnos? Bojíme sa, e
áno, a máme pre to viac ne jeden dôkaz.
Tento duchovný stav vzniká vade tam,
kde sa zabúda na to, èo vyaduje naa
priama zodpovednos voèi Pánovi.

3. Naa zodpovednos
voèi svetu
Podobenstvo o hrivnách nám koneène
ukazuje, èo je naou zodpovednosou
voèi svetu. Záleí v tom, e máme nies
svetu Krista. Nestaèí ma len jednu hrivnu
a skry ju  ma len vieru bez skutkov, iba
vyznanie bez ivota z Boha. Nutné je ma
aspoò dve hrivny, aspoò to, èo bolo v nádvorí stánku zmluvy, kde stál medený
oltár a medené umývadlo; je nutné ma
jasné svedectvo o ospravedlnení z viery
a posvätený ivot. To sme povinní nies
svetu, to je ná dlh voèi ¾uïom tohto sveta. Nae prosté a nezloité posolstvo
o Boom Baránkovi môe by vak doplnené ete ïalími tromi vecami, teda tým,
na èo nám symbolicky ukazujú tri veci
v svätyni. Ten zlatý oltár nám ukazuje na
pravú Boiu poctu v Duchu a pravde. Pán

Jei o nej hovoril so enou Samaritánkou, preèo by sme i my tento predmet zásadne vynechávali pri kázaní evanjelia?
Ten sedemramenný svietnik potom iste
predstavuje morálnu slávu Kristovu. Tá by
mala jasne svieti a iari pri kadom kázaní evanjelia, aby poznal hrienik v tomto absolútnom svetle svätosti svoj hynúci
stav. A ten stôl s chlebmi zobrazuje Krista
ako chlieb ivota, ako jediný prameò vetkého pravého ivota. To sú tie základné
pravdy evanjelia Boej milosti, ktoré máme predklada svetu za pôsobenia Svätého Ducha. To ja naa zodpovednos
oproti tomuto svetu, nae ve¾ké nebeské
poslanie, ktoré nám zveril Pán hrivien.
Akú ve¾kú chybu robia tí vykúpení
a ako hlboko klesli pod úroveò nebeských
vyslancov tí, ktorí sa zaoberajú pominute¾nými záujmami tohto sveta a svoju nebeskú úlohu zanedbávajú. Takým bratom
a sestrám Pán nikdy nepovie: Dobre
sluha, dobrý a verný, nad málom si bol
verný, nad mnohom a ustanovím...
(Mt 25,21). Nedostane sa im tohto uznania, lebo neili na výke svojej zodpovednosti.
Ako je dobré by verný v tom, èo nám
zveril Pán. Takým ¾uïom Pán pridáva.
Najprv dve hrivny a tvoje svedectvo je
celkom prosté a jednoduché. Ale spojené so svätým ivotom sa neminie úèinku.
A Pán, ktorý vidí tvoju vernos, ti skoro
pridá ïalie tri hrivny, take bude ma
pä hrivien. Dary vzrastú, okruh pôsobnosti sa rozíri. A a sa raz stretne so
svojím Pánom a do Jeho rúk zloí úèty
zo vetkého, èím si bol na tomto svete,
Pán a odmení novými slávnymi úlohami,
ktoré svojou slávou a ve¾kosou ïaleko
prevýia vetko pozemské. To je naa
slávna nádej.
A preto vrcholom vetkých naich túob a cie¾ je i na tomto svete, ako ¾udia,
ktorí poznajú svoju zodpovednos voèi
Boiemu domu, voèi Pánovi i oproti svet,
a ktorí chcú zadosuèini tejto svojej zodpovednosti.
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BOHOM USTANOVENÉ
SPÔSOBY SA NEMENIA
V Boom dome sa deje vetko pod¾a
Boha. V zhromadeniach veriacich platí
Boia domospráva, ktorá sa nemení,
pretoe Boie slovo sa nemení ani pod¾a
zmien vo svete, ani pod¾a okolností, ani
pod¾a ¾udí. Zamyslime sa nad dvomi
ustanoveniami, krstom a Pamiatkou Pánovej smrti. Krst a Pamiatka Pánova sú
Bohom ustanovené spôsoby.

Krst na verejnosti,
Pamiatka Pánova v zbore
Krst je urèený k verejnému vyznaniu viery
v evanjelium a Pamiatka Pánova k zvestovaniu smrti Pánovej v Cirkvi bez úèasti
verejnosti.

Ustanovenie krstu
Krst ustanovil Pán Jei po svojom zmàtvychvstaní v evanjeliu Marka 16,14-16:
Naposledy sa ukázal tým jedenástim,
keï sedeli za stolom, a karhal ich
neveru a tvrdos srdca, e neuverili
tým, ktorí ho videli vstalého z màtvych.
A povedal im: Iïte po celom svete a
káte evanjelium kadému stvoreniu!
Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude
spasený; a kto neuverí, bude odsúdený.
V Boom dome platí tento poriadok:
1. Kázanie evanjelia
2. Viera v evanjelium
3. Krst veriaceho
A v Boom dome na svete platia tieto
slová bez zmeny u dve tisícroèia a budú
plati, kým bude na svete kázané evanjelium milosti. Krst je Boí nemenný spôsob vyjadrenia viery v evanjelium.

Neplatnos krstu
¼uïmi zavedené krstenie tých, ktorí neuverili je v nebesiach u Boha neplatné, pretoe Boh ustanovil krst len pre veriacich.

Pozoruhodné zásady
1. Boej pravde je ustanovený aj Boí spôsob. Oboje je posvätné. Len krst ponorením veriacich zobrazuje vieru v evanjeliu.
2. ¼udskému evanjeliu odpovedá i spôsob. Pokropenie je ¾udský spôsob vyjadrenia viery v ¾udské evanjelium o spáse prostredníctvom krstu.

Ustanovenie Pamiatky Pánovej
Pamiatku svojej smrti ustanovil Pán Jei ete pred svojím utrpením a svojou
smrou v evanjeliách Matúa, Marka
a Lukáa slovami:
Mt 26,26-27: ... vzal Jei chlieb,
a keï dobroreèil, lámal a dával uèeníkom a povedal: Vezmite a jedzte; toto
je moje telo. Potom vzal kalich a poïakujúc dal im so slovami: Pite z neho
vetci, lebo toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na
odpustenie hriechov.
Mk 14,22: ...vzal Jei chlieb a keï
bol dobroreèil, lámal a dával im a povedal: Vezmite, jedzte, toto je moje
telo. Potom vzal i kalich a poïakujúc
dal im, a pili z neho vetci. A povedal
im: Toto je moja tej novej zmluvy krv,
ktorá sa vylieva za mnohých.
L 22,19: A vezmúc chlieb poïakoval a lámal a dával im a povedal: Toto
je moje telo, ktoré sa za vás dáva; to
èiòte na moju pamiatku Taktie i kalich, keï bolo po veèeri, povediac:
Tento kalich je tá nová zmluva v mojej
krvi, ktorá sa za vás vylieva.

Pán nad Boím domom
Lebo kadý dom býva vystavený
od niekoho, a ten, kto vetko vystavil
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a zariadil, je Boh... Kristus ako Syn
nad jeho domom, ktorého domom sme
my... (d 3,4.6).
Pán Jei je Otcom urèený Pán Boieho domu, ktorý bdie, aby sa vetko konalo pod¾a Boieho poriadku. To, èo nie
je, napráva karhaním.

Náprava spôsobu
Pamiatky Pánovej
Pán karhal v korintskom zbore telesné
chápanie a telesný spôsob Pamiatky
svojej smrti skrze apotola Pavla v 1K 11,
17-34.
Aj v tomto platí Boí poriadok: Smr
Pánova sa zvestuje Bohom urèeným spôsobom. Ako ustanovenie, tak i spôsob sú
posvätné, nedotknute¾né veci Boie.
Zmenenie Boieho spôsobu odha¾uje
zmenený postoj k Boím slovám a je prejavom neúcty k samému Bohu.

Rozsudzujme, èo robíme
v Boom dome
Ale toto prikazujúc nechválim, e nie
na lepie, ale na horie sa schádzate... A teda keï sa dovedna schádzate,
nie je to jes a pi veèeru Pánovu.
Lebo jeden kadý si vopred vezme,
èie zje svoju vlastnú veèeru pri
jedení, a potom je jeden laèný a druhý
opilý... A èi pohàdate cirkvou Boou
a zahanbujete tých, ktorí nemajú?...
(1K 11,21-22).
Apotol Pavol píe, e zmenený spôsob v slávení Pamiatky je len odrazom
ich telesnosti, nedospelosti v Kristovi.
Keï sa schádzajú k Pamiatke vnútorne
rozdelení a odcudzení, schádzajú sa na
horie. Vysvetlenie tohto je v strate
schopnosti rozsudzova telo Pánovo 
ako Jedno Telo:
Lebo ako je telo jedno a má mnoho
údov a vetky tie údy toho jedného tela, hoci ich je mnoho, sú jedným telom,
tak aj Kristus. Lebo i v jednom Duchu

my vetci sme pokrstení v jedno telo...
a vetci sme pokrstení na jedného Ducha... No teraz je síce mnoho údov, ale
jedno telo. A oko nemôe poveda ruke: Nepotrebujem a, alebo zase hlava
nohám: Nepotrebujem vás... (1K 12,
12-13.20.21). Toto znamená nerozsudzova telo Pánovo. Je to strata, èi nedostatok duchovného úsudku o zbore veriacich, pre ktorý si Boí èlovek myslí, e
v zhromadení môe beztrestne robi to,
èo je pod¾a neho dobré, bez oh¾adu na
zjavenú Boiu vô¾u.

Telesné zmý¾anie o Cirkvi
a telesné chápanie Boích slov
idú nedelite¾ne spolu
V Korinte viedlo k vnútornému pohàdaniu
bohatých chudobnými a nedostatok duchovného vnímania Tela Pánovho sa
ihneï premietol v spôsobe Pamiatky
Pánovej ako telesného najedenia a napitia. Lásku Pánovu nahradilo sebectvo
a jednotu Ducha a zväzok pokoja bezoh¾adnos a zarmucovanie chudobných.
Z vera 33. 11. kapitoly vyplýva, e pre
vnútorné rozdelenie neèakali jedni na
druhých, nejedli vetci spolu, nepili vetci
spolu na znak e sú jedným telom a preto
si jedli a pili Pánov súd. Ich schádzanie
sa stalo dôvodom Pánovho súdu a káznenia.

Jeden chlieb
Len Pánov spôsob Pamiatky
jeho smrti vyjadruje
Boiu milos
Keï pozorujeme ako Pán vyjadril svoje
sebazmarenie a poslunos a po smr
kría, asneme nad jednoduchosou a zároveò plným vyjadrením Boej milosti:
l

Lebo ja som prijal od Pána, èo som
vám aj vydal, e Pán Jei v noci,
v ktorej bol zradený... (1K 11,23).
H¾a, myse¾ Pánova. Nemyslí na svoje,
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ale na Otcove veci, aj keï bola Jeho
dua rozruená.
...vzal chlieb a poïakujúc lámal
a povedal: Vezmite, jedzte, toto je
moje telo, ktoré sa za vás láme.
(1K 11,24). H¾a, láska Pánova. Drí vo
svojich svätých rukách chlieb ako
svoje telo a ïakuje a láme. Bratia
a sestry. Pán Jei ïakuje Otcovi za
svoje ¾udské telo, aby v òom milosou
Boou za kadého okúsil smr.
A Pán Jei odha¾uje svoje vnútro
plné tejto Boej milosti takto:
...a poïakujúc lámal... Ïakuje a láme, lebo On je to, ktorý rozhoduje
o svojej smrti a pod¾a Otcovej vôle vydáva svoje telo v smr za nae hriechy, v ktorej vôli sme posvätení, donesenou obeou tela Jeia Krista, raz
navdy (d 10,10). Jeho telo je penièné zrno, ktoré padne do zeme a zomrie, aby donieslo úitok (J 12,24),
dar Boí z milosti, veèný ivot (R 6,23).
A Pán Jei pokraèuje v spôsobe
zvestovania svojej smrti takto:
...a poïakujúc lámal a povedal:
vezmite, jedzte, toto je moje telo,
ktoré sa za vás láme. (1K 11,24).
Obrátil sa ku svojim, ktorých miloval
a za ktorých zomrie, aby sa im stal
ivotom na chválu slávy svojej milosti.
A oni, aby Ho milovali a ïakovaním
mocneli a Jeho milosou boli upevòované ich srdcia.
Pán Jei prikazuje:
To èiòte na moju pamiatku (1K 11,
24). A veriaci vetkých èias to aj budú
robi tak, ako ich Pán. Budú zvestova smr Pánovu Boím spôsobom.
S ïakovaním, vzatím chleba do rúk,
rozlomením, jedením a podávaním jeden druhému v èistom svedomí a s telom umytým vodou ako by im ten
chlieb podával Pán plný milosti. Jeho
telo vydané za nich je Boím deom
ako to penièné zrno, dar Boej mi-
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losti, veèný ivot v Kristu Jeiovi, naom Pánovi. Dar, ktorý sa nedá vyrozpráva.

Neplatnos ¾udských spôsobov
Ak sa z akýchko¾vek dôvodov urobí s chlebom inak, nebude to vyjadrenie smrti
Pánovej. Tak jedineèný je Boí spôsob na
vyjadrenie smrti Pánovej!
Ak brat nevezme do rúk chlieb pred
veriacimi, nerozlomí ho, ale predtým (èi
z praktických, èi z hygienických dôvodov,
èi z akýchko¾vek iných dôvodov) ho nakrája noíkom, to nebude Pamiatkou
smrti Pánovej! Jeho telo nebolo krájané,
jeho smr nebola smrou muèeníka, na
ktorú ukazuje tento spôsob. Ak na stole
nie je celý chlieb, ktorý sa rozlomí, aby
z neho jedli vetci, to nie je v súlade
s pravdou evanjelia, e jeden zomrel za
vetkých a e vetci majú podiel z toho
jedného chleba. ¼udský spôsob je kadý,
ktorý nie je v súlade s Boím. Zavádza
v Boom dome z akéhoko¾vek dobrého
dôvodu ¾udské spôsoby je neospravedlnite¾nou neúctou voèi Bohu.

