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Dobrý a priamy je Hospodin, preto vyuèuje hrienikov pravej
ceste. Èiní to, aby pokorní chodili v súde, a vyuèuje pokorných
svojej ceste... Ktorý a aký je to èlovek, ktorý sa bojí Hospodina?
Toho vyuèuje ceste, ktorú má vyvoli. ( 25,12).
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ÚVOD
Miroslav Vyhnánek

BOIA RADA: VOJDITE
TESNOU BRÁNOU
Milí èitatelia, èlovek smeruje alebo do
zahynutia, alebo do ivota. To nám hovorí
Boh ústami svojho Syna, Pána Jeia,
ktorý v tejto tak vánej otázke radí toto:
Vojdite tesnou bránou; lebo je
priestranná brána a iroká cesta,
ktorá vedie do zahynutia, a mnoho
je tých, ktorí òou vchádzajú; lebo je
tesná brána a úzka cesta, ktorá
vedie do ivota, a málo je tých, ktorí
ju nachádzajú (Mt 7,13-14).

K porozumeniu týchto slov potrebujeme
osvetlenie z Biblie, zo almu prvého:
Blahoslavený mu, ktorý nechodí pod¾a rady bezboných, na ceste hrienikov nestojí a na stolici posmievaèov
nesedí. Ale má zá¾ubu v zákone Hospodinovom, a o jeho zákone rozmý¾a
dòom i nocou. A bude ako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva
svoje ovocie svojím èasom, ktorého
list nevädne, a vetko, èoko¾vek bude
robi, podarí sa mu. Nie tak bezboní,
ale tí budú ako plevy, ktoré rozháòa
vietor. Preto neobstoja bezboní na
súde ani hrienici v zhromadení
spravodlivých. Lebo Hospodin zná
cestu spravodlivých, ale cesta bezboných zahynie.

Aká brána taká cesta,
taký aj smer
Priestranná brána je lo, ktorá zavádza
mnohých na cestu hrienikov a bezbo-

ných. Lo, ktorá popiera veènos, existenciu Boha a Boieho súdu po smrti.
Lo o ¾udskej spravodlivosti a dostatoènosti.
V rade Pána Jeia vojdite tesnou
bránou je varovanie pred priestrannou
bránou diablovej li, e Boh nie je a preto
ani iadny súd za hriechy nebude, hoci to
tvrdí Boie slovo.
Diabol má svojich uèite¾ov bezbonosti, ktorí jeho lo íria ako vedecký svetonázor. Diabol uviedol na svet mnostvo
náboenstiev preto, aby sa v nich stratila
tesná brána, Boia pravda o Pánovi Jeiovi, jedinom Bohu Stvorite¾ovi a jedinom
Bohu Spasite¾ovi hrienikov.
Pod¾a almu prvého nie je blahoslavený ten, kto sa rozhodne i pod¾a
rady bezboných, spôsobom hrienikov
a posmechárov Boím slovám. O rade
bezboných je napísané i v Novom zákone, v liste Rimanom, prvej kapitole
v 32. veri toto: ...ktorí, hoci dobre poznali právo Boie, e tí, ktorí robia také
veci, sú hodní smrti, nie len e to robia, ale to ete aj schva¾ujú tým, ktorí
to tie robia.
Tak sa ije na zemi: ...pod¾a ducha
tohto sveta, pod¾a knieaa mocnosti
povetria, ducha to, ktorý pôsobí neposlunos Bohu, zvádza i pre iadosti
tela, robi to, èo sa zachce telu a zlému
srdcu, aby ¾udí za to stihol Boí hnev.
(Ef 2,1-3); ktorí ijú v márnosti svojej
mysle, zatemnení v rozume, v odcudzení Boiemu ivotu pre nevedomos
a zatvrdenie svojho srdca otupení do
bezcitnosti, oddaní nehanebnosti, hotoví pácha kadú neèistotu nenásytnou iadosou (Ef 4,17-19).
Mnostvo ¾udí ije v ubezpeèení li
o ¾udskej dostatoènosti pre prijatie do
neba pre dobré skutky a Boom milosrdenstve, ktoré nedovolí, aby Boh poslal
to¾ké masy za ich hriechy do zahynutia.
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Kto ije v nevere Bohu alebo v takom
ubezpeèení, tak aj on patrí k tým mnohým, o ktorých hovoril Pán Jei, ktorí
voli do priestrannej brány a je na ceste
hrienikov, ktorá vedie do zahynutia.
Lebo odplatou za hriech je smr,
ale darom Boím, daným z milosti,
je veèný ivot, v Kristu Jeiovi,
naom Pánovi (R 6,23).

Diabol zavádza due,
aby zahynuli
Diabol je autor livých a pravde podobných uèení o Bohu. Lo a pravdepodobnos je stavebný materiál jeho priestrannej brány, ktorú vystaval, aby òou zaviedol mnohých na cestu bezstarostného
hreenia, aby zomreli vo svojich hriechoch a boli pod¾a Boieho evanjelia
a pod¾a Boieho zákona odsúdení pre
neveru a neposlunos Bohu na veèné
zahynutie.
Preèo to robí? Preto, e diabol nenávidí ¾udské due. Preto ich klame, zavádza, drí v nevedomosti, aby nepoèuli
pravdu evanjelia, neuverili jej a neboli
spasené. Pán Jei povedal idom, ktorí
Ho nenávideli a chceli zabi toto: Vy ste
z otca diabla a chcete robi iadosti
svojho otca. On bol vrahom od poèiatku a nestál v pravde, pretoe niet v òom
pravdy. Keï hovorím lo, hovorí zo
svojho vlastného, lebo je luhár a jej
otec, otec li (J 8,44).
O jeho záujme zakry pravdu o spasení pred ¾uïmi Pán Jei povedal v podobenstve o rozsievaèovi:
Podobenstvo je toto: Semä je
Boie slovo. A tí, ved¾a cesty sú, ktorí
èujú. Ale potom prichádza diabol a vyníma slovo z ich srdca, aby uveriac
neboli spasení. A tí na skale sú takí,
ktorí keï poèujú, prijímajú slovo s radosou, ale tí nemajú koreòa, ktorí
veria do èasu a vèas pokuenia odpa-

dajú. A zase to, ktoré padlo do tània,
to sú takí, ktorí poèuli, ale idúc bývajú udusení starosami, bohatstvom
a rozkoami ivota a nedonáajú úitku. A èo do toho v dobrej zemi, to sú tí,
ktorí, keï poèuli, v ¾achetnom a dobrom srdci podrujú slovo a donáajú
úitok v trpezlivosti (L 8,11-15).
Aj Pavol apotol písal o snahe diabla
nepripusti èloveka k tomu, aby poèul
evanjelium, aby nebol spasený, aby ho
udral na irokej ceste do zahynutia:
A jestli aj je zakryté nae evanjelium,
zakryté je u tých, ktorí hynú, u ktorých
boh tohto sveta oslepil zmysly, zmysly
neveriacich, aby sa im nezablesklo
osvietenie evanjelia slávy Kristovej,
ktorý je obrazom Boha... (2K 4,4).

Pravý Boh je svätý
a spravodlivý Boh
Preto, e je Svätý, nemôe prija k Sebe
duu pokvrnenú hriechmi, ktorá sa Mu
nedala od nich oèisti. Skutoèný Boh je
spravodlivý Boh, ktorý neh¾adí na osobu
a nemôe necha bez trestu priestupníka
svojho zákona.
Mnohí ijú ubezpeèení lou, e niet
Boha, alebo lou o Bohu, ktorý nemôe
to¾ké masy posla do zahynutia a istotne
prihliadne i na ich dobré skutky.
Milý èitate¾, ak ije v týchto liach,
tak aj ty si na ceste hrienikov, ktorá ústí
do zahynutia. Lebo odplatou za hriech
je smr, ale darom Boím, daným z milosti, je veèný ivot, v Kristu Jeiovi,
naom Pánovi (R 6,23).

Záznam previnení
Milí èitatelia, Boh nám napísal v Biblii
záznam previnení, èím vetkým je zneèistené ¾udské svedomie. Tento je z listu Rimanom 1. kapitoly vo veroch 28-32:
1. Hriechy proti Bohu:
Nevera, neposlunos Boím prikáza-
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niam, obviòovanie Boha zo zla na svete a nespravodlivosti.
2. Hriechy proti Bohu a blínym:
Smilstvo, podlos, lakomstvo, zlos, závis, vrada, svárlivos, pretvárka, zlé
obyèaje, pletichy, ohovárania, trýznenie
trápenie, pýcha, zlomyse¾nos, neposlunos rodièom, vzbury proti vláde,
vierolomnos, nenávis, nezmierlivos
a nemilosrdnos.
Za kadý hriech je pod¾a Boieho práva
veèné zahynutie: ...tí, ktorí robia také
veci, sú hodní smrti... (R 1,32).
A toto je radostná správa Boieho
evanjelia pre kadého hrienika, e Pán
Jei zomrel za vetky nae hriechy. Lebo odplatou za hriech je smr, ale darom Boím, daným z milosti, je veèný
ivot, v Kristu Jeiovi, naom Pánovi (R 6,23).

Pravda je Boie slovo
Ak je to tak s diablom a jeho lou a ak má
lo takú oslepujúcu moc, e jej mnohí
veria a idú do zahynutia, kto potom môe
by spasený?
Pán Jei na to odpovedal slovami:
Málo je tých, ktorí ju nachádzajú.
Mnohým ¾uïom nezáleí na Bohu a spasení vlastnej due, preto ho ani neh¾adajú.
Ale Pán Jei s¾úbil, e kadý, kto h¾adá pravdu o oèistení svojich hriechov v Boích slovách, taký nájde jediného pravého Boha a Pána Jeia Krista ako Bohom
poslaného Spasite¾a hrienikov a dosiahne odpustenie svojich hriechov:
Proste, a bude vám dané; h¾adajte
a nájdete; klepte a otvorí sa vám;, lebo
kadý, kto prosí, berie; kto h¾adá,
nachádza, a tomu, kto klepe sa otvorí.
(Mt 7,7-8). A bez viery nie je moné
¾úbi sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza
k Bohu, musí veri, e je, a tým, ktorí
ho snane h¾adajú je odplatite¾om
(d 11,6)

Boie evanjelium je moc
k spaseniu
Pavol apotol napísal: Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Boou na spasenie kadému veriacemu... (R 1,16). Viera je z poèutia
a poèutie skrze slovo Boie (R 10,17).
Kadý, kto poèuje Boie slovo, pokorí sa
pred ním, uverí Bohu, pozná pravdu a ona
ho zachráni. Taká je moc pravdy.
Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby
sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa aj
zaskvel v naich srdciach na osvietenie slávy Boej v tvári Jeia Krista
(2K 4,6).

Pokánie a viera
Pán Jei volá vetkých ku pokániu a viere: Èiòte pokánie a verte v evanjelium (Mk 1,15). Pokánie je obráti sa
v srdci k Pánovi Jeiovi ako svojmu Spasite¾ovi, vyzna Mu svoje hriechy a vierou Boiemu prehláseniu, prija odpustenie svojich hriechov, pretoe je napísané,
e ...odpustenie hriechov dostane
skrze jeho meno kadý, kto verí v neho (Sk 10,43).
A je napísané: Keï vyznávame
svoje hriechy, verný je a spravodlivý,
aby nám odpustil hriechy a oèistil nás
od kadej neprávosti (1J 1,19).
Pokáním a vierou v Pána Jeia sa
stane z hrienika Boie diea, ktoré
vchádza tesnou bránou na úzku cestu
spravodlivých, cestu poslunosti viery,
ktorá vedie do ivota, k Bohu ako svojmu
milujúcemu Otcovi.

Boh je dobrý a priamy
Boh volá v Biblii na vetkých hrienikov:
Postojte na cestách a vidzte a pýtajte
sa po chodníkoch veku, ktorá je tá
dobrá cesta, a iïte po nej a tak nájdite
pokoj svojej dui! Ale oni povedali:
Nepôjdeme! (Prorok Jeremiá 6,16).
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Milý èitate¾, ty tak nepovedz, ako ¾udia za èasu ivota proroka Jeremiáa. Neodmietni radu Boiu z cesty
zahynutia na cestu do veèného ivota,
lebo: Dobrý a priamy je Hospodin,
preto vyuèuje hrienikov pravej
ceste. Èiní to, aby pokorní chodili
v súde, a vyuèuje pokorných svojej
ceste... Ktorý a aký je to èlovek,
ktorý sa bojí Hospodina? Toho
vyuèuje ceste, ktorú má vyvoli
( 25,12). Boh volá vetky due zo
irokej cesty k úzkej bráne pokánia
a viery v Pána Jeia Krista, Boha
Spasite¾a. Pán Jei je ten dobrý
a priamy Hospodin, ktorý keï bol na
zemi, vyuèoval hrienikov Boej ceste, ktorú si majú vyvoli. Preto povedal
o sebe: Ja som cesta i pravda i ivot; nikto nepríde k Otcovi, len skrze mòa (J 14,6).
Niet inej brány a cesty k Otcovi, len
Pán Jei, ktorý zomrel za nae hriechy a vstal z màtvych pre nae ospravedlnenie, aby sme èinili pokánie a verili v Neho.

Boh je Láska
A on bol smrte¾ne ranený pre nae
prestúpenia, zdrtený pre nae neprávosti; kázeò náho pokoja bola vloená na neho a jeho sinavicou sme uzdravení. My vetci sme zblúdili ako ovce;
kadý z nás sme sa obrátili na svoju
vlastnú cestu, a Hospodin uvalil na neho neprávos vetkých nás (Iz 53,5-6).
Lebo Kristus, keï sme ete boli
slabí, ete za èasu zomrel za bezboných. Lebo sotva kto kedy zomrie
za spravodlivého, pretoe za spravodlivého by sa aj niekto odváil
zomrie. Ale Boh tak dokazuje svoju
lásku naproti nám, e keï sme ete
boli hrienikmi, Kristus zomrel za nás
(R 5,5-8).

V týchto slovách
sú dve dôleité pravdy:
1. Pravda o príèine smrti Pána Jeia 
tou sme my ¾udia, slabí, bezboní,
nespravodliví a hrieni.
2. Pravda o láske Boej prejavenej
v smrti Pána Jeia ku slabým,
bezboným, nespravodlivým a hrienym.
Milí èitatelia, prijmite Pána Jeia,
ktorý zomrel za vae hriechy. On je
ten Boí Baránok obetovaný Bohu za
hriechy celého sveta. On niesol nae
hriechy a zomrel za ne, Svätý za neèistých, Spravodlivý za nespravodlivých, aby nám Boh mohol odpusti
nae hriechy a oèisti nae svedomie
Jeho krvou. Zlote bremeno hriechov
na svojho Spasite¾a a nasledujte Ho
po ceste viery do Boej slávy, kam
odiiel potom, keï vstal z màtvych
a posadil sa po pravici Boej.

Boie slová sú jednoznaèné
a jasné
Sú priezraèná pravda. Ná Boh nás miluje, nikoho nenechá v neistote a radí tak
jasne, e nesprávne sa rozhodnú je nemoné. Veï kto by zaváhal pri vo¾be medzi ivotom a zahynutím?

Boia dobrá rada je:
Vojdite tesnou bránou pokánia a viery
na cestu spravodlivých do veèného
ivota.

Lebo tak Boh miloval svet,
e svojho jednorodeného syna
dal, aby kadý, kto v Neho verí
nezahynul, ale mal veèný ivot
(J 3,16).
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Zotrvávali v uèení apotolov a v spoloènom
bratskom obecenstve - viera pôsobiaca skrze lásku
Úvahy o uèení Pána Jeia a Jeho apotolov a prejavoch Boieho ivota
v kresanovi a prostredníctvom kresana v rodine, miestnom zbore a medzi ¾uïmi.

Jan Zeman

Cestou ivotem, 4., 10., 16. a 18. 12. 1971

SLUBA
SLOVOM
Poslanie sluobníka a svedka
je prebúdza spiacich
...nato som sa ti ukázal, aby som si
a zvolil za sluobníka a za svedka
i toho, èo si videl, i toho, pre èo sa ti
ete ukáem... aby si otvoril ich oèi,
aby sa obrátili od tmy k svetlu a od
moci satana k Bohu, aby dostali
odpustenie hriechov a podiel medzi
posvätenými vierou, vierou vo mòa
(Sk 26,16.18).
¼udská dua je v náruèí satana od
narodenia ponorená do hlbokého spánku.
Spí tak k¾udne a bezstarostne ako Peter
v alári medzi oldniermi v poslednú noc
pred popravou.
Zaèneme tedy èloveka prebúdza,
aby nadobudol vedomie hriechu, e je
Boím nepriate¾om a otrokom diablovým.
Ak èlovek nevie, e je v nepriate¾stve
s Bohom, nebude cíti potrebu zmierenia,
ak nevidí, e je otrokom diabla, nebude
potrebova vykúpenie a vyslobodenie. Ak
èlovek nevidí, e je hrienik, netúi po
odpustení a Spasite¾, Jeho milos k hrienikom a Jeho obe, sú pre neho úplne
bezvýznamné.
Nevidí pravú hodnotu vecí, myslí, e
pole, dom, manelstvo, deti, práca, zábava a vetko ostatné v tomto svete sú
jediné veci, nad ktoré si nemusí niè pria.
My musíme svojím blínym otvára oèi,

aby pochopili, e to, èo oni povaujú za
iadúce, nie sú iadne perly.

