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ÚVOD
Miroslav Vyhnánek

SI POD¼A BOHA
VERIACI?
Pravda o duchu tohto sveta
Kto je to a aký je? Pán Jei ho charakterizuje takto:
On bol vrahom od poèiatku a nestál v pravde, pretoe niet v òom pravdy. Keï hovorí lo, hovorí zo svojho
vlastného, lebo je lhár a jej otec, otec
li (J 8,44).
Je vrah a li-otec. To je diabol od poèiatku. Je mu vlastná lo. Preto, e v òom
nie je pravda, klame. Lou odvracia od
pravdy a tak odde¾uje od Boha a usmrcuje.

Prvý hriech a synovia
neposlunosti a deti hnevu
Boh je pravdivý, hovorí len pravdu a nemôe klama. Preto je Boie slovo pravda. Boh povedal Adamovi v raji pravdu:
lebo toho dòa, ktorého by si jedol
z neho, istotne zomrie (1M 2,17). Had
tvrdil Eve: Istotne nezomriete (1M 3,4).
Popretím pravdy ich oddelil od Boha,
odvrátil od pravdy ku li a zabil, pretoe
Boh hovoril pravdu. Odvtedy ¾udstvo, hoci
fyzicky ije, je oddelené od Boha a vnútorne màtve: ...màtvi vo svojich previneniach a hriechoch, v ktorých ije
pod¾a veku tohto sveta, pod¾a knieaa mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlunosti... v iadostiach svojho tela robiac to, èo sa zachcievalo telu a mysliam... a vetci sú demi hnevu ako aj
ostatní (Ef 2,1-3).
Prvý hriech je neposlunos Bohu
a poslunos diablovi. Duchovne nastala

zámena vlády nad èlovekom. Odvtedy
ovláda ¾udí diabol, hriena iadostivos,
svojvô¾a
Miesto Boha usmeròuje myse¾ ¾udí
hriech v tele a diabol. On je to, ktorý oslepil oèi srdca ¾udí pre Boie slovo. Pôsobí
neveru voèi Boiemu slovu a ¾ahostajnos
v srdci voèi Bohu. Sú neteèní, nereagujúci na Boie volanie. Duchovne màtvi. No
ivo sa zaujímajúci o li a bezbonosti
diabla. Preto nesú ¾udia duchovný charakter svojho otca diabla: klamú si a vradia sa.

Pravda o Boích deoch
Pán Jei hovoril idom, ktorí si zakladali
na svojom fyzickom pôvode od svojho
veriaceho otca Abraháma, e ich charakter prezrádza, èie sú deti, a kto je ich
duchovný otec: Odpovedali a riekli mu:
Naím otcom je Abrahám. Na to im
povedal Jei: Keby ste boli demi
Abrahámovými, robili by ste skutky
Abrahámove; ale teraz ma h¾adáte zabi, èloveka, ktorý som vám hovoril
pravdu, ktorú som poèul od Boha; toho Abrahám nerobil. Vy konáte skutky
svojho otca (J 8,39-40). Po týchto slovách sa dovolávali, e sú demi Boími:
Povedali mu: My sme sa nenarodili zo
smilstva; máme jedného otca, Boha
(J 8,41).
Ko¾kí ¾udia i dnes si myslia, e správne veria a nepoznajú, èo o tom hovorí
Boh. Spoliehajú sa na slová svojich predkov, náboenských vodcov a nie na slová
Boie.
Ale to, èo idia poèuli o ich duchovnej
príslunosti z úst Boích, ich prekvapilo:
Jei im povedal: Keby bol Boh vaím otcom, milovali by ste ma, lebo ja
som vyiel z Boha a priiel; lebo ani
som nepriiel sám od seba, ale on ma
poslal. Preèo neznáte mojej reèi? Pre-
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to, e nemôete poèúva moje slovo.
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 hovorí lo,
hovorí zo svojho vlastného, lebo je
lhár a jej otec, otec li. Ale ja, pretoe
hovorím pravdu, neveríte mi. Kto z vás
ma usvedèí o nejakom hriechu? Ale ak
hovorím pravdu, preèo mi neveríte?
Ten, kto je z Boha, poèúva slová Boie; vy preto nepoèúvate, pretoe nie
ste z Boha (J 8,42-47).
Pán Jei v týchto slovách charakterizuje ¾udí, ktorí sú veriaci pod¾a Boha
a duchovne Boie deti, ktoré sa narodili
z Boha, nasledovne:
1. Milujú Jeho preto, e veria, e vyiel
z Boha a Boh Ho poslal.
2. Poèúvajú Jeho slová, lebo hovorí slová Boie, pravdu.

Èie som duchovné diea
Tie slová odvtedy, èo ich po prvý raz Pán
Jei povedal idom, konfrontujú pravos viery kadého èloveka. Som srdcom
a spôsobom ivota Boie diea alebo diablove? Milujem Pána Jeia, poslúcham
Ho ako svojho Pána a Boha? Zakladám
svoju vieru a nádej na Boom Synovi
a Jeho slovách? Je mi Biblia Slovom Boím, pravdou, najvyou autoritou môjho
svedomia a ivota?
To sú znaky, ktoré urèujú, s kým budem vo veènosti, èi ako Boie diea s Pánom Jeiom Kristom a Jeho i mojím Bohom a Otcom v nebi, alebo s diablom,
svojím duchovným otcom a pánom vo
veènom zahynutí.

Boia pravda je svetlo
Boie slová prenikajú priamo do srdca
¾udí, to dokazuje i reakcia idov, ale i naa, keï nám Boh odha¾uje pravdu, e
v zmysle Boích slov, nie sme veriacimi

¾uïmi: Vtedy odpovedali idia a riekli
mu: Èi my nehovoríme dobre, e si ty
Samaritán a e má démona? (J 8,48)
Rozhnevali sa na Pána Jeia a odvrhli Ho.
Ete pred chví¾ou si mysleli, e veria
v neho, keï im hovoril odkia¾ pochádza
a kam ide:
Ja idem a budete ma h¾ada a zomriete vo svojom hriechu. Ta, kam ja
idem, vy nemôete prís... Vy ste zdola; ja som zhora; vy ste z tohto sveta;
ja nie som z tohto sveta. Nu povedal
som vám, e zomriete vo svojich hriechoch; lebo ak neuveríte, e ja som,
zomriete vo svojich hriechoch... Keï
povýite Syna èloveka, vtedy zviete, e
ja som, a e sám od seba nerobím nièoho, ale ako ma nauèil môj Otec, tak
a to hovorím. A ten, ktorý ma poslal, je
so mnou. Nezanechal ma Otec samotného, lebo ja vdycky èiním to, èo sa
jemu ¾úbi. A keï to hovoril, mnohí
uverili v neho. (J 8,21-30).
Ale to ete neboli skutoèní veriaci
v Neho. Veï im predpovedal, e Ho ukriujú: Keï povýite Syna èloveka, vtedy zviete, e ja som... (v. 28).
A potom, keï Pán Jei dokoná
spasenie, budú Ho môc pozna ako svojho Spasite¾a a Pána, keï poznajú pravdu
Boej milosti, e zomrel za ich hriechy,
vstal z màtvych pre ich ospravedlnenie
a e Ho Boh potom, keï vykonal oèistenie hriechov, posadil po svojej pravici
pod¾a Písem a uèinil Pánom vetkého na
nebi i na zemi i pod zemou. A tieto
pravdy evanjelia poskytujú základ pre
pravé poznanie Jeho, e ten ukriovaný
èlovek Jei, je Boh Spasite¾ od hriechov,
Syn Boí a Pán vetkých, ktorí veria v neho, milujú a poslúchajú Ho.
A je napísané: Verné je to slovo
a hodno kadého prijatia, e Jei Kristus priiel na svet spasi hrienikov,
z ktorých prvým som ja (1Tm 1,15).
Lebo je to dobré a príjemné pred
naím Spasite¾om Bohom, ktorý chce,
aby vetci ¾udia boli spasení a prili
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k poznaniu pravdy. Lebo je jeden Boh,
jeden aj prostredník Boha a ¾udí, èlovek, Kristus Jei, ktorý dal sám seba
ako výmenné za vetkých, svedectvo
to, vo svojich èasoch (1Tm 2,4-6).
Boh chce, aby vetci poznali pravdu
evanjelia, prijali Pána Jeia Krista, jediného prostredníka spasenia hrienikov.
Nie je viac ciest k spaseniu, iba Pán Jei. A spasení Boím evanjeliom, skutoène veriaci, budú veri Bohu a poslúcha
Pána Jeia. Nebudú musie hrei.
Preto povedal Pán Jei idom, ktorí
uverili v neho:
Keï vy zostanete v mojom slove,
vpravde ste mojimi uèeníkmi a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí...
Ameò, ameò vám hovorím, e kadý,
kto èiní hriech, je sluhom hriechu...
keï vás Syn vyslobodí, budete skutoène slobodní (J 8,31-36).
Som uèeníkom Pána Jeia? Zostávam v Jeho slove? Poznal som pravdu
a vyslobodila ma z hriechu? Alebo si
myslím, e verím dobre, ale slová Boie
sú mi ¾ahostajné a slúim hriechu?

Boie slová rozde¾ujú ¾udí
na posluných a neposluných Boím slovám
Preto, e Jeho slová nemali miesto v ich
srdciach, zaútoèili: Ty nie si ani pravý
id a má démona! Na to im Pán Jei
odpovedal: Ja nemám démona, ale
ctím svojho Otca, a vy ma zneuctievate. A ja neh¾adám svojej chvály; je,
kto h¾adá a súdi. Ameò, ameò vám hovorím, e ak niekto zachová moje slovo, neuvidí smrti na veky (J 8,49-51).
Toto je vrcholné zas¾úbenie vetkým,
ktorí uverili v Pána Jeia: Neuvidí smrti
na veky! Svätý Boí Syn, Pán Jei, svojou smrou, vzkriesením a oslávením vyslobodzuje od hriechu a zo smrti a veènej
hanby hrienikov a smrte¾níkov a èiní
z nich Boie deti, sväté, bezvadné a milované Bohu a svojmu Otcovi v nebesiach,
vetkých, ktorí veria v Neho a sú Jeho
uèeníkmi.
Patrí medzi nich?

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.

Daniel Moji

H¼ADAJTE MA A ITE
 Ámos 5,6
Ámos, pastier kráv a zberaè fíg, bol
poslaný od Hospodina, aby oznamoval
Boie slovo. il a pôsobil okolo roku 750
pred naím letopoètom za vlády judského
krá¾a Uziáa a izraelského krá¾a Jeroboáma II. Hoci pochádzal z Tekoy, ktorá sa
nachádzala v Judskom krá¾ovstve (juná
èas rozdeleného krá¾ovstva), prorokoval

hlavne v meste Bét-el, ktoré sa nachádzalo v Izraelskom národe (severná èas
rozdeleného krá¾ovstva). Hoci jeho zves
zaèala o súde voèi iným národom, neskôr
hovoril hlavne slovo o Boom súde voèi
Izraelskému národu. Zaujímavosou bolo,
e tieto slová hovoril ako cudzinec, keïe
pochádzal z juného krá¾ovstva.
Pripomeòme si, v akom duchovnom
stave bol v tomto èase Bét-el. Toto miesto, ktoré bolo predtým známe ako Boí
dom, od vlády krá¾a Jeroboáma I. sa stalo
miestom modlosluby. Namiesto uctievania Boha v Jeruzaleme na tomto mieste
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uctievali zlaté te¾atá. K tomu sa pridali aj
iné hriechy, napríklad nemorálnos, formalizmus, násilie, pýcha... Do tejto situácie Pán Boh povolal Ámosa, aby ¾uïom
zvestoval, aby èinili pokánie, inak príde
Boí súd.
Piata kapitola hovorí o h¾adaní Boha.
Pán Boh sa èloveku neskrýva. Ak sa niekto skrýva, tak je to èlovek. U v rajskej
záhrade vidíme prvých ¾udí, ako sa skrývajú pred Bohom. Bola to jedna z ich prvých reakcií potom, ako zhreili. Apotol
Pavol, väzeò Jeia Krista, pri obhajobe svojej neviny pred Festom a krá¾om
Agrippom povedal, e existencia Pána
Jeia, Jeho smr za hrienych ¾udí i zmàtvychvstanie sa nediali len niekde v kúte.
Zomrel za hrienikov preto, aby sme sa
u viacej nemuseli skrýva pred Bohom
a len tak pasívne èaka na Jeho súd. Pán
Jei bol potrestaný, odsúdený za nás.
Pán Boh ponúka ivot kadému, kto v Neho uverí a uèiní zo svojich hriechov pokánie. koda, e sa táto zves dnes tak
ako poèúva a prijíma. Èlovek sa väèinou uspokojí s náboenstvom a s inými
prostredníkmi s Bohom ako by mal prija
Toho, ktorého dal Boh, Pána Jeia. H¾adá buï náboenstvo alebo zábavu, Boha
ale nie. Uvediem konkrétny príklad. Bol
som v Kresanskom zbore v Tottenhame.
V tejto èasti Londýna som si uvedomil,
ko¾ko ¾udí h¾adá napríklad futbal a ko¾ko
¾udí Boha. Kým v zhromadení bolo zhruba 50 ¾udí, na futbalovom tadióne bolo
v tom istom èase asi 50 000 ¾udí.
Vráme sa ale do èias, keï v Izraelskom národe prorokoval prorok Ámos
v èase duchovnej biedy tohto národa.
Tak, ako Boh dnes h¾adá èloveka, tak ho
h¾adal aj v dávnej minulosti. Aj v dobe
proroka Ámosa. Neskôr Pán Jei povedal: Lebo syn èloveka priiel h¾ada
a spasi to, èo bolo zahynulo. (L 19,10)
Svätý Boh chce èloveka zachráni od súdu, ktorý ho za jeho hriechy èaká a h¾adá
ho preto, lebo ho miluje. Pán Boh vie, e
skutoèné astie èlovek bez Boha nenáj-