Jeden kalich
Jedným kalichom je vyjadrená nová
zmluva v preliatej krvi Pána Jeia. Pán
poloil svoju duu v obe za hriech na
oèistenie nás od naich hriechov a aby
svojou smrou uviedol v platnos zas¾úbenia Novej zmluvy: Dám svoje zákone
do ich mysle a napíem ich na ich srdcia a budem im Bohom a oni mi budú
¾udom. A nebudú viacej uèi kadý
svojho blíneho a kadý svojho brata
hovoriac: Poznaj Pána! Lebo ma budú
vetci zna, od malého a do ve¾kého
z nich. Lebo budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy a na ich
bezzákonné skutky viac nespomeniem. (d 8,10-12).
Toto Pán vyjadril jedineèným Boím
spôsobom. Vzatím kalicha, dobroreèením
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a podávaním s príkazom: Pite z neho
vetci. Len takto sa zvestuje smr Pánova
ako dar Boej milosti zvestovanej v Jeho
evanjeliu.
Z jedného kalicha vetci, pretoe:
1. Tento jeden kalich (a nie mnoho malých) je tá nová zmluva v mojej krvi,
2. vetci majú vierou úèas na jednej
a tej istej zmluve v jeho krvi pod¾a jednej pravdy evanjelia (a nie kadý na
svojej).
Jeme tak, e si ulomíme kúsok z rozlomeného chleba a pijeme tak, e priloíme
pery ku kalichu a upijeme z neho jeden
hlt, lebo nejeme pre ukojenie hladu, ani
nepijeme pre ukojenie smädu, ale preto,
e veríme, e tak to ustanovil a prikázal
Pán kona na svoju Pamiatku na svete,
e takto zvestujeme smr Pánovu a dokia¾ nepríde. A vtedy i to nae smrte¾né
telo bude premenené vo vykúpené, bez
hriechu a budeme vetci Telom Pánovým
bez hriechu, na chválu slávy Jeho milosti.
Jedením a pitím sme upomínaní na slová
Pánove, e i nae telá sú zahrnuté do
novej zmluvy, nie len ná duch a dua.

Pán koná súd v Boom dome
Je nebezpeèné zavies ¾udské
spôsoby do Boej Cirkvi
Kadá neposlunos podlieha v Boom
dome pod Boí súd. Apotol Peter napomína: Ale pod¾a toho Svätého, ktorý
vás povolal, aj sami buïte svätí v kadom obcovaní. Pretoe je napísané:
Buïte svätí, lebo ja som svätý! (1Pt
1,15-16) Lebo je èas, aby sa zaèal súd
od domu Boieho... (1Pt 4,17). A potvrdením je zbor v Korinte, ktorý pre telesnos, nedospelos v Kristu poòal zvestovanie smrti Pánovej ako obyèajnú veèeru.
Apotol Pavol opísal prejavy Pánovho
súdu takto: Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých a mnohí spia.
Lebo keby sme sami seba rozsudzo-

vali (pozn. ako Telo Pánovo) neboli by
sme súdení. Ale súdení súc od Pána,
káznení sme, aby sme neboli odsúdení
so svetom (1K 11,30-32).
Kadý zbor je zlatý svietnik, ktorý Pán
èistí, aby vydával jasné svetlo svedectva
o Òom (Zj 2.-3. kapitola). Ak sa budeme
schádza ako veriaci v Korinte pod¾a svojich spôsobov ku Pamiatke Pánovej, ani
to nae schádzanie sa nebude na lepie,
ale na horie, k jedeniu a pitiu súdu pre
neposlunos a zatemnenie toho jedineèného a nezmenite¾ného Boieho urèeného spôsobu zvestovania smrti Pánovej.
Èakajme vtedy ten istý prejav Pánovho
súdu, pretoe On pozorne bdie nad tým,
èo kto robí a pôsobí v Boom dome na
svete. Pozoruje, napomína, zhovieva,
karhá, koná Boí súd, aby sme neboli
odsúdení so svetom, aby zjednal súlad
medzi vô¾ou Boou na nebi a jej konaním
v Jeho dome na zemi.

Nebuïme pohorením Pánovi
Myse¾ tela myslí vdy len na veci tela.
Myse¾ Ducha na Boiu vô¾u. Pán Jei
povedal raz Petrovi, ktorý takto rozmý¾al
o Jeho smrti: Idi za mnou satane; pohorením si mi, lebo nemyslí na Boie veci, ale na ¾udské. (Mt 16,23).
Pán myslel na ná ivot, keï ustanovil
spôsob zvestovania svojej smrti. Èaká
ve¾a, ak oèakáva, e nebudeme myslie
pri Jeho Pamiatke na ¾udské ale na Boie
veci? Na èo myslí, brat, sestra, keï Ti
podávajú rozlomený chlieb? A na èo, keï
berie kalich? Na veci tela? Vedzme, e
keï pri Jeho Pamiatke myslíme na ¾udské veci, aj my sme vtedy pohorením
Pánovi a je to satan, ktorý smeruje nau
myse¾ na veci tela. A sme pohorením aj
jednému z najmeních, veriacich v Neho,
ktorý ani nevie poveda, èo mu vadí na takých zmenách v spôsoboch slávenia smrti Pánovej, ale cíti pri tom v sebe zármutok, lebo vníma, e to tak nemá by, lebo
chce kona vetko tak, ako je napísané.
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To èiòte na moju pamiatku
Odkazom ukazovacieho zámena to obracia Pán nau myse¾ na to, èo vykonal ako
prvý a zaviedol ako hlava Cirkvi a chce
a prikazuje nám kona ako dokonalú
Boiu vô¾u. Jediný spôsob, ktorý bude na
Jeho pamiatku ko¾koko¾vek ráz sa bude
kona.
To èiòte na moju pamiatku je to, èo
uèinil Pán medzi svojimi uèeníkmi po
veèeri, predtým ne trpel. Ten dobrý skutok Bohom vopred pripravený, ukázaný
a prikázaný Pánom v Boej Cirkvi kona
na Jeho pamiatku a zvestovanie smrti
Pánovej a dokia¾ nepríde.
Len to a len tak sa zvestuje smr Pánova. Len to a len tak je to na Jeho pamiatku. Kadá zmena, kadá úprava zavedená a konaná ¾uïmi do Bohom
ukázaného spôsobu, nie je na Jeho pamiatku, ale na pamiatku nevernosti
a neposlunosti a podlieha Boiemu
súdu, pretoe v Boom dome sa koná
len to a len tak, ako urèil Boh.
Kona inak je neposlunos Pánovmu
príkazu: To èiòte na moju pamiatku. Schádza sa k upravenej Pánovej vôli je schádza sa k neposlunosti, schádza sa na
horie. Jes chlieb a pi kalich s úpravami
vyhovujúcimi telesnej mysli je schádzanie
sa na horie, k Pánovmu kázneniu.
Na otázku: A preèo len tak a nie aj
inak, keï sú také okolnosti, je len jedna
odpoveï: Pretoe je napísané: To èiòte
na moju pamiatku.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 20. 3. 1971

STRATENÝ ÈAS
A nahradím vám roky, ktoré porala
kobylka. (Jl 2,25)
Boie hodiny zaznamenávajú iba ten èas,
ktorý strávime v Boej slube. Èas, ktorý
strávime mimo konania Jeho vôle, je stra-

tený èas. Ak ijeme mimo Boej vôle, tak
sú nae èasy stratené ako voda v rieèici.
O Abrahámovi èítame, e z Úr Chaldejcov priiel a do Bét-ela v Palestíne,
kde postavil oltár Hospodinovi. Potom
vak prila skúka viery, v ktorej Abrahám
neobstál. V Palestíne nastal hlad a Abrahám bez toho, aby sa bol radil s Hospodinom, vzal svoju enu, Lota a vetko, èo
mal a iiel dole do Egypta. Keï tam priiel, nepostavil tam Bohu oltár. Èas takto
strávený nebol zaznamenaný na Boích
hodinách. Bol stratený. K tomu hriech
nikdy neprichádza sám. Tak to bolo aj
s Abrahámovým odchodom do Egypta.
Nielen, e nemal postavený oltár, ale èoskoro sa dopustil aj klamu o svojej ene.
Tam si pojal i Hagar, ktorá sa mu stala
zdrojom nepokoja v dome. Takto, h¾a, èas
preitý v Egypte, bol strateným èasom.
Nu, drahí bratia a sestry, nezabúdajme na to. Bez Pánovho rozkazu neopúajme svoje miesto, na ktoré nás postavil.

Anonym

Ze slov pravdy a lásky,
roèník I., júl 1912, èíslo 7

ROBÍ NIEÈO
PRE NEVERIACICH?
Znajúc tedy bázeò Pánovu presviedèame ¾udí a Bohu sme zjavní. Ale nadejem sa, e sme i vo vaich svedomiach zjavní (2K 5,11).
Kto túi zo srdca po Pánovom príchode,
ten nemôe zosta neèinný v duchovnej
slube, ktorú koná Pán na svete.
Predovetkým bude v modlitbách pamäta na neveriacich, ktorým hovorí slová spasenia a túi po ich obrátení. Ako
by mohlo by srdce astné v láske svojho Spasite¾a a zároveò ¾ahostajné k ¾uïom, ktorí idú po irokej ceste do zahynutia? Áno, srdce, ktoré volá: Príï, Pane
Jeiu, volá tie neveriacim: Zmierte sa
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s Bohom. Kresan, ktorého srdce nehorí
láskou k strateným ¾uïom, ktorí nevidia kam
smerujú, a neusiluje sa ich vytrhnú zo záhuby, taký kresan urèite neèaká Pána.
Niè nás viac nerozhorlí k hlásaniu
evanjelia, ako oèakávanie opätovného Pánovho príchodu. Kto miluje Jeho slávny
príchod, bude tie ¾udí prosi, vystríha
a nabáda, aby sa obrátili ku Kristovi, kým
nie je neskoro. My vieme, aký hrozný súd
ich stihne.
Vidíme veci a ¾udí okolo seba vo svetle skorého príchodu svojho Pána?

Michael BROWNE

IVÁ OBE

(Prepis nahrávky kázne pred modlitebným zhromadením v Bratislave
na Tehelnej 22 19. 9. 2008)
Je pre mòa poteením, e môem by
dnes veèer s Vami tu v Bratislave. Prináam Vám pozdrav z môjho domáceho
zboru v meste Bath v Anglicku.
Dnes veèer sa budeme zaobera
12. kapitolou listu Rimanom. Je v nej ve¾mi dôleité a základné vyhlásenie Boieho slova. Je pokraèovaním mylienok,
ktoré sa zaèínajú u v 8. kapitole. Preto si
musíme najskôr preèíta koniec 8. kapitoly, a hneï potom prejdeme do 12. kapitoly. 9., 10. a 11. kapitola tvorí vsuvku, ktorá sa zaoberá Izraelom, jeho minulosou,
súèasnosou a budúcnosou. Teraz teda
prejdeme k mylienkam apotola Pavla
z konca 8. kapitoly. Prosím vás tedy,
bratia, pre rôzne milosrdenstvo Boie,
eby ste ta dali svoje telá v ivú obe
svätú a ¾úbu Bohu, rozumnú to vau
svätoslubu. A nepripodobòujte sa tomuto svetu, ale sa premeòte obnovením svojej mysli, aby ste skúali, èo
je vô¾a Boia, to, èo je dobré, ¾úbe a dokonalé! (R 12,1-2).
Na tomto mieste si èítame o posvätení. Posvätenie je starozákonným koncep-