Poslanie sluobníka
a svedka je prebudených
obráti k svetlu
nato som sa ti ukázal, aby som si
a zvolil za sluobníka a za svedka
i toho, èo si videl, i toho, pre èo sa ti
ete ukáem... aby si otvoril ich oèi,
aby sa obrátili od tmy k svetlu a od
moci satana k Bohu, aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvätenými vierou, vierou vo mòa (Sk
26,16.18).
Buïme si vedomí, e sa nesmieme
zastavi, ak je niekto prebudený a otvárajú sa mu oèi. Ak sú due prebudené, ete
nedosiahli svojho cie¾a. Je potrebné, aby
prebudená dua prila ku svetlu. Mnohí
boli plne prebudení, cítili svoju biedu a videli nebezpeèenstvo, do ktorého sa rútia,
ale pozvo¾ne opä zaspávali a zase zaspali. Ich myse¾ nebola v pravý èas
osvietená.
Prebudená dua sa cíti ve¾mi neastnou a nevidí iadne východisko. Vidí
svoju zlú povahu a zlé skutky. Keï pomyslí na Boha, pociuje hrôzu. To je dielo
Svätého Ducha, ktorý ukazuje èloveku
jeho pravý stav.
Ak sa dua obráti v tomto stave vedomia viny a zúfalstva  v ktorom ete
niè neverí, len vidí svoj stav  k Bohu,
ukáe jej Boh krí. Pán Jei na kríi sa
teraz javí dui v novom svetle, nevidí u
len svoj stratený stav, ale vidí tie
Spasite¾a.
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Zodpovednos chcie je
na prebudenom a osvietenom
hrienikovi
Prebudená dua a osvietená myse¾ vidí
svoj stratený stav a Spasite¾a. Teraz musí
chcie. To je tretia èas toho predivného
deja obrátenia. Jedná sa teda predovetkým o obrátenie naej vôle. Teraz èlovek
chce, èo predtým nechcel, myslí o Bohu
inak ne doposia¾, zmý¾a inak o ivote
a pekle, o smrti a veènosti, inak o peniazoch a radovánkach tohto sveta ne prv
a proti vetkým vidite¾ným márnostiam
prítomnej èasnosti sa mu stavajú vetky
nevidite¾né skutoènosti veènosti. Túto zmenu myslenia nazýva Písmo pokáním.
Naou úlohou nie je vyzýva ¾udí, aby
prestali hrei a vymanili sa z mocných
pút diabla, ale aby ili vo svojich putách
k Bohu, ktorý ich SÁM vyslobodí. Tak
priiel i márnotratný syn v pokání k svojmu otcovi: No potom vstúpil do seba
a povedal: ...Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otèe, zhreil
som proti nebu i pred tebou, take u
viacej nie som hoden vola sa tvojím
synom... (L 15,17-19). Keby iba videl
svoj stratený stav a mal nad ním i ¾útos,
nebolo by to pokánie, ak by nevstal a neiel k svojmu otcovi v stave, v ktorom bol.
Kto vstupuje s vedomím vlastnej viny
do svätej prítomnosti spravodlivého Boha
a uznáva v srdci, e zasluhuje trest, èiní
pokánie!

Zdokonalenie prijatím
odpustenia hriechov
...nato som sa ti ukázal, aby som si a
zvolil za sluobníka a za svedka i toho,
èo si videl, i toho, pre èo sa ti ete
ukáem... aby si otvoril ich oèi, aby sa
obrátili od tmy k svetlu a od moci
satana k Bohu, aby dostali odpustenie
hriechov a podiel medzi posvätenými
vierou, vierou vo mòa (Sk 26,16.18).

Prebudená dua, osvietená myse¾
a pokánie èiniace srdce vedie k blaenej
skúsenosti: odpustenie hriechov. Nevyzývame ¾udí, aby sa rozhodli ís za Pánom Jeiom ako svojím Majstrom, aby
boli Jeho uèeníkmi a nasledovali Jeho
¾apaje. K tomu nemôeme povzbudzova ani jedného hrienika. Ale môeme
im svedèi o viere, ktorá vedie k Pánu
Jeiovi hynúcich a biednych previnilcov,
ktorí sú si vedomí svojej zlej povahy
a zlých skutkov a chcú na sebe zakúsi
Jeho milosrdenstvo a dosta od Neho
milos a odpustenie hriechov.
Pravá pokora, vïaèná láska k Bohu
a úprimná sústras s ¾uïmi, tieto tri základné prvky zdokonalenej povahy, sú len
v srdci èloveka, ktorý vie, e bol predmetom neskonalého z¾utovania a e mu bolo
ve¾mi mnoho odpustené. O týchto veciach
nemáme ¾uïom len káza, ale privies ich
k tomu, aby si ich privlastnili, vzali. Preto
nehovorme poslucháèom o tom, ako sú
iní zlí, ale zvestujme im, èo im Boh ponúka a èo si teda oni majú vzia.

Po odpustení znovuzrodenie,
by Boím dieaom
...nato som sa ti ukázal, aby som si a
zvolil za sluobníka a za svedka i toho,
èo si videl, i toho, pre èo sa ti ete
ukáem... aby si otvoril ich oèi, aby sa
obrátili od tmy k svetlu a od moci
satana k Bohu, aby dostali odpustenie
hriechov a podiel medzi posvätenými
vierou, vierou vo mòa (Sk 26,16.18).
Boh pouíva svojich sluobníkov ako
nástroje k tomuto vrcholnému výsledku:
znovuzrodenie. Èlovek je povolaný, aby
sa stal v Kristovi novým stvorením a ku
tomuto cie¾u máme vies due.
Prebudenie márnotratného syna, svetlo, ktoré má o svojom smutnom stave, pokánie, ktoré ho vedie k jeho otcovi a bozk
odpustenia, vetky tieto veci spejú k vyvrcholeniu, ku koncu, ktorý pripravujú, ktorým vak iadna z týchto vecí sama o sebe
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ete nie je. Sú to poehnané skúsenosti,
ktoré jedna druhú podmieòujú a vedú
k tomuto cie¾u: by odiaty, ivený, nasýtený a astný v slasti otcovského domu,
èo znamená by dieaom Boím.
Záver urobí Boh. On preto, e chcel,
splodil nás znovu pod¾a mnostva vlast-

ného milosrdenstva k ivej nádeji vzkriesením Pána Jeia z màtvych. Stali sme
sa novým stvorením v Kristu Jeiovi
a sme teraz Jeho vyslancami, aby sme
prosili ¾udí, aby sa Jemu vydali. Sme
svedkami vecí, v ktorých sa nám zjavil
a zjavuje Pán Jei.

SVEDECTVO O OBRÁTENÍ A IVOTE
Roberta Cleavera Chapmana (1803-1902)

Krátky poh¾ad na dlhý ivot
V uliciach mesteèka Barnstaple stretneme na jednej zo svojich kadodenných prechádzok
staruèkého mua, podopieraného spoloèníkom. Neisté kroky vôbec nenasvedèujú tomu, e tento
èlovek v mladosti prechodil kríom-kráom celé juhovýchodné Anglicko. "Dobré ránko, pán
Chapman," pozdravujú ho okoloidúci. Robert Cleaver Chapman im srdeène odzdraví a neraz aj
zacituje z Písma.
Celých sedemdesiat rokov sa tento mu staral o due z dedín a osád v okolí Barnstaple.
Viedol ich s trpezlivosou a nenosou sluobníka. Mojou úlohou je milova druhých, nie
stara sa o to, èi druhí milujú mòa, hovorieval.
Slovo láska charakterizovalo kadý aspekt Chapmanovho dlhého ivota a vzahovalo sa
na jeho starostlivos a ochotu rozda sa pre druhých. Porozumel významu kresanskej lásky
v takej miere, ako iba málokto. Jeho ivot bol zobrazením Kristovho nového prikázania, aby ste
sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás (J 13,34). To je jadro pravého kresanstva.
Robert Chapman sa stal jedným z najváenejích kresanov devätnásteho storoèia v Británii.
Bol dlhoroèným priate¾om a radcom Georga Müllera, zakladate¾a sirotincov v Bristole. Poznal
sa aj s J. Hudsonom Taylorom, ktorý sa s ním radil pred svojou misijnou cestou v Èíne. Jeho
známy, C. H. Spurgeon, ho nazýval najsvätejím èlovekom, akého som poznal. Jeden hodnostár anglikánskej cirkvi, ktorý Chapmana navtívil, o òom neskôr napísal: Po prvýkrát som
poèul Roberta Chapmana vyklada Písmo. Zahåbil sa do predmetu a iiel v òom stále hlbie
a hlbie. V mysli mi ostal iba hlboký dojem, keïe som si nerobil iadne poznámky. Bibliu mal
zavretú a ja som sa v porovnaní s týmto obrom cítil v poznaní Boha ako malé diea.
Keïe Chapman pochádzal z bohatej rodiny, mohol si vo svojom ivote vybra tú najlepiu
kariéru. A predsa si vybral ivot v chudobe. Chcel pracova a i s chudobnými, nevzdelanými
¾uïmi. Keï uvidia stelesnenú Kristovu lásku, ochotnejie budú prijíma zves evanjelia.
Keï skúmame Chapmanov ivot, narazíme najprv na diea, ktoré predèasne dospelo, potom
na mladého mua, ktorý h¾adal a pritom odsudzoval Boha. Ete nemal ani dvadsa rokov, keï
sa dostal do Londýna, kde mal tudova právo. Tam sa stretol s Pánom. Po svojom obrátení ostal
pod vplyvom kazate¾a, ktorý sa oddelil od anglikánskej cirkvi. V Chapmanovi dozrela silná
túba postara sa o blaho londýnskej spodiny. Tej spodiny, ktorú vo svojich dielach o èosi neskôr
opísal spisovate¾ Charles Dickens. Neskôr bol pozvaný do malého mesteèka, aby sa tam ujal
zboru, ktorý sa zmietal v problémoch. A tak zanechal svoju s¾ubnú profesiu a vetky monosti
postupu v kariére, aby strávil zbytok ivota v zastrèenom kúte Anglicka.
Nájdeme ho trápi sa s malou skupinou nezrelých kresanov, ktorých vychovával k dospelosti láskou a príkladným ivotom. Ocitol sa v rastúcom duchovnom hnutí bratov a sestier, ktorí mali podobné zmý¾anie ako on sám. Neskôr s bolesou pozoroval, ako sa èas tohto hnutia
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uzatvára do seba a odvracia sa od pôvodnej lásky a otvorenosti. Nebol dos silný na to, aby
tomuto rozdeleniu zabránil, ale bol èlovekom, ktorého repektovali obe strany, a tak k nemu
èasto prichádzali ¾udia, aby pomohol ich uboleným duiam, èi napravil znièené spoloèenstvo.
Stal sa misionárom pre misionárov. Jeho dom sa stal útoèiskom unaveným a znechuteným
kresanským pracovníkom. Radil a povzbudzoval, a to vdy na základe Písma, ktoré miloval.
Robert Chapman nebol vychýreným reèníkom, ale dobrým kazate¾om; nepreslávil sa ako
teológ, ale ako dôsledný tudent Biblie; nepatril ku známym skladate¾om duchovných piesní, ale
mnohé z jeho piesní sa spievajú dodnes. Ako to, e bol Chapman vo svojom ivote taký milovaný a uitoèný? Bolo to jednoducho preto, lebo bol hlboko oddaný Kristovi a bol odhodlaný
pre Neho aj i. To bolo hnacou silou jeho ivota. Z toho plynulo vetko ostatné: jeho zrelé názory a nado vetko láska, ktorou bol taký povestný. ¼udia potom spätne milovali jeho a Boh ho
poctil dobrým zdravím, dlhým ivotom a vnútorným pokojom.

Robert Chapman stretáva Krista
Jedným z aktívnych èlenov prebudeného zboru John Street Chapel bol právnik John Whitmore.
Ten sa poznal s dvadsaroèným Chapmanom, ktorý sa prejavoval ako náboný èlovek a rád sa
rozprával na náboenské témy, poznal Bibliu, ale vyjadroval sa o nej kriticky. Whitmore si
èoskoro uvedomil, e Chapman h¾adá odpovede na duchovné otázky a nevie ich nájs. Preto ho
pozval do zboru John Street Chapel, aby si vypoèul kazate¾a Haringtona Evansa. Chapman,
vychovaný v prostredí vyej spoloèenskej vrstvy sa najprv trochu zdráhal, pretoe mal isté
informácie o nadení týchto odpadlíckych zborov od anglikánskej cirkvi. H¾adal vak odpovede na nezodpovedané túby svojej due, a tak súhlasil.
Keï spolu s Whitmorom kráèali k John Street Chapel v ten nede¾ný veèer roku 1823,
Chapman nevedel celkom presne, èo si má od tejto návtevy s¾ubova. ¼udia, ktorí naplnili
miestnos mali rôzne spoloèenské pozadie. Pobonos viedol s celou dôstojnosou vzdelaný
mu, na ktorom bolo pozna, e verí tomu, èo hovorí. Tu Chapman po prvý raz vo svojom ivote
poèul kázeò, ktorá otvorila oèi jeho srdca. Nikdy predtým mu ospravedlnenie z viery a zástupná Kristova obe to¾ko nehovorili. Ako Evans kázal, Chapmanove výhrady intelektuála sa postupne topili pod presvedèivou mocou Svätého Ducha. Prijal Krista ako Boieho Syna a ako
Toho, ktorý na seba vzal i jeho hriechy.

Nový ivot
Pred Chapmanom sa otvoril nový ivot. Zaèal skúma Bibliu s novým porozumením. Hneï ako
narazil na novozmluvné odseky o krste, okamite vyjadril túbu da sa pokrsti. Evans mu radil,
aby ete poèkal, kým hlbie nepochopí význam krstu, ale Chapman s jemu vlastnou odhodlanosou trval na splnení Pánovej poiadavky, a to èo najskôr. Harington Evans múdro ustúpil,
a tak nieko¾ko dní po svojom obrátení bol Chapman verejne pokrstený na svedectvo toho, e
Kristus v òom pracuje.
Chapman o svojom obrátení povedal rodine a priate¾om, ale stretol sa s nepochopením.
Èo? Robert sa znovuzrodil? Veï sa nepotreboval znovuzrodi! povedal jeden èlen jeho rodiny.
Dúfali len, e sa nevzdá svojej profesie a zo zaèiatku mohli by spokojní. Chapman pokraèoval
v právnickej kariére a bol úspený, ale nevzdával sa ani svojej lásky ku Kristovi. Nepotreboval
presviedèa rodinu o pravosti svojej viery; videli to na òom. Keï si uvedomili, e sa neodvráti
od horlivej oddanosti Biblii a od presvedèenia, e je to Boie Slovo, mnohí z nich ho vylúèili zo
svojho kruhu. Keï sa na tento úsek svojho ivota Chapman pozrel s odstupom èasu, napísal:
Stal som sa urákou tým, ktorých som opustil, dokonca aj pokrvným príbuzným. Toto odcudze-
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nie sa vak netýkalo celej rodiny. Jeden z príbuzných si neskôr spomenul, e v tomto období
s nimi trávil Robert Chapman prázdniny na pobreí a naháòal mladých, aby si èítali Bibliu.
Po nieko¾kých rokoch sa ve¾mi zblíil so sesternicou a jej manelom. Ostal v úzkom kontakte
s matkou a aj so svojimi bratmi a sestrami udriaval dobré vzahy. Niektorí z nich sa neskôr
tie obrátili.
Výsledkom rozhodnutia nasledova Krista bolo aj to, e Chapman musel èeli odmietnutiu
zo strany priate¾ov, ktorých pohorovalo i usvedèovalo jeho nadenie Spasite¾om. Nasledujúci
príbeh neodha¾uje iba nieèo z Chapmanovho modlitebného ivota, ale poukazuje aj na dôveru
v starostlivos nebeského Otca:
Nie dlho po mojom obrátení prila do môjho ivota ve¾ká a neèakaná skúka. Jeden èlovek
si vzal do hlavy, e mi bude odporova a prenasledova ma na kadom kroku. Bol som zmätený,
pretoe som vo svojom srdci voèi nemu necítil niè iné, iba lásku. Èo som teda urobil? Zveril som
seba i celú záleitos do Boích rúk a nechal som to vetko v nich. Dokonca som sa s radosou
opakovane za svojho protivníka prihováral. Aký bol výsledok? Po èase ho ná poehnaný Pán
spasil; jeho i celú jeho rodinu.

Mladý Chapman bral kresanstvo váne. Po mnohých rokoch napísal:
Spomínam si na dobu, keï som sa bál zomrie. Keï som vak priiel ku Kristovi a dostal som
spasenie, preiel som z tohto stavu do iného: bál som sa i. Mal som strach z toho, e vo svojom ivote môem urobi nieèo, èo zneuctí môjho Pána a stokrát radej by som bol zomrel, ako
by som sa mal nieèoho takého dopusti. Vïaka Pánovi, neostal som dlho v tomto stave, pretoe
som jasne videl, e je moné osta i na tomto svete bez toho, aby som Boha zneuctil.
Tieto slová odráajú modlitbu Pána Jeia za uèeníkov, ako je zaznamenaná v evanjeliu Jána:
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. (J 17,15)
Chapman sa nauèil, e kresan má i, pracova a svedèi na tomto svete. Keïe Otec
vypoèul Synovu modlitbu, kresan môe vedie, e hoci sa nachádza v satanovom dosahu, je
bezpeène chránený.