KRESAN
de. Tak je toti stvorený. Pravdou sú Augustínove slová, ktorý povedal, e dovtedy je nae srdce nepokojné, kým nespoèinie v Bohu. Skutoèné naplnenie prázdnoty srdca nie je ani v láske, ani v rodine,
v práci, vzdelaní, kariére, porte, alkohole
èi zábave. Je dobré, keï èlovek chce prei ivot tak, e bude uitoèný iným ¾uïom, e bude vyznáva morálne hodnoty.
To ho ale od jeho hriechov nezachráni
a dostatoène nenaplní. To môe urobi
len ivý Boh.
H¾adanie Boha je zároveò spôsobom
úniku pred Jeho spravodlivým súdom.
V dobe proroka Ámosa bol tento súd
ve¾mi blízko. Pán Boh svojmu ¾udu cez
ústa Ámosa povedal, e prv, ako lev zaútoèí na koris, zareve (3,4). Následne povedal: Lev reve, kto by sa nebál? Pán
Hospodin hovorí, kto by neprorokoval? (3,8). Znamenalo to, e národ sa
nachádzal u vo fáze tesne pred Boím
súdom. ia¾, Boie slovo sa krátko nato aj
naplnilo. V roku 722 pred naím letopoètom si Asýrska ría podmanila severnú
èas územia Izraela. Ten na to nebol
pripravený, lebo ignoroval Boie slovo.
Naplnilo sa napríklad aj slovo z kapitoly
3 ver 12, e národ neèakal na nepriate¾a so zbraòou v ruke, ale tí ich zastihli
v kúte na posteli. Teda jedli, pili, enili sa
a vydávali, ale na Boí súd nepamätali.
A ten ich naiel nepripravených.
Boí súd je aj dnes ve¾mi blízko. Kazatelia evanjelia po celom svete rôznymi
spôsobmi zvestujú túto pravdu. Hovoria
o monosti záchrany, ktorou je Pán Jei.
On je jedinou skrýou pred Boím hnevom a súdom, ktorý je u ve¾mi blízko.
Kieby sme neboli voèi tejto zvesti ¾ahostajní ako Izraelský národ, ale prijali
Pána Jeia a odpustenie hriechov, kým
je doba milosti.
Boh je milostivý, ale aj On má svoje
limity. V slovenskom súdnictve neraz
poèujeme výpoveï: Trikrát a dos. V knihe Ámos sa nieko¾kokrát opakuje slovné spojenie: Pre troje prestúpení a pre
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tvoro... (vere 3, 6, 9, 11 v kapitole 1,
ale napríklad aj vere 1, 4, 6 v kapitole 2).
Boí ¾ud ale u prekroèil limity. Napriek
tomu mu spravodlivý Sudca dáva ete
jednu ancu.
Ktorá bude tá posledná anca, ktorú ti
Pán Boh dáva? Múdry a spravodlivý Job
u dávno poznal, e silný Boh hovorí raz
i dva razy (Jb 33,14) a koná pri èloveku
dvakrát i trikrát (Jb 33,29). Znamená to,
e viacej u hovori nemusí, raz prestane
hovori a prestane aj doba milosti pre
hrienika. Ak k Tebe Pán Boh hovorí,
znamená to, e a miluje a ete stále
má ancu. Vyuije ju? Lev u reve!

Miroslav Vyhnánek

BOIA ZHOVIEVAVOS
Neodkladá Pán váhajúc so zas¾úbením, ako ho niektorí majú za takého,
ktorý váha a odkladá; pretoe nechce,
aby niektorí zahynuli, ale aby vetci
prili ku pokániu.
Ale príde deò Pánov ako zlodej v noci, v ktorý pominú nebesia s rachotom,
a ivly rozpálené ohòom, sa rozplynú,
a zem i diela, ktoré sú na nej zhoria...
pre bezbonosti vtedají svet bol zatopený vodou a zahynul. A terajia
zem i nebesia sú odloené tým istým
slovom a opatrujú sa pre oheò v deò
súdu a zatratenia bezboných ¾udí
(2Pt 3,6-7; 9-10)

Zhovievavos svetu
pred potopou
Boh nenechal ¾udí po páde bez pravdy.
Hovoril k ¾uïom. Prel sa s ich duchom,
aby ich odvrátil od li k pravde. Prvý svet
sa ale nechcel odvráti od li, a preto naplnil zem ukrutnosou: A zem bola poruená pred Bohom a zem bola naplnená ukrutnosou (1M 6,11). Boh èakal
so súdom a do krajnosti, a keï ¾udstvo

7
oddané duchu tohto sveta, diablovi, otcovi li a vrady, bezprávia a ukrutnosti,
naplnilo mieru zla a privodilo na seba
Boí spravodlivý súd a hnev:
A Hospodin videl, e sa mnoí
zlos èloveka na zemi, a e vetko, èoko¾vek vytvoria mylienky jeho srdca,
je len zlé po vetky dni (1M 6,5). A tých
dní nebolo málo. ¼udia sa vtedy doívali
do tisíc rokov. Hovorili jedným jazykom.
Bol to jeden národ ¾udí, ktorého populácia
rýchlo vzrastala. To umoòovalo rýchly
rozvoj spoloènosti a pokrok vo vetkých
odvetviach priemyslu, po¾nohospodárstva, vedy a kultúry. Smr bola v nedoh¾adne a preto sa nezaujímali o Boha,
nemysleli na dôsledky hreenia. Vedeli,
e Boh stvoril svet, vak pôvod ich otca
Adama, ktorý il 930 rokov, bol ivým
svedectvom o Bohu medzi nimi. Poèuli od
neho príbeh z raja, ale nedali sa napomenú pred hriechom, ktorý Kaina doviedol k vrade brata Ábela. Potomkovia
Adama sa obrátili ku zlu.
Pán Jei povedal, e ná terají svet
bude pred svojím koncom taký, ako ten
pred potopou: A ako bolo vo dòoch
Noeho, tak bude aj vo dòoch Syna
èloveka: jedli, pili, enili sa a vydávali,
a do toho dòa, ktorého voiel Noe
do korábu, a prila potopa a zahubila
vetkých (L 17,26-28). Avak keï príde Syn èloveka, èi aj nájde vieru na
zemi?! (L 18,8)
A preto, e bude rozmnoená neprávos, ochladne láska mnohých
(Mt 24,12).Tak ako svet pred potopou bol
plný neprávosti, bezboný, bez viery,
zameraný na ivot v rozkoiach a zábave,
tak bude i ná terají svet na jeho konci.
Ak sa pozrieme na ná svet dnes, podobnos so stavom sveta pred potopou je
zaráajúca. Ako rastom populácie, tak
i bezbonosou, bezprávím a nemorálnosou. Ak by Pán Boh neskrátil dåku
ivota ¾udí po potope na 70 - 80 rokov, aj
ná svet by netrval dlhie ako 1656 rokov
ako ten prvý svet pred potopou. A ak by
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na svet nepriiel Spasite¾ a nebolo by
Svätého Ducha vo veriacich v Neho, ktorý
pôsobí ako so¾ proti hnilobnému procesu
morálneho rozkladu ¾udskej spoloènosti,
ná svet by u nejestvoval.
Keï si príde Pán Jei vzia svoju Cirkev zo sveta do Otcovho domu a odíde aj
v nej prebývajúci Svätý Duch, zostane
¾udská spoloènos vydaná napospas svojej bezbonosti, bezpráviu a hrienemu
ivotu, ktoré ju rýchlo preniknú ako kvas
cesto a ¾udstvo dosiahne za sedem
posledných rokov svojej existencie bod
Boieho súdu a bude definitívne odstránená zo sveta.
Podobne, ako svet pred potopou.
Okrem 8 duí bol celý svet nenapravite¾ne skazený. A Boh sa s nimi prel po
celý èas ich hreenia a neprestal vola
ho k sebe. No srdcia ¾udí nepoèúvali. Boli
tvrdé a otupené a do bezcitnosti, oddali sa nestudatosti pácha kadú neèistotu nenásytnou iadostivosou
(Ef 4,19).

Svedectvo Boie
v prvom svete
Boh mal od poèiatku na svete veriacich,
ktorými hovoril k svetu. Prvý bol Ábel
a preto ho Kain nenávidel a zabil. Ábela
nahradil Set a jeho potomkovia, ktorí
v bezbonom svete vzývali meno Hospodina: A Adam ete poznal svoju enu,
a porodila syna a nazvala jeho meno
Set (náhrada), lebo vraj Boh mi dal
náhradou iné semä namiesto Ábela,
keï ho zabil Kain. I Setovi sa narodil
syn, a nazval jeho meno Eno. Vtedy zaèali vzýva meno Hospodinovo
(1M 4,25-26).
Tesne pred koncom prvého sveta Boh
oznamoval cez Enocha prichádzajúci Boí súd: H¾a, priiel Pán so svojimi svätými myriadami uèini súd proti vetkým a náleite skára vetkých ich bezboníkov pre vetky skutky ich bezbonosti, ktorými páchali bezbonos,

a pre vetky tvrdé reèi spupné, ktoré
hovorili proti nemu, hrienici, bezboní (Jd 14-15). A na potvrdenie Enochových slov urobil zázrak: Spravodlivého Enocha vzal v mladom veku 365 rokov k sebe a tak uetril smrti: Vierou bol Enoch
prenesený, aby nevidel smrti. A nenali ho, pretoe ho preniesol Boh.
Lebo pred svojím prenesením dostal
svedectvo, e sa ¾úbil Bohu (d 11,6).
Posledným poslom Boím zvestujúcim, e nastal èas konca bezboných, bol
Noach a koráb, ktorý staval Noach na
Boí príkaz pre záchranu svojej rodiny
pred súdom potopou. Boh vo svojej dlhej
zhovievavosti odloil súd prvého sveta
o 120 rokov: A Hospodin riekol: Nebude sa môj Duch prie s èlovekom na
veky v jeho blúdení; je telo, a bude jeho dní sto dvadsa rokov (1M 6,3).
Apotol Pavol píe: Vierou Noe, keï
mu bolo zjavené od Boha o tom, èo sa
ete nevidelo, bojac sa Boha, pripravil
koráb na záchranu svojho domu, ktorou to vierou odsúdil svet... (d 11,7).
Bola to len Boia zhovievavos, ktorá
dávala èas k pokániu, aj keï vedela, e
u iadne pokánie bezboný svet neurobí, e sa neodvráti od li k pravde, ani
na základe svedectva stavby korába,
ktorý svedèil o rýchlo sa pribliujúcom súde vodami potopy. Svet neveril na potopu
preto, lebo nepoznal dáï. Zem bola
zvlaovaná parou zo zeme: lebo Hospodin Boh ete nebol dal, aby pralo
na zem... ale para vystupovala zo zeme
a zvlaovala celú tvár zeme (1M 2,5-6).
Noachove varujúce slová a stavba lode
na suchu, boli na posmech.
Zastavme sa chví¾u nad hluchotou
a hrienou istotou nevery voèi Boím slovám vtedy a dnes. Prvý svet pred potopou a terají svet nevery pred svojím koncom majú totoný postoj k Boím slovám.
1. Popieranie Boieho slova a výsmech
Boím slovám o konci sveta
2. Jedzme, pime lebo zajtra zomrieme
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3. Bezuzdnos a nemorálnos
4. Bezbonos a modlárstvo
Z Nového zákona èítame, ako reagoval
svet na Noacha a jeho koráb, ako vyuil
pridaný èas k pokániu:
1. Neposlúchali: ...neposlúchali, keï
raz vyèkávala Boia zhovievavos
za dní Noeho, keï sa staval koráb... (1Pt 3,20).
2. Posmievali sa Noachovi hlásate¾ovi
spravodlivosti (2Pt 2,5): ...vediac to,
e v posledných dòoch prídu posmievaèi, ktorí budú chodi pod¾a
svojich vlastných iadostí a hovori: Kde je to zas¾úbenie o jeho príchode? Lebo odkedy posnuli otcovia, vetko tak trvá, od poèiatku
sveta. Lebo úmyselne nechcú vedie, e nebesia boli oddávna i zem,
ktorá z vody a vodou stojí vedno,
slovom Boím, pre ktoré to bezbonosti vtedají svet, zatopený vodou,
zahynul. A terajie nebesia i zem sú
odloené tým istým slovom a opatrujú sa pre oheò v deò súdu a zatratenia bezboných ¾udí (2Pt 3,3-7).
Posmech, bezbonos, oddanos hrienym, neprirodzeným iadostiam a vnútorné ubezpeèenie, e svet pretrvá
a iadny koniec sveta a iadne zatratenie bezboných nebude, tým ili ¾udia pred potopou.
Pán Jei povedal:
A ako bolo vo dòoch Noeho, tak bude
aj vo dòoch Syna èloveka: jedli, pili,
enili a vydávali a do toho dòa, ktorého voiel Noe do korábu, a prila potopa a zahubila vetkých. 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 zjaví Syn èloveka (L 17,26-30).

Potopa a Sodoma sú dva Boie výstrané príklady konca bezbonosti a zvrhlosti ivota v Boom súde a zatratení.
Apotol Peter hovorí: Boh neuetril starodávny svet... keï bol uviedol potopu
na svet bezboných. I mestá Sodomy
a Gomory obrátil na popol a pohromou
odsúdil a tak dal výstraný príklad
tým, ktorí mali v budúcnosti pácha
bezbonos (2Pt 2,5-6).