tom. Je to slovo pouívané predovetkým
v kòazskom prostredí, keï bola Bohu prináaná obe. Doslovne znamená naplni
ruky. Take tu máme kòaza alebo levitu
alebo toho, ktorý sa chce Bohu klaòa,
ktorí prili, aby sa poklonili Bohu. Oni neprili s prázdnymi rukami. Ich ruky sú plné.
Majú posvätené ruky. Ich ruky sú naplnené kadivom, alebo plecom èi prsiami
obete. Take toto je pravda o posvätení.
Teraz sa budeme zaobera slovami:
Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne
milosrdenstvo Boie, eby ste ta dali
svoje telá. Posvätenie sa teda týka vydania môjho tela. Po posvätení nasleduje
oddelenie. Nepripodobòujte sa tomuto
svetu my sme iní, nenasledujeme tento
svet, sme oddeleným ¾udom. Boh oddelil
Izraelský národ od vetkých ostatných
národov, aby to bol Jeho svätý národ.
Apotol Pavol píe, e Boh chce, aby
sme aj my boli oddelení. Medzi Boím
dieaom a dieaom pekla musí by jasne vidite¾ný rozdiel. Nepripodobòujte sa
tomuto svetu. Nech vá ivot nie je zneèistený záleitosami a charakterom tohto sveta. Následne prichádzame k mylienke premenenia, obnovenia. Ale sa
premeòte obnovením svojej mysli.
Pán Jei sa premenil na vrchu premenenia. Na týchto dvoch miestach sú pouité
rovnaké slová. Ukáte, e ste iní. Buïte
iní, premenení, obnovením svojej mysle.
Nech je vaa myse¾ iná, ako zmý¾anie
sveta. Potom nasleduje mylienka dokázania sa. Premeòte sa obnovením svojej
mysle, aby ste svojím ivotom mohli
dokáza a zjavi, aká je dobrá a dokonalá
Boia vô¾a.
Teraz sa budeme zaobera rozoberaním a aplikáciou týchto nádherných
mylienok z Boieho slova. V troch rôznych veroch Pavlovej epitoly Rimanom
sa pouíva toto slovo prosím vás tedy
bratia, pre . Rovnaká gramatická forma sa nachádza na troch rôznych miestach tohto listu. Tieto tri miesta sú charakteristické pre list Rimanom. Je to najskôr
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1. ver 5. kapitoly Ospravedlnení súc
tedy z viery máme pokoj blíi sa k Bohu  V angliètine je doslovne uvedené
pre to ospravedlnenie, resp kvôli
ospravedlneniu. Rovnaká truktúra je
pouitá aj v 1. veri 8. kapitoly: A tak
teraz u nieto nijakého odsúdenia ,
ktorý sa zaoberá posvätením. A práve
preèítaný ver z 12. kapitoly sa zaoberá
posvätením (pozn. dva rôzne anglické
výrazy sú preloené jedným slovenským
 mono by bolo lepie preloi toto slovo
ako oddelenie). To je Boský poriadok.
To je skutoèný poriadok (postup, poradie)
spasenia. Ospravedlnenie nasledované
posvätením. Môj svätý ivot musí dokazova zmenu, ktorá sa odohrala v mojom
duchu. To sú dve nerozluène spojené
(komplementárne) veci  od spasenia k posväteniu  to tvrdím s plnou vánosou.
Spasenie sa musí dokáza posvätením.
Pavol píe: Prosím vás tedy, bratia,
pre rôzne milosrdenstvo Boie, a apeluje na nieèo, èo u sme v minulosti zaili.
V predchádzajúcich kapitolách spomína
rôzne milosrdenstvá. Píe: Viete nieèo
o Boích milosrdenstvách? Okúsili ste
Boiu milos, súcit a lásku? Boli ste naozaj ospravedlnení? Viete, e sú Vám
odpustené hriechy? Poznali ste nesmiernu cenu váho vykúpenia? e sa samotný Kristus celkom vydal za Teba na smr?
A e a Boh miluje veènou láskou? A tak,
ako je to napísané na konci 8. kapitoly, e
nás niè nemôe odlúèi od lásky Boej,
ktorá je v Kristu Jeiovi, naom Pánovi. Akonáhle pokraèujeme v týchto
mylienkach prichádzame k tomu, e
sme viac, ako víazi v tom, ktorý nás miluje. Kto nás oddelí od Kristovej lásky? Boh
nás ospravedlnil. Boia láska nás ochraòuje a udriava naveky. Pri poh¾ade na to
vetko a vo svetle tej lásky Vás teda prosím, pre túto príèinu, ktorú som u spomenul a pre to vetko, èo u viete, Vás
prosím, aby ste vydali svoje telá ako príjemnú obe. A tak si môeme poloi
otázku: urobili ste to? Urobili ste to, mladé
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sestry? A èo vy mladí bratia? Èo tým
myslím? Vydali ste svoje telá aby boli
Bohu ¾úbou obeou? Vdy som prekvapený ve¾kým poètom veriacich, ktorí to
nikdy neurobili. V ich ivotoch nikdy neprilo k tej chvíli, kedy by sa pred Bohom
v pokore sklonili a povedali: Ó Boe, pre
to vetko, èo si pre mòa vykonal, vydávam Ti svoje telo. Mono poviete: My
sme len obyèajní ¾udia. My nie sme ve¾kí
misionári. Nebudeme hlása evanjelium
po celom svete. Preèítajte si vak znova
tieto slová. Je tam napísané: Prosím teda vás, ktorí budete ve¾kými evanjelistami, a ohromnými misionármi, aby ste ta
dali svoje telá? Apotol Pavol nespomína iadnu kvalifikáciu. Píe iba: Prosím vás tedy, bratia. Oslovuje tých, ktorí sú prostredníctvom Pána Jeia Krista
v ivom rodinnom vzahu s Bohom. Urobil
si to? Preèo nie? Èi to nie je neposlunos? Celkom iste je to neposlunos.
Musím Vám poveda svoju osobnú
skúsenos. Keï som bol spasený, nevedel som niè o Biblii. Jediné, èo som vedel,
bolo, e som hrienikom. A poèul som
zves o kríi. To bolo vetko. Niè viac som
nevedel. Bibliu som nikdy neèítal. Keï
som bol obvinený z hriechu, dostal som
Nový Zákon a èítal som Jánovo evanjelium. To bolo vetko. Nikdy som neèítal list
Rimanom ani 1. knihu Mojiovu. Podobne ani almy. Èítal som len Jánovo evanjelium. A èítal som ho stále dookola,
znova a znova. Zapamätal som si z neho
len dve slová  veèný ivot. Dòom i nocou
som po òom túil. A dostal som ho. Skrze
vieru v Pána Jeia Krista. V Malajzii, kde
som v pralese bojoval, som neskôr stretol
misionára. Ten mi povedal: Michael, tu si
k¾akni. Ja som to urobil. Potom pokraèoval: Ak vyzná svojimi ústami Pána Jeia Krista a uverí vo svojom srdci, e
Ho Boh vzkriesil z màtvych, bude spasený. Uveril som, vyznal som a bol som spasený. Ale nevedel som niè o Biblii a zaèal
som ju èíta. Èítal som ju od 1. knihy Mojiovej 1. kapitoly, 1. vera a po koniec.

blok 32 + obálka.qxd

30.8.2020

13:42

Page 18

18
Preèítal som ju za menej ako 3 mesiace.
Dá sa preèíta aj za 1 mesiac ak ju èítate
naozaj vytrvalo kadý deò. Vy, mladí ¾udia, Vám by to tie netrvalo ve¾mi dlho.
Tak som èítal aj ja a priiel som k Novému
Zákonu. Preèítal som si evanjeliá Matúa,
Marka, Lukáa a Jána, pokraèoval som
Skutkami sv. apotolov a priiel som
k epitole Rimanom. A keï som priiel ku
12. kapitole, a èítal slová: Prosím vás
tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo
Boie, eby ste ta dali svoje telá v ivú
obe, pomyslel som si, aké je to nádherné. Boh chce, aby som mu vydal svoje
telo. Nebol som teológom. Nebol som ani
kazate¾om. Bol som absolútnou nulou. Nièím. Len hrienikom spaseným z milosti.
On chce moje telo. A dostane ho. Ihneï
som si k¾akol a povedal: Pane, nerozumiem tomu, ale chcem ti vyda svoje telo.
Chcem, aby sa moje telo stalo pre Teba
tou ivou obeou. Urobil som to. Boh vie,
e som to urobil. A ja to viem tie. Èo sa
stalo potom? Niè. Vôbec niè. Èo som cítil? Niè. Take èo sa stalo? Vyjadril som
Bohu svoje rozhodnutie, súhlas s Jeho
slovom. Boh vie, e som to urobil. Aj ja
viem, e som to urobil. A odvtedy som to
urobil ete mnoho krát. Neprestajne
vydávam svoje telo Pánovi. A toto potrebujeme vetci, to potrebuje aj Ty. Èasto
vak zlyháme, sme zahanbení, nedokáeme premôc hriech, ktorý v nás prebýva. Máme problémy s naím jazykom,
máme problémy s naimi vzahmi. Musíme vyda nae telá. Aký to prinesie
výsledok? Èo sa stane, ak budú nae
zhromadenia naplnené bratmi a sestrami, ktorí vydali svoje telá, aby boli Bohu
ivou obeou? Aká zmena sa stane?
Dovo¾te mi poloi otázku: Urobil si to aj
Ty? Urobí to? Nie kvôli mne, ale preto,
e nás o to iada Boie slovo. Mono si
poviete: Mám u viac, ako 65 rokov". No
dobre, tak má 65 rokov. Má telo? Áno,
pravdae. Boh chce Tvoje telo. Vetko,
èo robíme, konáme prostredníctvom tela.
Bez svojho tela nemôete robi niè. Navo-

KRESAN
nok sa prejavujeme prostredníctvom
náho tela. Stále máte aktívne, ivé telo.
Preto vydajte svoje telá, aby boli pre Boha ivou obeou. Nae telá nám v iadnom prípade nepatria. Boh sformoval nae telá v ivote naej matky. On vytvoril
nae kosti. On nám dal celú nau DNA od
naich rodièov. On nám dal nau osobnos (individualitu). On nám dal to telo.
A potom potom ho vykúpil. Toto píe
Pavol v 1. ep. Korinanom 6. kapitole, 19.
veri: Alebo èi neviete, e vae telo je
chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo
vás, Vy, veriaci, ktorí ste dnes veèer
v zhromadení v Bratislave, viete, e ste
chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás,
ktorého máte od Boha? U nie ste sami
svoji. Myslíte si, e patríte sami sebe?
Myslíte si, e si so svojím telom môete
robi èo chcete? Nemôete! Stali ste sa
vlastníctvom niekoho iného! Boli ste kúpení za ve¾kú cenu. Preto tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, èo je oboje Boie (1Ko 6,19-20).
Tak sa telo môe sta prostriedkom, pomocou ktorého bude Bohu prinesená sláva.
Ale je tu ete jedna vec, ktorá sa týka
tela. Ak sa pozrieme do 2. listu Korinanom, 4. kapitoly, 16. vera, apotol Pavol
nám tam napísal ete nieèo ïalie o naom tele. Preto neustávame, ale jestli
sa aj ná vonkají èlovek ruí, vnútorný sa obnovuje deò èo deò. Take
máme èloveka vnútorného a vonkajieho.
Ten vonkají je nae telo. Tento sa ruí.
Poznávate to vïaka starnutiu. Vae
tmavé vlasy sa zmenia na sivé. Rôzne
nemoci útoèia na vae telo. Kedysi som
bol pohyblivejí, mohol som cvièi bez
problémov. Teraz je pre mòa problémom
vsta z postele. Vonkají èlovek sa ruí,
speje k zániku. To znamená, e nebudete
môc naveky pouíva svoje telo k slube
Bohu. Lebo starneme èoraz viac. Vonkají èlovek sa ruí. Èo to znamená? Vydajte svoje telá teraz! Aby ste vyuili
èo najviac èasu na oslavu Boha. Vy, mladí
¾udia, máte monos vyui celý èas svojho

blok 32 + obálka.qxd

30.8.2020

13:42

Page 19

19

KRESAN
ivota k slube, ak Pán nepríde. Aj v tom
prípade platí rovnaká logika. Nezostáva
vám u ve¾a èasu. Vydajte svoje telá u
v èase svojej mladosti, aby boli Bohu ivou obeou. Boli ste vykúpení, vae telá
sa ruia, vydajte ich teda, aby boli ivou
obeou. ivou obeou. V Starom Zákone
niè také nenájdeme. V Starom Zákone
prináali Bohu obete, ktoré tvoril býèek,
kozol alebo baránok. Priniesli ich pred
oltár a tam zabili. Museli ich zabi, pretoe ich krv musela by vyliata. Následne
boli rozdelené na kusy a poloené na
oltár. Izraelské oltáre boli naplnené obeami z màtvych zvierat. Na koniec prila
koneèná obe  obe Pána Jeia Krista.
On bol poloený na oltár  krí. To je posledná màtva obe. On poloil svoj ivot,
vylial svoju krv. On priniesol obe raz
a navdy. Táto obe vyèistila Boí oltár od
vetkých màtvych obetí. Teraz sa vyh¾adávajú ivé obete. Ste iví? Máte telo?
Ste pripravení sta sa ivou obeou?
Preèo nie? Boh chce, aby ste to urobili.
Apotol Pavol píe: Prosím vás tedy,
bratia, pre rôzne milosrdenstvo Boie
urobte to! Mono ste na to nikdy nemysleli. Mono, e ste u o tom niekde
èítali, ale niè Vám to nehovorilo. To je ten
problém. Èítame si Bibliu ve¾mi rýchlo,
a potom nerozmý¾ame nad tým, èo sme
si preèítali. Hovoríme si: Preèítajme si
kadý deò jednu kapitolu. A o tri dni neskôr si u nepamätáme, èo sme èítali.
Èítajme si text viackrát. Èítajme si hoci
jediný ver v tichosti pred tvárou Boou.
Mono si poviete: A príjme ma Boh?
Nie som ve¾mi dobrým kresanom. Èasto
vnímam, e som slabým kresanom. Príjme ma Boh? Bez oh¾adu na to, èo hovoria bratia? Príjme Vás Boh? V ev. Matúa
14,15 je spomenuté ve¾ké mnostvo ¾udí. Je ich najmenej 5000. Pán Jei hovorí svojim uèeníkom: Nie je im treba
odís, dajte im vy jes. A oni mu povedali: Nemáme tu iba pä chlebov a dve
ryby. Andrejovi sa to zdalo by ve¾mi
málo a povedal: Je tu jeden chlapèek,

ktorý má pä jaèmenných chlebov a dve
ryby, ale èoe je to pre to¾kých! (J 6,9).
A on im povedal: Doneste mi ich sem!
(Mt 14,18). Èo sa stalo potom? To, èo
uèeníci zavrhli, vzal Pán Jei. Pä chlebov a dve ryby. To, èo oni odvrhli, pouil
na nasýtenie toho ve¾kého zástupu. Podobne sa cítime aj my. Sme ako pä chlebov a dve ryby. Nie sme nièím. To je úplne v poriadku. Pretoe to je to, èo Pán
Jei pouíva. Vezme si to, èo nie je nièím a rozmnoí to tak, aby uspokojil
potreby ve¾kého mnostva. Vydajte svoje
telá, ako ivú obe, svätú. Vy ste svätí.
Krv Krista Vás posvätila. Je prijate¾ná Bohu. Ten výraz ¾úbu znamená, e v nej
má Boh zá¾ubu vtedy, keï mu vydávate
svoje telá. Neskôr Pavol píe nezvyèajnú
vec: rozumnú to vau svätoslubu.
Slovo rozumnú (logikos) podèiarkuje,
e je to logické urobi. Èo iné by sa dalo
urobi, keï myslíme na to, èo vetko Boh
pre nás urobil? Toto je zaèiatok ve¾mi
dôleitej èasti Boieho Slova. Nemáme
viac èasu zaobera sa týmto predmetom
ïalej, ale vezmite si to k srdcu, prijmite to
ako Boie Slovo. Toto je Boia vô¾a s Vami, Boia túba s kadým vykúpeným
èlovekom. Prosím vás tedy, bratia, pre
rôzne milosrdenstvo Boie, eby ste ta
dali svoje telá v ivú obe svätú a ¾úbu
Bohu, rozumnú to vau svätoslubu!"
Nech Boh poehná svoje slovo! Amen.