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 23., 4. 1. 1964

ABRAM V BOEJ KOLE
 POZNÁVANIE BOHA
Vtedy iiel Abram tak, ako mu hovoril
Hospodin (1M 12,4).
Abram dôveroval Bohu, na ktorého bol
odkázaný. Veril, hoci nevidel, e by Boh
plnil svoje slovo, ktoré mu povedal. Èasom bol azda i v pochybnosti, èi správne
poèul Boiu výzvu.
Abram bol v Boej kole, aby sa nauèil
poèíta s Bohom a dôverova Bohu. Opä
a opä èítame: A Hospodin sa ukázal
Abramovi.... Tak, ako stojí v kole uèite¾

pred iakom, tak stál Pán pred Abramom
znova a znova. Pri kadom takom zjavení
dosiahol Abram nové skúsenosti s Bohom. To bolo Abramovi pokrmom a povzbudením. Viedlo ho to k stále väèiemu
spoliehaniu sa na Boha. Nadobúdal rovnováhu a pokoj.
Bez Boieho zjavenia nie je moné
dúfa v Hospodina. Boia reè nám prináa vdy nové a hlbie poznanie Boha.
To potom vyvolá v nás poslunos a dôveru Bohu. Taký je Boí zásah do ivota
veriaceho èloveka a také je pôsobenie
Boej milosti. Preto len zostávajme
ochotne v tejto Boej kole. Tam iste dosiahneme nové poznania Boha, èo potom
v nás vzbudí novú dôveru a poslunos
Bohu. Nu choïme aj my, ako nám hovorí Hospodin.
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Ján Jerga

SPOMIENKA
Uholný kameò
alebo skala pohorenia?
Spomínam si z detstva, ako sme raz po
ve¾kom dadi ili v Tatranskej trbe z obchodu. Zo svahu, kadia¾ ila pôvodne
zubaèka na trbské Pleso, stekala voda
a vytvárala v pôde jarèeky. Páèilo sa mi to
a upozornil som na to starého otca. Ten
sa na to zah¾adel a krútil hlavou. Vidí
ten kamienok? Voda, ktorá sa od neho odrazí v¾avo príde do rieky Poprad a skonèí
v Baltskom mori. Tá, ktorá sa odrazí vpravo, sa cez Váh a Dunaj dostane do Èierneho mora. Je to ako skala pohorenia.
H¾a, kladiem na Sione kameò úrazu a skalu pohorenia, a nikto, kto verí
naò, nebude zahanbený (R 9,33). Keï
priiel Pán Jei na túto zem, skutoèný
Boh, Stvorite¾ vetkého, k národu, ktorému dal výsady a zas¾úbenia, vo svojej
väèine ho neprijali. Oèakávali niekoho,
kto ich oslobodí spod útlaku Ríma.
Odmietli Pána Jeia napriek tomu, e im
boli známe písma a videli zázraky, ktoré
konal. Nechceli sa vak vzda svojho
spôsobu ivota, ktorý by sa kvôli hriechu
musel radikálne zmeni. Bola to otázka
ich vôle, èomu dali prednos. Pán Jei
povedal Ale nechcete prís ku mne,
aby ste mali ivot. (J 5,40).
Aj dnený èlovek je postavený pred
rozhodnutie prija alebo neprija záchranu a spasenie na základe obeti Pána Jeia. Nachádza sa na svojom ivotnom
rozvodí. Apotol Pavel píe pretoe to,
èo sa môe vedie o Bohu, je im zjavné, pretoe im to Boh zjavil (R 1,19).
Také poznanie je zodpovednos. Následok odmietnutia je trávi veènos odlúèený od Pána Boha, nesúc trest za svoje
hriechy, v nikdy nekonèiacom zúfalstve.
Tak tedy u nie ste cudzincami
a bezprávnymi pohostínmi, ale ste spo-

luobèania svätých a domáci Boí, vybudovaní na základe apotolov a prorokov, kde je uholným kameòom sám
Jei Kristus, (Ef 2,19-20). Ak sme
uverili, e Pán Jei pre nás poloil svoj
ivot a niesol odsúdenie za nae hriechy,
môeme ho u tu na zemi oslavova
a oèakáva Jeho skorý príchod, tak ako to
zas¾úbil. Stretneme sa s naimi blízkymi,
ktorí nás predili a spolu so vetkými
vykúpenými sa po celú veènos budeme
radova v Boej prítomnosti.

Charles Mackintosh

BOH STVORITE¼

Poznámky k 1. knihe Mojiovej
(1. kapitola)

Kniha bez úvodu
Nanajvý prekvapujúci je spôsob, akým
zaèína Svätý Duch túto vzneenú knihu,
keï nás bezprostredne uvádza do Boej
prítomnosti, v skutoènú úplnos Jeho súcnosti i do samoty Jeho pôsobenia. Bez
úvodu.
Nezadrate¾ne sme vedení k Bohu
a poèujeme Jeho hlas, ktorým preruuje
mlèanie zeme a vidíme, ako preniká svetlom jej temnotu, aby utvoril okruh Svojej
pôsobnosti, v ktorom by sa mohli rozvinú
Jeho veèná moc a bostvo.

Kniha boskej pravdy
Tu nie je niè pre nemiestnu zvedavos,
niè pre vypoèítavos úbohého ¾udského
ducha. Tu nachádzame vzneenos a skutoènos boskej pravdy, svojou mravnou
silou pôsobiacu na srdce a porozumenie.
V slovách a zjaveniach Svätého Ducha
veteèná zvedavos tie nikdy nenájde
zvlátne teórie pre vlastné uspokojenie.
Nech si geológovia skúmajú vnútro zeme
a vynáajú závery, ktoré sú v súlade, alebo v rozpore s boským podaním o pôvo-
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de; nech si pátrajú a premý¾ajú o vykopaných skamenelinách a podobných veciach  uèeník Pánov sa skláòa v svätej
radosti pred vdýchnutým slovom od Boha. Èíta, verí a klania sa.
Zaènime aj my v tom istom duchu
úvahu o obsiahlej knihe leiacej pred nami. Kie rozumieme tomu, èo je to spytova v Jeho chráme a pokraèujme stále
v duchu pravého uctievania a klaòania
sa spytova vzneený obsah svätého
Písma.
Ver 1.
Na poèiatku stvoril Boh nebesia
a zem.
Táto dôleitá a prvá výpoveï v kanonických knihách svätého Písma nás uvádza
v prítomnos Toho, ktorý je nevyèerpate¾ným zdrojom kadého pravého poehnania.

Boh sa zjavuje sám
O existencii Boha tu nenachádzame
iadne podrobnejie dôkazy. Boí Duch
by sa nikdy nemohol s nieèím takým
spoji. Boh sa zjavuje sám. On sa ohlasuje a dáva pozna vo svojich skutkoch:
Nebesia rozprávajú slávu silného
Boha, a dielo jeho rúk ohlasuje obloha ( 19,1). Ve¾ké a prepodivné sú
tvoje skutky, Pane, vemohúci Boe...
(Zj 15,3).
Iba neverec alebo popierate¾ Boha by
tu mohol chcie pátra po dôkazoch existencie Toho, ktorý stvoril svety slovom
svojich úst a ktorý sa sám dal pozna ako
vevedúci, vemohúci, veèný Boh. Veï
kto by aj mimo Boha dokázal stvori svet?
Pozdvihnite svoje oèi k výinám
a vidzte, kto to vetko stvoril? Ten,
ktorý vyvodí ich vojsko v plnom poète,
volá ich vetky pod¾a mena. Pre mnostvo vlády a preto, e je mocný a silný,
niktoré nesmie chýba (Iz 40,26).
V knihe Job kapitolách 38-41 nachádzame najvzneenejími slovami od-
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volanie sa samotného Boha na dielo stvorenia ako nezvratný dôkaz Jeho neobmedzenej nadvlády; a hoci nám v nich
Boh ivo a zrozumite¾ne opisuje svoju
vemohúcnos, dotýka sa pritom naich
sàdc Svojím sklonením sa k nám v láske.
Vzneenos a láska, ve¾ká moc a nená
dobrotivos  vetko je boské.
Ver 2.
A zem bola neladná a pustá
a tma bola nad priepasou...
To bolo javisko, na ktorom mohol pôsobi
jedine Boh. Podobne èlovek, ktorý v pýche svojho srdca od tej doby prekáa Bohu v inom, ïaleko vyom pôsobení. No
v opísanej scéne ete nebolo miesto pre
èloveka, a neskôr, keï sa stal spolu so
vetkým iným predmetom Boej tvoriacej
moci. Boh bol pri stvorení samotný, jediný. Zo svojich veèných príbytkov svetla
h¾adel sem dolu na spú a uvidel v nej
vhodné miesto pre naplnenie predivných
úmyslov a rozhodnutí, ktoré si uloil v Sebe. Tu bude i, pôsobi, svedèi, krváca
a zomrie druhá osoba veènej trojice, aby
ukázala vzneenos dokonalosti Bostva
pred uasnutými svetmi. Vade panovala
tma a neporiadok; no Boh je Boh svetla
a poriadku.
Boh je svetlo a niet v òom nijakej
tmy (1J 1,5). Tma a neporiadok, èi na ne
h¾adíme z h¾adiska prirodzeného, mravného, duchovného alebo duevného,
nikdy nemôu obstá v Jeho prítomnosti.
Ver 2.
... a Duch Boí oivujúci
vznáal sa nad vodami.
Vznáal sa, rozprestierajúc sa nad javiskom budúceho pôsobenia. Temné miesto, ktoré poskytovalo Bohu svetla a ivota neobmedzené pôsobenie. On jediný
mohol osvieti tmy, da ivot, ustanovi
z chaosu poriadok a uprostred vôd stvori
priestranstvo, kde by sa mohol bez bázne
smrti vyvíja ivot. To bolo vskutku pôsobenie hodné Boha.
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Ver 3.
A Boh riekol:
Nech je svetlo! A bolo svetlo.

Aké jednoduché a predsa aké boské!
Lebo on povedal, a stalo sa; on rozkázal, a postavilo sa ( 33,9).
Nech sa nevera pýta: Ako?, kde?, kedy? Odpoveï znie: Vierou rozumieme,
e sú veky (doslovne svety) ustrojené
slovom Boím, áno i tomu, e nie z vidite¾ných vecí povstalo to, èo sa vidí
(d 11,3). To uspokojí duu, ktorá sa chce
necha pouèi. Svetská múdros sa tomu
môe opovrlivo posmieva, nazýva to
hrubou nevedomosou a slepou dôverèivosou, ktoré patria k barbarskej dobe,
ale nie k ¾uïom osvieteného storoèia svetových dejín, v ktorom nás múzeum a ïalekoh¾ad zoznamujú so skutoènosami,
o ktorých títo svätí pisatelia nevedeli vôbec niè. Aká to múdros a uèenos! No,
skôr bláznovstvo a nezmysel. Aká naprostá neschopnos chápa úèel a úmysel svätého Písma! Isté je, e Boí úmysel nie je vychova z nás hvezdárov
a skúmate¾ov zeme, alebo iakov sledujúcich podrobnosti pod zväèovacím
sklom. Boí zámer je privies nás k Sebe
a to ako klaòajúcich sa Jemu, ktorých
srdce i poznanie sú pouèené a správne
vedené Jeho svätým slovom. No to je
nedostatoèné takzvanému filozofovi; nie,
on opovrhuje tým, èo povauje za obyèajné úzkoprsé predsudky zboných uèeníkov Písma. A pritom sám plne dôveruje
svojmu ïalekoh¾adu a skúma ním vzdialené nebo; alebo zostupuje v tajomné
hlbiny zeme, aby preskúmal jej vrstvy,
útvary, skameneliny atï. a tým znaène
zlepil, ako sa domnieva, inpirované
(vdýchnuté) podanie svätého Písma,
pretoe predpokladá, e výsledky jeho
pátrania nebudú Boiemu Slovu priamo
odporova.
Z takými protikladmi faloného umenia
sa my nezapletáme. Veríme, e vetky
skutoèné objavy, èi hore na nebi, alebo

dole na zemi, èi vo vodách pod zemou  (2M 20,4), budú vdy v úplnej zhode s podaním Boieho slova; ak nie sú,
potom sú pod¾a úsudku kadého milovníka Písma, hodné zavrhnutia. To dáva potom srdcu ve¾ký k¾ud v dobách, ako je terajia, tak bohatá na uèené pekulácie
a vzletné teórie, príli èasto skrývajúce
len rozumovú vieru, èi dokonca výslovnú
neveru. Preto je tak ve¾mi nutné, aby bolo
srdce upevnené v autorite, dokonalosti,
majestátnosti i Boského vdýchnutia svätého Písma; lebo len v tom spoèíva úèinná ochrana proti rozumovej viere a povere. Dôkladná znalos Písma a dokonalá,
posluná oddanos tomuto Písmu, sú najdôleitejie poiadavky prítomnosti. Kie
by Pán vo Svojej nesmiernej milosti jedno
i druhé bohato rozmnoil medzi nami.

Synovia svetla a tmy,
dòa a noci
Ver 4. a 5.
A Boh videl svetlo, e je dobré,
a Boh oddelil svetlo od tmy.
A Boh nazval svetlo dòom a tmu
nazval nocou A bol veèer a bolo
ráno, prvý deò.
Prítomnos svetla tvorí deò, neprítomnos
noc. Tu máme oba ve¾ké znaky, ktoré sa
potom èasto vyskytujú v celom svätom
Písme. Prítomnos svetla tvorí deò, jeho
neprítomnos je noc. V dianí due nachádzame to isté. Sú synovia svetla a synovia tmy. Je to ostro ohranièené, váne
rozliovanie. Vetci, ktorým vzilo svetlo
ivota, vetci, ktorých skutoène navtívil
vyjdúc z výsosti, vetci, ktorým sa zaskvel v srdciach pre osvietenie slávy Boej
v tvári Jeia Krista  vetci, nech sú oni
ktoko¾vek a kdeko¾vek, náleia k prvej
skupine; sú synovia svetla a synmi dòa.
Ale vetci, ktorí sa doteraz nachádzajú vo
tme, slepote a prirodzenej nevere, vetci,
ktorí ete neprijali do srdca obèerstvujúce
lúèe slnka spravodlivosti  vetci títo sú
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doteraz zahalení do tieòov duchovnej noci: sú synovia tmy a synovia noci.
Milý èitate¾, pozastav sa tu na chví¾u
a opýtaj sa sám seba v prítomnosti Toho,
ktorý vidí do tvojho srdca, ku ktorej z oboch
skupín patrí. Pretoe v jednej z nich si.
Ak si aj chudobný, opovrhnutý a neuèený, ale ak milos spôsobila zväzok, ktorým a spojila so Synom Boím, svetlom
sveta, potom si v skutku a pravde synom
dòa a ako taký urèený skoro sa navdy
zaskvie v nebeských sférach, v oných
miestach slávy, kde bude po vetky veky
ústredným slnkom zabitý Baránok. To nie
je tvoje vlastné dielo. Je to výsledok uloenia a pôsobenia samého Boha, ktorý ti
v Pánovi Jeiovi a Jeho dokonalej obeti
daroval svetlo a ivot, rados i pokoj.
Ak ale nepozná ete posväcujúce
pôsobenie a vplyv Boieho svetla, ak tvoje oèi nie sú doteraz otvorené k poznaniu
akejko¾vek krásy v Boom Synovi, potom
 aj keby si sa svojou uèenosou vyrovnal
i Newtonovi (svetoznámy anglický hvezdár) a poznal vetky poklady filozofie
a s celou iadostivosou pil zo vetkých
prameòov ¾udskej múdrosti, áno, i keby
bolo tvoje meno ozdobené vetkými titulmi uèenosti, ktoré môu univerzity udeli
 tak si synom noci a synom tmy. A keï
a v terajom stave prekvapí smr, potom
bude prikrytý tmou a hrôzami veènej
noci. Preto, milý priate¾, nepokraèuj ïalej,
kým nebude dokonale uspokojený
oh¾adne otázky, èi si syn dòa alebo noci.

Arthur W. Pink

POZNANIE BOHA

(Publikáciu vydanú v roku 1947
preloil J. Siracký,)

Úvod od prekladate¾a
Najpotrebnejou vecou pre kadého èloveka je duchovné a spasite¾né poznanie
Boha. Písmo nám podáva potrebné zja-

venie k takému poznaniu. Neznámemu
Bohu nemono dôverova, slúi alebo Ho
oslavova. V tejto publikácii podáme úvahu o niektorých Boích vlastnostiach. Ak
èitate¾ chce dosiahnu poehnanie z týchto riadkov, nech prosí Boha o milos, ktorá
by osvietila jeho myse¾ a srdce.
My ¾udia potrebujeme viacej ako teoretické poznanie Boha. Boh sa nám zjaví
nato¾ko, nako¾ko sme mu oddaní a poddaní. A tak poznajme a eòme sa pozna
Hospodina... (Hoz 6,3). Alebo: Noe
si zvykni s ním a maj pokoj, tak príde
na teba dobré (Jb 22,21). Lebo takto
hovorí Hospodin: Nech sa nechváli
múdra svojou múdrosou, ani nech sa
nechváli udatný mu silný svojou
silou, nech sa nechváli bohatý svojím
bohatstvom! Ale týmto nech sa chváli
ten, kto sa chváli: e rozumie a zná
mòa, e ja som Hospodin... (Jr 9,23-24).
...No ¾udia znajúci Boha, sa zmocnia
a vykonajú hrdinstvo (Da 11,32).
Nech Pán poehná tieto riadky, aby
boli pokrmom laènejúcim duiam. Nech tí,
ktorí sa nasýtia, oslavujú toho slávneho
Boha, ktorý sa nám stal Otcom v Kristu
Jeiovi, naom Pánovi.