Boh zhovieva i nám
Boh tedy prehliadol èasy nevedomosti, ale teraz zvestuje ¾uïom, vetkým vade, aby èinili pokánie, pretoe
ustanovil deò, v ktorý bude súdi celý
svet v spravodlivosti v osobe mua,
ktorého urèil nato, a podáva vetkým
¾uïom vieru vzkriesiac ho z màtvych
(Sk 17,30-31).
Svet po potope, to je ná svet, na
ktorý priiel Pán Jei, Boí Syn z neba,
aby ho spasil. Boh o tom hovoril ¾uïom
od poèiatku sveta a po Jeho narodenie
skrze veriacich ¾udí a vo svätých Písmach skrze svojich prorokov Izraelovi.
Boh oznamoval príchod Spasite¾a sveta.
A keï priiel z neba na svet Boí Syn,
Pán Jei, zvestoval evanjelium o svojom
spasení: H¾a, ideme hore do Jeruzalema, a naplní sa Synovi èloveka vetko,
èo je napísané skrze prorokov; lebo ho
vydajú pohanom, naposmievajú sa
mu, zhanobia, op¾ujú a zbièujúc zabijú
ho, ale tretieho dòa vstane z màtvych
(L 18,31-33). A keï vstal z màtvych, vysvet¾oval svojim uèeníkom, preèo musel
zomrie a vstal z màtvych:
Èi to azda nemusel trpie Kristus
a tak vojs do svojej slávy? A zapoènúc od Mojia a od vetkých prorokov vykladal im, èo, kde vo vetkých
písmach je napísané o òom... Tak je
napísané a tak musel Kristus trpie
a vsta z màtvych tretieho dòa a musí by kázané v jeho mene pokánie
a odpustenie hriechov medzi vetkými
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národmi poènúc od Jeruzalema (L 24,
26-27; 46-47). To je evanjelium Pána Jeia Krista, o ktorom Boh hovoril od poèiatku sveta.
1. Boh poslal svojho Syna na svet, aby
zomrel za hriechy celého sveta,
2. Boh vzkriesil svojho Syna z màtvych,
aby sme uverili, e je svätý Boí Syn,
3. Boh posadil Pána Jeia na Jeho
Boský trón v nebi a uèinil Ho Pánom
vetkého.
l Pán Jei musel zakúsi utrpenia
a smr preto, aby na svojom ¾udskom tele
vyniesol hriechy mnohých na krí, aby ich
Boh odsúdil na Jeho tele a naplnil Boie
právo na hriechoch na Òom a nie na tých,
ktorí uveria v Neho. Tak Boh zachraòuje
z odsúdenia hrienikov pravdou o smrti
svojho Syna, ktorú podstúpil za nich a za
ich zlé skutky. To je Boia milos, ktorou
nás volá ku pokániu a viere.
l Pán Jei prelial svoju krv preto,
aby oèistil svedomie veriacich od spomienky na zlé skutky pravdou, e pre
Jeho preliatu krv Boh viac na ich hriechy
a na ich bezzákonné skutky nespomína 
to je odpustenie hriechov milosou, nie zo
skutkov, aby sa nikto nechválil. To je Boia milos, ktorou nás volá ku vyznávaniu
hriechov a prijatiu odpustenia svojich hriechov vierou v pravdu evanjelia o oèisujúcej moci v krvi Spasite¾ovej.
l Pán Jei vstal z màtvych a posadil
sa v nebesiach, aby sa stal u Boha a Otca
Zástupcom vetkých, ktorí veria v Neho
a Pánom, ktorého z vïaènosti za veèné
spasenie svojich duí uctievajú a poslúchajú ako svojho ivého Boha a Pána. To
je Boia milos v pravde evanjelia, ktorou
dáva Boh Pána Jeia za veènú spravodlivos a jediného Spasite¾a a Pána
vetkým, ktorí Ho prijmú.
Toto evanjelium Boh zvestuje hrienikom u viac ako 2000 rokov a zhovieva
a predluje èas urèený k pokániu a viere
v Pána Jeia Krista. A svet bezboných
je ¾ahostajný, mnoí svoje hriechy a rých-

KRESAN
lo sa pribliuje ku dòu Boieho súdu, ako
ten svet pred potopou. Pozná príbehy
o stvorení sveta, Kainovi a Ábelovi, i potope. Poèúva pravdu o Boom spasení od
hriechov a veènom zatratení. Ale vnútorne
je ¾ahostajný, väèina ¾udí u alebo nereaguje na Boiu pravdu, alebo ju popiera
a radej verí bezboným ¾uïom, ktorí klamú, ako pravdivému Bohu. Viac miluje
rozkoe ako Boha. Neverí v Boha, nezaujíma ho veènos. A Boh ete zhovieva.
Ale tak, ako v prvom svete, i tomuto
svetu sa rýchlo blíi koniec Boej zhovievavosti: Nebude sa môj Duch naveky
prie s èlovekom. Boh sa ete prie s èlovekom v jeho blúdení, aby ho zastavil na
ceste do zahynutia. Vo svojej dlhozhovievavosti odkladá súd, vo svojej láske
hovorí pravdu, volá ku pokániu, podáva
vieru a spasenie a vo svojej spravodlivosti napomína a varuje, pretoe nemá
zá¾ubu v smrti hrienika, ale aby sa
odvrátil od svojich zlých ciest a il:
Èi mám azda zá¾ubu v smrti bezboného, hovorí Pán Hospodin, èi azda nie v tom, aby sa odvrátil od svojich
ciest a il?... Odvrhnite od seba vetky
svoje prestúpenia a zadováte si nové
srdce a nového ducha!... Lebo nemám
zá¾uby v smrti zomierajúceho, hovorí
Pán Hospodin. Obráte sa tedy a ite!
(Ez 18,23.31.32).
Tak napomínal a volal k Izraelovi milostivý Boh v dobe Starého zákona. A zostal ten istý. Hovorí tak isto i dnes:
A èi to myslí, ó, èloveèe, ktorý
súdi tých, ktorí robia také veci a sám
robí to isté, e ty ujde súdu Boiemu? A èi pohàda bohatstvom jeho
dobrotivosti, znáanlivosti a zhovievavosti nevediac, e a dobrota Boia vedie ku pokániu? (R 2,3-4).
Dnes je ete èas Boej milosti, dnes
ete mono prija odpustenie hriechov
a veèný ivot vierou v Pána Jeia Krista.
Kto dnes poèuje Jeho evanjelium, vyznaj
Mu svoje hriechy, prijmi Ho za svojho
Spasite¾a a Pána a oddaj Mu svoj ivot.
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Set il 105 rokov a splodil Enoa. A bolo vetkých dní Setových 912 rokov

Adam il 130 rokov a splodil Seta. A bolo vetkých dní Adamových 930 rokov.
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Enocha si Boh vzal
pred potopou
Pán Jei s¾úbil veriacim v neho, e prv,
ako príde na svet ako Sudca, vezme si
svojich k sebe zo sveta do veènej blaenosti Otcovho domu: V dome môjho
Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo
tak, povedal by som vám to, pretoe
vám idem prihotovi miesto a keï odídem a prihotovím vám miesto, prídem
zase, a poberiem si vás k sebe, aby ste
tam, kde som ja, aj vy boli (J 14,2-3).
Vetci veriaci v Pána Jeia od prvotnej Cirkvi a dodnes tak oèakávali a oèakávajú na príchod svojho Spasite¾a a Pána. Aj prví veriaci v Tesalonikách, ktorí
prijali Boie evanjelium: sa obrátili od
modiel k Bohu, aby slúili Bohu ivému a pravdivému, a oèakávali jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z màtvych, Jeia, ktorý nás vychvacuje od
prijdúceho hnevu (1Ts 1,9-10).
Má u túto nádej na Neho?

Anonym

Kresan, roèník II., júl 1949, èíslo 7

LOS SVÄTÝCH
Ïakujúc Otcovi, ktorý nás uèinil hodnými k podielu na lose svätých vo svetle. (Ko 1,12)
Mnoho ¾udí si myslí, e údel kresanov je
trpký a neistý, preto po òom netúia.
Myslia, e kresan nemá náhradu za
svetské rozkoe, ktorých sa zrieka, v ktorých má svet poteenie. A kresana postihujú tie isté zlé veci na svete ako vetkých ¾udí. Viera ho nerobí imúnnym proti
neúrode, ohòu, nemoci, nehodám alebo
aj náhlej smrti. To, èo postihuje vetkých,
postihuje aj jeho. Keï k tomu pridáme
veci, ktorých sa dobrovo¾ne zrieka a znáa za to posmech alebo i prenasledovanie, nedivme sa, e mnohí nestoja o kres-

anstvo. Takto zmý¾a svet, ktorý nevidí
slávu dedièstva Boích detí. Dedièstva
neporuite¾ného a nepokvrnite¾ného,
ochráneného v nebesiach pre nich.
Svetský èlovek nevidí ani preddavok toho
dedièstva  Svätého Ducha, ktorého veriaci u má.
koda, e sú aj kresania, ktorí alebo
zabudli na tieto veci, alebo im nerozumejú. Kresan je nebeským obèanom. Jeho
domov je v nebi, kde je jeho nebeský
Otec a Spasite¾ Pán Jei, ktorý ho tam
prediiel. Na tomto svete neèaká mnoho,
lebo mu Pán nes¾úbil mnoho. Keï má
odev a pokrm, je spokojný.
Uvaujme èasto o tomto naom dedièstve. Hovorme jedni druhým o òom. Túme po òom a radujme sa, e ho u skoro
uvidíme.
Pavol sa modlí, aby sme s radosou
ïakovali Bohu a Otcovi za to, e nás uèinil hodnými losu svätých vo svetle. To je
to krá¾ovstvo Jeho milého Syna, ktoré je
v kontraste moci temnosti, v ktorej sme
kedysi boli ako aj ostatný svet, a z ktorej
nás vytrhla Boia moc a preniesla do
krá¾ovstva svetla. Toto krá¾ovstvo svetla
je nebeská ría, ktorej sme sa z milosti
stali dedièmi. Aká príèina ku chváleniu
Pána a radosti.

Nebo je dedièstvo
nie odmena
Jedna vec, ktorá sa tu zdôrazòuje je to,
e nebo je dedièstvo. Preèo je rozírená
medzi ¾uïmi ob¾úbená predstava o nebi
ako odmene za dobrý ivot? Preto, e to
lahodí ¾udskému srdcu a rozumu. Èlovek
si myslí, e Boh nemôe odoprie prijatie
do neba èloveku, ktorý plní svoje náboenské a iné povinnosti. I keï niektorí pripustia, e sú odkázaní na Boie milosrdenstvo, predsa myslia, e svojou nábonosou naklonia Boha, aby im bol milostivejí. I v tom sa prejavuje ¾udská chvála
a pýcha. ¼udia tak radi veria, e si môu
zaslúi miesto v ríi svetla.
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Nebo je dedièstvo svätých
V Biblii zisujeme, e nebo nie je odmenou za dobré skutky, ale dedièstvom
svätých. V tom je ve¾ký rozdiel. Mzda robotníka nie je dedièstvo ale odplata za
prácu. Podobne obchodný zisk nie je dedièstvo. Èo je dedièstvo a èím sa nadobúda? Dedièstvo sa dedí po rodièoch a dáva svojím deom. Pozrime na malé diea v kolíske. Je príli slabé, aby mohlo
nieèo urobi a predsa môe by dedièom
majetku.
Tak je to s dedièmi krá¾ovstva svetla.
Nedáva sa ako odmena za dobré skutky.
Dáva sa svätým Boím synom.

Nebo je dedièstvo, ktoré dáva
Boh svojim synom z milosti
Vykúpení nemajú právny nárok na toto
dedièstvo, ako je to èasto zo zemským
majetkom, keï dedièia ani nepoznajú
svojho príbuzného, po ktorom dedia.
Vykúpení nemajú takýto nárok. Nemajú
nebeské príbuzenstvo, ktoré by im odkázalo nebo.

Pre zdedenie neba
sa treba narodi znova
Vetci, ktorí sme sa narodili z Boha, stali
sme sa synmi a dcérami Boími. Boh je
ná Otec a my sme Jeho demi. Keï sme
Jeho synovia, tak aj dedièia. Stali sme sa
dedièmi Boími a spoludedièi Kristovi.
Nebolo to vdy tak. Bol èas, keï sme boli
ïalekí od Boha a boli sme synmi hnevu
ako aj ostatní. Vtedy nás h¾adala Boia
milos a uèinila nás blízkych Bohu skrze
Kristovu krv. Nae hriechy boli odpustené, nae neprávosti zmyté. Tak Boh z nás
hrienikov uèinil sväté Boie deti. Boli
sme prijatí do Boej rodiny. Boh poslal
do naich sàdc Ducha svojho Syna. Tento
Duch teraz v nás volá: Abba, Otèe!.
Aká to milos!

13

Príprava k dedièstvu
Vimnime si teraz ete, ako sú títo synovia pripravovaní pre toto svoje dedièstvo.
Je síce pravdou, e veriaci èlovek je hotový pre nebo hneï po svojom obrátení.
Rovnako vak je pravdou i to, e veriaci
sú pripravovaní pre toto svoje dedièstvo.
Boh to koná skrze Svätého Ducha, ktorého im dal. Mnohým úlohám sa uèíme
ako a preto ich musíme opakova. Len
tak rastieme v pravej známosti. Boh nás
zasväcuje do svojich úmyslov a plánov.
Po skonèení náho kolenia vojdeme do
svojho dedièstva a budeme ho veène uíva. Toto dedièstvo je èiastkou Kristovho
diela vykúpenia, pre ktoré nás Boh vychováva skrze Svätého Ducha.

Vetko je z milosti
Napokon i táto príprava je dielom Jeho
milosti. Bola to milos, ktorá nás h¾adala
a nala. Bola to milos, ktorá nás obdarovala právom synovstva. A je to milos,
ktorá nás pripravuje pre tieto nebeské príbytky. Pripomínajme si toto èasto, lebo
sme náchylní na to zabúda. Nae spasenie, posvätenie a oslávenie je dielom púhej milosti Boej, od zaèiatku a do konca.

Ján Ostrolucký

Z publikácie Víra a spasení

KRISTOVA CESTA
SPASENIA NA ZÁKLADE
PRÍBEHOV zo 7. a 8. kapitoly evanjelia Lukáa
1. Spasenie  záchrana od smrti

Pod¾a dvoch príbehov z L 7,1-17:
Uzdravenie stotníkovho otroka
a vzkriesenie syna nainskej vdovy.