Ján Oboril st.

Cestou ivotem, 7. 1. 1971

BOIA CESTA
S JOZEFOM
Ale Hospodin bol s Jozefom a bol
muom, ktorému sa vetko darilo.
(1M 39,2)
Jozef, nenávidený svojimi bratmi, predaný za 20 strieborných, stáva sa otrokom
Putifara v Egypte, hoci neurobil niè zlé.
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Èo robi, keï sa nám deje nieèo podobné? Aký to má zmysel? Vimnime si
Jozefa. On tie, ako aj my, takej Boej
ceste nerozumel, ale veril v Boiu prítomnos. To je to, èo nemáme nikdy strati.
Nech sa deje èoko¾vek, len nech si zachovám obecenstvo s Pánom.
Nech si aj v nenávisti u bratov, ale
Bohu milý, vzdialený od otca, ale v náruèi
Hospodina, predaný a nedocenený, ale
drahý Bohu, veï dal za teba svojho Syna,
sluha, ale u Pána slobodný od hriechu.
O jedno stojme za kadú cenu  aby bol
Pán s nami. Nezapríèini Mu zármutok,
pre ktorý by sa musel od nás vzdiali.
Nenariekajme nad tànistou cestou, ale
nad tým, keï si naruíme obecenstvo
s Pánom. Nedbajme na ohnivú pec, ale
na to, aby sme sa Jemu klaòali nepokvrnení, na to, aby sme nenaruili spojenie
s Pánom! Keï o to budeme stá, bude
nám toto obecenstvo zachované. A èo sa
nám môe sta, keï On bude s nami? Nie
je hlavné v ivote to, cez èo prechádzame, ale to, èi je vtedy s nami Pán.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 30. 3. 1971

CHUDOBNÍ DUCHOM
Blahoslavení chudobní duchom, lebo
ich je nebeské krá¾ovstvo. (Mt 5,3)
Chudobný duchom znamená by prostý
pýchy a namyslenosti. Je to vedomie, e
nie som nièím pred Bohom. Je to poznanie, e nie je nièím to, èo môem vytvori
alebo sám zo seba vykona. Je to ustavièné uvedomovanie si pred Bohom svojej malosti, bezcennosti, bezvýznamnosti.
To je by chudobný duchom.
Opravdivý kresan si nezakladá na
svojom prirodzenom pôvode, na svojej
rodine, na svojom prirodzenom temperamente. Nezakladá si na svojom postavení
v ivote, ani na bohatstve. Nezakladá si
na svojom vzdelaní, ktoré nadobudol. To-

to vetko mal Pavol a èo o tom povedal?
Ale aj pokladám vetko za stratu, pre
zvrchovanos známosti Krista Jeia
(F 3,8). Nezakladá si tie ani na svojej
osobnosti a inteligencii. Nechváli sa svojimi schopnosami. Slovom, ani v najmenom si nezakladá na ivote, ktorý il pred
svojím obrátením. H¾adí len na Pána a Jeho milos. V tom sa prejavuje tento chudobný duch. V Izaiáovi, keï videl slávu
v chráme, v Jánovi na ostrove Patmos,
keï videl Pánovu slávu. Áno, len v Boej
prítomnosti sa vypestuje tento chudobný
duch.

Anonym

Cestou ivotem, 26. 12. 1962

DRAHOCENNÁ
KROTKOS A TICHOS
DUCHA
Tak podobne eny podriaïujúc sa
vlastným muom, aby jestli aj niektorí
neveria slovu, boli získaní poboným
obcovaním ien bezo slova, vidiac vae mravoèisté obcovanie, ktorých ozdobou nech nie je vonkajia ozdoba,
ktorá záleí v zápletoch vlasov, vo veaní na seba zlata alebo v obliekaní sa
do nádherného rúcha, ale skrytý srdca
èlovek v neporuite¾nom krotkosti a tichosti ducha, èo je drahocenné pred
Bohom (1Pt 3,1-4).
Krotkos a tichos sú drahé Bohu. Iba
nimi môeme i verne, spravodlivo,
pravdivo a vo svätosti pred Bohom. Krá¾
Ezechiá mal tieto vlastnosti a preto robil to, èo je dobré, spravodlivé a pravdivé pred Hospodinom celým srdcom (2Pa
31,20-21).
V kole náho Majstra sa uèíme denne od Neho ...uète sa odo mòa, lebo
som tichý a pokorný srdcom a nájdete
odpoèinutie svojím duiam. (Mt 11,
29). Ko¾kokrát nemáme Jeho pokoj a Jeho
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rados v srdci, pretoe nám chýba krotkos a tichos Pána Jeia. Ráno sa modlíme, prosíme o pokoj a poehnanie
a o chví¾u je v nás búrka, ktorou nám satan znièí celý deò. Okradol nás a olúpil
o to, èo je drahocenné pred Bohom. Búrka okolo nás môe a má by. Tá odkrýva
drahocenného Kristovho Ducha v nás.
Po obrátení nastala v manelskom ivote jednej sestry poriadna víchrica. Manel ju ponioval pre jej vieru a neskôr
i fyzicky týral tak dlho, a si svoju tichú
a krotkú sluobnicu vzal Pán ku sebe. A
po jej smrti sa mu otvorili oèi o aký poklad
priiel, akého anjela mal v dome. V srdci
ju tisíckrát prosil o odpustenie pre výèitky
svedomia. Jej krotkos a tichos ho napokon zlomili a volal k Bohu o odpustenie. Zanedlho potom poèul evanjelium
a aj on prijal Pána Jeia.
Uplatnime aj my tichú krotkos ducha
náho Pána Jeia Krista pre záchranu
svojich duí zo zlosti a pre svedectvo
neveriacim v Neho. Ozdobujme sa kadý
deò krotkosou a tichosou, to je drahocenné pred Bohom.
(upravené)

Ján Siracký

Cestou ivotem, 2. 2. 1971

BOÍ PLÁN
Od Hospodina sú stavané kroky mua, a jeho cesta sa mu ¾úbi. ( 37,23)
V ivote kadého èloveka jestvuje Boí
plán. Povinnosou èloveka je pozna
tento plán, potom sa pod¾a plánu da
Bohu vies krok za krokom. Poehnaný
je ivot, ktorý splynie s Boím plánom.
Biblia nám umoní pozna ten plán
a pod¾a neho opatrne a stále chodi.
Pozrime sa na Izrael, ktorý viedol Boh
40 rokov po púti. Sýtil ich a niesol ich
ako na krídlach po celý èas. Znáal ich
reptanie a èakal, aby to poznali, o¾utovali
a prestali to kona. Vo svojej trpezlivosti
zniesol aj ich vzburu. Chránil ich, hoci Ho

po celý èas zarmucovali. Ich vzah k Bohu bol napokon ozaj hodný len odsúdenia. Dopadlo to s nimi tak preto, e nepoznali Boí plán s nimi, ani sa nesnaili
ho pozna a podriaïova sa mu. Ako
celkom inak mohla dopadnú ich cesta,
keby neboli blúdili srdcom a keby boli
poznali Jeho cesty. Celé to pokolenie,
ktoré vylo z Egypta, mohlo vojs do
zas¾úbenej zeme.
Nu tak dbajme, aby nae kroky boli
Bohom upravované, potom sa i naa
cesta bude Bohu ¾úbi. Len tak uskutoèní
s nami svoj plán.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 8. 2. 1971

ODDAJME SA PÁNOVI
Vodil ich v bezpeènosti, a nestrachovali sa. ( 78,53)
Oddajme Pánovi svoje dielo, svoje mylienky, svoje plány aj samých seba.
Naich milovaných aj nae vetko, priamo do Jeho rúk. Presvedèíme sa, e nám
nezostane niè, èo by nás znepokojovalo
alebo trápilo. Vetko, èo je v Jeho rukách,
je v bezpeèí. Vetko je múdre a dokonale
rieené. On aj nás povedie dobre a bezpeène a k cie¾u naej cesty. I cez vetky
akosti nás dovedie do náho nebeského domova. On èiní vetko dobre a dokonale. Keï tomu veríme, ideme aj cez
skúky v plnej dôvere v Pána.
Kresan prechádza aspoò cez tri druhy skúok. Prvé vidí ako celkom horké,
tak ako videla Naomi svoje skúky v Moábskej zemi. Druhé, ako h¾adel na veci
Job, ktorý povedal: Èi azda len dobré
budeme bra od Boha? (Jb 2,10). To je
mieané dobré so zlým. Koneène sa môe povznies s Pavlom a poveda: Vo
vetkých týchto veciach sme viac ako
víazi, skrze toho, ktorý nás zamiloval. Toto je ten najlepí spôsob, poèíta
za zisk, aj keï prechádzame cez skúky.

blok 32 + obálka.qxd

30.8.2020

13:42

Page 22

22

KRESAN

Pavol videl, e vetko, cez èo prechádzal, bola len Boia múdros a milos.
Preto mohol vetko poèíta za rados. Takému kresanovi sa aj plaè obráti v spev
a noc v deò, ktorý bude trva na veky.
Nu verme Pánovi, e On i nás povedie bezpeène a nestrachujme sa.

Daniel Moji

TRAGÉDIA, VIERA
A TRIUMF  KNIHA JOB
Bol nejaký mu v zemi Úc, ktorému
bolo meno Job. Bol to mu bezúhonný, priamy a spravodlivý, ktorý sa bál
Boha a chránil sa zlého. Narodilo sa
mu sedem synov a tri dcéry. A mal dobytka... a sluobníctva ve¾mi mnoho.
A ten mu bol väèí od vetkých synov
východu. A jeho synovia chodievali
a robievali hostiny po dome, kadý na
svoj deò. A posielavali a povolávali aj
svoje tri sestry, aby jedli a pili s nimi.
A bývalo tak, e keï kolom obili dni
hostiny, posielaval Job a posväcoval
ich a vstávajúc skoro ráno obetoval
zápalné obeti pod¾a poètu vetkých
ich. Lebo Job hovorieval: Mono, e
zhreili moji synovia a zloreèili Bohu
vo svojom srdci. Tak to robieval Job
po vetky tie dni (Job 1,1-5).

Téma
V tomto èlánku sa zamyslíme nad knihou Job. V tejto knihe je viacej tém, ivotných múdrostí èi ustálených slovných
spojení, ktoré si ¾udia osvojili, ale málokto
vie, e pochádzajú z Biblie. Hoci Biblia
nie je vedeckou knihou, zrovna v knihe
Job je moné nájs aj také skutoènosti,
ktoré vedci objavili a ove¾a neskôr, napríklad e vzduch má váhu (28,24-25),
Zem sa nachádza vo vo¾nom priestore

(26,7), Zem je gu¾atá (26,10) a aj nieèo
o zemskom jadre (28,5).
Bene ¾udia spomínajú Joba ako symbol utrpenia. V súvislosti s tým si pripomeòme, e práve utrpenie èi jeho znáanie je základnou témou knihy Job a aj tohto èlánku. Na dobu, v ktorej Job il, kniha
hovorí o novom poh¾ade na utrpenie, ktorý dovtedy známy nebol. Okrem tradièného chápania utrpenia ako odplaty za zlé
Pán Boh v tejto knihe zjavuje, e utrpenie
môe by aj skúkou viery pre veriaceho,
ktorého cie¾om je: aby dokázanie sa vaej viery, o mnoho cennejie nad zlato,
ktoré hynie, ale sa ohòom skúa, bolo
vám nájdené na chválu, na èes a na
slávu pri zjavení Jeia Krista (1Pt 1,7).
Hoci apotol Peter napísal tieto slová
o nieko¾ko tisícroèí neskôr, vzahovali sa
u aj na Joba, ktorý toto poznanie ete nemal a nemal ho ani nikto iný v jeho okolí
poèas jeho ivota.

Doba
Kniha Job je pravdepodobne najstaria
kniha Biblie. Jobov ivot zjavne pripomína
ivot patriarchov, o ktorých hovorí 1. Mojiova v kapitolách 12-50, respektíve aj
skôr (11,10-32). Job bol bohatý podobne
ako Abrahám, èo bolo v dobe patriarchov
bené. Nebol Izraelita ani pod zákonom,
ktorý bol daný a cez Mojia, bol kòazom vo svojom dome. Napriek tomu môeme vidie, e Boh u vtedy jednal aj
s národmi. Túto mylienku môeme neraz vidie u v Starom zákone, napríklad
pri Rut, Rachab, Ninive... Prvý ver hovorí o tom, e il v zemi Úc. Neskôr vidíme,
e na tomto území ili Edomiti: Vese¾ sa
a raduj, dcéra Edomova, ktorá býva v zemi Úc! (Plaè 4,21).

Èlenenie
Job je kniha bohatá na kapitoly. V prvých
dvoch môeme vidie udalosti v ivote Joba a jeho rodiny. V tretej kapitole je nárek
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bo¾avého, trpiaceho Joba. V kapitolách
4-31 si èítame výpovede Jobových priate¾ov Elifaza Témanského, Bildada uchského a Cófara Naamatského. Prví dvaja
menovaní hovoria trikrát, tretí iba dvakrát.
Medzi slovami kadého priate¾a je Jobova reè. V kapitolách 32-37 hovorí Elíhu,
o ktorom nie je ani slovo v predchádzajúcich kapitolách. Kapitoly 38-42,6 obsahujú rozhovor Boha s Jobom. V posledných
veroch kapitoly 42 (v. 7-17) vidíme Jobovo uzdravenie, návrat toho, o èo priiel
a Boí triumf.