Poznanie Boha srdcom
Niet pokladu, ktorý sa vyrovná v hodnote
poznaniu Boha. Je ale dvojaké: poznanie
rozumom a poznanie srdcom. My chceme uvaova o tomto druhom, lebo len to
je osobné, srdeèné a intímne. Poznanie
Boha srdcom je to najintímnejie, ktoré
môe èlovek dosiahnu tu na zemi. V kadom ¾udskom srdci je isté prázdno, ktoré
môe vyplni len osobné poznanie Boha.
Túto túbu vloil do neho sám Stvorite¾,
ktorý u dávno povedal: ...a dám im
srdce, aby ma znali... (Jr 24,7).

Ako ho mono pozna?
O tom sa dozvieme z Písma: ...jestli ju
bude h¾ada ako striebro a bude ju
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vyh¾adáva ako skryté poklady, vtedy
porozumie bázni Hospodinovej a nájde známos Hospodinovu (Pr 2,4-5).
Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby
sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa
zaskvel v naich srdciach na osvietenie slávy Boej v tvári Jeia Krista
(2K 4,6).
Toto svetlo svieti v srdci a nie v hlave.
Odkedy toto poznanie vniklo do náho
srdca a ivota, sme spojení s Bohom a jeho vecami. To svetlo spôsobuje zmenu
v naej dui, v naom ivote a v spôsoboch. Zmenu, ktorá sa prejavuje v kadodennom ivote. Srdeèné poznanie Boha je spojené s láskou a rozumové len
s mylienkami.

Poznanie Boha vierou
Tak teda viera z poèutia a poèutie skrze slovo Boie (R 10,17). H¾a, v tom je
význam celej veci. Viera prichádza skrze
poèutie a poèutie skrze Boie slovo. Z Boieho slova sa dozvieme, e Boh, ktorý je
Svetlo a Láska, je naím Otcom v Kristu.
Toto pozna len mys¾ou, to nestaèí, lebo
myse¾ nenahradí vieru srdca. Len kto
pozná Boha vierou, dostane sa do Boej
prítomnosti, kde u nemôe o Òom pochybova. Aký to div Boej milosti!
Prv sme Ho znali len rozumovou vierou, ale teraz Ho poznáme osobne, srdcom, preto sme dokonale uspokojení.
Toto sa stalo hneï v tú chví¾u, keï nae
oèi spoèinuli na Òom. Je nae srdce u
naplnené touto nevýslovnou, neomylnou
a nepremennou spokojnosou?

Poznanie Boha premáha
a podmaòuje duu
Dua èloveka, ktorý pozná Boha, je premoená k najväèej úcte, pokore a láske!
Pre òu zostane vdy svätou chví¾a, v ktorej sa stretla s Bohom. Táto zmena, ktorú
sme preili, je tak hlboká, ako keby sme
boli preli cez hlbokú priepas. Prv sme

Boha kritizovali, proti Nemu reptali, o Jeho slove pochybovali a Jeho meno vyslovovali bez úcty. Ako sme to mohli kona?
Lebo sme Ho nepoznali! Teraz nám aj
mylienka na túto minulos pôsobí boles.
Vtedy sme len poèuli o Bohu, ale teraz Ho
aj nae oèi vidia. Preto sa pred Ním
koríme a do prachu. Ako to príde, èi sme
prv neboli kresania? Boli, ale bez tohto,
ivot dávajúceho poznania Boha.

Poznanie Boha mení èloveka
Èo za zmenu spôsobuje toto poznanie?
Teraz vidíme jasne, e sme prv Boha
vlastne nepoznali. To, èo sme poznali, nebol ten ivý a pravý Boh, ktorý nám je
teraz Otcom. Keby sme Ho boli poznali,
nezmý¾ali a nepracovali by sme proti
Nemu. V Jeho svetle vidíme, e celý ná
predolý ivot bol nemúdry, nerozumný.
Ten, kto toto poznanie dosiahol, ije teraz
v Boej blízkosti ako Jeho verný sluha.
Na takého Boh nemusí zosiela blesky
a hromy, aby si vynútil jeho pokoru, úctu
a poslunos. To vetko dosiahne pri òom
svojou prítomnosou. V takých ¾uïoch sú
navdy umlèané rúhavé slová a mylienky. Ich srdcia a pery u nie sú pokvròované takými vecami.

I. Boh ako Otec
Píem vám deti, e ste poznali Otca.
(1J 2,14) Uvaujme o tom a pýtajme sa,
èi u poznáme tohoto Otca? Èi nie sme
ako anglo-indické deti, ktoré nikdy nevideli svojho otca! Myslia na neho, vedia o òom,
poznajú jeho rukopis, posiela im peniaze,
majú o òom svoju vlastnú predstavu, ale
osobne ho nepoznajú. Bez Svätého Ducha nemono pozna Boha
1. Písmo a Svätý Duch
Môe obmedzený pozna veèného? Áno,
ale len skrze vieru v Písma a za pomoci
Svätého Ducha. Len takto poznáme veèné reality, poznáme, e Boh je naím Ot-
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com, Láskou a Svetlom a Kristus naím
Spasite¾om. Táto viera nie je len púhy súhlas. Veri Písmu je to¾ko, ako jes Písmo ako pokrm. Takto prijaté mylienky
Boie zjavené v Písme sa stávajú naím
vlastným ja, èiastkou náho ivota a charakteru. Kto túto vieru má, ten skôr zapochybuje o svojej existencii ako o Boích
skutoènostiach.
I tá najslabia viera, ktorá nás zavedie
do Boej blízkosti, zavedie nás tak ïaleko, e sa Boh stane hlavným èinite¾om
náho ivota. Pravda, môe sa sta, e
niekto dosiahne spasenie, ale toto poznanie mu chýba.
2. Premý¾anie o Bohu a oèakávanie
na Boha pomocou Svätého Ducha
Ïalí spôsob k dosiahnutiu tejto známosti
je premý¾anie o Bohu a oèakávanie na
Neho. V Starom Zákone máme mnoho
príkladov takého oèakávania. Nebolo to
horúèkovité oèakávanie, ale úèinné pribliovanie sa k Bohu skrze Ducha. Také,
ako keï rastlina na tmavom mieste h¾adá
slnko a predluje k nemu steblo, aby
mohla zakvitnú a prinies ovocie. Tak je
to s oèakávaním na Boha.
3. Modlitba ako obecenstvo s Bohom
Modlitbou dosahujeme poznanie Boha. No
nie modlitbou pozostávajúcou len z prosieb, ale tou, ktorá je obecenstvom dieaa s Otcom. Èo by sme si pomysleli
o dieau, ktoré by len vtedy prilo k otcovi, keï nieèo potrebuje? To robia mnohí
kresania. Dokazujú tým, ako málo poznajú svojho Otca.
Osobné poznanie Boha zmení aj spôsob modlitby. Kto má toto poznanie, ten
u neprosí len za hmotné poehnania ako
prv, ale chváli Pána zo svojho milujúceho
srdca. Neprekáa mu v tom ani to, e
jeho poznanie Boha je nedokonalé, lebo
vie, e Boh jeho pozná dokonale: Ale teraz, poznajúc Boha, ba èo viac, poznaní súc od Boha (G 4,9).
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II. Boh ako ivý Boh
Boh vo svojej láske vzal ná ivot do svojho vlastného a my sme urobili to isté, keï
sme uverili v Neho. Prijali sme Ho do svojho ivota. To bola tá najvýznamnejia udalos náho ivota, Kristus nie len e ije,
ale On vlieva nový ivot do svojich veriacich. To sa stalo moným skrze Jeho
vzkriesenie, bez ktorého by sme zostali
na veky màtvi vo svojom pomere voèi Bohu. Kto chce ivot uíva, musí ivot ma.

III. Boh ako ten pravý Boh
...aby sme znali toho pravdivého...
(1J 5,19) Takto sa zjavuje dui ten, ktorý je Pravda, Spravodlivos a Svetlo.
Poznáme u toho pravdivého? Je nám
Boia spravodlivos a pravda aspoò taká
skutoènos ako vlastné jestvovanie? Veríme v òu absolútne a bez výhrady? Poznali sme u, e kadý iný boh je màtva
modla? Áno, boh, ktorý neije, nie je Pánom neba a zeme, nie je Svetlom, Spravodlivosou a Pravdou, nemôe by mojím Bohom.
Pravdivý znamená i skutoèný. Preto
spomenutý citát môeme èíta aj takto:
Aby sme osobne poznali toho, ktorý
je skutoènosou. Len Boh je skutoènos. Vetko ostatné je v istom slova
zmysle pominute¾né, neskutoèné. Premý¾ajme o tejto pravde, kým sa nám
nevryje do due. Opakujme si ju, aby sa
nám stala nezabudnute¾nou. Dívajme sa
vierou na Boha a odhoïme starý spôsob
zmý¾ania, keï sme povaovali za skutoèné len to, èo sme videli  hmotu. Keï
to uèiníme, vysvetlia sa nám vetky
otázky, èasné aj veèné. Kto pozná Boha
ako tú jedinú skutoènos, ten Ho u nebude pokúa reptaním a kritizovaním.
Èlovek, ktorý nepozná krá¾a, myslí a hovorí o òom, ako chce. No èlovek, ktorý sa dostane medzi krá¾ových priate¾ov a poíva
krá¾ovu priazeò, prestane by krá¾ovým
kritikom a stane sa jeho obdivovate¾om
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a ctite¾om. Tak je to i s kresanom. Po jeho slovách ho poznáme, èi ije v Krá¾ovej
blízkosti, medzi Boími priate¾mi.

IV. Boh je láska
A my sme poznali a uverili lásku,
ktorú má Boh k nám, Boh je láska
(1J 4,16). Keï poznáme Boha, ako náho
Otca, ako toho ivého a pravdivého
a ako Lásku, máme vetko. To je tá centrálna skutoènos ivota, ktorej sa niè nevyrovná a ktorú niè nevyvái. Tomu, kto
pozná Boha, je vetko ostatné, a to zlé
i dobré, ako búrka tomu, kto sa na òu díva
z teplej izby. Toto sa mono zdá niekomu
nedosiahnute¾né. No tomu, kto pozná Boha v týchto tyroch tvárnostiach, aj nemoné je moným. Ako tieò nasleduje
telo, tak idú za takýmto poznaním Boha aj
jeho dôsledky.
Môeme my ¾udia túto lásku pozna
alebo vyjadri? Ako vetko boské je
nevystihnute¾né, tak aj Jeho láska. Kto ju
aspoò z èiastky poznal, ten u h¾adí na
studený, vetrom zmietaný svet, z kruhu
Boej lásky. Z jeho srdca prúdi k Bohu
vïaènos za to, e vetko tak múdro
a dobre uèinil. Taký èlovek neprestáva
obdivova Boiu moc a múdros. Skoro
kadý kresan má dve významné skúsenosti vo svojom ivote. Jednu, keï il
v nevedomosti, bez osobného poznania
Boha. Vtedy rozumel len hmotným veciam a v jeho ivote bola noc. Do tejto noci prehovoril Boh slovami ivota a v srdci
sa zasvietili viera a nádej. Zjavil sa v òom
Boh v Kristu ako Spasite¾ a Otec. Vtedy sa
mu otvorilo nebo a dui sa zaskveli veèné
a nevidite¾né veci. Dostalo sa jej poznanie Boha. Doba nevedomosti pominula
a toto poznanie sa ustaviène prehlbovalo.
Druhá skúsenos bola, keï prili skúky, ktoré uèinili ivot trpkým. To bolo nieèo, èo kresan neèakal. Preto v òom
vznikli pochybnosti, za ktorými niekedy
nasledovalo aj úplné zúfalstvo. Kresan
zaèal Boha spoveda otázkami, èo pred-

tým nerobil. Nebo mu zostalo zahalené
tmou a v dui mu nastala noc ako pred
obrátením. V Boha síce ete verí, ale v jeho ivote nastal taký stav, ako bol pred
obrátením. Tu vak znovu zakroèil Boh,
vystrel svoju milostivú ruku a uviedol takú
duu do svojho svetla a lásky.
Po tomto druhom navrátení, kresan
znovu zaèal milova Pána a klaòa sa Mu.
Za týmto nasledovalo nové, hlbie poznanie Boej lásky, ktorá mu zaistila toto
vysoké postavenie u Boha. Od toho èasu
znovu zakúa pravdivos slov: Áno, len
dobré a milos ma budú sledova po
vetky dni môjho ivota... ( 23,6). Iste
sme u zistili, e sa veriaci ¾udia radi zaoberajú almami. To je tým, e sú v nich
vyjadrené city kadého veriaceho èloveka, lebo tie sú podobné vo vetkých dobách. V Dávidových výrokoch sú vyjadrené i nae. Èo viac, v almoch nám je zjavené aj srdce náho Spasite¾a. V evanjeliách nachádzame Jeho skutky a slová,
v almoch Jeho srdce.
O tomto poznaní Boha mi napísala
istá kresanka toto: Pamätáte sa, ako ste
mi doporuèil èíta Rimanom 5,5? Poslúchla som Vás, a èasto si ten oddiel èítala, ...a taká nádej nezahanbuje, lebo
láska Boia je vyliata v naich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám
je daný. Z neho som porozumela, e ten,
kto pozná Boha, môe sa aj v rôznom utrpení radova v Bohu. Posledných es
mesiacov, odkedy som toto poznala, boli
tie najastnejie v mojom ivote. Nieeby som nebola prechádzala utrpením,
veï azda nikdy som neprechádzala to¾kým utrpením. Znie to skoro neuverite¾ne,
ale píem Vám pravdu. Prv som stále po
nieèom túila. Boli to èasto nevinné veci,
vzdelanie, uznanie, súcit a iné. Teraz sa
cítim, ako by som niè nepotrebovala. Odrazu som bohatá na vetko, èo má nejakú cenu. Teraz môem pomáha a dáva
vetkým, ktorí potrebujú nejakú pomoc.
Ako Vám to mám objasni? Nu, h¾a, prv
bolo moje srdce ako nezávislá malá nádr
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môjho astia, ktorá sa rýchlo vyprázdnila
a ja som bola bez radosti a pokoja. Teraz
je napojená na jazero Boej plnosti a preto aj nevyèerpate¾ná. Teraz môem dáva
aj iným a nemám nedostatok. ijem ako
na novom svete. U ma nestraia bezsenné noci. Skoro niè ma nerozruí. Na
vetko staèí Kristova moc. Myslím, e
tento list nepotrebuje komentár.
Len èo pominú dni nevedomosti a nastane poznávanie Boha, zaène sa ukazova zmena charakteru. ivot takého èloveka je v stálom spojení s Bohom, preto
zakúa rados a pokoj. Bez poznania Boha
niet nijakého obecenstva s Bohom a èlovek je neastný a zmietaný. Stálym pozorovaním nekoneèného zasväcujeme ná
ivot Nekoneènému, ktorý nám je Otcom
a vetko vo vetkom. Preto aj my odo
dòa, ktorého sme to poèuli, neprestávame modli sa za vás a prosi, eby
ste boli naplnení èo do známosti jeho
vôle vetkou múdrosou a rozumnosou duchovnou, eby ste chodili hodne
Pána, aby ste sa mu vo vetkom ¾úbili
nesúc ovocie v kadom skutku dobrom
a rastúc v známos Boha (Ko 1,9-10).
Ak nebo pozostáva z poznania Boha
a radosti z toho, tak Koloanom, za ktorých
sa Pavol modlil, zaèalo nebo u tu na zemi. No nie len im, ale aj vetkým, ktorí dosiahnu toto poznanie. Tí potom dokazujú
svojím ivotom, e Ho poznajú, lebo chodia v Jeho blízkosti. Keï sme dosiahli tohto osobného poznania Boha, vstúpili sme
na cestu ïalieho poznávania, ktorého
vrchol dosiahneme a v sláve u Pána.

Ján Oboril st.

Cestou ivotem, 22. 1. 1971

NEMA DOS
Hospodin rozborí tvoje práce
(2Pa 20,37).
Jozafat bol z tých krá¾ov, ktorí chodili po
cestách spravodlivosti. Boh mu dal bo-

hatstvo i slávu. No Jozafat nemal dos na
tom, èo mal. H¾adal viac. Keï sám na to
nestaèil, naiel si spoloèníka  bezboného izraelského krá¾a Achaziáa. Mali
spoloèný cie¾  vystava lode a vysla ich
do Taría za bohatstvom.
Boh nám dáva pod¾a svojej miery i bohatstvo i slávu. Jeho poehnanie nás
obohacuje bez trápenia. Ak chceme dosiahnu v ivote viac, tak len s Pánom. Ak
budeme nespokojní s tým, èo máme,
rýchle sa nám ponúkne spoloèník. Nie
kadé obohatenie je od Pána a na prospech. Koreòom vetkého zla je milovanie
peòazí, napomína nás Slovo Boie. Ak
h¾adám dennú mzdu, lebo ju potrebujem
k ivobytiu, je to iné, ako keï h¾adám
peniaze, lebo ich milujem.
Ma vetko a pritom sa hna za bohatstvom i za cenu spolèenia sa s bezboníkom, nevyberajúc cestu a spôsob, je
Pánovi nemilé. Také úsilie, prácu i investíciu rozborí Pán. Aj dnený vek má svoje
osídla pre Boí ¾ud. A keï Pán nae
úmysly rozborí, spamätajme sa a buïme
Mu za to vïaèní.