V týchto príbehoch vidíme podmienky spasenia z kladného a záporného h¾adiska.
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(+) Stotník mal za sebou mnoho dobrých skutkov. Dokonca  napriek tomu e
bol pohan  veril tak, ako mnohí idia nedokázali. Stotník bol zdatný velite¾ský typ
èloveka s ve¾kými monosami a radou
dobrých skutkov.
(-) Vdova z mesteèka Nain je slabá,
opustená ena, ktorá vyprevádza svojho
jediného syna k hrobu. Keï jej Pán Jei
vrátil jej syna ivého, neboli kladené iadne podmienky pre vdovu, neboli vynucované iadne jej s¾uby. Obdrala dar nového, neèakaného ivota ako èin nezaslúenej Boej milosti.
Záver: Spasenie nie je zo skutkov 
ani z mnohých, ani z mála, ani z dobrých,
ani zo zlých; spasenie je z milosti, skrze
vieru, je to Boí dar. Spasenie vak nie je
z akejko¾vek viery, ale na základe viery
v Pána Jeia Krista.
To znamenalo pozna a uzna, aj keï
len hmlisto, kto tento Kristus je  ako to
urobili stotník a vdova.

2. Faloné predstavy o spasení

Pod¾a dvoch príbehov z L 7,18-35:
Pochybnosti Jána Krstite¾a
a nevera farizeov a zákonníkov

Ak spasenie závisí na viere v Pána Jeia ako Krista a Boieho Syna, potom je
hneï jasné, preèo mnohí Jeho súèasníci
o spasenie ani nepoiadali: neverili, e je
Kristus. Zdalo sa im, e dôkazy Jeho mesiástva sú nie len nepostaèujúce, ale
ete jeho mesiástvo skôr vyvracajú.
Ján Krstite¾ mal v jednom období pochybnosti a nejasnosti o Jeiovi. Vo väzení mu Jánovi uèeníci oznámili, e Jei
koná divy a zázraky a to samozrejme súhlasilo s tým, èo o òom svedèil Ján Krstite¾. Ján vak hovoril aj o tom, e ten Prichádzajúci bude aj páli plevy neuhasite¾ným ohòom a vytne kadý
strom, ktorý nenesie dobré ovocie
a uvrhne do ohòa. Jeho slová A u je
aj sekera priloená na koreò stromov
(L 3,9) zrejme poukazujú na jeho vieru,

e tento súd u nastáva a e skoro bude
nasledova vykonanie Boieho hnevu.
Avak Ján je vo väzení a Jei nepodniká
niè pre naplnenie tejto druhej èasti Jánových predstáv. Preèo nevykonal súd nad
Heródesom a nevyslobodil Jána? e Jei uzdravil nejakého otroka a inde zase
vzkriesil syna vdovy, bolo v poriadku. Ale
èo s utlaèovate¾skou nadvládou? Kedy
zvrhne rímsku tyraniu, dá Izraelovi politickú nezávislos a vráti zemi spravodlivú
vládu? To Jána znepokojilo nato¾ko, e
posiela svojich dvoch uèeníkov s otázkou: Èi si ty ten, ktorý má prís, a èi
máme èaka iného?
Pán Jei v nazaretskej synagóge
ukázal, e Mesiá postupuje pod¾a urèitého poradia hodnôt. Najprv je treba
zvestova evanjelium jednotlivcom, potom môe by vykonaný Boí súd nad
svojvo¾níkmi (L 4,18-20). Èítanie úseku
z knihy proroka Izaiáa úmyselne preruil
v mieste, kde text pokraèuje o o dni
pomsty náho Boha (Iz 61,1-2). Pán
Jei nepovedal, e Boí súd nad zlými
¾uïmi a vládami nikdy nevykoná. Ak teraz
plní prvú èas proroctva, istotne neskôr
splní aj tú druhú.
Deò Pánov celkom urèite príde  navzdor vetkým vzdychom a posmekom
(2Pt 3,3-10). Dôvod, preèo ete èaká
tkvie v tom, e Boh je trpezlivý... a nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby
vetci prili ku pokániu.
V tomto príbehu sú ete oslovení farizeji a zákonníci. Tí sa chválili zásluným
dodrovaním Boieho zákona a radi
spoliehali na to, e si spasenie zaslúia.
Netvrdili síce, e sa Boím zákonom riadia dokonale, ale cítili istotu, e keby dolo ku koneènému úètovaniu, Boh by
ich zachoval ako zhovievavý uèite¾, ktorý
ich nedostatky prehliadne a nechá ich
s cou prejs. Na rozdiel od nich colníci
a hrienici, ktorí èinili pokánie na výzvu
Jána Krstite¾a, radostne prijali zves o Boej láske a o tom, e potrebujú spasenie
z milosti.
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3. Spasenie, láska a sluba tých,
ktorým je odpustené

Pod¾a dvoch príbehov z L 7,36  8,1-3
Hriena ena a uzdravené eny

Dva príbehy o ene v dome imona
a o enách, ktoré posluhovali, ukazujú,
e spasenie síce nie je zo skutkov, ale
k dobrým skutkom vedú.
a) Hriena ena vierou v Krista získala spasenie (L 7,50), boli jej odpustené
hriechy. Vedela o tom? Plakala u nôh Jeiových, svojimi vlasmi ich utierala, bozkala jeho nohy a mazala olejom. Odkia¾ to
vetko pramenilo? Komu sa mnoho odpúa, mnoho miluje. Odpustenie je tá
stránka spasenia, ktorá najsilnejie vyvoláva otázku o jeho platnosti. Je to viac
ne primúrenie oka nad hriechom? Nemohlo by bozkávanie a mazanie nôh
Pánových a ich utieranie jej vlasmi len
výsledkom jej povrchnej citovosti? Nevráti sa o nejaký èas ku svojmu hrienemu
spôsobu ivota?
b) Ïalie rozprávanie Lukáa sa týka
niektorých ien, ...ktoré vynakladali svoj
èas, peniaze a energiu tak, e sa starali
o Jeia a skupinu jeho apotolov.
Vetky tieto eny mali spoloèné to, e ich
Kristus uzdravil od zlých duchov a od nemocí. Svoju vïaènos nechceli vyjadri len
citom, ale dobrovo¾ne vzali na seba tuto
únavnú a vôbec nie romantickú prácu.
Spoloènou mylienkou oboch príbehov
je: spasenie je a musí by nie zo skutkov,
ale z milosti skrze vieru, avak kadého,
kto ho skutoène preil, vedie k oddanosti
a ku konkrétnym dobrým skutkom.

4. Tajomstvo krá¾ovstva
v otázke spasenia
Spasenie, ktoré zvestoval Pán Jei, bolo
pre mnohých poslucháèov záhadou. Chápali, e morálka je dôleitá a výzvy k lepiemu ivotu sú nutné, ale mylienka, e
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èlovek môe na tomto svete poèu Boie slovo, uveri a by spasený, im niè nehovorila.
a) V podobenstve o rozsievaèovi
(L 8,4-15) Pán Jei ukázal, e medzi
¾uïmi sú tyri rôzne odozvy na spasenie
zvestované Boím slovom. V prvom prípade ide o okamité zmarenie úèinku
samotným satanom (v. 12), v druhom ide
o povrchné prijatie, keï toto slovo nemá
èas zapusti korene. Keï prídu pokuenia, semeno Boieho slova uschne, nedonesie úitok. V treom prípade je slovo
udusené starosami alebo bohatstvom
a rozkoami tohto ivota a vyjde navnivoè. iadna z týchto troch reakcií nie je
dobrou. Jediná odozva, ktorá prináa úitok, je poèu slovo èistým a úprimným
srdcom, pevne sa ho dra a v trpezlivosti
prináa ovocie. Keï nie je vidie trvalé
ovocie, je otázka, èi bolo Boie slovo skutoène prijaté.
b) Podobne má varova i podobenstvo o lampe (L 8,16-18). Sú ¾udia, ktorí
vyznávajú, e prijali evanjelium, e sa
obrátili. A predsa o tom nikomu nehovoria, neplnia tú druhú èas slova: Srdcom
sa verí na spravodlivos a ústami sa
vyznáva na spasenie (R 10,10). Oni
ústami nevyznávajú. Ale evanjelium je
predsa svojím charakterom svetlo. Nikto
predsa nerozsvieti lampu nato, aby ju potom schoval pod nádobu alebo pod poste¾, ale postaví ju na stojan, ...aby tí,
ktorí vchádzajú, videli svetlo (v.16).
Podobne musí pôsobi evanjelium v ivote èloveka. Ak nepôsobí, potom neskôr
vyjde najavo, e spasenie nemá a nikdy
nemal. ...kto nemá, od toho bude odòaté aj to, o èom sa domnieva, e to
má (v.18).
c) Podobenstvo o rodine (L 8,19-21)
nesie tú istú mylienku. ...Mojou matkou
a mojimi bratmi sú tí, ktorí èujú slovo
Boie a èinia ho. Mnohí môu tvrdi,
e majú s Kristom ivý vzah, ale svojím
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ivotom to nedokazujú. Neijú ako iaci
Pána Jeia, nejdú v jeho ¾apajách. Ak
chýba poèúvanie, poslunos a plnenie
Boieho slova, potom je vánou otázkou,
èi tento ivý vzah ku Kristovi majú.

5. Spasenie  záchrana
pred prírodnými ivlami
Uèeníci sa plavia s Jeiom cez Genezaretské jazero (L 8,22-25). Poèas plavby
vznikol búrlivý víchor a cez loïku sa prelievali vysoké vlny. Ale Pán z únavy toho
dòa to nevnímal, pretoe zaspal. Uèeníci,
tvrdí mui, niektorí z nich rybári zvyklí
na také búrky, v strachu o ivot zobudili
Pána slovami: Pane, Pane, hynieme!
Pán vstal, pohrozil vetru a vlnám a zrazu
nastalo ticho. A povedal im: Kde je vaa viera? Na prvý poh¾ad sa zdá táto
výèitka drsná. Ich strach bol prirodzený.
Kto sa niekedy plavil v lete po vlnách tohto jazera, dokáe si túto situáciu aspoò
trochu predstavi. Preèo im teda Majster
vytýka nedostatok viery? Pretoe u mali
dostatok skúseností s Pánom. Aké predivné veci, zázraky u videli, ktoré uèinil!
A on, ktorý preukázal svoju vládu nad ivotom i smrou, by nemal moc i nad prírodnými ivlami? Ak on k¾udne spí, preèo
sa mali nato¾ko bá? Keï je Boí Syn,
Mesiá, ako môe zahynú v búrke a nesplni svoju mesiásku úlohu, kvôli ktorému priiel na svet?
V evanjeliu Marka 4,41 èítame o tomto
príbehu zvlátny výrok: A ve¾mi sa báli
a hovorili jeden druhému: Ktoe je
tento, e ho i vietor i more poslúchajú?! Ako sa zmenilo chovanie uèeníkov?
Keï Pán Jei spal, mali ve¾ký strach. Teraz, keï búrka prestala, mali ve¾kú bázeò. Preèo? Ich strach pramenil z nevery,
ale bázeò z toho, keï si uvedomili, kto je
ich Majster.
Je to bázeò, ktorú by sme mohli prei, keby sme sa zrazu ocitli v prítomnosti prezidenta. Bázeò zvierajúca srdce
a spôsobujúca úctu a obdiv.

KRESAN
Ako èasto sme i my vystavení rôznym
nebezpeèenstvám, a to nie len prírodným
katastrofám. Máme vieru v Boha a tým
i v Boiu moc? Môe nás zachráni v takých situáciách? Niè sa nedeje náhodne,
keï ná nebeský Otec dopustí, aby sme
sa dostali do nejakého nebezpeèenstva,
potom istotne s tým má nejaký zámer
k námu dobru. Tak o tom napísal Pavol
Rimanom:

A vieme, e tým, ktorí milujú
Boha, vetko spolu pôsobí na
dobré... (R 8,28).
Istotne Ten, ktorý zaèal v nás dielo spasenia, toto svoje dielo dokonèí! Pokia¾ bude
naa viera malá, budeme sa v rôznych
ivotných situáciách bá. Viera a spasenie sa naopak prejavia v bázni, akého
mocného Pána máme pri nás! Kto nás
odlúèi od jeho lásky?!

6. Spasenie  záchrana
od duchovných mocností
a odmietnutí Spasite¾a
O znièenie èloveka usilujú aj duchovné
mocnosti, bludní duchovia, ako ich nazýva Písmo (2Tm 4,1-2), a sám satan. Posadnutý èlovek v kraji Gadaréncov (L 8,
26-39) je krajný prípad toho, èo tieto satanské mocnosti môu urobi s ¾udskou
osobnosou, keï sa plne dostane pod ich
vládu. Satanské sily sa snaia získa nad
¾udskou osobnosou moc, úplne zlomi
sebaovládanie èloveka a olúpi ho o vetku osobnú úctu. Tieto duchovné mocnosti dalo posadnutému ve¾kú silu, aby èasto
roztrhal okovy a reaze, ktorými ho priatelia s dobrým úmyslom zväzovali. Chorobne a bezostyne nenosil aty a býval
v hrobkách. Pán Jei vyslobodil tohto
èloveka od nadvlády zlých duchov a vrátil
mu slobodu a svojprávnos. Démoni, ktorých vyhnal z posadnutého èloveka, vstú-
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pili do oípaných a celé stádo sa rozbehlo
zo zrázu do jazera a utopilo sa.
Aká bola reakcia Gadaréncov? Èakali
by sme, e keï uvidia vyslobodeného
èloveka, ako sedí u Jeiových nohách
obleèený a pri zdravom rozume, budú sa
radova a pozvú Pána Jeia do svojej
obce, aby poèuli od neho posolstvo od
Boha. Niè také sa nestalo. Dostali strach
a prosili Majstra, aby od nich odiiel. Preèo naraz dostali strach, z èoho? Posadnutého sa bá nemuseli, preto dôvodom
ich strachu bol sám Pán Jei. Báli sa
jeho nadprirodzenej moci vyháòa démonov. Moc, ktorá dokázala oslobodi posadnutého èloveka, ich desila. Bol tu ete
jeden dôvod  znièené stádo svíò. To
predstavovalo ve¾ké mnostvo mäsa i peòazí! Pre koho bolo toto mäso urèené?
Èo to boli za ¾udia, ktorí chovali prasatá?
Poznali Boí zákon oh¾adne jedenia
bravèového mäsa? Pán Jei vyhovel ich
iadosti, neiel ïalej ich krajinou, vrátil sa
do Kafarnaum. Zrejme u nikdy viac do
kraja Gadaréncov neiel. Èo vetko títo
¾udia stratili? Ko¾ko ïalích nemocných
mohlo by uzdravených? Mohli poèu
úasné správy o Bohu a o spasení. To, èo
si nemohli kúpi za peniaze, odmietli kvôli
èasnému zisku.
Nedeje sa to na svete podobne i dnes?
Ko¾ko ¾udí odmietne Spasite¾a a spasenie
kvôli èasným veciam! O záleitosti veènosti nemajú záujem, ijú len pre prítomnos. Budú vak po celú veènos ¾utova,
e neuverili Boiemu slovu.
Príbeh s uzdravením posadnutého
ete pokraèuje. I keï mal záujem sta sa
uèeníkom Jeiovým a chodi s ním, na
pokyn Majstra zostal vo svojom kraji
a rozhlasoval po celom meste, aké ve¾ké
veci preòho uèinil Jei. Mono, e na
svedectvo evanjelia uzdraveného uverili
¾udia z jeho mesta, tak ako na svedectvo
Samaritánky, mono niektorí vyh¾adali
Jeia, aby sa s ním stretli.
Tento záver príbehu je pouèením pre
nás: Spasený èlovek najprv doma, vo
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svojej rodine a vo svojom okolí evanjelizuje tým, e hovorí o tom, ako bol Pánom
Jeiom zachránený pred veèným zahynutím. Ku tomuto svedectvu nie je treba
zvlátne obdarovanie. Súvisí so slovom:
ústami sa vyznáva na spasenie. To je
prirodzená odozva èloveka na spasenie
v Pánovi Jeiovi Kristovi.