Jobov vzah k Bohu
Úvodné vere prvej kapitoly predstavujú
Joba. Ukazujú na jeho vzah k Bohu (v. 8),
rodine (v. 4-5) i majetku (v. 3. kap. 29 a 31).
Kniha zaèína výpoveïou, e Job sa bál
Boha (v. 1,8). Oswald Chambers povedal, e keï sa bojí Boha (v zmysle úcty,
repektu), nemusí sa nièoho bá. Ak sa
ale Boha nebojí, tak sa bojí vetkého.
Boh je toti aj spravodlivý Sudca a ten,
kto nespoznal svoju biedu, svoju bezbonos, kto sa cez pokánie a vieru v Pána
Jeia nenechal obliec do Kristovej
spravodlivosti, môe oèakáva jedine Boí súd. Skúky ivota, choroby a iné akosti, napokon aj vedomie, e môe kedyko¾vek zomrie, ho neraz desia a nemá
základ, na ktorý by sa postavil.
Pán Jei povedal takéto slová svojim
priate¾om: Ale vám, svojim priate¾om,
hovorím: Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej èo
urobi. Ale bojte sa toho, ktorý, keï
zabije, má moc uvrhnú do pekla 
(L 12,4-5). Teda nemusia sa bá Satana
a jeho sluobníkov, ktorého si o chví¾u
predstavíme aj v knihe Job, ale Boha a jeho súdu. Tento strach je iný, ako repekt,
ktorý Boie deti voèi nemu majú. Job nevedel, èo ho èaká, ale Boha sa bál a tak
mohol ¾ahie obstá v skúke, ktorá na
neho prila. Jeho správny vzah v prvom
rade k Bohu bol dobrým východiskom do

blíiacich sa akých dní. Blahoslavení sú
tí, ktorí sa aj dnes, v èasoch obáv, úzkostí
a strachu môu oprie o Skalu ich spasenia, o Pána Jeia.

Jobov vzah k rodine
Vo veroch 4 a 5 vidíme Jobov vzah k rodine. Z verov vyplýva, e boli spolu radi
a stretávali sa vetci. Otec Job bol do toho aktívne zapojený. Svoj duchovný záujem o rodinu prejavoval prináaním zápalných obetí za nich. Aplikáciou tejto
pravdy pre otcov ale i matky v súèasnosti sú modlitby rodièov za svoje deti.

Jobov vzah k majetku
Napokon, vo veri 3 máme opísaný Jobov
majetok. O Jobovi je tam napísané, e
bol najväèí z muov východu. Neskôr
ver 21 ukazuje jeho vzah k majetku,
bohatstvu. Job vedel, e aj ten bol od Boha: ...Hospodin dal... Kapitoly 31 a 29
hovoria, e si na majetku nezakladal, ale
delil sa s ním s inými: Lebo som vytrhoval biedneho, volajúceho o pomoc,
i sirotu i toho, kto nemal pomocníka...
a spôsobil som to, aby plesalo srdce
vdovy... Býval som otcom chudobným... (29,12-16).

Satan
V knihe Job je ïalej predstavený Satan.
Je ako vírus nevidite¾ný, ale nie je
zamknutý, hoci raz aj to bude. Má prístup
na miesta a k ¾uïom. Je ale obmedzený.
Nemôe ublíi viac, ako mu to Boh dovolí. Keï si Joba vyiadal od Hospodina, ten
mu riekol: H¾a, vetko, èo má, je v tvojej ruke, len na neho nevystri svojej
ruky (1,12), èi: H¾a, je v tvojej ruke,
len zachovaj jeho ivot! (2,6). Satan je
klamár a vrah od poèiatku. Na Jobovi nemohol niè zlého nájs z poh¾adu minulosti, tak sa bude snai, aby na òom
nieèo naiel v budúcnosti, keï bude Job

blok 32 + obálka.qxd

30.8.2020

13:42

Page 24

24

KRESAN

prechádza skúkami. Satan aj dnes chce
h¾ada zlé veci na Boích deoch, aby mohol alova. Dobrou správou je, e ochranou pred ním je Boh. Bol s Jobom, hoci
v knihe Job asi 36 kapitol mlèal. Keby
prezradil Jobovi to, èo my vieme, èo bolo
za oponou, test, ktorým Job prechádzal,
by nemal zmysel. Aj my máme nevidite¾ného, aktívneho, suverénneho, silného
Boha vemohúceho, ktorý sedí na tróne
a Prímluvcu, Krista, ktorý sa u Otca prihovára za nás: Kto bude alova na vyvolených Boích? Boh je, ktorý ospravedlòuje. Kde kto odsúdi? Kristus Jei je,
ktorý zomrel a viacej, ktorý aj vstal z màtvych, ktorý aj je po pravici Boej, ktorý sa
aj prihovára za nás (R 8,33-34), A keby
niekto zhreil, máme prímluvcu u Otca, Jeia Krista, spravodlivého (1J 2,1).
Pán Jei Kristus nemusí prináa obete
tak, ako to robil Job. Jeho jedna obe je
jedineèná a dostatoèná. Aj Job mal nielen
túbu, ale aj isté poznanie o svedkovi
v nebi a o tom, e jeho Vykupite¾ ije: I teraz, h¾a, na nebesiach je môj svedok
a ten, kto dosvedèí za mòa, je na výsostiach (16,19), Ale ja viem, e môj vykupite¾ ije a posledný sa postaví nad
prachom (19,25).

Skúky Jobovej viery
V rámci testu, ktorým Job prechádzal
stratil voly, oslice, drobné stádo, sluhov
a napokon aj vetky svoje deti. Kým ete
jediný sluha, ktorý sa vdy zachránil hovoril, následne priiel druhý a potom tretí
sluha, ktorí oznamovali rad za radom samé zlé správy pre Joba.
V súvislosti so Satanovou taktikou si
brat David Petterson vimol, ako interpretoval jediný sluha, ktorý sa zachránil, Jobovu druhú z troch za sebou idúcich strát:
Oheò Boí padol z neba a roznietil sa
na drobné stádo i na sluhov a strávil ich
a uteèúc zachránil som sa iba ja sám, aby
som ti to oznámil (1,16b). Napriek tomu,
e za tým bol Satan a nie Pán Boh, kto na

Joba vystrel svoju ruku, v tomto prípade
to sluha oznámil tak, e to bol oheò Boí.
Znelo to tak, akoby ten oheò vyiel od
Boha a nie od Satana.
Aj dnes neraz poèúvame zlé správy,
v ktorých ¾udia obviòujú Boha. A pritom zlé
veci prichádzajú od toho, ktorý je klamár
a vrah od poèiatku. Ïalou pravdou je to,
e za mnohé veci si èlovek môe sám.
Satan sa aj cez interpretáciu sluhu
snail urobi to, aby Job priiel o vzah
k Bohu. Nielen cez tohto sluhu, ale neskôr aj cez manelku, keï bol v druhom
kole skúok ranený na tele a vyzeral tak,
e ho priatelia, ktorí ho prili potei, nemohli rozpozna. Vtedy mu poradila, aby
zloreèil Bohu a potom zomrel (2,9). Ako
Job nevidel za oponu, nevidíme dnes ani
my. Pri rôznych chorobách, niekedy a
úmrtiach, ¾udských èi prírodných katastrofách môeme ale s urèitosou vedie,
e Boh nie je autorom zlého. Job nielene
nezloreèil, on sa Bohu poklonil (1,20). Majme vdy správny postoj a vzah voèi Bohu.

Sám uprostred najbliích
¼ahie sa znáajú skúky, keï má èlovek
okolo seba silnú podpornú skupinu. Neraz
sme sa doma i v spoloèných zhromadeniach modlili za chorých a ich najbliích.
Vnímali sme ich vïaènos za to, e v utrpení, v akej chorobe neboli sami. Potom
sú tu takí, ktorí stratili svojich najbliích.
Partnera, deti, súrodencov. Na ich povzbudenie bolo povedané èi napísané nejedno
slovo spoluúèasti. Job ale takúto monos
nemal. Pä najbliích ¾udí, ktorých dovtedy mal a ktorí mu ostali, prilo za ním. Èoskoro si ich menovite pripomenieme. Napriek tomu bol sám. Neskôr o troch z nich
Job povedal smutné slová: Teitelia na
trápenie ste vy vetci (16,2). Kniha Job
je pravdepodobne najstarou knihou
Biblie. Zdá sa, e nikomu pred ním sa nestalo to, èo jemu. Keï aj niekto pred ním
alebo z jeho súèasníkov trpel, mohlo to
by kvôli hriechu, ale nie ako skúka, test.
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Dnes, keï sa Boh zjavil inak ako ho
poznali za dní Joba (vtedy to bolo len
èiastoèné zjavenie a poznanie Boha),
môeme poveda druhým, e s nimi súcitíme, lebo sme preili nieèo podobné.
Vtedy bola situácia iná a tak sa Job mohol cíti skutoène, e je sám. Napriek
tomu mal nádej, e jeho Vykupite¾ ije
(19,25). Aj Jobov èi ná Vykupite¾ bol raz
úplne sám, opustený aj Bohom pre nae
hriechy, ktoré sám vyniesol na drevo. Obstál Pán Jei a obstál aj Job. My máme
lepie predpoklady pre zvládnutie skúok
ivota aké mal Job, tak ich vyuime!

Jobova manelka
Prvou najbliou Jobovou osobou, ktorá
ostala naive a mohla mu by pomocou
a povzbudením v akej ivotnej situácii,
bola jeho manelka. Z pozostalých, ia¾,
hovorí najmenej a nie sú to vôbec povzbudzujúce a budujúce slová: A jeho ena mu riekla: Èi sa ete drí svojej bezúhony? Zloreè Bohu a zomri! (Job 2,9)
Na zaèiatku Biblie si èítame, e Pán
Boh stvoril muovi enu, aby mu bola
pomocou. Okrem iného to znamená, aby
mu dala dobrú radu v situácii, keï je rada
potrebná. Brat David Petterson spomína
3 mylienky v súvislosti s takouto radou.
Prvou je, e mu má h¾ada radu eny,
hlavne ak ide o váne rozhodnutia. Takáto rada mu môe pomôc vyvarova sa
chýb. Druhou mylienkou je, e manelka
má by ochotná poradi. Jasne poveda,
èo si o veci myslí, lebo mu nevie èíta jej
mylienky. Napokon, má s ním hovori
v milosti. Taký má by aj jej/ich spôsob
reèi. Vzájomná láska a dôvera je dobrým
základom pre takúto komunikáciu.
Napriek radám druhých, vrátane manelky, koneèné rozhodnutie musí urobi
hlava, teda mu. Jeho ena mu poradila,
aby zloreèil Bohu. On Mu ete predtým
dobroreèil (1,21). Neskôr jej radu oznaèil
za bláznivú. Urobil dobré závery napriek tomu, e podporu nenaiel ani pri najbliej

osobe. Nenechajme sa nikým a nièím odvies od bezúhonnosti a nedajme si zobra
vzah s Pánom, ktorý nás stvoril i vykúpil.

Elifaz Témanský
Druhou osobou, ktorá sa snaila nieèo
skúanému Jobovi poradi, bol Elifaz Témanský, pravdepodobne najstarí a najskúsenejí z troch Jobových priate¾ov.
Odvoláva sa na svoju skúsenos s Bohom, na zjavenie, ktoré mal, keï poèul
Pánov hlas (2,12-21). ia¾, hoci v minulosti mal zjavenie, nebolo to aktuálne
slovo, vhodné do Jobovej situácie. Nedá
sa i z minulosti. Treba nae poznanie
aplikova do konkrétnych situácií a nie sa
vdy dra pauálne len toho, èo sme
dakedy videli èi poèuli. Kieby sme mali
ivý vzah s naim Pánom a prijímali vdy
ivé, èerstvé Slovo.
Aj dnes sa viacerí oháòajú videniami,
zvlátnymi zjaveniami, v ktorých im vraj
nieèo Boh povedal a chcú tým oslovi
druhých. Múdry èlovek nedáva na zjavenia pre iných, ale si èíta Boie slovo a to
v prvom rade pre seba. Brat David Petterson radí: Ak hovorí nieèo utrápenej dui, nechaj ju rozhodnú, èi je to slovo od
Pána alebo od teba.
Elifazova teológia nebola správna.
Obviòoval Joba z toho, e urobil, zasial
nejaký hriech a preto teraz ne trápenie:
Ako som vídal tých, ktorí orali neprávos a siali trápenie, e to i ali
(4,8). Toto jeho poznanie vyvracia samotný Boh, ktorý o Jobovi dáva dobré svedectvo u v prvom veri knihy. To, e trápenie nemusí by dôsledkom hriechu nachádzame aj neskôr neraz v Biblii na príklade ukameòovaného tefana èi satého
Jakuba, ktorý netrpeli a nezomreli preto,
eby urobili nejaký hriech, ale pre meno
Pána Jeia. Napokon, sám Pán Jei trpel a zomrel, hoci bol spravodlivý za nás
nespravodlivých. Buïme aj my opatrní
v unáhlených záveroch a nesprávnych
aplikácií Boieho slova na ivoty iných.
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Bildad uchský
Bildad sa odvoláva na tradíciu, na poznanie otcov: Lebo noe sa opýtaj drievneho
pokolenia a uvá, èo vyskúmali ich otcovia (8,8). ia¾ ani tradícia bez Svätého
Ducha a èerstvého obecenstva s Pánom
Bohom nestaèí, hoci k dobrej tradícii, nasledovaniu viery otcov, nás Boie slovo
výslovne nabáda. Nie ale k takej tradícii,
ktorá ide proti Písmu.
Okrem zakladania si na tradícii môeme vidie na Bildadovi priamos. Bez dlhého rozmý¾ania hovorí to, èo si myslí.
Slová Jobových úst prirovnáva k vetru:
Dokedy bude hovori také veci a dokedy budú slová tvojich úst ako víchor? (8,2) Je pravdou, e ¾udia v bolesti niekedy povedia aj to, èo sa nám
ako poèúva, je ale odváne nazva ich
reèi vetrom. Vo veri 4 priamo prehlasuje,
e Jobove deti zomreli za svoje prestúpenia. Napokon, vyhlasuje súd aj nad Jobom a hovorí mu slová v zmysle toho, e
aj jeho dni sú spoèítané pre jeho hriechy:
jeho lampa zhasne nad ním (18,5-6).
Bildadove nesprávne aplikovanie prijatých právd od predchodcov nám hovorí,
e hoci nemáme pohàda dobrou tradíciou, prednos má ma ivý vzah s naim
Pánom. Inak nae rady urobia viac kody ako osohu. Zároveò sa môeme uèi
nehovori hneï to, èo si myslíme, robi
unáhlené závery a súdy voèi naim blínym. Niekedy namiesto unáhleného súdu
treba prejavi súcit a lásku aj voèi tým,
ktorých hriechy boli zjavné. Na druhej
strane samotná láska bez pravdy nikomu nepomôe a nikoho nezachráni.