Anonym

Cestou ivotem, 4. 1. 1949

DOBRÉ IADOSTI
...aby som videl dobré veci tvojich
vyvolených, aby som sa radoval radosou tvojho národa a chválil sa s tvojím dedièstvom ( 106,5).
O Pánovi Jeiovi si èítame v ep. idom
9,11, e priiel ako ve¾kòaz budúceho
dobrého. Áno, iba skrze Neho má ¾ud Boí od Boha darované vetko dobré.
Je významné, èo si iadal almista:
vidie dobré veci vyvolených. Aj naou
iadosou a snahou má by to isté, vidie dobro veriacich. Kto chce vidie, musí o to stá.
Ïalej èítame: aby som sa radoval
radosou tvojho národa. Rados veria-

blok 33 + obálka.qxd

16.6.2021

20:13

Page 20

20

KRESAN

cich spoèíva v Pánovi Jeiovi. Len v Òom
sa môu stále radova. Apotol Ján píe o obecenstve a radosti v 1J 1,3-4:
...teda, èo sme videli a poèuli zvestujeme aj vám, aby ste mali obecenstvo
s nami. A nae obecenstvo je s Otcom
a jeho Synom, Jeiom Kristom. A toto
vám píeme nato, aby bola vaa rados naplnená.
Aby som sa mohol radova s jeho ¾udom, musím by v obecenstve s Ním a Jeho ¾udom.
Potom nasleduje, aby som sa chválil
tvojím dedièstvom. Dedièstvom Pánovým
je Jeho ¾ud. V almistovi máme správne
zmý¾ajúceho èloveka. On si iadal:
l
l
l

Vidie (èinnos oèí),
radova sa (èinnos srdca),
chváli sa (èinnos úst).

Vieme si nieèo podobné iada v prospech Jeho ¾udu?

G. C. Willis

Z publikácie Zákon malomocného

MALOMOCNÝ
PRIVEDENÝ
PRED HOSPODINA
A ôsmeho dòa vezme dvoch baránkov bez vady a jednu roènú oveèku
bez vady a tri desatiny bielej múky
jemnej obilnej obeti, zamiesenej v oleji
a jeden log oleja A oèisujúci kòaz postaví èloveka, ktorý sa oèisuje, aj s tými vecami pred Hospodina pri dveriach
stánu zhromadenia. (3M 14,10-11)

Ôsmy deò
Ôsmy deò má v Písme zvlátny význam.
Sedem dní napåòalo týdeò, konèiaci sobotou. Nasledujúcim dòom bol deò nasledujúci po sobote (3M 23,11.15-16), èie
prvý deò nového týdòa. No tu nie je nazvaný prvým dòom alebo zajtrajok po

sobote, ale ôsmym dòom. To je rozdiel
ktorému porozumieme, keï èítame, e
vere 11,15,16 z 23. kapitoly 3. Mojiovej,
ktoré hovoria o vzkriesení Krista a zostúpení Svätého Ducha a vere 36, 39
nazývajú ten deò ôsmym. V tých dvoch
veroch máme v symbole nový poèiatok 
veènos radosti a pokoja potom, keï
Kristus bude kra¾ova na zemi po dobu
1000 rokov, vetok hriech bude odstránený a diabol navdy zahnaný.
Tento výraz je akoby symbolom Boích úmyslov s touto zemou, kedy po stároèiach hriechu a utrpení On uvádza obdobie radosti a mieru, tak ako to povedal
Pán: H¾a, èiním vetko nové (Zj 21,5).
Rovnako tak bol ôsmy deò zaèiatkom
nového obdobia pre malomocného, ktorým sa zaoberáme. Dni samotárskeho putovania mimo tábor navdy preli, umývanie vodou a práca britvou (èas posväcovania a pripodobòovania sa obrazu Krista
 v predchádzajúcom v. 9, 3M 14) u nie
sú potrebné. U nikdy nebude preè z domova, ïaleko od svojich; ale zapoèal ivot lásky, radosti a velebenia.
Preto teraz, driac v rukách vetky
predpísané obete (ktoré vyznaèujú rôzne
h¾adiska a drahocennosti ve¾kej Kristovej
obeti), je tento èlovek, ktorý pred tak krátkou dobou bol zahnaným malomocným,
privedený na prah Boej svätyne, aby bol
predstavený Hospodinovi.
Vetky obete sú tu, aj miera oleja (log
pribline pol litra) predstavujúca Svätého
Ducha, skrze ktorého Kristus ...obetoval sám seba bezvadného Bohu... (d
9,14). Tými obeami sa èlovek nedávno
tak hrozne vzdialený pribliuje blízko,
úplne blízko k Bohu. Nespomínam si, e
by kedy nejaký Izraelita, okrem kòazov
a Levitov, bol privedený tak blízko k Bohu
a mal tak úasnú výsadu by predstavený
Hospodinovi týmto spôsobom.
Len osem dní predtým, bol tento èlovek biednym malomocným, vyhnaným
z prostriedku svojich blínych, mal odhalenú hlavu, roztrhnuté aty, prikryté ústa
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a chodil nariekajúc: Neèistý! Neèistý!.
A teraz je privedený nie len doprostred
svojho ¾udu, ale do samej Boej svätyne
a tam predstavený Hospodinovi.
Neopísate¾ne astné miesto, poehnané postavenie! Ale poèkajte: veï toto je
nae miesto! ...i vás, ktorí ste boli kedysi odcudzení a nepriate¾mi mys¾ou
v zlých skutkoch; ale teraz vás zmieril
v jeho ¾udskom tele skrze smr, aby
vás postavil svätých, bezvadných a bezúhonných pred ním... (Ko 1,21-22).
Odcudzení a nepriatelia  to presne
vykres¾uje malomocného zahnaného z tábora.
Ale teraz vás zmieril v jeho ¾udskom
tele skrze smr  hovorí o malomocnom
oèistenom a privedenom spä do tábora
skrze smr ivého vtáèika (3M 14,6). A to
vetko za akým úèelom? Pre malomocného a hrienika je to preto, aby vás predstavil svätých, bezvadných a bezúhonných pred Ním.
Viete, e niektoré privilegované osoby
sú predstavované u krá¾ovského dvora.
Ale vy a ja, milí kresanskí priatelia, máme podivuhodnú a poehnanú vyhliadku
by predstavení Krá¾ovi krá¾ov!
A akú neopísate¾nú sladkos má pre
mòa tento výraz: Oèisujúci kòaz postaví èloveka pred Hospodina (3M 14,11).
Nebude to niekto cudzí, kto mòa, cudzinca, vezme do nebeských siení a do slávy
tohto jasného domova. Nie, nie, bude to
Kòaz, ktorý ma oèistil. Ten, ktorého som
tak dlho poznal a miloval tu na zemi, ten
a nikto iný ma vezme a predstaví Hospodinovi. Nebudem pociova obavy, keï
On ma vezme za ruku a uvedie do týchto
siení slávy, aby ma predstavil Hospodinovi? Nie, veï ma uchopí Jeho ruka, tá
istá poehnaná, prebodnutá ruka, ktorá
ma viedla po vetky roky môjho putovania
púou a berie ma, aby ma postavila pred
Hospodinom.
Jedného veèera sme na biblickej
hodine (v Èíne) preberali prvý list Petrov
a keï sme prili ku slovám: Milovaní,
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napomínam ako pohostínov a pútnikov..., obrátil sa jeden z nás k M. Tchangovi, starému èínskemu veriacemu, a spýtal sa tohto milého brata: Ako to, e Peter hovorí takto a Pavol zase, e, ...u
nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostínmi, ale spoluobèania svätých
a domáci Boí? (Ef 2,19). Po krátkom
mlèaní a rozpakoch brata, sa ho opýtali:
Brat Tchang, ste cudzincom na zemi?
Áno, odpovedal, moja vlastná rodina ma sotva pozná.
A keï budete tvárou v tvár Pánu Jeiovi, bude On pre vás cudzinec?
Nie, odpovedal a tvár sa mu roziarila, On je pre mòa mojím najlepím
Priate¾om a poznám Ho viac ne tyridsa
rokov!.
Èím viacej budeme i na zemi ako
cudzinci, èím viac sa budeme udrova
umytí a britvou oholení, tým viac sa budeme radova tam hore. Èím menej budeme podobní tomuto svetu, tým menej
sa budeme cíti cudzincami v dome Otcovom: Poklad nájdený v Jeho láske, ma
uèinil cudzincom tu na zemi.
My si predstavujeme rados, èes a výsadu takej chvíle, ale èo je naa rados
v porovnaní s Jeho? Èi nie je pravda, e
keï nás berie a predstavuje Hospodinovi,
vidí výsledok práce Svojej due a je tým
uspokojený? Tu je ïalí hrienik umytý
Jeho drahou krvou, ktorý môe teraz by
privedený do samej prítomnosti Boej.
Vy a ja by sme boli asi úplne spokojní,
e sme unikli potrestaniu, ktoré patrilo
naim hriechom; boli by sme sa uspokojili, keï by sme dostali úplne malé miesteèko u vchodu brány neba. Ale pre Neho
by to bolo príli málo. Taký je ná Spasite¾! Nedostalo sa nám malého svetielka
o tom, aká bude Jeho rados v deò predstavovania, skrze slová Júdu?: A tomu,
ktorý vás môe zachova tak, èo neklesnete a postavi bezvadných pred tvárou svojej slávy v plesaní... (Júda 24).
Keï naiel stratenú ovcu, berie si ju
na ramená, raduje sa; ale potom, keï ju
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priviedol domov, stavia ju v prítomnosti
svojej slávy s hojnosou radosti. Po celú
cestu k tomuto nebeskému domovu viedol ovcu ...so zvlátnou opatrnosou
svojich rúk ( 78,72), podopieral ju, chránil pred potknutím; a iste teraz, na konci
putovania, môe predstavi trofej Svojej
milosti a Svojej moci s hojnosou radosti.
Ale ako môe postavi bez úhony pred
svoju tvár mòa, bytos hodnú pokárania,
tak ïalekú od dokonalosti?
Na základe tých troch baránkov, ktoré
drí malomocný v ruke, keï ho kòaz
predstavuje Hospodinovi. Vimnite si, e
keï je kadý z tých baránkov obetovaný,
Slovo prehlasuje: Kòaz pokryje na òom
hriech (v. 18-20, 3M 14. kapitola).
Slovo pokryje znamená akt zmierenia.
Èlovek je prikrytý krvou obeti za vinu,
prikrytý krvou obeti za hriech, prikrytý
krvou obeti zápalnej. Nielen e na tomto
èloveku, ktorý bol pred tak krátkou dobou
zahnaný z prostred svojich blínych, nemôe by nájdená pred Bohom iadna
vada, ani kvrna, ani neèistota, ale Boh
ho vidí v celej kráse a spravodlivosti, ktorú predstavovali tie baránky. Toto trojaké
prikrytie nám hovorí o jedinej obeti Pána
Jeia Krista v jej trojakom charaktere
nedelite¾ne spojených s obeou obilnou
(suchou), symbolizujúcou Jeho ivot bez
vady tu na zemi, a s olejom, obrazom
Svätého Ducha.
Keby sa èlovek pokúsil postavi pred
Boiu tvár bez týchto obetí, Boh by ho nikdy nemohol prija; ale stotonený s obeami je príjemný Bohu a zdokonalený by
v prítomnosti Boej ten, ktorý pre malomocenstvo nemohol by ani v blízkosti
blínych. Akoko¾vek nevyhnutné bolo pre
malomocného uitie vody a britvy, nebolo
to ono, èo ho èinilo spôsobilým pre túto
obdivuhodnú Prítomnos, ale iba KRV.
Rovnako je to s nami, ktorí sme boli ïalekí, ale sme ...sa stali blízkymi v krvi
Kristovej (Ef 2,13); a my tie sme prijatí
v milosti, ...ktorou nás omilostil v tom
Milovanom (Ef 1,6). Inak by sme to nik-

KRESAN
dy nemohli by. V 1J 3,2 je napísané:
...vieme, e keï sa ukáe, budeme
jemu podobní, lebo ho budeme vidie
tak, ako je. A kadý, kto má túto nádej
na neho, oèisuje sa, tak ako je aj on
èistý. Neoèisujeme sa preto, aby sme
sa stali Jemu podobní, ale preto, e máme v Òom u Otca na základe Jeho obeti
a Jeho drahej krvi pevnú nádej, e Ho uvidíme, a budeme nies Jeho obraz. Oèisujme sa tedy vodou Boieho Slova.

Anonym

Cestou ivotem, 29. 12. 1962

OÈAKÁVANIE
V NEPOKVRNENOSTI
A BEZVADNOM POKOJI
Preto milovaní, keï to oèakávate, snate sa, aby ste mu boli nájdení nepokvrnení a bezvadní v pokoji (2Pt 3,14).
Ak úprimne èakáme, e jedného dòa
budeme uvedení do svätej Pánovej prítomnosti a uvidíme Jeho tvár, budeme sa
snai o to, aby nás naiel takých, akých
nás chce ma. Viera v túto slávnu skutoènos nás povedie k tomu, e budeme odhadzova skutky tmy a zanecháme obyèaje, ktoré neznesú svetlo Kristovho príchodu. Nech je naou zásadou nekona
tie veci, v ktorých by sme sa hanbili pred
Ním, keï si príde po svoju Cirkev. Toto
oèisovanie je ponechané na kadého
osobitne. Kadý má súdi seba a svoje
skutky èestne a svedomito. Len tak nebudeme odsúdení so svetom. Skúajme
vetko vo svetle Jeho príchodu, lebo noc
pokroèila a deò sa priblíil. Nu tak sa
pýtajme: Chodím ja ako Boie diea alebo ako diea tmy? Pracujem na Jeho diele? Ach, ako èasto sme skleslí na mysli!
Ako èasto sú nae ruky unavené kona
Pánovu prácu! Ako èasto sú nae kolená
unavené a nemodlíme sa! Ak vtedy h¾adáme dôvod, musíme úprimne vyzna, e
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je to preto, lebo sme prestali èaka Pánov
príchod. Nehanbime sa to vyzna svojmu
Pánovi. On v nás opä obnoví radostné
oèakávanie v nepokvrnenosti a bezvadnom pokoji na Jeho príchod.

Ján Ostrolucký

ZNAMENIA POD¼A
LISTU JÚDU

(Z publikácie Boí zázraky
a znamení)
Koho mal na mysli Júda, keï písal tento
list medzi rokmi 68 a 70 náho letopoètu? Akým zvlátnym spôsobom viedol
Duch Svätý tých, ktorí rozhodovali o poradí listov Nového zákona, e list Júdu
zaradili pred Zjavenie Jána. Júda toti
napísal:
Ale vy, milovaní, rozpamätajte sa
na slová, predpovedané od apotolov
náho Pána Jeia Krista, e vám hovorili, e v poslednom èase budú
posmievaèi, ktorí budú chodi pod¾a
svojich bezboných iadostí. To sú tí,
ktorí sa odde¾ujú, telesní, nemajúci
ducha (v. 17-19).
Tento list hovorí o poslednom èase, to
znamená, o konci veku pred príchodom
Mesiáa. V tomto veku budú prebieha
rôzne znamenia, pripomínajúce, e návrat Jeia Krista na zem ku zriadeniu
Boieho krá¾ovstva sa pribliuje. Jedným
z týchto znamení je odpadnutie kresanov, ktorí sa votrú do zborov, budú i
bezbone a zapiera Pána Jeia Krista
(v. 4). Budú sa poklada za kresanov, ale
nebudú ma Boieho Ducha, nebudú
znovuzrodení. Pri príchode Pána Jeia
pre Cirkev zostanú na zemi a prejdú dobou súenia.
O odpadnutí ako znamení poslednej
doby napísal i apotol Pavol veriacim v Tesalonikách. Preto sa budeme zaobera
tým, èo Júda napísal o znameniach poslednej doby.
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Kresanské spoloèenstvo bolo u v prvom storoèí napadnuté rozvratnými ivlami. Ilo o odpadnutie od viery tých, ktorí
sa hlásili k veriacim. ili svojím osobným
ivotom, keï sa dopúali hriechov, ale
tie uèením. Prevracali slobodu kresana
na bezuzdnos, e so svojím telom môeme naklada, ako chceme. Máme slobodu hrei. Zapierali Pána Jeia Krista,
Jeho absolútne právo vládnu, a pod¾a
Petrovho a Jánovho listu tie Jeho bostvo, zástupnú smr i vzkriesenie.
Títo odpadlíci isto zastávali vedúce
úlohy v zboroch. Pôsobili u v prvom storoèí, ale Júda pod vedením Ducha Svätého píe, e budú pôsobi i na konci
èasu. Ich pôsobenie môeme vidie aj
v naej dobe.