7. Spasenie  záchrana
pred stratou ivotných síl
Po návrate Pána Jeia z kraja Gadaréncov do mesteèka Kafarnaum, kde býval v dome imona Petra, prila za ním
ena, ktorá krvácala dvanás rokov (8,
43-48). Strácala tým ivotné sily a jej
pokusy o uzdravenie ju stáli ve¾a peòazí.
Táto neastná ena uverila v Jeia ako
toho, ktorý ju môe uzdravi. Verila tak
mocne, e staèí sa len dotknú lemu jeho
rúcha (mnohí vykladajú, e to boli strapce
na rúchu) a bude uzdravená. Tak sa i stalo. Táto ena bola obradne (kulticky) neèistá a ak by sa niekoho dotkla, zneèistila
by ho. Uzdravenie neznamenalo pre túto
enu iba fyzickú ú¾avu, zastavenie krvácania, ale i spasenie, odstránenie neèistoty a tým koniec odcudzeniu. Spasenie
znamenalo návrat do spoloèenstva s druhými, návrat k bohoslube, zaèlenenie do
spoloènosti.
ena musela potom pred vetkými
vyzna svoju biedu, svoje neastie, ale
tie vieru v uzdravenie Jeiom. Nemohla
niè skrýva, ale padla pred Pánom v pokání na zem a vetko vyznala. A o to tu
ilo. ena sa musela stretnú s Kristom
ako s osobou. Musela nie len tajne prei
jeho uzdravujúcu moc, ale i poèu jeho
slová: Dúfaj, dcéro, tvoja viera a
uzdravila; iï v pokoji!
Naa viera nemôe zosta tajná, zastieraná pred ostatnými. Nemôe zosta
akousi formou sebectva a spasenie nemôe by povaované za púhe sebazdokonalenie. Niektorí ¾udia prili ku Kristovi
najprv preto, aby dostali silu zdola urèitú
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slabos, ktorá im nièí telo a vyprázdòuje
peòaenku (pitie alkoholu, hazardné hry
atï.). Iste, spasenie v Pánovi Jeiovi prináa i také oslobodenie. Ale ide ete o to,
aby èlovek poznal Krista ako osobu, aby
poèul jeho slová vo svojom ivote, aby
mu dôveroval i v ïalích záleitostiach
svojho ivota, aby chodil s ním. A nie
len to, ide o verejné vyznanie viery.

stalo. Preto svet nerozumie tajomstvu
vytrhnutia Cirkvi a vzkriesenia màtvych.
Neveria tomu. Vykúpení ¾udia nielen e
tomu veria, ale oèakávajú svojho Pána
kadým dòom a teia sa, e odídu z tohto porueného tela a obleèú si telo duchovné, slávne, nepominute¾né.

8. Spasenie a tajné vzkriesenie
z màtvych

Pripomeòme si, èo nám týchto desa
príbehov hovorí v naej dobe o spasení:

Posledný príbeh 8. kapitoly Lukáa sa
týka vzkriesenia Jairovej dcéry (8,41-56).
Na tomto príbehu je zaujímavé, e Pán
Jei neuzdravil dvanásroèné dievèa na
dia¾ku, ale iiel cestou a do Jairovho domu. Jedným z dôvodov tohto rozhodnutia
Pána Jeia bolo posilnenie viery predstaveného synagógy. Poèas cesty toti
priiel niekto z Jairovho domu a oznámil
mu, e dcéra zomrela, a preto nech neobauje Majstra. To bolo ve¾ké pokuenie
presta veri Kristovi! Ale Pán Jei neotá¾al, nenechal u Jaira rozvinú nedôveru
a povedal mu: Neboj sa, len ver a bude
zachránená.
Z tohto príbehu môeme odvodi ete
jednu mylienku. Pán Jei zrejme èakal, a dievèatko zomrie, aby ho mohol
vzkriesi z màtvych. Chcel prítomným v dome odkry tajomstvo smrti  Nezomrela,
ale spí. A tak veriaci vedia, e smr
èloveka, kedy duchovná podstata èloveka
opustí telo, znamená spánok, nie zánik.
Posledná fáza spasenia veriacich nastane a príde Pán a prebudí ich màtve telá
zo spánku smrti. Uskutoèní sa to nevidite¾ne pre svet, bude to tajomstvom, pretoe v rovnakom okamiku ijúci veriaci
budú vytrhnutí zo sveta v telách, ktoré
budú premenené.
Aj vzkriesenie Jairovej dcéry sa do
urèitej miery stalo v tajnosti. Nikto okrem
troch uèeníkov a rodièov nesmel zosta
v dome, kde lealo dievèa. Tak isto dostali príkaz, aby nikomu nehovorili, èo sa

1. Stotníkov sluobník  spasenie nie je
z dobrých skutkov, len z milosti a na
základe viery v Pána Jeia Krista.
2. Vdova z Nain  spasenie je dar, na
ktorom nemá èlovek iadnu zásluhu.
3. Ján Krstite¾  spasení ¾udia veria
v Krista ako Boieho Syna, ktorý splní
vetko, èo je o òom predpovedané
v Písmach.
4. Hriena ena  spasení ¾udia ïalím
ivotom preukazujú, e milujú svojho
Spasite¾a.
5. Uzdravené eny  spasení ¾udia slúia Pánovi a jeho ¾udu.
6. Rozsievaè, lampa a rodina  ten, kto
uveril Boiemu slovu a poslúcha ho,
prináa Bohu ovocie ivota a ¾uïom
slúi svetlom evanjelia.
7. Utíenie búrky  ná Pán má moc
utíi rôzne búrky v naom ivote,
zachráni nás od akých situácií, ale
musíme mu dôverova.
8. Posadnutý v kraji Gadaréncov  spasenie znamená i vyslobodenie od rôznych závislostí, prináa nový ivot
v Kristovi a s Kristom.
9. Krvácajúca ena  spasenie nie je
tajná záleitos, mystická, ale verejná. Spasený èlovek sa osobne stretne so svojím Spasite¾om a verejne
vydáva svedectvo o tom, èo pre neho
Pán urobil.
10. Jairova dcéra  spasení ¾udia majú
nádej na vzkriesenie a veèné prebývanie so svojím Pánom.

9. Zhrnutie
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Misionár zo kótskej bane

JAMES LEES 1879-1958

Spracoval: Radoslav Stráòava
pod¾a knihy: James Lees, Pastier osamelých sàdc v Európe
od autora: Ransome W. Cooper, 1959
kótsky misionár James Lees svojou obetavou slubou lásky zanechal hlbokú stopu v srdciach mnohých veriacich v kótsku, kandinávii, na Balkáne, v Po¾sku, Maïarsku, Srbsku
i v Èeskoslovensku. Väèinu aktívnej sluby strávil cestami a pobytmi v Európe, ale v roku
1925 a 1926 absolvoval aj dlhiu cestu po USA a Kanade. V jeho spomienkach je zaznamenané aj stretnutie s bratom Sirackým v Detroite: Brat mal obecenstvo v zbore v Central
Hall. Bol som si istý, e Fordove závody neboli tým pravým miestom pre neho, mal by by
vo vojej vlasti a medzi Slovákmi s evanjeliom. Napokon sa aj so svojou dobrou a obdarovanou manelkou usadili v hlavnom meste Slovenska. Boh mocne poehnal ich prácu, nielen na Slovensku, ale tie aj v ostatných èastiach Èeskoslovenska. Nieko¾kokrát som s ním
cestoval, radujúc sa z toho, keï hrienici prichádzali ku Kristovi a ¾ud Boí bol povzbudený
a poehnaný. Brat sa narodil a vyrástol v Petrovci v slovenskej oblasti v Juhoslávii. Tieto
spomienky sú zachytené v knihe James Lees, Pastier osamelých sàdc v Európe, v ktorej
ivotné cesty brata Leesa spísal a vydal rok po jeho smrti brat Ransome W. Cooper, ktorý
mal tie blízky vzah ku bratovi Butcherovi a tie osobne poznal a navtívil bratské zbory
v Èeskoslovensku.
James Lees sa narodil 17. 3. 1879 ako najmladie z ôsmich detí v rodine baníka v kótskej dedinke Annbank, v oblasti Ayrshire. Do koly chodil iba do dvanástich rokov a krátko
nato zaèal pracova v bani, kde ostal nasledujúcich 16 rokov, zvyèajne 10 hodín denne.
Svoje obrátenie popísal takto:
Hoci som mal sotva 16 rokov, poznal som kadé divadlo a koncertnú sálu v Glasgowe
aj v mojom rodnom meste. Mal som ambíciu sta sa hercom. Chcel som sa pripoji k miestnemu amatérskemu dramatickému klubu, keï budem ma estnás rokov. Avak najväèia
udalos môjho ivota sa udiala dva mesiace predtým. Táto udalos mi dala inú ambíciu,
a to robi rados a slúi Tomu, ktorý zomrel na Golgote, aby ma získal pre seba. Jednu
nede¾u veèer koncom roka 1894, sedel som na evanjelizaènom zhromadení, èo bolo pre
mòa ve¾mi nezvyèajné miesto. Zdalo sa, e Boh je prítomný na tom mieste, evanjelium bolo
mocne kázané. Ukriovaný Kristus bol jasne zjavovaný, Svätý Duch ku mne prehováral.
Nespoèetné mnostvo hriechov ma obklopilo, moje neprávosti ma drali, take som nemohol pozdvihnú svoj zrak. Bolo ich viac ako vlasov na mojej hlave. Preto, aby mohli by tieto
hriechy odstránené, Boh poslal svojho milovaného Syna, aby opustil slávu nebies, aby priiel na zem a zomrel tu...
Na Nový rok som navtívil dve miesta s úmyslom zabavi sa. Veèer som sedel na
najväèom predstavení pantomímy v Glasgowe. Na javisku stáli najlepí umelci z celej krajiny. Musím vyzna, e sa mi zdalo, e ich nevidím. Nech je chvála Bohu, Jeho Duch
neprestával so mnou zápasi. Zdalo sa mi, e vetko èo vidím sú slová: Kde bude vo
veènosti? Opustil som to ve¾ké predstavenie, ale nebol som vôbec pobavený... V sobotu
veèer som bol opä na nejakom predstavení. Medzi hercami boli dvaja poma¾ovaní komedianti. Snaili sa zabavi publikum spievaním na melódiu známej duchovnej piesne. Bolo to
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také neúctivé. Zdvihol som sa zo sedadla na galérii, pozrel som dole na javisko, cítil som,
e sme vetci blázni, len som nevedel, ktorí sú väèí, èi tí na javisku, alebo tí v h¾adisku.
Opustil som sálu so slovami: Zbohom, u ma nikdy neuvidíte!
Aké prázdne srdce som mal! Zriekol som sa sveta, ale to ete nie je obrátenie. Moje srdce
bolo prázdne, lebo tam nebol Kristus. Nasledujúci veèer som sedel so siedmimi stovkami
poèúvajúcich evanjelium, ktoré bolo kázané verne a èisto v Kensington Hall v Hamiltone.
Rozhodol som sa, e neodídem kým nebudem môc poveda: Jei je môj! Zástupy opustili sálu, ale ja som ostal. Starí kresan pristúpil ku mne s Bibliou v ruke a èítal niektoré
oddiely Písma. Ja som vtedy Písmo nepoznal. Èítal mi také slávne vere ako Ján 3,16, Ján
5,24, Rimanom 10,9.10. Pozrel som sa do tváre toho drahého mua a povedal som: Pane,
myslíte si, e keï ja prijmem Pána Jeia, tak On príjme mòa? Samozrejme e prijme!
Verím, e vtedy èítal Ján 6,37 Toho kto príde ku mne, nevyeniem von. A ja som priiel
 inými slovami, prijal som Pána Jeia ako môjho osobného a jediného Spasite¾a.
Krátky èas po tom ako bol James Lees pokrstený, vzniklo zhromadenie v meste
Burnbank, kde vtedy býval a tu zaèínal postupne slúi Pánovi. Horlivo èítal Bibliu, èasto
dlho do noci, k tomu i osvedèené biblické komentáre a získal tak dobrý základ zdravého
uèenia. U v mladosti sa prejavoval ako mu modlitby, ktorý zvykol hovori: Kolená boli
stvorené nato, aby sa ohýòali. S radosou svedèil evanjelium ¾uïom a u skoro bol zrejmý jeho dar evanjelistu. Spolu s ïalími podobne zmý¾ajúcimi mladými bratmi chodili po
okolitých baníckych dedinách, kde rozdávali traktáty a konali zhromadenia pod holým
nebom. Okruh sluby Jamesa Leesa sa postupne zväèoval a kázal v zhromadeniach
veriacich v okolí, ale tie kázal evanjelium na mnohých nových miestach v kótsku i v Severnom Írsku, èasto v chudobných a od¾ahlých oblastiach. Jeho jednoduchý spôsob zvestovania evanjelia, ako jednoduchého èloveka z bane, nachádzal odozvu v h¾adajúcich srdciach prostých ¾udí. Keï to videli niektorí starí bratia, povzbudzovali ho v tejto slube,
slovom a niektorí aj finanènou podporou. James stále pracoval v bani  niekedy nieko¾ko
mesiacov tvrdo drel, aby uetril peniaze a potom odiiel niekam káza evanjelium a bol tam
a kým vetko neminul. Pribline v roku 1907, vo veku 28 rokov, s odporúèaním svojich
bratov v Burnbanku, James vstúpil do úplnej závislosti na svojom Pánovi, ukonèil zamestnanie v bani, aby venoval celý svoj èas kázaniu evanjelia. V roku 1910, potom ako kázal
a slúil na mnohých miestach vo svojej domovine, dostal sa Boím riadením do védska,
keï zareagoval na výzvu istého kresanského námorníka z tejto krajiny. James sa pomerne
rýchlo a ¾ahko nauèil po védsky a 3 roky il a slúil v tejto krajine, ale tie v Nórsku
a Estónsku, kde mnohým poslúil na ceste ku Kristovi. Dôsledkom tejto návtevy bolo
duchovné prebudenie vo védsku a na mnohých miestach sa zaèali veriaci schádza
v jednoduchosti v Pánovom mene. Takto sa zaèala zahranièná pú brata Jamesa Leesa, ktorý
hoci sa nikdy neoenil a nemal vlastnú rodinu a domácnos, naiel svoj domov u mnohých
bratov a sestier v rozlièných krajinách.
Z Estónska brat Lees navtívil Po¾sko, kde potom mnohokrát aj dlhí èas prebýval,
v Sliezsku mal blízky vzah s bratom Josefom Mrózkom i jeho synom. V Èeskoslovensku
cestoval èasto s bratom Køesinom, s ktorým navtívil aj Budape a Báèsky Petrovec
(neskôr aj s bratom Sirackým). Juhosláviu potom navtevoval brat Lees pravidelne takmer
kadý rok a vdy na mesiac, alebo dva. Keïe veriaci tu boli väèinou na vidieku a pracovali v po¾nohospodárstve, ve¾mi prakticky si plánoval návtevy vdy v zimnom období,
hoci to bolo pre jeho cestovanie nároènejie. Veriaci brata Jamesa Leesa milovali a jeho
slubu vïaène prijímali, lebo sa k nej zrete¾ne priznával Pán v ich srdciach. Mnohým mla-
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dým zhromadeniam brat Lees citlivo pomáhal v duchovnej výchove, na stretnutiach s bratmi odpovedal na otázky oh¾adom výkladov aích miest Písma a tie oh¾adom praxe v ivote v Cirkvi.
Ete tesne pred 2. svetovou vojnou v roku 1938 navtívil Po¾sko, Balkán, Estónsko
a védsko. Poèas vojny slúil James Lees doma v Británii návtevami v nemocniciach, kde
boli pacienti z mnohých národov, navtevoval tie tábory po¾ských a iných spriatelených
vojakov. Hneï po vojne bol jedným z prvých , ktorí vycestovali z Británie, najskôr do védska, potom do vojnou zvlá znièeného Po¾ska a tie do Juhoslávie. V roku 1949 prvý krát
navtívil Viedeò a na prelome rokov 1956/57 tu strávil 6 mesiacov, kedy pomáhal manelom Brandtovcom v slube materiálnej i duchovnej pomoci pre krajiny východnej Európy
(najmä v èase tzv. maïarskej revolúcie). Viedeò so svojou vynikajúcou geografickou polohou sa stala jeho posledným východiskom pre návtevy okolitých krajín, u takzvaného
východného bloku. 9. apríla sa tu vrátil vlakom z Po¾ska zo svojej poslednej návtevy a 16.
apríla v noci zomrel po sérii silných srdcových záchvatov.
Brat James Lees nikdy netudoval na iadnej biblickej kole, ani na misijnom intitúte
a aj keï mal len základné vzdelanie, dokázal sa nauèi védsky a nemecký jazyk a aj káza
v týchto jazykoch. Nikdy nepatril ku iadnej ¾udskej organizácii. Celý ivot aktívnej sluby
bol podporovaný od veriacich jednotlivcov i zborov, z rôznych èastí sveta, ktorí mu dôverovali v Pánovi a nepretrite sa za jeho slubu modlili. Ve¾a èasu strávil korepondenciou,
v ktorej osobne a individuálne v listoch ïakoval svojim podporovate¾om a informoval ich
o diele Pánovom. Cez jeho ruky prela aj mnohá materiálna a finanèná pomoc veriacim
v núdzi. Na niektorých miestach po òom ostalo svedectvo, e neprijímal dary ani zbierky
od tých, ktorým práve slúil. Celý jeho majetok v èase jeho smrti spoèíval v jednom obleku
a v peòanej hotovosti urèenej na úhradu pohrebných nákladov. Bol jedným z tých, na
ktorých sa môe vztiahnu nasledovný citát z Písma:
Ale rozumní sa budú skvie ako jas oblohy a tí, ktorí privodia mnohých ku spravodlivosti, ako hviezdy na veèné veky (Daniel 12,3).