Cófar Naamatský
Cófar, ïalí z Jobových priate¾ov, na rozdiel od prvých dvoch, nehovoril k nemu
trikrát, ale len dva. Aj to bolo dos! Pravdepodobne bol najmladí a najmenej
skúsený, preto hovoril ako posledný. ako sa poèúvajú pouèenia a rady mamiè-

kám od bezdetných sestier, od zbankrotovaného èloveka rady ako investova a od
toho, èo nikdy netrpel, keï radí trpiacemu, èo by on robil na jeho mieste. Uvedomil som si, e ak niekto nieèím akým
prechádza a nedáva to zmysel, mono to
je preto, aby raz mohol/mohla poradi
tým, èo raz budú v podobnej situácii. Ako
vyskúaný èlovek bude môc by raz spo¾ahlivým nástrojom v ruke Boej.
Zdá sa, e Cófar nebol dobrý poslucháè. Napríklad Jobovi vyèítal to, èo vôbec nepovedal: A hovorí: Moja náuka
je èistá a vraj som èistý, Boe, v tvojich oèiach (Job 11,4). Aspoò si o tom
nikde neèítame. Niektorí ¾udia nepoèúvajú a chcú hneï hovori. Mimochodom,
¾udia v trápení nepotrebujú prednáky,
unáhlené pouèovania, ale v prvom rade
niekoho, kto by si ich vypoèul a skôr im
prejavil súcit.
V ïalích veroch kapitoly ho vidíme
ako toho, ktorý Joba súdi a hovorí, e si
zaslúi viac bolesti: lebo dvakrát to¾ko
si zaslúil vskutku (v. 5-6). Ale veï Job
stratil 100% majetku, detí, manelku, je
skoro màtvy, tak èo môe by ete horie?
Navye, v ïalích veroch Joba uráa
slovami nièomný, hrieny, blázon, tvrdohlavý ako osol (11-12).
Pán Jei sa nauèil poslunosti z toho, èo trpel, preto nám rozumie a je
naim súcitným Ve¾kòazom. Ak si
myslíme, e nám nikto z ¾udí nerozumie a nenájde si dostatok èasu
na nás a nae problémy, vrátane
chorôb, nepekne ku nám a o nás
hovorí, Pán Jei nám rozumie.
Vïaka Mu buï za to!

Elíhu
Okrem troch priate¾ov priiel za Jobom aj
mu menom Elíhu, ktorý bol z nich najmladí. Preto otvoril svoje ústa ako posledný. Hovorí iba raz, ale jeho reè je najdlhia,
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obsiahnutá a v siedmich za sebou idúcich
kapitolách. Aj jeho reè nám má èo poveda.
V súvislosti s jeho neèakaným objavením sa a prejavom si najprv pripomeòme
riziká, ktoré môeme na prvý poh¾ad pri
òom vidie. Hovoril ve¾a a hovori ve¾a
èasto nebýva bez hriechu. Èasto menej
skúsení hovoria viacej ako starí a skúsenejí. Starí skôr zváia èo poveda a èo
si necha pre seba. Aj z tohto si môeme
zobra pouèenie. Keï bolo treba, Pán Jei hovoril. Niekedy bol ale úplne ticho.
Nech je vo veciach hovorenia i hnevu pre
nás najlepím príkladom Pán Jei.
Viacerí biblisti i viacerí nai otcovia sa
na Elíhu pozerajú ako na pozitívnu postavu, ktorý sa právom hneval na Jobových priate¾ov, lebo síce Joba odsudzovali, ale problém nevyrieili, odpoveï naò
nenali. Na Joba sa hneval, lebo viac
ospravedlòoval svoju duu ako Boha. Pripravoval cestu k tomu, aby mohol prehovori Boh. Podobne, ako sa v inej situácii
neèakane objavil Melchisedech a pripravil srdce Abraháma na stretnutie s krá¾om
Sodomy. Pri úvahách nad tým, èi bol Elíhu kladnou alebo zápornou postavou
som si vimol, e na konci Boh povedal,
e jeho hnev horí proti Jobovým trom priate¾om, ktorí nehovorili o Bohu to, èo je
pravé. Podobne ako Job, ani Elíhu sa
medzi nimi nespomína.
Pod¾a brata Newella na rozdiel od Jobových priate¾ov Elíhu neobviòuje Joba
za jeho minulé hriechy, ktoré vraj spáchal,
ale za nedostatok úcty v súèasnom rozpoloení. Kým iní tvrdili, e Job trpel preto, lebo predtým zhreil, zmyslom slov
Elíhu je ukáza, e Jobovova neúctivos
je prejavom, výsledkom jeho utrpenia.

Povzbudzujúca lekcia
od Jobových troch priate¾ov
Kým sa dostaneme k Boej reèi, pripomeòme si, e napriek vetkému zlému
traja Jobovi priatelia majú pre nás aj povzbudzujúcu lekciu. Aspoò na zaèiatku.

Prili aj bez pozvania, keï poèuli, e je
v núdzi. Prili s poteením a podporou,
po¾utova ho a potei, èo presne potreboval, nezávisle od toho, v akej zlej situácii sa nachádzal. Prili si ho vypoèu, èo
presne potreboval a nie mu da prednáku. Teda prili, plakali, sedeli s ním a poèúvali ho celý týdeò. Ale keï u zaèali
hovori, zdalo sa, e neskonèia. Hovorili
dovtedy, kým neprehovoril Boh, ktorý po
celý ten èas len mlèal.
Majme ucho otvorené pre Boí hlas
aj keï sme sami a aj keï s nami hovoria
druhí. Zvaujme, èo je Boie a èo je
¾udské slovo. Keï je priestor k tomu, aby
sme hovorili my, nespoliehajme sa na
svoju skúsenos, na tradíciu, nebuïme
príli múdri. Uème sa hovori vtedy, keï
treba a to, èo treba a by aj ticho.

Boia reè
Po mnohých kapitolách, kde je zapísaný
dialóg medzi Jobovými priate¾mi, ktorí svorne tvrdili, e je vinný a jeho odpovediach,
kde hovorí o svojej nevine, zaèína hovori
Boh. Hovorí z víchrice: Vtedy odpovedal Hospodin Jobovi z víchrice (38,1).
Raz pri svojej obhajobe adresoval Job
takéto slovo svojim nepriate¾om: Hrôza
ho zachváti ako voda, víchor ho ukradne v noci. Vychytí ho východný vietor
a pôjde a urve ho ako víchrica z jeho
miesta (27,20-21). Ete predtým povedal o Bohu: on, ktorý ma zdrtil víchricou a rozmnoil moje rany bez príèiny
(9,17). Pravdou bolo, e vetky Jobove
deti zomreli vo víchrici: A h¾a, priiel
ve¾ký vietor spoza púte a udrel na
tyri uhly domu, take padol na mladých ¾udí a zomreli... (1,19). Teraz sa
pri òom a jeho priate¾och naplnila èas
jeho slov v tom, e Boh prehovoril z víchrice. Je dôvod sa bá, e Boh prichádza,
aby súdil. Pravdou je, e víchrica síce prila, ale nie preto, aby ho zdrvila. Je v nej
Boh. On je v búrkach ivota preto, aby
z nich vytrhol, nie zdrtil. Robí to síce v sile
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a autorite ale zároveò v milosti. Pamätajme na to, keï sa niekedy cítime tak, ako
sa cítil Job.
Pán Boh zaèína koneène rozpráva.
O èom bude jeho reè? Dajú sa oèakáva
slová typu: Mrzí ma, Job, èím si musel
prejs. Neboj sa, skúka tvojho ivota
èoskoro skonèí. Mal si toti pravdu, netrpel si za svoj hriech, ale skúal som a.
Kým mono Job oèakával vysvetlenie,
jeho priatelia súd nad Jobom, o ktorom
to¾ko hovorili. Pán Boh hovorí dos, ale
ani jedno a ani druhé v Jeho reèiach nenájdeme.
Pán Boh nehovorí niè o Jobovej skúke, nehovorí mu, e to èoskoro skonèí,
e nech ete vydrí. Ani sa neospravedlòuje za to, e bol tak dlho ticho. Neoceòuje Jobove boje, nehovorí niè o strate jeho majetku i detí èi o Jobovom trápení. Neodpovedá na Jobove otázky, a ten
ich poloil nemálo. Navye, namiesto odpovedí na ne kladie On otázky na Joba:
Noe prepá svoje bedrá ako mu
a budem sa a pýta a ty mi oznám!
(38,3) Mimochodom, je ich asi 77.
Hlavnou mylienkou Boích slov je
upriami poh¾ad Joba z vlastnej mizérie
a biedy na Pána Boha a Jeho ve¾kos.
Keï trpíme, èasto sa orientujeme na seba. Pán Boh vie, èo nás vtedy môe zachráni. Potrebujeme sa upriami na Neho a na Jeho moc. V takejto reakcii Boej
vidíme, e je suverénny, vemohúci. Hovorí, kedy chce, komu chce a ako èasto
chce. V koneènom dôsledku pre nae
dobro je to, èo hovorí a aj to, èo nehovorí.
Jeho mylienky a cesty sú iné ako nae
a je moné, e ¾udstvo, vrátane Joba, by
mu neporozumelo, aj keby odpovedal.
V takomto zmysle komunikuje s Jobom
a takúto pomoc èakajme aj my, keï sa
zaèneme príli zaobera sebou.
Okrem toho, keby Jobovi vysvetlil, èo
sa dialo v pozadí, kde by bol priestor pre
Jobovu vieru? Pre to, aby bol vyskúaný
a vyiel zo skúky ako zlato (23,10)? To,
èo sa Bohu ¾úbi, je viera èloveka.

Jobove odpovede na Boie otázky
o zázrakoch prírody a stvorite¾ského diela
by boli len v zmysle neviem, Boh vie. Vie
o celom stvorení, oblohe, hlbinách zeme,
prírode, zvlá menuje zvieratá a dokáe
stvorenie aj ovláda. Keï vie o prírode,
vie aj o èloveku a teda vedel aj o Jobovi.
Nemusíme ma vetky odpovede na nae
otázky a problémy ivota. Staèí veri tomu, kto vetko vie a tie odpovede má.

Jobova reakcia
Jobova reakcia na Boiu reè bola nasledovná: H¾a, som prichatrný, èoe ti
odpoviem? Kladiem svoju ruku na
svoje ústa. Raz som hovoril a nebudem viacej odpoveda, dvakrát a neurobím toho viacej (40,4-5). Táto odpoveï nemusí by zlá. Bohu ale nestaèí
presta sa háda, chce viac. Èaká na poddanie sa, odovzdanie sa èloveka Jeho
vôli. Na prijatie Boích ciest. Preto Boh
ete neskonèil a hovorí z víchrice znova.

Boh hovorí znova
Aj druhýkrát hovorí Boh Jobovi z víchrice.
V minulosti sa Job zamý¾al, èi Boh nie je
nespravodlivý v tom, ako spravuje svet
a zvlá Jobov ivot: on, ktorý ma zdrtil víchricou a rozmnoil moje rany bez
príèiny (9,16). Teraz v kapitole 40 vo
veroch 9-13 sa Boh pýta Joba, èi by bol
schopný vymeni si s Ním miesto. Obliec
si Boí súdny odev a súdi namiesto Neho: Èi má rameno ako silný Boh...?
Noe sa ozdob velebnosou a výsosou a obleè sa vo velièenstvo a v nádheru! (v. 8-10). Teraz dostal otázku, èi
by robil veci lepie ako Boh, keby bol na
Jeho mieste. Neraz si deti myslia, eby
vedeli robi veci lepie, keby boli na mieste rodièov. Je o tom silná pochybnos,
hlavne keby ilo do tuhého, napríklad
o platenie úètov.
Nielen Jobovi, ale aj nám je jasná odpoveï, e lepie by to v spoloènosti nebolo,
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keby sme opustili svoje miesto. Urobil to
raz Satan a nedopadlo to dobre. Stále
vidíme dôsledky jeho vzbury. Je dobré
vedie, kde je nae miesto a kde je Boie
miesto a zauja to nae.
O Bohu povedal dobre Elíhu, e je
Vemohúci a prevysoký v sile (37,23)
tesne predtým, ako zaèal hovori Boh.
Boh kladie aj ïalej otázky, z ktorých je
zrejmé, e stvoril vetko a má vetko pod
kontrolou. Ak bezvýznamného vrabca,
o èo viac teba i mòa.
Na záver Pán Boh ukázal Jobovi dve
asi najsilnejie zvieratá tej doby, suchozemského behemóta a vo vode ijúceho
leviatána. Ak Job nevie ovláda ich, ako
by mohol ovláda celý vesmír? Ako potom môe posudzova, ako Boh vládne
vo vesmíre, na Zemi i nad ivotmi ¾udí
akým je napríklad Job?