Júda napísal, e ich bezbonos
sa prejaví v 16 postojoch:
1. v bezbonosti  ijú bez Boha
na svete (v. 4),
2. v nemorálnosti  nestudatos, nemajú
ostych pred ¾uïmi (v. 4),
3. v zapieraní Jeia Krista  neuznávajú ho ako svojho Pána (v. 4),
4. v pokvròovaní tela  rôznym
spôsobom (v. 8),
5. sú to rebeli  odmietajú autority (v. 8),
6. sú to rojkovia  neijú v realite (v. 8),
7. potupujú duchovné mocnosti 
neuznávajú pôsobenie Ducha (v. 8),
8. rúhajú sa tomu, èo nepoznajú (v. 10),
9. v tých veciach, ktoré nepoznajú,
upádajú do skazy (v. 10),
10. reptajú  neustále sa na nieèo
saujú (v. 16),
11. chodia pod¾a svojich iadostí (v. 16),
12. hovoria nadutosti (v. 16),
13. pochlebujú ¾uïom pre vlastný
prospech (v. 16),
14. budú sa posmieva tým, ktorí chodia
v úprimnosti (v. 18),
15. odde¾ujú sa od ¾udí, ijúcich
v pobonosti (v. 19),
16. nemajú Svätého Ducha (v. 19).
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Lienhardt Pflaum (Pramene sily)
zhrnul tieto prejavy odpadnutia
do tyroch znakov:

1. Budú to posmechári:
Boh a Jeho slovo pre nich neplatí. Odpútali sa od neho a sami si urèujú ivot. Prijímajú rôzne ideológie. Neuznávajú iadne biblické príkazy pre
kresanský ivot. Odpadli smerom
preè od Boha a Jeho poriadku.
2. Budú i pod¾a vlastných
bezboných iadostí:
Aby èlovek dal svojmu ivotu zmysel,
nahrádza si Boha svetskými hodnotami a cie¾mi. Luther túto náhradu nazval modlou. Sú otvorení k pôsobeniu
Boieho odporcu a jeho zvodom.
Bezboné iadosti znamenajú zameranie na veci tohto sveta. Taký èlovek sa stáva materialistom. Jeho úsilie
o blahobyt a príjemný ivot je v skutoènosti prejavom jeho najvnútornejej podstaty, základu jeho myslenia
a elania.
3. Budú to duevne orientovaní ¾udia:
Dnes sa v kresanstve deje mnoho
vecí v duevnej a tedy citovej rovine:
obrátenie, hudba, kresanský ivot.
Stáva sa, e stále väèiu úlohu má
psychológia a psychoterapia. V oblasti due sa èlovek ¾ahko stáva nástrojom rôznych prúdov, vplyvov a dokonca i pôsobenia prameniaceho z nevidite¾ného, temného sveta.
4. Budú podlieha zvodom
poslednej doby:
Èlovek, ktorý odpadol od viery  a teda od Boha, nemá Svätého Ducha,
aby ho viedol ivotom na svete. Dá sa
¾ahko zvies k popieraniu Boha, Boieho Syna, ¾ahko prijíma rôzne bludné uèenia a tým je zdrojom problémov
v spoloèenstve, ktoré navtevuje.
Tento postoj bezboných ¾udí na konci
veku zobrazil Júda z histórie Starého
zákona pomocou siedmich príkladov.

Títo odpadlíci boli dávno zapísaní
k odsúdeniu. Keï sa èlovek rozhodne
zmeni svoj postoj k Bohu tým, e vieru
odhodí, vráti sa k bezbonému ivotu,
potom ho èaká Boí súd. Podobne, ako
v troch príkladoch zo starozákonnej doby.

Prvým príkladom je Izrael
Boh vyslobodil Izraela z Egypta zázraèným spôsobom, ale okrem dvoch muov
tí, ktorí vyli z Egypta, do zas¾úbenej
zeme nevoli  pre neveru zomreli na
ceste: A chcem vám pripomenú, ktorí raz viete to vetko, e Pán, zachrániac ¾ud z Egyptskej zeme po druhé
tých, ktorí neuverili, zatratil... (v. 5).
V liste idom tie o tom èítame: A ktorýe prisahal, e nevojdú do jeho odpoèinku, ak nie tým, ktorí neposlúchali. A vidíme, e nemohli vojs pre
neveru (d 3,18-19).
Poèas tyridsaroèného putovania
z Egypta do Zas¾úbenej zeme Izraelci
najmenej desa ráz reptali proti Bohu,
preèo ich nenechal v Egypte, kde mali
pohodlie a menovite pestrú stravu  cibu¾u a cesnak, dostatok mäsa, ale na tejto
ceste len oklivú mannu. Pohrdli Boím
darom a neverili Boiemu zas¾úbeniu, e
vojdú do zeme oplývajúcej mliekom a medom. Preto do nej nevoli.
Ako dopadnú posmechári, ktorí v poslednej dobe nebudú veri v druhý príchod
Mesiáa, nebudú ho oèakáva, ale budú
i pod¾a svojich iadostí v bezbonosti?
Zahynú v dobe súenia. História Izraela
je znamením pre posmechárov poslednej
doby. Mnohí kresania budú v nebezpeèí,
e nebudú èaka na vytrhnutie Cirkvi a odpadnú od viery, uchýlia sa k bezbonému
ivotu. Apotol Pavol v 1. Korinanom
10,1-3 napísal o piatich reptaniach Izraelcov na púti, v ktorých pokúali Boha,
a odvodil z nich pouèenie pre Boí ¾ud
v Cirkvi. Pouèenie uzatvára slovami:
A toto vetko sa dialo tamtým predobrazne, a je napísané na nae na-
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pomenutie, ku ktorým doli konce
vekov. A tak tedy ten, kto sa domnieva, e stojí, nech h¾adí, aby nepadol
(1K 10,11-12).

Padlí anjelia
Druhý príklad sa týka padlých anjelov.
Boli zvrhnutí z neba a uväznení v podsvetnom alári, kde èakajú na súd ve¾kého dòa (v. 6). Písmo odkrýva tajomstvo
pádu anjelov v dvoch prípadoch:
Prvé odpadnutie bolo s Luciferom,
o ktorom sa doèítame v 14. kapitole proroka Izaiáa, a to symbolickým popisom
Boieho súdu nad babylonským krá¾om.
Pod¾a Ezechiela 28,11-19 rovnako nad
krá¾om Týru. Biblisti sa vak domnievajú,
e títo padlí anjeli nie sú v súèasnej dobe
uväznení, ale slúia satanovi k jeho
pôsobeniu medzi ¾uïmi na svete. Okrem
týchto anjelov má satan duchovné sily 
démonov, ktorí vykonávajú ním stanovené úlohy. Dokonca môu vstupova i do
neveriacich ¾udí. Ako èítame o vyháòaní
démonov Pánom Jeiom. Nielen padlí
anjelia, ale i sám satan je u odsúdený,
a to na Golgote. Uprostred doby súenia
bude takisto zvrhnutý z neba na zem,
nebude ma prístup k Boiemu trónu, aby
aloval na vyvolených. Na konci doby súenia bude obmedzený vo svojej èinnosti
a uvrhnutý spolu s celou svojou satanskou ríou do bezodnej priepasti, a to na
dobu tisíc rokov. Èi táto bezodná priepas
bude tartarus, kde èakajú na súd padlí
anjelia, nevieme. Ale po uplynutí 1000 rokov bude na krátky èas prepustený, poèas ktorého bude zvádza národy k boji
proti Jeruzalemu a krá¾ovstvu Mesiáa,
potom bude uvrhnutý do ohnivého jazera,
aby bol spolu s ïalími ¾uïmi odsúdenými pred ve¾kým bielym trónom trýznený
na veky vekov (Zj 20,10).
Druhé odpadnutie anjelov, keï nezachovali svoje knieatstvo a opustili
svoj vlastný príbytok, sa týka obdobia
pred potopu. Pod¾a 1M 6,1-4 synovia Bo-

í si brali ¾udské dcéry a s nimi mali detské montrá (nefilim, obri). Dôleitá skutoènos je, e títo anjeli opustili oblas, ktorú
im urèil Boh, preto sú uväznení v putách
a èakajú na koneèný rozsudok záhuby.
Boí súd nad vzneenými bytosami 
anjelmi je znamením, e posmechári
poslednej doby sa Boiemu súdu nevyhnú. V súèasnej dobe pozorujeme podobné bezboné praktiky, aké prebiehali pred
potopou v súvislosti s Boími synmi:
okultizmus, ezoterika, pornografia, èarodejníctvo a iné zvrátenosti. Boh ete ponecháva tieto hriechy bez súdu, ale blíi
sa doba súenia, v ktorom zahynie viac
ako polovica ijúcich ¾udí.

Pád Sodomy a Gomory
Tretí príklad na Boí súd nad bezbonými ¾uïmi sa týkal piatich miest okolo
Màtveho mora, z ktorých tyri zahladil.
Stalo sa to ete za ivota Abraháma.
Èítame o tom v liste Júdu vo v. 7: Ako
Sodoma a Gomora a mestá okolo nich,
ktoré podobným spôsobom ako títo
neslýchane smilnili a odili za iným
telom, leia pred oèami na výstraný
príklad a nesú trest veèného ohòa.
Ako ili Kanánci v Sodome, si dokáeme predstavi z udalosti, ktorá sa stala
v Lotovom dome, keï ho navtívili nebeskí poslovia  dvaja anjeli. Celý príbeh je
zaznamenaný v 19. kapitole 1. Mojiovej.
Keï mui Sodomy iadali Lota, aby vydal
tých dvoch poslov, on im ponúkol svoje
dve dcéry: Noe h¾a, mám dve dcéry,
ktoré nepoznali mua, prosím, nech ich
vyvediem k vám, a urobte im pod¾a toho, èo je dobré vo vaich oèiach (v. 8).
Dokáeme sa vi do tejto situácie?
Urobili by sme to so svojimi dcérami ako
Lot, aby sme ich ponúkli ku znásilneniu?
eny, ktorým sa to stane, sú poznaèené
na celý ivot. Zdá sa nám to a neuverite¾né, e Lot pristúpil ku takému rozhodnutiu voèi dcéram, ktoré iste nado vetko
miloval.
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Nevieme, ako by to skonèilo, keby sa
nestal zázrak. Vetci mui ktorí obliehali
Lotov dom, pôsobením tých dvoch anjelov oslepli  istotne to bol Boí zásah.
Nad ránom pred znièením Sodomy vyviedli anjelia Lota, jeho enu a dve dcéry
von zo Sodomy. Lotova manelka vak
zahynula na ceste, pretoe jej srdce
zostalo v Sodome. Lot a jeho dve dcéry
mohli zaèa nový ivot v novom prostredí,
v Coáre, ïaleko od Sodomy. To bolo piate
mesto, ktoré malo by tie znièené, ale
kvôli Lotovi ho Boh neznièil.
Hriech homosexuality zrejme ovládal
¾udí nielen v Sodome, ale aj v ïalích tyroch mestách okolo Màtveho mora. Vtedy
ete nebolo údolie okolo mora bez ivota,
ako je to dnes. Bola to dobre zavlaovaná
rovina, take Lotovi sa pred vstupom do
Sodomy zdala ako Hospodinova záhrada, podobná krásnym záhradám v egyptskej zemi. Napriek tomu tu boli asfaltové
studne (1M 14,10). Ku otázke homosexuality sa vyjadril Boh vo svojom Slove takto:
Preto ich Boh vydal do hanebných
náruivostí, lebo aj ich enského pohlavia osoby premenili prirodzené pouívanie seba na také, ktoré je proti prírode, a podobne muského pohlavia
osoby opustiac prirodzené pouívanie
eny rozpálili sa vo svojej hrienej iadosti navzájom naproti sebe, muovia
s mumi páchajúc hanebnos a odplatu ako bola treba za ich ialený blud,
dostávajú sami na sebe... A vieme, e
súd Boí je pod¾a pravdy na tých, ktorí
robia také veci (R 1,26-27; 2,2).
Homosexuálne chovanie nie je prejav
nemoci, ale je to hriech smilstva, a iadni
smilníci neuvidia Boie krá¾ovstvo (Zj 21,8).
Sodoma netajila svoj hriech, homosexualita nebola nejakým tajomstvom. O tom
napísal vo vzahu k Izraelu prorok Izaiá:
Lebo Jeruzalem klesol, a Júda padol,
pretoe ich jazyk a ich skutky sú proti
Hospodinovi, aby sa prieèili oèiam jeho slávy. Vzozrenie ich tvárí svedèí proti nim, a svoj hriech ohlasujú ako So-
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doma, ani ho netaja! Beda ich dui, lebo sami na seba uvodia zlé na odplatu. O hrienosti Sodomy a Gomory napísal i prorok Jeremiá: Ale pri prorokoch
Jeruzalema som videl a hroznú vec,
cudzoloia a chodia v li a posilòujú ruky zlostníkov, aby sa neobrátili niktorý
od svojej zlosti. Vetci sú mi ako Sodoma a jeho obyvatelia ako Gomora.
V súèasnosti sa homosexuáli netaja
svojím smilstvom. Usporadúvajú pochody, vynucujú si zákony, aby ich partnerské vzahy ¾udia prijímali ako normálne
spoluitie, dokonca si chcú adoptova deti a vychováva ich ako v normálnej rodine. Také verejné vynucovanie si súhlasu
ostatných ¾udí s touto zvrátenosou ete
pred 50 rokmi nebolo.
Bezboní ¾udia Sodomy a Gomory
a ïalích dvoch miest v blízkosti Màtveho
mora zahynuli v súde ohòom a sírou z neba. Stalo sa to naraz. Bohu sa nikto nebude vysmieva! O tom, e súd nad bezbonosou sveta bude znamením i pre
poslednú dobu pred príchodom Mesiáa,
povedal Pán farizejom:
Aj podobne ako sa dialo vo dòoch
Lotových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali; ale toho dòa, ktorého
vyiel Lot zo Sodomy, dal Boh, aby pral oheò a síra z neba a zahubil vetkých. Tak iste bude aj toho dòa, ktorého sa zjaví Syn èloveka... Pamätajte
na Lotovu enu (L 17,28-30.32)!
Èím pripomína znamenie Sodomy
a Gomory príchod Mesiáa
Koncom minulého storoèia sa v otázke
Sodomy a ïalích miest pri Màtvom mori
rozírila správa, e tieto mestá stáli na
západnom brehu Màtveho mora a e mono na ich miestach nájs pozostatky sírnatých gulièiek. Mestá boli spálené ohòom
a sírou. Tým, e hladina Màtveho mora
poklesla za posledných sto rokov o viac
ne 10 metrov, odkryli sa i objekty, ktoré
pripomínajú minulos niektorých miest.
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Jeden z odhalených objektov pripomína
egyptskú sfingu.
Opä môeme len kontatova, e
i týmto spôsobom Boh varuje ¾udstvo pred
blíiacim sa Jeho súdom nad bezbonosou sveta. Nemusíme pritom dokazova, e archeológovia majú pravdu a na
miestach, ktoré ukazujú, skutoène stáli
Sodoma a Gomora. Pre neveriaci svet je
to varovanie. Èo znamenie Sodomy a Gomory pripomína?
a) Hrienos ¾udstva. V naej dobe
je tak rozmnoená homosexualita, ako
nikdy predtým. Manelstvo muov a ien
je preitkom. Ko¾ko percent ¾udí ije v partnerstve s niekým bez vstupu do manelstva, a tak narodené deti vlastne nemajú
otca! Pod¾a tatistických zistení 49 detí
zo sto sa narodí mimo manelstva. Rozvody sú na dennom poriadku, rozvádzajú
sa i najvyí predstavitelia tátu. ¼udia u
rozvody nepovaujú za hriech. 50% uzatvorených manelstiev sa èasom rozpadne a ¾udia si h¾adajú nových partnerov.
Priemerná doba trvania manelstva je 13
rokov. Najèastejou príèinou rozvodov je
rozdielnos pováh, názorov a záujmov.
Èastým dôvodom je nevera. Spolu 57%
rozvedených párov malo ete nedospelé
deti. Priemerný vek rozvedených muov
je 43,9 rokov, ien 41 rokov. Najmenej
pätina z nich sa rozvádza viac ako raz.
Vyplýva to z údajov Èeského tatistického úradu.
b) ¼udia v uvedených mestách boli
zaujatí vedným ivotom a podnikaním nato¾ko, e sa sústredili na jedlo
a pitie, obchodovanie a budovanie, ale
nepoèítali s Bohom, ktorý ich bude súdi za bezbonos. Nie je to podobné
dnenej dobe? Èo svet zaujíma? Ekológia, bezvadné jedlo, ziskuchtivos  boj
o peniaze, budovanie domov a miest.
Dnená doba je zameraná prevane materialisticky  èo najviac tu na zemi ma,
èo najviac si ui, vytvori si svoj malý raj
na zemi. Pretoe oproti minulosti je vo
väèine tátov  menovite v Amerike a Eu-
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rópe  vysoká ivotná úroveò, ¾udia nepotrebujú myslie na Boha a na budúcnos po smrti. Evanjelium prijíma oproti
minulosti pomerne málo ¾udí. Pán Jei
o tom povedal svojím uèeníkom, e bohatému èlovekovi je ako vojs do Boieho
krá¾ovstva. Naa doba je toho dôkazom.
c) Výstraným príkladom je Lotova
ena, ktorá síce nezahynula v Sodome,
ale na ceste záchrany, pretoe svoje
srdce nechala v bezbonom meste.
Môeme to vztiahnu i na kresanov v dobe pred príchodom Syna èloveka, ktorí
majú meno, u nepatria do sveta, vyli
z neho, ale svoje srdce v òom zanechali.
Bohu neveria svojím srdcom, na ich ivotoch sa neprejavuje, e chcú i pod¾a
Boej vôle. Preto zahynú v dobe súenia.
Veríme, e vytrhnutie Cirkvi prebehne
pred dobou súenia, ale vytrhnuté budú len znovuzrodené Boie deti, ktoré
budú ma v dobe vytrhnutia Svätého Ducha ako Ducha synovstva. Apotol Pavol
v 2Tm 3,1-4 napísal o kresanoch poslednej doby, e budú ma iba formu pobonosti bez moci skutoène i pod¾a Boej
vôle. Ich charakteristika v 18 bodoch je
ve¾mi smutná. Takmer sa nám zdá, e to
ani nemôu by kresania. V celom minulom období od prvého storoèia po súèasnos boli kresania, o ktorých písal Pavol
Timoteovi, ale keï sledujeme, ako sa
chystá druhý príchod Kristov na zem,
smieme hovori, e ijeme v poslednej
dobe a ako sa tým viac prejavuje odpadnutie rady kresanov od viery.
Mnohí kresania si v dobe svojho ivota nieèo predstavujú:
Povaujú náboenské pocity za vieru,
napriek tomu, sa nikdy pred Bohom nepoznali ako hrienici, Veria v dobré jadro
v èloveku a ospravedlòujú zlé pohnútky
svojej mysle stresovými situáciami alebo
prostredím, v ktorom sa obtiane ije. Toto ponímanie jasne odporuje Boiemu
slovu: Keï povieme, e nemáme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás
pravdy (1J 1,8).
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Povaujú chodenie na nede¾né pobonosti za postaèujúce, aby vykonali
svoje kresanské povinnosti. Avak neprijímajú Boie slovo do svojho srdca
a v týdni ijú tak, ako sa im páèi. K tomu
Biblia hovorí: A buïte èinite¾mi slova
a nie len poslucháèmi, ktorí klamú sami
seba faloným rozumovaním (Jk 1,22).
Taký sebaklam je ve¾mi nebezpeèný,
pretoe síce uk¾udòuje svedomie, ale
pred Bohom neobstojí. On h¾adí do srdca
a odsudzuje kadú pretvárku. Preto buïme úprimní sami k sebe! Posudzujme
pohnútky svojho srdca a svojho konania
pomocou Boieho slova. Nedajme sa
strhnú poh¾adom na niektorých kresanov okolo nás a odolávajme tendenciám
poslednej doby k odklonu od skutkov viery  od ivota spojeného s naím Bohom.
Na jednej webovej stránke bol zverejnený zaujímavý èlánok, v ktorom sa otvorene hovorí o nebezpeèí pre kresanov
v tejto dobe:
Èo znamená vies rýdzi ivot? e nepredstiera. e sa sám pred sebou i pred
inými drí skutoènosti. e si otvorená
kniha. e si autentický  e tým, ako sa
¾uïom javí, takým v skutoènosti aj si. e
odmieta nieèo predstiera ako na javisku
a taktizova:
Odmietame nosi masky a hra hry.
Nevykonávame iadne manévre a zákulisné manipulácie. Neprekrúcame Boie
slovo, aby nám vyhovovalo. Naopak, stojíme si za vetkým, èo robíme a verejne
vyslovujeme, umoòujeme nahliadnu do
celej pravdy, aby ju aj tí, ktorí o to stoja,
mohli sami vidie a posúdi v Boej prítomnosti.
Ako má teda i, aby tvoj ivot nebol
faloný? Dosiahne to tak, e ti bude viac
zálea na tom, aby sa tvoj ivot ¾úbil Bohu, ne aby sa ¾úbil ¾uïom. Jedine tak je
moné sta sa rýdzim èlovekom. Boia cesta je nepopulárna a môe by obtiana.
Ak ti záleí na Boej mienke, bude robi
to, èo je správne. Keï ti záleí na mienke
¾udí, urobí èasto to, èo je nesprávne.
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Jednou z ciest k autentickému ivotu
je pravidelné èítanie Biblie. alm 119,9 hovorí: Èím oèistí mládenec svoju stezku? Tým, e sa bude chova pod¾a tvojho slova.
Poslunos Boiemu slovu nie je moná, kým ho nepozná. Ak nevenuje èas
èítaniu a premý¾aniu nad Boím slovom,
vrátane uèeniu sa verov naspamä,
bude ti chýba sila a výdr pre pravdivý
a poctivý postoj voèi ¾uïom, ktorých má
okolo seba. Boh a stvoril, aby si bol sám
sebou a aby si bol autentický.