Ján Siracký

Cestou ivotem, 26. 5. 1971

VERNÝ V MÁLE
Dobre, dobrý sluha, e si bol v mále
verný (L 19,17).
V Boích oèiach niè nie je ani ve¾ké, ani
malé. On si vetko víma jednako. Nedáva prednos ve¾kému na úkor malého.
Èi vieme, èo môeme strati, ak zanedbáme malú povinnos? Ak zanedbáme
vyui príleitos zdanlivo nepatrnú?
Buïme uistení, e keï vykonáme to, èo
nám je denne uloené, nebudeme ponechaní bez rady a pomoci. To platí tak
o ve¾kých, ako aj o malých veciach. Vydá-

vajme sa Pánovi do sluby. Dôverujme
Mu. Uprime na Neho svoj zrak a poèúvajme na Jeho hlas. Tak pôjdeme smelo
a veselo, bez náreku a reptania. Nezabúdajme na Pánove slovo, v ktorom máme nachádza Jeho vô¾u a úpravy pre
nae chodenie, ba i Jeho samého, nie iba
ukojenie naej zvedavosti. Tam nám je
oznámené, èo máme kona, ako to máme
vykona a daná nám je i sila na pomoc.
To platí o malých i ve¾kých veciach. Tak
sa sname èerpa z Boieho slova známos i silu. Sami o sebe by sme niè nevedeli a nemohli vykona na slávu Boiu.
Nevládali by sme plni Jeho rozkazy. Len
keï s vierou siahneme po Jeho slove,
dostávame z neho vetko, èo potrebujeme pozna i kona. Keï to budeme kona,
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i nám Pán raz povie: Dobre, dobrý sluha!
Pán si zaslúi, aby sme Mu dôverovali tak
v malých, ako aj vo ve¾kých veciach.

Milan Hrdina

Kresan, roèník I., jún 1948, èíslo 6

ROZNECUJ DAR BOÍ
Ïakujem Bohu, ktorému slúim od
predkov v èistom svedomí... keï sa rozpomína na nepokryteckú vieru, ktorá je
v tebe... A pre tú príèinu a upomínam,
aby si roznecoval dar Boí, ktorý je
v tebe, daný ti vzloením mojich rúk
(2Tm 1,3-6).
Toto je aktuálna potreba dneka. Mnohí
bratia a sestry, keï sa rozh¾adia okolo
seba povedia: Neviem, èo je to s naimi
zbormi, keï to takto pôjde s nami, za pár
rokov zaniknú. Takýto úsudok je výsledkom toho, e v naich zboroch sa kresania poznajú viac, ako vo ve¾kých cirkviach. U nás skoro kadý vie, ako ije ten
druhý. Preto vidíme na druhých rôzne slabosti. To vyvoláva v nás dojem, e u nie
sme dobrou spoloènosou, ako boli zbory
na poèiatku.
Ale spomeòme si na èas, keï sme
prili po prvý raz do zhromadenia. Nezdalo sa nám, e sme ako v nebi? Boli
sme najastnejími ¾uïmi na svete. Boli
sme blaení, keï sme mohli poda ruku
jeden druhému a navtívi sa.
Nu h¾a, tí bratia a sestry sa vôbec
nezmenili. Sú takí istí ako sme ich poznali, keï sme po prvý raz prili medzi nich.
Mono sme sa my zmenili. Mnohí z nás
myslia o druhom: Keï som ho po prvý
raz poznal, bol astný a veselý a h¾a, èo
je teraz z neho. Buïme si istí, e sa nai
bratia a sestry nezmenili. Sú to tí istí ¾udia, ako keï som ich videl po prvý raz.
Keby dnes priiel nejaký veriaci z inej
denominácie medzi nás, mono by povedal: Toto sú ohromní ¾udia. Tak radi ho-

voria a spievajú o Pánu Jeiovi. A mal
by pravdu. My sme si navykli vidie jeden
na druhom viac to zlé ako dobré. Nieèo
sa stalo s naím zrakom, potrebujeme
pomazanie, ktoré dáva ná Majster.
Èítal som o muovi, ktorý si po druhý
raz zamiloval svoju enu. Prvý raz na
poèiatku, keï sa vzali. Po nejakom èase
vak túto lásku stratil. Keï to spozoroval,
umienil si, e musí zisti príèinu. Sadol si
teda a nebadane pozoroval svoju enu
pri jej rôznych prácach v dome. A opä ju
uvidel v jej kráse. Jeho láska sa opä vrátila. Urobme toto aj my. Pozorujme prejavy duchovných cností naich bratov
a sestier a budeme si ich vái. Uvidíme
v nich Pána Jeia a Jeho prejavy.
Keï ochorieme, svet si nás nevimne,
obráti sa k nám chrbtom. Veriaci vak
prídu a prejavia Boiu starostlivú lásku,
lebo sa nezmenili. My sme sa len unavili
druhými. Aj druhí sa unavili nami.
Potrebujeme vidie jedni v druhých
Krista, tú nádej slávy. Pamätajme, e sa
nezhromaïujeme k ¾uïom, ale k Pánu
Jeiovi. On je puto, ktoré nás viae. On
je ná stredobod. Jaskyòa Adullam by nebola bez Dávida príjemným príbytkom pre
tyristo muov. Èo túto rôznorodú spoloènos udriavalo spolu? Dávid! On bol
ich stredobod a vodca. Jeho prítomnos
ich stmelila (1Sa 22,2). Èo udriava ná
zbor? Ná poehnaný stred  Pán Jei,
ktorý je uprostred nás. Boh nám dal dobrý
základ. Drme sa Ho a neopúajme Ho.
Pamätajme, e Pán nám dal tento základ pre urèitý cie¾. Vetkým nám znejú
Pavlove slová: Roznecuj dar Boí.
Nezabalili sme svoj dar a nezakopali do
zeme? H¾aïme dopredu na Pánov príchod a jeho úètovanie s nami. Ak h¾adíme
len na prítomnos, sme v nebezpeèenstve, e sa v nej usadíme a zabudneme
na budúcnos. Pán príde skoro. Zakrátko
sa ukáe Ranná Hviezda. Noc pokroèila
a deò sa priblíil. Tma je najväèia pred
svitaním. Aká tma je dnes! Èo sa deje
okolo nás? Nie sú to predpôrodné bolesti,

blok 34 + obálka.qxd

16.9.2021

18:08

Page 23

KRESAN
o ktorých je to¾ko napísané? Je to boj
svetla s temnosou. Vedzme, e koneèné
víazstvo je na strane Svetla  Krista.
Preto len h¾aïme na náho Pána, potom
nám bude príjemné i spolunaívanie s bratmi a sestrami.

C. H. Mackintosh

BOIA RADA SA KONÁ

(Poznámky k 2. knihe Mojiovej)
Pamätajte na predolé veci, dávne
od veku, e ja som silný Boh, a nie je
viacej nijakého Boha, ani nieto podobného mne, ktorý oznamujem od poèiatku to, èo bude na koniec, a od pradávna veci, ktoré sa ete nestali, ktorý
hovorím: Moja rada stojí, a èiním vetko, èo sa mi ¾úbi... (Iz 46,9-10).

2M 1,6:
A Jozef zomrel i vetci jeho
bratia a celé to pokolenie.
Pod vedením Boej milosti pristúpime teraz k rozjímaniu nad druhou knihou Mojiovou, ktorej najvýznaènejím predmetom je vykúpenie.
Prvých pä verov znovu vyvoláva
v naej mysli závereèné výjavy z predchádzajúcej knihy. Sú nám predstavené
predmety Boej vyvo¾ujúcej lásky obdarované milosou a cítime, ako nás pisate¾
vedený Boím Duchom bezprostredne
uvádza do dejov tejto knihy.
Pri úvahách nad 1. Mojiovou knihou
sme videli, e chovanie Jakobových synov voèi Jozefovi, ich bratovi, bolo príèinou ich cesty do Egypta. Na túto skutoènos sa môeme díva z dvojakého h¾adiska. Jednak tu èítame hlboko vánu
lekciu o chovaní Izraela voèi Bohu, na
druhej strane je vak pred nami rozvinutá
povzbudzujúca stránka v tom, ako jednal
s Izraelom Boh.