Jobova závereèná reakcia
Po ïalej Boej reèi u neprichádza len
pasívna kapitulácia Joba voèi Bohu, ale
pokánie a odovzdanie sa Mu. Berie spä
nerozumné reèi, teda vlastnú snahu o ospravedlnenie samého seba. Berie spä
svoju poiadavku, aby mu Boh, kvôli jeho
spravodlivosti poskytol vysvetlenie a verejné oèistenie. Prach a popol hovoria o jeho poníení sa pred Bohom: ...Preto vyznávam, e nerozumiem... Doteraz som
bol iba poèul o tebe, ale teraz a vidí
moje oko. Preto zavrhujem a ¾utujem
a to v prachu a popole (42,3.5-6).
Pán Boh mu nekázal robi pokánie,
a on ho predsa spravil. Napokon robí to,
k èomu ho priatelia pravidelne povzbudzovali, ale z iného dôvodu. Nie preto,
eby urobil nejaké hriechy, za ktoré vraj
trpel, ale preto, e v jeho duchu rástla
horkos a e vnímal Boha ako toho, ktorý
s ním jednal nespravodlivo.
Za zmienku stojí aj skutoènos, e toto
pokánie èiní skôr, ako bol uzdravený. Stále bol finanène zruinovaný, bez majetku,
bez rodiny. ¼ahie by mu bolo, keby po
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vrátení poehnaní povedal, e sa mýlil.
On to urobil ale ete predtým a tým boli
zapchaté ústa Satana. Ten mal na zaèiatku èo poveda, keï bol Job ohradený
vetkým dobrým. Povedal Bohu, e sa ho
preto drí a preto mu slúi. Lene Job sa
dral Boha aj vtedy, keï nebol ohradený
vetkým dobrým. Ani potom nezloreèil
Bohu. Takto sú ústa Satana zatvorené
a do konca knihy ho u nepoèujeme niè
hovori, lebo nemá èo poveda.
Navye, hoci to Job ete nevedel, najlepie dni sú stále pred ním. A sú aj pred
nami. Tak, ako ani Job nevedel, kedy jeho súenie skonèí, ani my nevieme, keï
zo súení, ktorými viac alebo menej na
tomto svete prechádzame, vojdeme do
slávy, s ktorou sa tieto súenia ani nedajú porovna.

Triumf
Vráme sa k pomenovaniu tohto èlánku:
tragédia  viera  triumf (víazstvo). Kniha Job nám ukazuje, e keï dôverujeme
Pánu Bohu v èasoch tragédie, dávame
mu ancu triumfova. Tak sa to stalo aj pri
Bohu a Jobovi a tak to platí aj dnes. Nie
vdy sa nám zdá, e Job Bohu veril. Veï
èi nezloreèil dòu svojho narodenia? Èi nespochybòoval Boiu spravodlivos a nevyjadril mu neraz svoju horkos? Áno,
robil to. Napriek stavu bolesti a úzkosti
Bohu ale nezloreèil. H¾adal u neho odpovede na svoje otázky. Popri pochybnostiach vidíme neraz výkriky viery a nádeje.
Job sa modlil, aj keï sa mal zle. Utrpenie
ho neodviedlo od Boha, ale priviedlo k Bohu. almisti neraz vyznávajú, e Boh je
blízky tým, ktorí sú skrúeného srdca,
napríklad: Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrúeného srdca a tých, ktorí sú
zdrteného ducha, zachráni ( 34,19).
Boh rozumie utrápenej dui.
Koneèné Boie prehlásenie, urèite
prekvapujúce pre Jobových priate¾ov bolo
takéto: A stalo sa, keï u bol hovoril Hospodin Jobovi tie slová, e riekol Hospodin
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Elifazovi Témanskému: Môj hnev horí
proti tebe i proti tvojim dvom priate¾om, pretoe ste nehovorili o mne toho, èo je pravé, ako môj sluobník
Job (42,8).
Kniha Job nás uèí o Jobovi i o Bohu.
Neskôr Jakub o tom napísal: H¾a, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivo zniesli.
O trpezlivosti Jobovej ste poèuli a koniec Pánov ste videli, pretoe je Pán
ve¾mi ¾útostivý a milostivý (Jk 5,11).
Na zaèiatku knihy vidíme Joba v popole (2,8). Vyjadril tým svoj smútok, stratu
a boles. V poslednej kapitole ho vidíme
tie v prachu a popole. Tu tým vyjadril pokánie. Za tým nasleduje Boia výpoveï,
návrat, obnovenie: A Hospodin navrátil
to, èo bolo odòaté Jobovi... A pridal
vetkého toho, èo mal Job, dvojnásobne (Job 42,10).
V prvom rade návrat Joba, potom jeho
priate¾ov. Následne sa k Jobovi vrátili jeho príbuzní (v. 11), vrátil sa mu majetok
(v. 10-12), zdravie s bonusom dlhého ivota (v. 16-17) a aj rodina a deti (v. 13-15).
Nie vetky skúky konèia rovnako ako
Jobova. Niektorí ostanú v nemocnici alebo zomrú. Niektorí veriaci ostanú a do
smrti nepochopení. Napriek tomu lekcie
z knihy Job platia nadèasovo. Nie kadá
choroba, strata a boles je dôsledkom
hriechu.
Keï Ti je ako a má tendenciu h¾adie príli na seba, hovori len o sebe,
o svojich bolestiach a sklamaniach
zo seba èi z iných, neostaò pri tom.
Neèakaj na Boiu reè z víchrice. Aj bez
toho upriam svoj poh¾ad z vlastnej biedy a seba¾útosti na Boiu ve¾kos a Jeho moc. V tom je záchrana pre teba, tvoju rodinu, zbor, pre tvojich blínych.
Nech sú dni pred tebou ete uitoèné
a krásne aj vtedy, ak sa okolnosti nezmenia. Ani Boh sa nezmení. Zmeni sa
musí ty. V prachu a popole nielen poèu o Bohu, ale uvidie ho, mono tak,
ako sme ho ete nevideli a nepoznali.

Ladislav Paluga

Cestou ivotem, 21. 5. 1964

ZNAK
BOIEHO VEDENIA
Ich povediem... priamou cestou, neklesnú na nej... (Jr 31,9).
Potvrdením Boieho vedenia je bezpeènos, vytrvalos, istota a sila veriaceho.
Ten, koho vedie Boh, je dokonale spokojný. Nemôe sa sta, aby na tejto ceste
klesal a od únavy padal. Boh s¾ubuje
tomu, kto sa Mu dá vies, priamu cestu,
bez únavy a klesania: Ale tí, ktorí oèakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily; vznáajú sa na perutiach ako
orli; beia a neumdlievajú, chodia a neustávajú (Iz 40,31).
Èo je príèinou toho, e sa cítia mnohí
unavení, slabí a e klesajú? Samovo¾ne
zili z cesty, ktorou ich viedol Boh. Ich
vzdychanie a únava to potvrdzujú.
Cítime únavu a slabos v duchovnom
ivote? To preto, lebo sme vyboèili z cesty, po ktorej nás viedol ná Boh. Skúmajme sa a vráme cele k Nemu! Pamätajme, e na Boej ceste je i zmocnenie
a posilnenie viery. Nie slabos a únava
v práci Pánovej, nie poddajnos a klesanie v boji proti zlému, ale sila a vytrvalos,
vzoprenie sa zlému a víazstvo. To sú
charakteristické vlastnosti èloveka putujúceho k nebesiam.

tefan Koút

Cestou ivotem, 2. 3. 1971

NEBOJ SA!
Neboj sa, lebo som a vykúpil. (Iz 43,1)
Aké je v tom poteenie pre zomdlené,
nesmelé a bojazlivé srdce, keï mu Boh
privoláva: Neboj sa! Ako by sa mohlo
bá, keï Boh hovorí: Nenechám a, ani
a neopustím!. Preto môeme smelo
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hovori: Pán je mi pomocníkom, nebudem sa bá. Kto h¾adí len sám na seba,
na svoju slabos a nestálos svojho srdca, na svet, ktorý leí vo zlom, na mocného nepriate¾a, ktorý ho chce dosta pod
svoju moc, ten má dos príèin bá sa. Písmo síce hovorí, e máme s bázòou a trasením pracova na svojom spasení i to,
e máme ma svätú bázeò, ale nemáme
ma nijaké úzkostlivé pochybovanie, ale
detinskú dôveru v Toho, ktorý nás vykúpil
a môe zachova, tak, èo neklesneme.
Nevzali ste ducha sluby, aby ste sa

zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otèe.
(R 8,15).
Keï sa zomierajúceho 70-roèného
kresana v Indii, ktorý priiel vo svojej
starobe k viere v Pána Jeia Krista, opýtali, èi sa nebojí zomrie, odpovedal: Stojím pred bránou neba a èakám. S týmto
svetom som hotový. A na otázku, èi nemá obavy, èi ho Pán Jei príjme, odpovedal: Nemám obavy, Pán Jei ma u
prijal vtedy, keï som Ho vpustil do svojho
srdca.

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

Duan Kme

BOIE DIELA

(Prepis kázne z 3. 11. 2019
pri Pamiatke Pánovej
v Bratislave na Tehelnej 22)
Bratia a sestry, radi obdivujeme nádherné
a ve¾kolepé diela vytvorené ¾uïmi, vetko, èo je pozoruhodné a pekné.
Ale teraz sa chceme zamyslie nad
Boími dielami, o ktorých hovorí Písmo.

O diele
U samotný pojem dielo naznaèuje to, e
netrvalo chví¾u a existuje vïaka vkladu
práce a umu svojho autora. Kadé dielo
je obrazom svojho tvorcu, preto je dielo
na slávu svojho tvorcu. V diele je obdivovaný jeho autor. Pri Pamiatke Pána
Jeia neobdivujeme dielo èloveka, ale
dielo Boie. Z Písma poznávame, e sú
rôzne Boie diela.

1. Naa Zem je Boím dielom,
utvoreným pre èloveka, aby na nej mohol
i: Lebo takto hovorí Hospodin, stvo-

rite¾ nebies, a on je Boh, tvorca zeme
a jej uèinite¾; on ju postavil tak, aby
stála; nestvoril jej prázdnej; utvoril ju
nato, aby sa bývalo na nej (Iz 45,18).
Vytvoril mu vhodné a krásne ivotné
prostredie a uviedol ho do neho: Uèinil
vetko krásne v svoj èas... (Kz 3,11)
A Hospodin Boh vzal èloveka a umiestnil ho v záhrade Édena, aby ju obrábal
a mal na òu pozor (1M 3,15).
Ale ani o tomto diele nechceme teraz
hovori.

2. Boie dielo ve¾kého spasenia
Chceme hovori o Boom diele, ktoré prevyuje vetky Jeho diela, o diele Boieho
milosrdenstva, ktoré spomína almista Dávid: Hospodin je dobrý vetkým a jeho z¾utovania sú nado vetky jeho
skutky ( 145,9).
Pán Boh urobil ve¾ké skutky pre èloveka, aby mohol uvidie tú ve¾kos Boiu aj tú lásku Boiu zjavenú v dielach
Boích rúk: Ty si tam predtým zaloil
zem, a dielom tvojich rúk sú nebesia... ( 102,26).
Boie z¾utovania sú nad vetky jeho
skutky. A zo vetkých Boích prejavov z¾u-
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tovania to najväèie je, e sa Pán Boh nad
nami zmiloval a poslal nám svojho Syna.
2.1 Boh autor náho spasenia
To, e Boh je autor diela, ktoré konal Pán
Jei, vyplýva zo slov Pána Jeia svojim
uèeníkom a slov k Svojmu Otcovi vo ve¾kòazskej modlitbe: Ale Jei im povedal: Mojím pokrmom je to, aby som èinil vô¾u toho, ktorý ma poslal, a dokonal jeho dielo (J 4,34). Ja som a oslávil na zemi, dielo som dokonal, ktoré si
mi dal, aby som vykonal (J 17,4).
2.2 Boh vykonávate¾
svojho spasenia
iadna niia bytos nemohla ma úèas
na Boom spasení, ani na Boom stvorení, pretoe oboje môe iba sám Boh. Oboje je úmerné Pánovi Jeiovi, Boiemu Synovi, pretoe je Boh: Ale toho èosi málo
mením od anjelov uèineného vidíme
Jeia, pre utrpenie smrti korunovaného slávou a cou, aby milosou Boou
za kadého okúsil smr. Lebo mu
svedèalo, pre ktorého vetko a skrze
ktorého vetko... (d 2,10). Svedèalo
Mu sta sa Spasite¾om Svojho sveta, pretoe je jeho Bohom Stvorite¾om.

3. Boie uvedenie Syna
do diela spásy
Pozrime sa teraz spolu na to, ako Pán
Boh uvádza svojho Syna do tohto diela.
Budeme citova Písmo:
3.1 Preduloený ako obe,
ako Boí Baránok
List Rimanom 3. kapitola, zaèiatok vera
25: ...ktorého preduloil Boh za obe
zmierenia.... Keï si vímame celé to
Boie dielo, tak tu Pán Boh Pána Jeia
preduloil ako obe zmierenia. Preduloený ako obe. Preduloený v Boom
srdci, v hlbinách Svojho z¾utovania, vo
veènosti, ete pred stvorením sveta, keï
ete ani táto Zem nebola. Tam a vtedy si
Boh preduloil svojho Baránka za obe

zmierenia. Preto píe apotol Peter o Baránkovi Kristovi, e bol predzvedený pred
zaloením sveta (1Pt 1,20). Pán Boh vtedy predurèil Baránka, aby nás spasil, aby
nás oèistil od naich hriechov.
3.2 Bohom povolaný a pomazaný
za Sluobníka
Pán Boh urèil dielo spásy pre toho Jeho
vyvoleného Sluobníka, v ktorom má zá¾ubu jeho dua, ako to vyznáva v knihe
proroka Izaiáa 42. kapitole, ktorý vykoná
vetko, èím Ho poveruje: H¾a, môj sluobník, ktorého podopriem, môj vyvolený, v ktorom má zá¾ubu moja dua!
Dám svojho Ducha na neho... Ja, Hospodin som a povolal v spravodlivosti
a pojal som a za tvoju ruku, budem a
ostríha a dám a za zmluvu ¾udu a za
svetlo národom, aby si otvoril slepé oèi
a vyviedol väzòa z väzenia, zo alára
tých, ktorí sedia vo tme... (Iz 42,1. 6-7).