Spor o Mojiove telo
Júda na záver výstraných príkladov napísal: Podobne vak aj títo, pohrúení v spánok, telo pokvròujú, panstvom
pohàdajú a slávam sa rúhajú. A archanjel Michal, keï v spore s diablom hovoril o telo Mojiovo, neopováil sa vynies proti nemu rúhavý súd, ale povedal: Nech a potresce Pán! Ale títo sa
vetkému, èoho neznajú, rúhajú a èomu prírodou, ako nerozumné zvieratá,
rozumejú, práve v tom sa kazia (v. 8-10)!
Písmo nás oh¾adne Mojiovho tela
informuje, e zomrel na hore Nébo, na temene Pizgy, ktorý je naproti Jerichu. Moji vak do zeme nevojde, pretoe zhreil
voèi Bohu. Stalo sa to v Kádei, keï spolu s Áronom mali prehovori ku skale, aby
vydala vodu a mohol sa ¾ud i dobytok
napi. Moji neposlúchol Hospodinov
príkaz a miesto toho, aby ku skale prehovoril, dva razy ju udrel svojou palicou.
Voda zo skaly síce prúdila, aby sa ¾ud
a dobytok mohli napi, ale Moji a Áron
si museli vypoèu Boie rozhodnutie:
Do kananejskej zemi nevojdete (4M
20,2-13).
Mojiovo telo pochoval Hospodin
v moábskej zemi, v nejakom údolí, ale
o hrobe sa nikdy nikto nedozvedel (5M
34,5-6). Urèite to bolo kvôli tomu, aby si
Izraelci z hrobu neurobili nejaké posvätné
miesto, ktoré by uctievali, kde by sa kla-
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òali zemským veciam, miesto aby za Mojia ïakovali samotnému Bohu.
Vieme, èo sa deje oh¾adne Turínskeho plátna u stovky rokov. ¼udia sa chcú
pozrie na údajný otlaèok Jeiovej tváre
v plátne, miesto toho, aby sa svojím duchom dívali do tvári osláveného Krista
v nebesiach. Alebo ¾udia uctievajú zomrelého pápea Jána Pavla II., ktorého kvapku krvi (pokia¾ je to skutoène jeho krv)
uchovávajú ako relikviu, klaòajú sa jej
a schránku s krvou bozkávajú.
Júda vak napísal o nieèom, èo v Písme nie je, èo sa odohralo v nebeskej sfére. Medzi archanjelom Michaelom a satanom vznikol spor o Mojiove telo. Jednou z moností výkladu tohto oznamu je
i to, e satan chcel pozna miesto, kde je
Moji pochovaný, aby mohol privies ¾ud
k modloslube, ale Michael tomu zabránil. Nakoniec Boh pouije Michaela, aby
zvrhol satana z neba (Zj 12,7-9). Júda
vak  iste pod vedením Svätého Ducha
 z tejto tajomnej udalosti upozornil iba
na to, e Michael priamo nevyniesol nad
satanom potupný súd, ale ponechal ho
Pánovi. Odpadlíci neuznávajú autority a rúhajú sa anjelom.
Èo z toho môeme odvodi pre dnenú dobu? Uznávajú ¾udia nejakú autoritu?
Postmoderná doba sa vyznaèuje tvrdením, e iadna absolútna pravda neexistuje, pretoe kadý èlovek má svoju
pravdu. Keï pod¾a Písma hovoríme, e
Pán Jei je jediná cesta k Bohu, i niektorí kresanskí uèitelia ju popierajú a vyuèujú, e tých ciest je mnoho. Nesmieme
vraj dogmaticky trva na jedineènosti Písma. Kto trvá na jedineènosti a absolútnej
pravde Biblie  Boieho slova, je vraj fundamentalista. Tomuto výrazu dávajú negatívny význam.
Boie príkazy oh¾adne morálky ¾udí sa
prevracajú. To, èo ete pred sto rokmi bol
hriech, je dnes len nejaká morálna odchýlka. Dobre to napísal Pavol Koloanom: H¾aïte, aby vás niekto nezajal
v lúpe filozofiou a prázdnym zvodom

29
uèiac pod¾a podania ¾udí, pod¾a ivlov
sveta a nie pod¾a Krista (2,8).
Duevné kresanstvo je bez duchovného ivota! Púha forma pobonosti. To
sú odpadlíci konca veku. Rúhajú sa tomu, èo nepoznajú  duchovným pravdám,
na druhej strane uctievajú to, èo je prirodzené. Ale nad nimi bude plati: Nech
vás potrestá Pán!

Kainova cesta
Beda im! Lebo odili cestou Kainovou (v. 11). Tvrdohlaví a drzí odpadlíci
nachádzajú uspokojenie v prirodzených
intinktoch, v zmyselnosti. Je proti nim
vynesené tvrdé obvinenie: Beda im!
Ich kariéra je popísaná ako strmý pád
so stále narastajúcou rýchlosou.
Aká to bola cesta? Èítame o nej toto:
A tak vyiel Kain spred tvári Hospodinovej a býval v zemi Nóda východne
od Édena (1M 4,16). Nód znamená
tulák, bezdomovec. Nelo o telesné tuláctvo, ale o duchovné. To vyjadrujú slová:
odiiel od Hospodina.
Ábel obetoval Bohu z prvorodených
svojho stáda (1M 4,4). Ako vedel, e Bohu sa ¾úbi krvavá obe? Nauèili ho to rodièia? Alebo mu to zjavil Boh skrze svojho Ducha? Mohol o tom vedie i Kain?
Zrejme áno. Ale Kain napriek tomu priniesol nieèo zo zemskej úrody, z toho, èo
vypestoval zo zloreèenej zemi. Kain nepriiel s obeou, z ktorej vytiekla krv.
Mono si myslel, e je zbytoèné zabíja
baránka a bude staèi prinies Bohu nieko¾ko snopov obilia. Tak si naiel svoju
cestu a svoj spôsob, ako sa za¾úbi Bohu.
Lene to práve pred Bohom neplatí.
Môeme vak premý¾a aj inak. Hospodin mu povedal potom, èo si Kain uvedomil, e Boh jeho obe neprijal: Èi keï
bude dobre robi... a keï nebude dobre robi... (1M 4,7). Ete skôr, ne Kain
priniesol Bohu obe, zrejme vykonal nieèo, èo nebolo dobré. Hriech leal pred
dverami jeho ivota a Kain mu nedokázal
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odola. Domnievame sa, e toto bol hlavný dôvod toho, preèo Boh neprijal Kaina.
Potom zabil svojho brata Ábela. Ján napísal, e Kain bol z toho zlého  teda ovládaný Zlým. Zavradil svojho brata, pretoe jeho skutky boli zlé (1J 3,12).
¼udstvo odpadlo od viery a je vzdialené od pravého Boha. ije tak, ako ijú
bezdomovci, ale v duchovnom zmysle slova. Nemá nijaké spoloèenstvo so ivým
Bohom. V poslednom èase budú posmechári, chodiaci pod¾a svojich bezboných
iadostí. Sú oznaèení k odsúdeniu.
Kain priniesol Bohu obe faloným spôsobom. Je predobrazom tých, ktorí rovnako i v naej dobe chcú slúi Bohu faloným spôsobom. Staèí sa zúèastni nejakého pohrebu, zaisovaným ve¾kou
cirkvou, aby sme si urobili predstavu, èo
prezentuje kresanstvo naej doby. Pochovávajú bezboného èloveka, ale hovoria o milosrdnom Bohu, ktorý ho iste prijal
do svojho náruèia. ¼udia v týchto cirkvach môu poèu, e v oèistci sa môe
ortie¾ nad ich bezboným ivotom zmeni, keï sa budú kòaz èi druhí ¾udia za
nich modli. Naèo by mali i na zemi
svätým ivotom, keï oèistec vetko vyriei a èlovek nebude naveky trpie v ohnivom jazere!?
Dnené kresanstvo zatemnilo cestu
spasenia ¾uïom. Sú uspokojení vo svojom hrienom ivote. Svedomie ich neobviòuje, neh¾adajú spasenie v Pánovi Jeiovi Kristovi. Mnohým staèí náboenstvo,
raz za èas sa zúèastni nejakej pobonosti. O nich Písmo hovorí: Tí sú kvrnami na vaich hodoch lásky... (Ju 12).

Balámova mzda
Balám bol faloný prorok, vetec, ale Boh
ho prinútil pri prorokovaní o Izraeli hovori
to, èo si elal. Prorokova proti Izraelovi
sa rozhodol potom, èo zatúil po Balákovej odmene. Pri prvej návteve Balákových poslov mu Boh jasne povedal, aby
odmietol pozvanie krá¾a Baláka a neiel

prorokova proti Izraelovi. Pri druhej návteve vak v Balámovi zvíazila iados
po peniazoch, znovu sa pýtal Hospodina,
a ten vyhovel iadosti jeho srdca. Nakoniec ho vak táto iados priviedla k smrti
(Joz 24,9-10). Júda napísal o odpadlíkoch,
e pasú sami seba (v. 12), ...ktorých
ústa hovoria nadutosti, a ktorí licomerne pre zisk obdivujú osoby (v. 16).
Zdá sa, e ich duchovná práca vyviera
z ich lásky k Pánovi, ale nakoniec to robia
pre vlastný prospech  pre uspokojenie
svojich prianí, a tie pre prípadný zisk ako
v prípade Baláma.
Apotol Pavol napísal: Lebo nefalujeme slova Boieho ako mnohí, ale
ako takí, ktorí z mravnej èistoty, ako
takí, ktorí z Boha pred Bohom v Kristu
hovoríme (2K 2,17).
V posledných rokoch sa v niektorých
cirkviach zavádza kresanský manament. Je mnoho uvo¾nených platených
kazate¾ov, misionárov, ktorí sa snaia získa do zborov èo najviac ¾udí, preto i èinnos zboru a jeho zhromadenia prispôsobujú tomu, aby sa v òom neveriacim ¾uïom ¾úbilo. Túto snahu pod pláom evanjelizácie prehlasujú za prvoradú s odvolaním na slová Pána Jeia v Mt 28,19.
Nazvali ich Ve¾ké poslanie. Cirkev je tu
pre svet  to je heslo týchto manaérov.
Je to vak skutoène pravda? Nie je Cirkev predovetkým pre Boha? Nie je to
Nevesta Baránkova? Je to Boí chrám
a nie divadlo pre svet.

Kórachova vzbura
Kórach vzbúril 250 Izraelcov proti Mojiovi a Áronovi z tohto dôvodu: ...Nech
vám je u dos, lebo veï celá obec
vetci sú svätí, a Hospodin je medzi
nimi. Preèo sa pozdvihujete nad zhromadením Hospodinovým? (4M 16,3)
Moji reprezentoval ako prorok Boie
slovo  Zákon, a Áron ako kòaz obradnú
èas tohto Zákona. Títo vzbúrenci sa nechceli podriadi autoritám, ktoré ustanovil

blok 33 + obálka.qxd

16.6.2021

20:13

Page 31

31

KRESAN
sám Hospodin. Z Písma vieme, ako skonèili. Otvorila sa zem, ich telá sa za iva
prepadli do nej, a ich duchovná èas sa
ocitla v eole.
O odpadlíkoch Júda napísal, e odmietajú vlády  neuznávajú autority a rúhajú sa slávam (hania hodnostárov 
v. 8), nepodriaïujú sa duchovným mocnostiam, odmietajú pôsobenie Ducha
Svätého.
V analógii na vzburu Kóracha môeme hodnoti týchto odpadlíkov ako tých,
ktorí nerepektujú Boie slovo (Moji)
ani obe Pána Jeia Krista (Áron). Preto
protireèením Kóreho zahynuli (v. 11).
Zahynú v duchovnom zmysle, zatia¾ èo
vzbúrenci Kóracha zahynuli i fyzicky.
V úvode sme napísali, èo vetko uèia
liberáli, ako odmietajú autoritu Biblie, spochybòujú zázraky a radu biblických miest.
Pritom nejde len o uèenie  výklady biblických textov, ale ich poh¾ad na Písmo má
negatívne dôsledky v ivote kresanov, ktorí im veria. Duch Kristov v odpadlíkoch ne-

prebýva, preto sa ani nepodriaïujú Pánovi Jeiovi Kristovi ako duchovnej autorite, ale sami robia, èo chcú. Ich koniec bude rovnaký, ako Kórachových vzbúrencov:
zahynú nie len v eoli ako Kórachovi vzbúrenci, ale veène v ohnivom jazere. Bez viery v Pána Jeia Krista ako v Boieho Syna nemôe by nikto zachránený pre nebo.

Záver
Na týchto konkrétnych príkladoch vidíme,
ako Boh napísal skrze Júdov list o znameniach poslednej doby, v ktorej ijeme.
Privlastnime si záver jeho listu z verov
24-25: A tomu, ktorý vás môe zachova tak, èo neklesnete, a postavi
bezvadných pred tvárou svojej slávy
v plesaní, jedinému múdremu Bohu,
námu Spasite¾ovi, nech je skrze
Jeia Krista, náho Pána, sláva a velièenstvo, sila a vrchnostenská moc,
ako pred vetkými veky, tak i teraz i na
vetky veky. Ameò.