23
Èo môe by významnejie, ne sledova následky chovania Izraela voèi Bohu práve na muovi, v ktorom zrak viery
rozoznáva vzácny predobraz Pána Jeia Krista? Bez akýchko¾vek oh¾adov na
úzkos jeho due vydali Jozefa do rúk neobrezaných. A èo im to spôsobilo? Boli
zavedení do Egypta, aby tam preívali
hlboké, bolestné skúky srdca, opísané
takým podrobným, dojímavým spôsobom
v závereèných kapitolách 1. Mojiovej knihy. No to nebolo vetko. Dlhá a temná doba skúky oèakávala ich potomstvo v tej
istej zemi, v ktorej okúsil Jozef väzenie.
Ale okrem ¾udí bol vo vetkých tých
veciach i Boh a Jeho zvrchovanou výsadou je, e môe vyvodi dobro i zo zla.
Keï predávali bratia Jozefa Izmaelitom
a tí zasa Putifarovi, aj keï ho Putifar vsadil do alára  Hospodin je nad vetkým
a pri tom vetkom napåòa svoje zámery,
Lebo i prudký hnev èloveka a musí
chváli... ( 76,11). Ete nenastala
doba, kedy by boli dedièia pripravení pre
dedièstvo a dedièstvo pre dedièov. Ete
museli by egyptské tehelne tvrdou
kolou Abrahámovmu semenu, zatia¾ èo
uprostred hôr i údolí zas¾úbenej zemi dozrievala neprávos Amorejcov (1M 15,16
a 5M 11,11).
Aké je to pozoruhodné a hlboko pouèné. V Boej vláde sú kolesá v kolese
(Ez 1,16). Boh pouíva najrozmanitejie
prostriedky k splneniu Svojich nevyspytate¾ných plánov. Putifarova ena, faraónov vrchný èaník, faraónove sny, sám faraón, alár, trón, reaze, krá¾ovský peèatný prsteò, hladomor  vetko je Mu k neobmedzenému pouitiu a musí spolu pôsobi k uskutoèneniu Jeho predivných zámerov. Duchovne zmý¾ajúce srdce rado
premý¾a o týchto veciach. Rado sa prechádza rozsiahlou oblasou stvorenia
a prozrete¾nosti a rozoznáva vo vetkom
hybnú páku, ktorú pouíva vevedúci a vemocný Boh k rozvinutiu plánov Svojej
spasite¾nej lásky. Aj keï pri tom uvidíme
nejednu stopu hada, mnoho ráz i hlboko
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a ostro vyznaèené ¾apy onoho nepriate¾a Boieho a ¾udského, objavujeme mnoho nevysvetlite¾ného a nám nepochopite¾ného. Aj keï trpiaca nevinnos a triumfujúca zloba môe by zdanlivo dôvodom k mudrovaniu pochybovaèa v nevere, v pravde veriaci smie napriek tomu
s detinskou dôverou pevne trva v istote,
e ...Sudca celej zeme uèiní súd (1M
18,25). Dobre vie, e vdy blúdi skúmajúc
Jeho cesty slepá nevera, veï len Boh
vykladaè je sám Seba, nadarmo snaí sa
(vo¾ný preklad básne).
Nech je Bohu chvála za poteenie
a povzbudenie plynúce nám z takých
úvah. Potrebujeme ho na kadom kroku
putovania zlým svetom, v ktorom spôsobil
nepriate¾ tak hroznú biedu, kde zlé iadosti a váne ¾udí plodia trpké ovocie a kde je
cesta verného uèeníka tak drsná a neschodná, e púha prirodzenos by týmto
akostiam nikdy nemohla èeli. Len viera
vie úplne bezpeène, e v pozadí, za vetkým je Niekto, koho svet nevidí a ani na
Neho nedbá a s týmto vedomím smie pokojne poveda: Vetko je dobré a: Vetko bude dobré.
V úvodných riadkoch naej knihy jasne vystupujú naznaèené mylienky. Boia
rada sa koná a èiní vetko, èo sa Mu ¾úbi.
Nepriate¾ sa môe stava na odpor,
ale vdy sa preukáe, e Boh je silnejí.
Vetko, èo potrebujeme je to prosté, detské dôverovanie v Boha a odpoèívanie
v Jeho zámeroch. Nevera sa vdy skôr
díva na protichodne pôsobiace úsilie nepriate¾a ne na Boiu moc, ktorá vetko
privedie k svojmu cie¾u. Viera, naopak, sa
pozerá na Boiu moc, tým víazí a stále
sa teí hlbokému pokoju. Vdy má doèinenia s Bohom a s Jeho neomylnou vernosou. Nespoèíva na stále sa meniacich
pieskoch ¾udských vecí a pozemských
vplyvoch, ale na nepohnute¾nej skale
Boieho veèného Slova. Áno, tam je
sväté a bezpeèné miesto, v ktorom môe
viera odpoèíva. Nech príde èoko¾vek,
smie býva v tej svätyne sily.

KRESAN

Po Jozefovej smrti
A Jozef zomrel i vetci jeho bratia
a celé to pokolenie. Ale èo na tom? Èi
mohla smr ovplyvni plány ivého Boha?
Istee nie. Boh len èakal na urèitý okamik  na pravý èas, aby dal spolupôsobi
i najnepriate¾skejím vplyvom kona
Svoje vlastné zámery.

2M 1,8-10:
Potom povstal nový krá¾ nad Egyptom, ktorý neznal Jozefa. A povedal
svojmu ¾udu: H¾a, ¾udu synov Izraelových je viac ako nás, a je mocnejí ¾ud
ako my. Noe buïme opatrní voèi nemu, aby sa príli nerozmnoil, a stalo
by sa, keby povstala vojna proti nám,
e by sa pridal k tým, ktorí nás nenávidia, a bojoval by proti nám a vyiel
by hore zo zeme.
Tak rozmý¾a srdce. Ktoré sa nikdy
nenauèilo poèíta s Bohom. Neobnovené
srdce toho nie je schopné. No ak Bohu
vyhradíme miesto, ktoré Mu patrí, takéto
zmý¾anie zanikne. Podobné, na Bohu
nezávislé uvaovanie, plány a výpoèty,
sa môu zda rozumné, ale voveïte do
nich Boha a hneï sa ukáu ako holý
nezmysel.
No, preèo by sme mali dovoli svojej
mysli ovplyvòova ju takým mudrovaním
a takými plánmi, ktoré preto, aby mohli
budi zdanie pravdy, musí úplne vylúèi
Boha? To by bol, èo do podstaty a svojím
spôsobom prakticky ateizmus. Pokia¾ ide
o faraóna, vidíme, e dokázal presne
a dopodrobna zvái rôzne pravdepodobné monosti ¾udských vecí  rozmnoenie ¾udu, vypuknutie vojny, ich pridanie sa
k nepriate¾ovi a únik zo zeme. Vetky
okolnosti dokázal postihnú s neobyèajnou bystrozrakosou, ale nikdy ho nenapadlo, e by v tom vôbec mal èo èini
Boh. Ak na to bol len pomyslel, zvrátilo by
to vetko jeho mudrovanie a nad vetkými výpoètami by visel nápis: bláznovstvo.
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Nu je jasné, e vdy je to tak s chyráckymi výpoètami pochybujúcej mysle
èloveka. Boh je úplne vylúèený. Áno,
zdanlivá pravda a dôslednos takej chytrosti vyviera z toho, e nepoèíta s Bohom.
Akonáhle sa ale do vecí uvedie Boh, pôsobí to na vetko pochybovanie a neveru
ako smrtiaci dych. Bezboná myse¾ môe
by pyná na vlastnú múdros a chytros,
ale staèí, aby zachytila sebe mení záblesk blízkosti toho Poehnaného  hneï
je odhalená v plnej svojej nahote a biede.
O egyptskom krá¾ovi mono právom
poveda, e ve¾mi blúdil (Mk 12,24-27),
pretoe nepoznal ani Boha, ani Jeho nezmenite¾né plány. Nevedel, e u pred
storoèiami, o mnoho skôr ne ho Boh povolal k bytiu, Boie slovo a prísaha  tieto
dve nezmenite¾né veci (d 6,18)  bezpeène zaistili plné a slávne vyslobodenie
toho istého ¾udu, ktorý on chcel vyhladi.
To vetko mu bolo neznáme, preto boli
vetky jeho mylienky a plány zaloené
na úplnej neznalosti tej základnej pravdy
vetkých právd  toti, e BOH JE. Vo
svojej ialenej zaslepenosti myslel, e
svojimi opatreniami zabráni mnoeniu
tých, ktorým Boh s¾úbil, e ich bude ako
hviezd na nebi a piesku na morskom pobreí (1M 22,17). Preto neboli faraónove
chytré opatrenia nièím viac, ne planým
nezmyslom a nerozumom.
Najpoetilejí omyl, ktorého sa môe
èlovek dopusti je i, ako by nebolo Boha. Skôr, èi neskôr na kadého do¾ahne
mylienka na Boha a potom dôjde i na
zrútenie plánov a výpoètov. V najlepom
prípade to, èo je vykonané v nezávislosti
na Bohu, môe trva len v tomto èase. Ale
nikdy to nepresiahne a na veènos.
Vetko, èo je len ¾udské, akoko¾vek i pevné a skvelé alebo akoko¾vek pútavé, musí padnú pod chladnú moc smrti a rozpadne sa v tmavom, tichom hrobe. Hlina
musí prikry aj tie najlepie kvality a najskvelejiu ¾udskú slávu. Má na svojom èele vyrytú smrte¾nos, preto sú i vetky jeho plány pominute¾né. Oproti tomu vet-

ko, èo je spojené s Bohom a zaloené na
Bohu, pretrvá veky. ...Toto je moje meno na veky a to je moja pamiatka z pokolenia na pokolenie (2M 3,15 pozri aj
 135,13).
Preto je nezmyselné od slabého smrte¾níka, ak sa chce stava proti veènému
Bohu, vztiahnu svoju ruku proti silnému Bohu a postavi sa spurne proti
Vemohúcemu (Jb 15,25).

2M 1,11-12:
Preto postavili nad ním úradníkov,
ktorí vyberali dane, aby ho trápili svojimi bremenami. A ¾ud vystavil faraónovi mestá skladí, mesto Pitom
a Ramses. Ale èím viacej ho trápili,
tým viacej sa mnoil a tým viacej sa
roziroval. A hrozili sa synov Izraelových.
Vládca Egypta sa mohol rovnako
márne snai bojova svojou rukou proti
morským prívalom, ako nemohol zabráni
rozmnoeniu ¾udu, ktorý bol predmetom
Hospodinovho veèného predsavzatia.
Aj keï ustanovil úradníkov, niè nedosiahol. A vdy to tak bude, pretoe ...ten,
ktorý prebýva v nebesiach, smeje sa;
Pán sa im vysmieva ( 2,4). Kadý ¾udský i diablov odpor ponesie peèa veèného zahanbenia. To dáva srdcu blahý k¾ud
i uprostred vetkého, kde je vetko tak
zrete¾ne zahrotené proti Bohu a proti viere. Keby sme nemali onoho bezpeèného
uistenia, e i hnev èloveka a musí chváli, naa myse¾ by èasto bezmocne klesala pri poh¾ade na to, èo sa okolo nás
deje. Ale vïaka Bohu, my ...neh¾adíme
na veci, ktoré sa vidia, ale na veci,
ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa
vidia, sú doèasné; ale tie, ktoré sa nevidia, sú veèné (2K 4,18). A v sile, ktorú
toto vedomie dáva, smieme urèite hovori: Mlè Hospodinovi a èakaj na neho!
Nehnevaj sa na toho, ktorému sa darí
jeho cesta, na èloveka, ktorý robí falone ( 37,7).
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Ako jasne vystupuje v predloenej
kapitole najavo pravda týchto slov ako
o utlaèovaných tak i o utlaèovate¾ovi. Keby sa Izrael pozeral na veci, ktoré sa vidia, èo by videl? Faraónov hnev, ukrutných
úradníkov, neznesite¾né bremená, otrockú slubu, hlinu a tehly. Èo ale tvorili tie
veci, ktoré sa nevidia? Veèné Boie predsavzatie, Jeho nepochybné zas¾úbenia,
blíiace sa ráno spasenia, horiace sviece
Hospodinovho vyslobodenia. Aké sú to podivné protiklady. Len viera ich mohla pochopi a iba viera dokázala úbohým utláèaným Izraelitom prepoièa schopnos,
aby sa odvracali od dymiacej pece Egypta a zah¾adeli sa k zeleným nivám a vinièom pokrytým horám Kananejskej zeme.
Len viera sama bola schopná rozozna
v tých utlaèených otrokoch, lopotiacich sa
v egyptských tehelnách, dedièov spasenia a predmety zvlátneho záujmu, starostlivosti a priazne nebies, tých, na ktorých bolo neustále uprené Boie oko.
Tak tomu bolo vtedy a tak je tomu
i dnes. Chodíme vierou a nie videním
(2K 5,7). Ete sa neukázalo, èo budeme (1J 3,2). Tu sme von z domova
a vzdialení od Pána (2K 4,6). Sme skutoène ete v Egypte, ale v duchu sme v nebeskom Kanaáne. Viera uvádza srdce pod
mocný vplyv Boích nevidite¾ných vecí
a tým mu umoòuje povznáa sa nad
vetko, èo je tu na zemi, kde vládne smr
a temnota. Kie by kadý z nás mal takú
prostú, detsky dôverujúcu vieru, ktorá si
sadá k èistému, veènému prameòu pravdy a pije tam dúkami osvieujúcu vodu,
ktorá má moc znovu vzpriami umdlievajúcu duu a ktorá udie¾a novému èloveku
silu, ktorú potrebuje nutne k dokonèeniu
svojej cesty k nebesiam.

2M 1,17.21:
Ale baby sa báli Boha a neurobili tak,
ako im hovoril egyptský krá¾, le nechali chlapcov i... A stalo sa, keï sa
baby báli Boha, e im uèinil domy.