Boh naplnil
predpovedané slovo
Predpovedané slovo sa splnilo pri pokrstení Pána Jeia za Sluobníka Boieho:
A hneï, keï vychádzal z vody, videl
nebesia roztrhávané a Ducha, ako èo
by holubicu, zostupujúceho na seba
a hlas zavznel z nebies: Ty si ten môj
milovaný Syn, v ktorom sa mi za¾úbilo (Mk 1,10-11).
l

Boh pomazal a ustanovil Pána Jeia
za svojho Sluobníka, pretoe je Boím milovaným Synom.

Peter to potvrdzuje v dome Korneliovom:
Slovo, ktoré poslal Boh synom izraelovým zvestujúc pokoj skrze Jeia Krista  a on je Pánom vetkého, vy viete
o tom, èo sa dialo po celom Judsku
poènúc od Galilee po krste, ktorý hlásal
Ján, o Jeiovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou, ktorý
preiel zem dobre èiniac a uzdravujúc
vetkých, ktorí boli premoení od diab-
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la a draní v moci, pretoe bol s ním
Boh (Sk 10,36-38). Pán Jei hovoril
vetko a konal vetko vo Svätom Duchu,
ktorý je tým pomazaním Boím.
l

Pán Jei slúil predurèenej Boej vôli
pomazaný Bohom a ruka v ruke s Bohom (pojal som a za tvoju ruku Iz 42,1).

A priiel do Nazareta, kde bol odchovaný, a voiel, pod¾a svojej obyèaje,
v sobotný deò do synagógy a vstal,
aby preèítal. A podaná mu bola kniha
proroka Izaiáa, a otvoriac knihu naiel miesto, kde bolo napísané: Duch
Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestova chudobným evanjelium, poslal ma uzdravova skrúených
srdcom, vyhlási zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených
posla na slobodu a vyhlási rok Pánov príjemný. A zavrúc knihu oddal ju
sluhovi a sadol si. A oèi vetkých v synagóge boli uprené na neho. A zaèal
im hovori: Dnes sa naplnilo toto písmo vo vaich uiach (L 4,16-21).
3.3 Bohom povolaný
do úradu Ve¾kòaza
A nikto si sám neberie tej èesti, ale
ten, ktorý je volaný od Boha... (d 5,4).
Pán Boh povolal Pána Jeia Krista,
aby bol ve¾kòazom, keï prehovoril k Nemu:
Ty si kòaz na veky pod¾a poriadku
Melchisedechovho (d 5,5-6).
l

3.4 Pán Boh uèinil Pána Jeia
ve¾kòazom vo Svojom dome:
Preto, svätí bratia, úèastníci nebeského povolania, h¾aïte na apotola
a ve¾kòaza náho vyznania, na Krista
Jeia, ktorý bol verný tomu, ktorý ho
tým uèinil... (d 2,1-2).
3.5 Bohom ustanovený za dedièa
vetkého (celého Izraela a vetkých národov a konèín zeme
(Mt 21,38;  2 )
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Kým za dávna mnoho ráz a mnohým
spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám
hovoril v Synovi, ktorého ustanovil za
dedièa vetkého... (d 1,1-2).
Pán Boh ustanovil Pána Jeia za dedièa vetkého ako Pána vetkého, pod ktorého nohy poddal vetko: Pán Jei hovoril o Izraeli ako vinici svojho Otca, ktorá je
Jeho dedièstvo. Vinárom, ktorí zabili dedièa bude odòaté krá¾ovstvo Boie a bude
dané národu, ktorý bude donáa jeho ovocie (Mt 21,35-46). Vtedy bude hovori
s nimi vo svojom hneve a svojou prchlivosou ich predesí a povie: Ja som
ustanovil svojho krá¾a nad Sionom, vrchom svojej svätosti. Rozpráva budem o ustanovení. Hospodin mi povedal: Ty si môj syn; ja som a dnes splodil. Poiadaj odo mòa, a dám ti národy,
tvoje dedièstvo, tvoje dravie, konèiny
zeme. Roztlèie ich elezným prútom;
roztrieska ich ako nádobu hrnèiara.
Apotol Peter to potvrdzuje v Korneliovom dome: Slovo, ktoré poslal Boh
synom Izraelovým zvestujúc pokoj
skrze Jeia Krista  a on je Pánom
vetkého... (Sk 10,36).
3.6 Bohom posadený na Boí trón
pre poslunos a po smr
O tom èítame v liste Filipänom 2, 8-11:
...a súc v spôsobe nájdený ako èlovek
poníil sa stanúc sa posluným a po
smr, a to po smr kría. Preto aj Boh
jeho povýil nad vetko a dal mu z ¾úbosti meno, ktoré je nad kadé meno,
aby sa v mene Jeia sklonilo kadé
koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských a kadý jazyk
aby vyznal, e Jei Kristus je Pánom,
na slávu Boha Otca.
Pán Jei Bohom Otcom povýený,
pretoe iiel tou cestou poslunosti a
po smr na kríi. Preto aj jeho Pán Boh
povýil tou svojou mocou nad vetko a dal
Mu z ¾úbosti meno, ktoré je nad kadé
meno.
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3.7 Bohom oslávený
Èítame si o tom v 5. kapitole listu idom,
vo 4. a 5. veri: A nikto si sám neberie
tej èesti, ale ten, ktorý je volaný od Boha, tak ako aj Áron. A tak aj Kristus
neoslávil sám seba, aby bol ve¾kòazom, ale ho oslávil ten, ktorý prehovoril k nemu: Môj Syn si ty; ja som a
dnes splodil.
Bratia a sestry, toto vetko bolo súèasou diela, ktoré Pán Boh dal Pánovi Jeiovi Kristovi, ktorým Ho poveril a ktoré On verne konal, keï bol na zemi, deò za dòom,
krok po kroku. My vieme, e kadý deò
chodil na Boiu modlitbu, aby mal kontakt
so svojím Otcom, aby prijal od Neho, èo
mal v ten deò hovori a vykona. A Pán
Jei to konal presne a verne: H¾a, môj
sluobník bude rozumne kona... (Iz
52,13); Pán Hospodin mi dal jazyk uèených, aby som vedel obèerstvi ustalého slovom. Budí kadého rána, budí mi
ucho, aby som poèúval, ako uèení. Pán
Hospodin mi utvára ucho, a ja sa neprotivím, neuhybujem spä. (Iz 50,4-5).

Na záver si zhròme,
èo obsahovalo to ve¾ké
Boie dielo spasenia:
l
l
l
l
l
l
l

Pán Jei Bohom preduloený
ako obe zmierenia,
Bohom pomazaný Sluobník
Svätým Duchom a mocou,
Volaný od Boha ako Ve¾kòaz,
Uèinený Bohom ako Ve¾kòaz,
Ustanovený Bohom ako dediè
vetkého,
Povýený Bohom nad vetko a
Oslávený Bohom.

Bratia a sestry, niet väèieho Boieho diela ako toto, ktoré dal Pánovi Jeiovi a ktoré On vykonal. Èi preto nie je hodné náho obdivu? Obdivujme ho, pretoe sa nikdy nenasýtime ním tak, aby sme ho cele
vyèerpali. Vdy máme èo obdivova a Jemu ïakova za toto dielo náho ve¾kého
spasenia.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 28. 3. 1971

PRVÝ DEÒ TÝDÒA
A v prvý deò týdòa vèasne ráno, ve¾mi skoro, prili k hrobu, keï zaèalo
vychádza slnko (Mk 16,2)
Najslávnejie ráno v celej histórii sveta
bolo to, v ktorom ná Pán vstal z màtvych.
Na Jeho vzkriesení boli závislé vetky
Boie uloenia. Podobne je to aj so vetkými poehnaniami veriacich ¾udí v prítomnosti aj vo veènej budúcnosti. Kristova obe vyhovela vetkým Boím poiadavkám, ktoré boli obsiahnuté v Jeho zákone. Kristovo vzkriesenie je potvrdením,
e Boh prijal túto dokonalú obe, dokonalé dielo. Celé podanie Nového Zákona nám
to potvrdzuje. Slávnym dôkazom je zrodenie a trvanie Jeho Cirkvi. Jej ivotnos
a mocné pôsobenie po celé stároèia sú
toho dôkazom a potvrdením. Jej zaèiatok
a pokraèovanie jej Boského pôvodu a cie¾a. Bez Kristovho vzkriesenia by bol celý
Nový Zákon nevysvetlite¾ný. Svedectvo
Nového Zákona je tak presvedèivé, e
kresania nemajú pochybnos o vzkriesení Pána Jeia. Èo viacej, oni sú s Kristom stotonení v Jeho smrti aj vo vzkriesení.
Ako Kristus vstal z màtvych, tak aj oni
teraz chodia v novote ivota. Ich ivot je
skrytý s Kristom v Bohu.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 9. 3. 1971

HRNÈIAR
H¾a, ako hlina v ruke hrnèiara, takí ste
vy v mojej ruke. (Jr 18,6)
Boia múdros, moc a milos nemá hraníc. Preto Boh môe vetko kona pod¾a
rady svojej vôle. No èo Boh koná, preèo
a ako to koná, tomu my èasto nerozumieme. Preto je naou povinnosou poddáva
sa Jeho formujúcej ruke ako hlina hrnèia-
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rovi. Pamätajme, e my Mu nemôeme pri
Jeho formovaní nás pomáha. Nechajme
Jeho, náho Boského Majstra, ma¾ova
i ozdoby na nádobe, nezasahujme Mu do
toho. Svojím zasahovaním by sme mohli
pokazi ozdoby a celý význam nádoby.
Nechajme Mu formova nás, ako sa Jemu
¾úbi. Drme sa Pánových slov: Blahoslavený je, kto by sa nepohoril na mne
(L 6,23). Ján Krstite¾ sa pozastavil nad
Pánovým postupom. Mal svoje predstavy

o tom, èo a ako mal Pán kona. Keï Pán
konal inak, zapochyboval o jeho správnosti. Toto je èasto pravdou aj o naich
skúsenostiach. Urobíme si predstavu
ako by Pán mal alebo nemal kona, keï
Pán nekoná pod¾a toho, zapochybujeme
o správnosti Jeho konania.
Preto sa uème dôverova Jeho
múdrosti vo vetkom a vdy. Nezabúdajme, e sme my len hlina a On je
hrnèiar  Majster. On neurobí chybu.

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 6. 3. 1964

VRÚCNA MODLITBA
VIERY
Noe mi oznám ty, ktorého miluje moja dua, kde pasie? (P 1,7).
Veriaca dua sa zhovára s Pánom a hovorí mu: Pane Jeiu, moja dua a miluje. Ty si drahokam môjho srdca. Plesá
ako ten, ktorý naiel ve¾ký poklad. Ty vie
vetko a tak vie, e a milujem. No telo
iada proti Duchu. Kananej býva ete
v zemi. Chcel by som nad ním definitívne
zvíazi, ale nemôem. Ty, milostivý a slávny Pane, vie, e èo Ti hovorím, je pravda. Ty si môj podiel, pre ktorého sa rád
zriekam vetkého. Moja smädná dua
nepozná inú studòu okrem Teba, preto
len z Teba chce vdy pi. Len po Tvojej
pastve laènie. Ty, Pastier Izraelov, si vykúpil kadú zo svojich oviec svojou krvou.
Tí, ktorí nás u navdy opustili, sú u Teba,
vo svetle Tvojej lásky, ktorú im u niè nezatieni. No Ty sa stará aj o nás. Si nám
tieòom v horúèave. Tebe sú vetky veci
odkryté. Tvoja moc nás chráni a múdros
vodí na zelenú pastvu a ku tichým vodám. Nech nie som medzi tými, ktorí sa
uchy¾ujú od Teba. Nech som vdy medzi
tými, ktorí a poslúchajú a pijú z vína
Tvojej lásky.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 6. 3. 1964

AKO TO TAM BUDE?
V tvojom svetle vidíme svetlo...
( 36,10).

Od najniieho
ku najvyiemu svetlu
Prírodné svetlo je ako iskra, svetlo evanjelia
ako lampa, svetlo milosti ako hviezda, svetlo
Boej slávy je ako slnko. Èím vyie sa vznesieme, tým väèie svetlo dosahujeme. V najvyom, v neprístupnom svetle, prebýva Boh.
Na toto svetlo nemôe h¾adie hriech a smrte¾nos. Keï budú odstránené, budeme uvedení do toho svetla, ktoré bude dôvodom naej veènej blaenosti. To nebude svetlo, aké
iarilo z Mojiovej tváre, keï zostúpil z vrchu Sinai. Bude to svetlo, ktoré nás bude veène posilòova a oblaova. Tam nám bude
umonené h¾adie na slnko spravodlivosti
v jeho plnej sláve. Pre nás to bude poteujúce
svetlo, ako poteuje svetlo rána po prebdenej noci unaveného strácu. Tam nám bude
Boh vetko vo vetkom. Krásou oèiam, hudbou pre sluch, medom ïasnám, slovom  dokonalé naplnenie vetkých naich túob.
My, veriaci, u teraz v Òom sme, ijeme
a hýbeme sa. No tu sa to deje sprostredkovane. Tam u to nebude ani svieca, ani slnko, ale Jeho tvár. Na otázku: Ako to tam
bude?, istý starí brat odpovedal: Keï
sa tam stretneme, tak vám to poviem!

blok 32 + obálka.qxd

6.9.2020

13:07

Page 36

Ameò, ameò vám hovorím, e kto verí vo mòa,
má veèný ivot. (J 6,47)
Srdeène pozývame k Boiemu slovu
kázanému v stredu a piatok
od 18.30 do 19.30 v zborovom dome
Kresanského zboru
v Bratislave na Tehelnej 22.
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