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

Peter Mrva

PROSBY VE¼KÒAZA
A BOH, KTORÝ DÁVA
(Prepis kázne
k Pamiatke Pánovej, 2.2.2020,
zbor Bratislava, Tehelná 22)

Milí bratia a sestry, otvorme si evanjelium, text Písma urèený k premý¾aniu
z evanjelia Jána 17:9, kde je napísané: Ja
prosím za nich, neprosím za svet, ale za
tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

Cie¾ kázne
Chcem zo slova  Ja prosím  vyvýi Pá-

na Jeia ako jediného, Bohu prijate¾ného orodovníka a zo slova  ktorých si mi
dal  vyvýi Boha Otca ako Darcu.

Prosbám
a ïakovaniu sa uèíme
Deti uèíme od malièka, e sa patrí poprosi, ak nieèo od niekoho chcú a poïakova, keï to dostanú. A je to správne.

Prosby Boích detí k Bohu
Aj veriace Boie deti vyuèuje Svätý Duch
na príklade Pána Jeia za èo sa majú
modli, èo si prosi i s akým srdcom si prosi, Lebo toho, èo by sme sa mali mod-
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li, ako sa patrí, nevieme... (R 8,26).
Kým sme v tele, prosievame za velijaké
veci, o ktorých sa domnievame, e sú Bohu ¾úbe a neskôr zistíme, e neboli. A podobne tie prosievame o veci, ktoré povaujeme za uitoèné a keï ich nedostávame, sme sklamaní. No neskôr, keï viac
poznávame svojho nebeského Otca, sme
radi, e nám Pán Boh nedal to, o èo sme
Ho prosili a dal to, èo sme si neprosili.
Na rozdiel od nás, Pán Jei nikdy nechcel iné, ako to, èo chcel Otec, lebo Ja
a Otec sme jedno (J 10,30).
Dokonale poznal myse¾ Otca, miloval
Otca, il skrze Otca a preto vedel o èo
Ho prosi i ako sa patrí Ho prosi, lebo
...ja som vo svojom Otcovi a Otec vo
mne... (J14,11).

Pán Jei ná Ve¾kòaz u Otca
My, veriaci v Pána Jeia, ktorí sme na svete, sa uèíme od Neho i modlitbám i prosbám i ïakovaniu. Pán Jei beal svoj beh
ivota na svete preto, aby sme sa vedeli
zorientova vo svojich dòoch a ivotoch
i oh¾adne prosenia a ïakovania. Pán Jei
Kristus nám zanechal v Písme svoje slová
preto, aby sme vedeli za èo a ako si prosi.
A keï dokonèil svoj beh a posadil sa
po Otcovej pravici v nebesiach, aby sme
odpoèinuli vo viere, e On sa ako súcitný
Ve¾kòaz u Otca prihovára za nás a e
máme v nebi Boha, Otca, ktorý vie svojím
deom dáva len a len dobré dary.

Ja prosím za nich
 rozhodujúca pravda
pre pokoj a úplnú istotu viery
Pán Jei vo výraze Ja prosím za nich
dáva jasne najavo nie len svojím uèeníkom vtedy, ale aj nám dnes, e On nás
v tejto veci úplne, dobre a navdy zastúpil. A pre nau vieru je to existenène dôleitá pravda, lebo ak by tej nebolo, dnes
by sme nesedeli v tomto zhromadení.

Ak by tento Ve¾kòaz, tento Syn Boí neprosil za nás to, èo sa má a ako sa patrí,
tak je nie len pravdou to, e my to nevieme, ale i to, e márna je i naa viera... Ak len v tomto ivote nadejeme sa
na Krista, vtedy sme biednejí od vetkých ¾udí (1K 15,14.19).

Ja prosím za nich  jediný
Bohom prijatý orodovník
Keï hovorí Pán Jei Otcovi  Ja prosím
za nich, tak v týchto slovách je Pán Jei
Bohom Otcom vyvýený ako Jemu jediný
prijate¾ný Ve¾kòaz.
Pripomeòme si príklad Joba, keï o òom
hovorí Boh jeho priate¾om: ...iïte k môjmu sluobníkovi Jobovi a obetujte zápalnú obe za seba a môj sluobník
Job sa bude modli za vás; lebo len jeho tvár prijmem, aby som vám neuèinil
zlého, lebo nehovorili ste o mne toho,
èo je pravé, ako môj sluobník Job
(Jb 42,8).
Bratia, sestry,
z tohto slova vyplývajú dve pravdy:
1. Pán Jei ten najprijate¾nejí, je ten,
ktorého Pán Boh prijme. Nie je väèieho, nie je lepieho a nie je iného a poehnanejieho nad Neho.
2. My bez Pána Jeia sme neprijate¾ní
Bohu.
Pán Jei nám v slove Otcovi Ja prosím
za nich zjavuje na jednej strane Jeho prijate¾nos, Jeho postavenie u Boha a kvôli
Nemu i nae postavenie Boích detí u Otca. No zároveò nás vyuèuje, aby sme pochopili i tú vec, èo je hriech, ako zneèisuje èloveka, e èlovek je bez Pána Jeia pre hriech neprijate¾ný Bohu. I keï si
prosí hrieny èlovek nieèo od Pána Boha
a On mu to vo svojej dobrote dáva, to
nesvedèí o jeho prijate¾nosti, ale o nezaslúenej dobrote Stvorite¾a.
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Ja prosím za nich
 prosby za druhých
V Písme sú zaznamenané príklady Boích ¾udí, ktorí sa modlili za svoj ¾ud, pretoe poznali jeho potreby. Jedným z nich
je Jeremiá, ktorý sa trikrát modlil za ¾ud,
ale Pán Boh mu odpovedal hrozné slová:
A ty sa nemodli za tento ¾ud ani nepozdvihuj za nich prosebného kriku
a modlitby ani nedobíjaj do mòa, lebo
a nevyslyím (Jr 7,14; 11,14; 14,11).
Chcem poukáza na rozdiel medzi týmto
¾udom v èase proroka Jeremiáa a tými,
za ktorých prosí Pán Jei dnes. A tie na
to, e Boh je Boh, ktorý vie, èo je dobré
a èo nie je i v otázke vypoèutia a nevypoèutia modlitieb. Boh je milostivý, a milosrdný, no aj oheò spa¾ujúci, ktorý nenechá bez trestu ani zatvrdeného jednotlivca, ani celý ¾ud.
Keï sa Pán Jei modlil za tých, ktorí
uverili a za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveri v Neho, to je nieèo blahoslavené
a je v príkrom kontraste s tým, èo zaíval
Jeremiá. A chyba nebola v jeho príhovore a nedostatoènosti. Pretoe Pán Boh
mu povedal: Ani keby sa postavil Moji alebo Samuel predo mnou, nenaklonila by sa moja dua k tomuto ¾udu... (Jr 15,1).
Bratia, sestry, ale vimnime si, ako sa
Pán Boh nakláòa k tým, za ktorých prosí
Pán Jei Kristus, ktorí sú Jeho, ktorých
Mu dal Otec, ktorí prijali Jeho slovo. Aký
ve¾ký rozdiel.
A tak, ako som z èiastky vyvýil Pána
Jeia ako toho, ktorý prosí, náho Orodovníka a Ve¾kòaza, chcem teraz vyvýi i Boha Otca, ktorý dáva.
Ja prosím... za tých, ktorých si mi
dal (J 17,9). Bratia a sestry, keï my
ïakujeme pri Pamiatke Pánovej, robíme
to, èo urobil prvý Pán Jei, keï ju stanovil: ...vzal Jei chlieb a keï dobroreèil, lámal... Potom vzal kalich a poïakujúc dal im... (Mk 14,22-23).

Ná Boh je milujúci Otec, ktorý nám
dáva, zaopatruje nás: Kadé dobré danie a kadý dokonalý dar zostupuje
zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto
zmeny alebo nejakého obratu zatônenia (Jk 1,17). A jestli sa niekomu z vás
nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste vetkým a nevyèituje, a bude mu daná (Jk 1,5).
l

l

l

l

l

l

l

To je ten Boh Stvorite¾ nebies a zeme, ktorý dal: na nebeskú oblohu slnko, mesiac, hviezdy...
No to je ten Boh Svätý a Spravodlivý
Sudca, ktorý dal, aby padala síra a oheò na Sodomu a Gomoru a tak dal
výstraný príklad. I mestá Sodomy
a Gomory obrátil na popol a pohromou odsúdil a tak dal výstraný
príklad tým, ktorí mali v budúcnosti
pácha bezbonos (2Pt 2,6).
To je Ten Boh pokoja, ktorý dal Dávidovi odpoèinutie od vetkých jeho nepriate¾ov. A stalo sa, keï u býval
krá¾ vo svojom dome, a Hospodin
mu dal odpoèinutia zo vetkých
strán, od vetkých jeho nepriate¾ov... (2Sa 7,1).
To je Ten Boh darca ivota, ktorý dáva vetkému ivot a dych, ako hovorí
Daniel Balsazárovi, babylonskému
krá¾ovi: ...Boha, v ktorého ruke je
tvoj dych, a ktorého sú i vetky tvoje cesty, si neoslavoval... (Da 5,23).
To je ten Boh ktorý je za nás, ak je
On za nás, kto proti nám? On povedal
Jozuovi o jeho nepriate¾och: Neboj
sa ich! Lebo som ich dal do tvojej
ruky (Jz 10,8).
To je ten Boh Láska, ktorý dal svojho
Syna, Pána Jeia Krista. Lebo tak
Boh miloval svet, e svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto
verí v neho nezahynul, ale mal veèný ivot (J 3,16).
To je ten Boh Poehnaný Darca
vetkého. A keï Jeho dal, ako by
nám s ním i potom vetkého nedaroval.

blok 33 + obálka.qxd

16.6.2021

20:13

Page 34

KRESAN

34

l

l

l

l

Ktorý to neuetril vlastného Syna,
ale ho ta dal za nás, za vetkých,
ako by nám potom s ním i vetkého
nedaroval!? (R 8,32).
To je ten Boh Milosti, ktorý dáva pokánie a odpustenie hriechov Sk 5,31:
Toho Boh povýil svojou pravicou
na Ve¾vodcu a Spasite¾a, aby dal
Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov.
To je ten Boh Posvätite¾, ktorý dal
Svätého Ducha Sk 5,32: A my sme
jeho svedkami v tých veciach i Svätý Duch, ktorého dal Boh tým, ktorí
ho poslúchajú.
To je ten Boh, ktorý neh¾adí na osobu, ktorý dal ten istý dar (Svätého Ducha) idom i pohanom: V pravde poznávam, e Boh neh¾adí na osobu,
ale e v kadom národe ten, kto sa
ho bojí a èiní spravodlivos, je príjemný jemu. (Sk 10,34-35). Ak im tedy dal Boh ten istý dar ako i nám...
(Sk 11,17).
A to je ten Boh, ktorý dáva lásku.
Vidzte lásku, akú nám dal Otec...
(1J 3,1).

Bratia, sestry a kto Jemu dal prv nieèo?
Nikto niè a ani nemohol. Lebo to je na

veky poehnaný Boh darca vetkého.
Alebo kto mu dal prv nieèo, aby mu to
bolo odplatené? Lebo z neho, skrze
neho a pre neho je vetko. Jemu sláva
na veky. Ameò (R 11,35-36).

Záver
Vïaka Bohu za to, e máme Syna Boieho, Ve¾kòaza, ktorý
l

l
l
l

sa posadil po pravici trónu Velièenstva v nebesiach, svätosluobník svätyne a pravého stánu, ktorý
postavil Pán a nie èlovek (d 8,1-2),
by po miere mohol cíti s nevedomými a blúdiacimi... (d 5,2),
vie za èo treba prosi,
je prijate¾ný Bohu.

A vïaka za to, e sme spoznali
Boha, Otca, ktorý dáva, ktorý
dal vetko. Ale ak je to tak, potom je na mieste aj otázka:
Preèo teda, keï mám takéhoto
Pána Jeia a takéhoto Boha
Otca, mlèím a neïakujem.

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Eduard Ulehla

Cestou ivotem, roèník 30., 24. a 30. 8. 1971;
1. a 7. 9. 1971

MODLITEBNÉ
ZHROMADENIE
Vtedy sa vrátili do Jeruzalema... A keï
voli do mesta, vyli do vrchnej dvorany... vetci zotrvávali jednomyse¾ne
na modlitbe a v pokornej prosbe so
enami... (Sk 1,12-14).

Je nutné modli sa za modlitebné zhromadenia a navtevova ich, aby sme sa
modlili. Premáhajme vyèerpanos a únavu. Milos Pána Jeia Krista nás môe
prenies nad kadú skleslos. Ak chce,
aby zhromadenie zaspalo, zakry si tvár
rukami, hovor si nieèo nejasne pre seba
alebo epkaj. Takto sa modli je ve¾mi nemúdre. Ostatní musia napäto poèúva.
Zaauje a unaví ich to. Modli sa krátko.
Maj oh¾ad na slabých. Vyjadruj sa jasne
a urèite. Uvá, aké je to kruté putova od
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Dána po Bérebu a spä. Unavuje tak
svojich bratov a sestry, ktorí sú u dos
unavení dennou lopotou. Najdlhia zaznamenaná modlitba v Novom Zákone je
v 17. kapitola evanjelia Jána. Táto skvostná modlitba Syna k Otcovi trvala pravdepodobne len krátku dobu.
Sestry, ktoré sa zúèastòujú na modlitebných chví¾ach, môu pripoji svoje Ameò
k prednáaným modlitbám. Modlitby by
mali vyjadrova prosby, ale nemali by to
by reènícke cvièenia. Nie je nutné podáva Bohu dlhé informácie. Tak isto nie je
nutné rozvádza pred Ním zásady uèenia. Tam, kde sa schádzame k modlitbám, máme Mu prináa svoju slabos
a oèakáva posilnenie. Hovorme jasne, lebo naliehavo cítime, ako je nutné vyjadrova sa zrete¾ne. Dlhé modlitby a dlhé
pomlèky medzi nimi udusia v srdciach
priania mnohých ványch sàdc. Prosme
len za to, èo je naozaj naou prosbou a oèakávajme trpezlivo splnenie. Nesúvislé
kázania v modlitbe sú nemiestne. Namiesto aby vzdelávali, unavujú. Zdravá,
astná, vána a horlivá dua sa vdy
zúèastní modlitebnej hodiny. Ak úmyselne vynechá toto zhromadenie, nesvedèí to o dobrom duchovnom stave. Skúmaj
kadý sám seba.
Pri poèúvaní modlitieb sa vyhýbaj kritike. Môj vlastný duch nie je v spojení s Boím, ak sa ma zmocòuje duch kritiky, keï
sa iný modlí. Èo tedy robi? Budem sa
modli duchom, ale sa budem modli
aj mys¾ou (1K 14,15). Nepestuj teologické modlitby. Istý poehnaný brat povedal, e tieto sú naozaj hriechom. Ak sa
modlíme preto, aby sme ukázali, èo vieme, potom sa nemodlíme Bohu. Maj oèi
sklopené, keï sa iný modlí, ale nezaspi.
Spoèívaj v Pánovej prítomnosti a trpezlivo oèakávaj na Neho, On vetko dobre
spraví. Modli sa pre prítomných je ve¾mi
zlé. Predstierame, e sa modlíme k Bohu
a zatia¾ káeme ¾uïom. Po modlitebnej
chvíli sa strá planých reèí. Pamätaj na
to, e modlitebná hodina je vzpruhou pre
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zhromadenie. Ak sa k lámaniu chleba zíde dvadsa veriacich a na modlitebnú hodinu len es, svedèí to o nedobrom stave
zhromadenia. Rozmysli si dobre, preèo
nejde na modlitebnú hodinu.
Istý Boí mu chcel vyjadri dôleitos
modlitby a povedal to takto: Teraz zostáva reè, príklad a modlitba, toto troje. Ale
najväèia z nich je modlitba. A skutoène
môeme modlitbou urobi pre Boha viac
ne iným spôsobom. Povedzme to lepie.
Boh môe v nás a skrze nás pôsobi o mnoho viac, ak prídeme za Ním èasto v modlitbe. ...vo vetkom modlitbou a prosbou s ïakovaním nech sa oznamujú
vae iadosti Bohu (F 4,6). Modlitba
rozíri ná obzor, usmerní ná rozum a spojí nás pevnejie a vrúcnejie s Pánom Jeiom. V modlitbe sa nauèíme, e Boh
nepotrebuje nau silu a e naa nemohúcnos nie je prekákou pre Jeho moc.
V modlitbe sa nám otvoria oèi, aby sme
videli rôzne príleitosti, ktoré nám Boh
stavia do cesty, aby sme Mu mohli slúi.
Modlitbou upokojíme svár, utíime nenávis, zvíazíme nad nedorozumením a prinesieme pokoj a ivot tam, kde je nepokoj
a smr. Modlitba nám umoní uèini to, èo
iní kona nemôu, tak ako to poznávame
zo slov Pána Jeia v Mt 17,20: Ale tento druh nevychádza iba modlitbou
(a pôstom).
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Postojte na cestách a vidzte a pýtajte sa po chodníkoch veku, ktorá
je tá dobrá cesta, a iïte po nej a tak
nájdite pokoj svojej dui! Ale oni
povedali: Nepôjdeme! (Jr 6,16).

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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