Posledné vere kapitoly poskytujú silne povzbudzujúce pouèenie v spôsobe
chovania dvoch bohabojných ien ifry
a Pue. Nechcú vykonáva krutý rozkaz krá¾a, ale srdnato sa stavajú proti jeho hnevu,
a preto im Boh uèinil domy. ...Lebo tých,
ktorí ma ctia, poctím a tí, ktorí mnou
pohàdajú, budú zneváení (1Sa 2,30).
Majme to stále na pamäti a pracujme za akýchko¾vek okolností pre Boha.

Ladislav Paluga

Cestou ivotem, roèník 23., 25. 5. 1964

PÁN MÔE STRATI
ZÁUJEM AJ O TEBA
Oj, aby aj bol niekto medzi vami, kto
by zamkol dvere, a neosvecovali by ste
nadarmo môjho oltára! Nemám vo vás
zá¾uby, hovorí Hospodin Zástupov,
a nechcem obetného daru z vaej ruky
(Mal 1,10).
S týmto Izrael iste nepoèítal. Tieto slová
proroka Malachiáa ho prekvapili. Ani ich
nenapadlo, e raz Boh prestane ma záujem o nich a ich obetné dary. Faloná bezpeènos sa pevne usadila v ich srdciach.
Po stároèiach si zvykli na prejavovanú Boiu dobrotu a zhovievavos. Nazdávali sa,
e ich Boh môe by k nim len zhovievavý,
trpezlivý a odpúajúci. Mysleli si, e Mu robia láskavos, keï Mu prináajú obetné dary. Aký od základu pomýlený bol ich názor!
Divíme sa tomuto ich jednaniu? Sme
my vak lepí od nich? Èi nebudeme prísnejí posudzovaní ako oni, pretoe hoci
máme väèiu známos, napriek tomu sme
im podobní vo svojom konaní? Apotol
Pavol píe o zvyku niektorých opúa
svoje zhromadenie. Èi toto nie je prejav nezáujmu o Boí ¾ud i o samotného
Pána? Èi sa nemôe takýmto sta, e raz
prestane ma Pán záujem o nich? Boha
nemono oklama, lebo èoko¾vek seje
èlovek, to bude i a (G 6,7).
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Roman Kopis

BOH ZJAVENÝ V TELE

(Slubu slovom brata Romana Kopisa
spracoval a upravil Daniel Moji)
Boh sa v Starom zákone neraz zjavoval.
V liste idom je o jednom Jeho zjavení
napísané nasledovné: Lebo ste nepristúpili k dotýkanému vrchu a horiacemu ohòom, k mrákave, ku tme, k víchrici, ku zvuku trúby a k hlasu slov,
èo tí, ktorí to poèuli, prosili, eby im
viacej nebolo hovorené slovo, lebo
nemohli unies to, èo sa im prikazovalo: Keby sa aj len zviera dotklo vrchu,
ukameòujú ho alebo prebodnú strelou.
A bolo to také strané to, èo videli, e
sám Moji povedal: Predesený som
a trasiem sa. (d 12,18-21)

Boia prítomnos
a jej prejavy
Boiu prítomnos na vrchu Sinai sprevádzali javy, ktoré mohol ¾ud vidie a poèu.
Èo videl ¾ud
Najprv sa chcem zastavi pri tom, èo videl
¾ud, keï im Pán Boh dával zákon. Videl
horiaci vrch, mrákavu, tmu èi víchricu. Neskôr, keï zo veteènosti niektorí odválivci nazreli do truhly zmluvy, ktorá bola
spojená s Boou slávou, v momente zahynuli. Nie nadarmo Pán Boh povedal Mojiovi, keï chcel vidie Boiu slávu, e ak
by niekto uvidel Jeho tvár, tak zomrie.
Èo poèul ¾ud
¼ud poèul zvuk trúby, ale aj hlas slov, ktoré tí, èo to poèuli, prosili, eby im viacej
nebolo hovorené slovo. Nemohli unies
to, èo sa im prikazovalo.

Boí zákaz
Napokon, keï Boh dával zákon, tak bolo
zakázané dotýka sa vrchu. Nielen èlo-

vek, ale ani zviera sa nemohlo dotknú
vrchu, èi dokonca len jeho kraja. Ak by sa
tak stalo, naskutku by zomreli.
Hoci to znie ve¾mi desne, Boh nie je
èlovek a stretnutie èloveka s Bohom malo
zmeni srdce ¾udu tak, aby malo Boiu
bázeò. V Jeho prítomnosti si nik nemohol
robi èo chcel. Na druhej strane Boh
pripravil i svojmu starozákonnému ¾udu
spôsob, ktorým sa mohol k nemu priblíi
prostredníctvom obetí, keï èlovek ¾utoval
svoje hriechy a bola za ne prinesená
obe. Vetky Boie zákazy boli ochranou
pred smrou, ktorá by bola logickým vyústením stretnutia nezmiereného hrienika
so svätým Bohom.

Boh zjavený v tele
Kým za dávna mnoho ráz a mnohým
spôsobom Boh hovorieval otcom v prorokoch, za posledných dní prehovoril v Synovi. Tak sa zaèína list idom. A prvý list
Jána zaèína slovami: Èo bolo od poèiatku, èo sme videli svojimi oèami, na èo
sme sa dívali a èoho sa nae ruky dotýkali, o slove ivota  a ten ivot sa zjavil a videli sme a svedèíme a zvestujeme vám ten veèný ivot, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám (1J 1,1-2) Uvedený
ver nám hovorí o tom, e Boie zjavenie
v Pánovi Jeiovi umonilo ¾uïom vidie
Ho, poèu Ho a aj sa Ho dotýka.
Pána Jeia videli mnohí a nezomreli.
V Òom sa zjavila Boia sláva tak, e bol
plný milosti a pravdy. Ján o tom napísal:
A On, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami a h¾adeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. (J 1,14)
Poh¾ad na Pána Jeia neznamenal smr,
ale ivot. Ïalej ¾udia mohli Pána Jeia
poèúva. Boli to slová ¾úbezné. Navye,
kým v Starom zákone keï Boh prehovoril, boli jeho slová napísané na kamenných doskách. Ale Pán Jei nielen hovoril Boie slová, ale bol Slovom zjaveným
v tele. On, Boh Slovo sa zjavil v ¾udskom
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tele. Ján napísal, e sa pozerali, e poèúvali, e sa dotýkali slova ivota. Napokon,
dotyk Pána Jeia nebol dotykom smrti,
ale dotykom ivota. Kým v Starom zákone sa nemohli dotknú ani len kraja vrchu,
Ján sa mohol oprie o hruï Pána Jeia.
Dotyk lemu rúcha Pánovho eny trpiacej
na krvotok bol dotykom uzdravenia, dotykom ivota. Vïaka Bohu za Jeho dar,
ktorý sa nedá vypoveda! Vïaka Bohu za
Pána Jeia, cez ktorého Boh prehovoril
a stále hovorí aj nám, lebo nás nechce
súdi, ale nám chce da ivot.
Milý èitate¾, prijmi tento dar Boej lásky, prijmi vierou a pokáním Pána Jeia!

Frantiek Jan Køesina

Ze slov pravdy a lásky,
roèník V., apríl 1921, èíslo 3-4

SEDEM OBDOBÍ
...skrze ktorého uèinil aj veky... (d
1,2) Známe sú Bohu od veku vetky
jeho diela (Sk 15,18).
Sväté Písmo hovorí o rôznych vekoch, èie èasových úsekoch, v ktorých Boh skúal poslunos èloveka ku svojej zjavenej
vôli v tom období. No u i pred stvorením
èloveka Boh uèinil skrze Syna rôzne obdobia. A keï bude nové nebo a nová zem
a potom veènos, aj tá bude èlenená na
veky Ef 3,21: ...tomu sláva v cirkvi
v Kristu Jeiovi po vetky pokolenia
veku vekov. Ameò. O týchto vieme málo. Ale o obdobiach, v ktorých jednal Boh
s èlovekom, vieme dos.
Písmo rozoznáva sedem období. Pä
u prelo, my ijeme v iestom, ktoré sa
chýli ku koncu, za ktorým príde posledné,
siedme, v ktorom sa zaèína plnos èasov
(Ef 1,10) na zemi, no bude trva aj na novej zemi a v novom nebi. Do tejto plnosti
èasov ústia vetky Boie plány i tajomstvo Jeho vôle, ktoré odhalil veriacim:
...oznámiac nám tajomstvo svojej vôle pod¾a svojej ¾úbosti, ktorú si predu-

loil v sebe cie¾om správy plnosti èasov dovedna sobra vetko v Kristovi,
to, èo je na nebesiach i to, èo je na
zemi... (Ef 1,9-10).
Z tohto je zrejmé, e Boie èlenenie
musíme ma na mysli a repektova ho.
Sám Pán Jei je v tom príkladom. Keï
bol v sobotu v Nazarete v synagóge a èítal z Izaiáa 61,1-2: Duch Pána Hospodina je na mne, pretoe ma pomazal
Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium; poslal ma... vyhlási
rok milosti Hospodinov..., tak presne
tu prestal a ïalí text neèítal. Preèo? Pretoe obsah ïalích slov proroka Izaiáa:
...a (vyhlási) deò pomsty náho Boha... sa týkal veku, ktorý bude nasledova po veku milosti. Pán Jei tak vyjadril,
e sa práve naplnila tá prvá èas proroctva, e pod¾a slov proroctva práve vyhlásil vek Boej milosti. On poznal Boie èlenenie vekov a vedel èo patrí k Jeho prvému, a èo k Jeho druhému príchodu na
svet. A tomu sa musíme aj my nauèi, ako
mnohí verní uèitelia v Cirkvi Pána Jeia
pred nami. A. Saphir podáva vo výklade
k listu idom na str. 130 krátky preh¾ad
vetkých siedmich období:
1. Rajské obdobie alebo doba nevinnosti.
2. Obdobie svedomia alebo doba pred
potopou.
3. Noeho obdobie alebo doba po potope.
4. Abrahámovská doba.
5. Vek zákona alebo Mojiovská doba,
tie nazývaná levitskou.
6. Obdobie Cirkvi alebo Svätého Ducha.
7. Vek kra¾ovania Krista na zemi.
No boli aj iní uèitelia, ako napr. nepodpísaný autor èlánku Preèo má svojich sluobníkov v publikácii Pravdivé slovo.
Ten píe na str. 44 o vekoch, e je to jedovatý plod darbystického extrému. Tento názor pochádza od nemeckého luterského
farára v publikovanom spise: Die Sekten
und Kirchen der Gegenwart  Sekty a cirkvi súèasnosti. No také ojedinelé hlasy proti uèeniu o vekoch, ktoré uèinil Boh skrze
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Syna (d 2,1-2), nemajú váhu. Medzi tými, ktorí prili k Dávidovi do Hebrona
...aby obrátili krá¾ovstvo Saulovo k nemu pod¾a slova Hospodinovho (1Pa
12,23), bolo tie dvesto knieat zo synov
Izachárových, ktorí rozumeli èasom (1Pa
12,32). Izraelské dejiny sa mohli celkom
inak vyvíja, keby Pán Jei, Syn Dávidov,
v dobe svojho prvého zjavenia, naiel medzi svojím ¾udom viac zo synov Izachárových, ktorí by rozumeli èasom. Pokrytci, tvárnos zeme a neba viete skúma
a posúdi, a akoe potom tohto èasu
neskúmate? (L 12,56). A ked¡ sa priblíil a uvidel mesto, zaplakal nad ním
a povedal: Ó, keby si aj ty bolo poznalo, a to aspoò v tento tvoj deò, èo je
k tvojmu pokoju! Ale teraz je to skryté
pred tvojimi oèami! Lebo prídu na teba
dni, e tvoji nepriatelia nahádu okolo
teba val a obk¾úèia a a zovrú a zo
vetkých strán a zrovnajú a so zemou
i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameò na kameni, pretoe si nepoznalo
èasu svojho navtívenia (L 19,41-44).

1. Obdobie nevinnosti
Èlovek bol stvorený dobrý a postavený
do raja, do nepokvrneného prostredia.
Mal si podmani zem a panova nad Boím stvorením niím od èloveka. Dostal
za pokrm obilniny a ovocie zo vetkých
stromov. Mal obrába rajskú záhradu
a strái ju.
A bol postavený pred jednoduchú
skúku: Nemal jes zo stromu vedenia
dobrého a zlého. Napriek varovaniu, e
neposlunos konèí smrou  predsa neveril Bohu a neposlúchol, pretoe otázkou satanovou a jeho prehlásením v òom
vznikla pochybnos o Bohu a iados po
otvorení oèí, po ve¾kosti bohov a po poznaní dobrého a zlého. Èlovek v skúke
neobstál. Ukázal nespo¾ahlivos. Padol
a stal sa smrte¾ným.
To prvé obdobie sa konèí pádom èloveka a Boím súdom  vyhnaním èloveka
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z raja a zamedzením prístupu k stromu
ivota. Okrem toho: satan je zloreèený;
ena potrestaná; mu potrestaný a zem
zloreèená pre èloveka. A vyhnal èloveka a osadil cherubínov od východnej
strany záhrady Édena, a to s plamenným meèom plápolajúcim strái cestu
ku stromu ivota (1M 3,24).

2. Obdobie svedomia
V mnohých jazykoch znamená svedomie
to, èo v slovenèine: s vedomosou a s vedomím.
Èlovek odiiel z raja s vedomosou
dobrého a zlého a s vedomím poèutého
Boieho slova. Bol postavený pod vedenie Boieho slova a svedomie  bez vrchnosti a zákona. V tejto dobe stál pred
novou skúkou: mal kona dobré a vystríha sa zlého. A k Bohu pristupova ako
padlé stvorenie prostredníctvom obeti, t. j.
s vyznaním, e ako padlé stvorenie potrebuje, aby bol za neho poloený ivot. Boh
rozhodne musel hovori o obetiach, lebo
Ábel by inak nemohol vierou prinies lepiu obe ne Kain. Kde je viera, tam musí
by prv Boie slovo.
Nebola vrchnos, ktorá by panovala
prostredníctvom zákonov. Èlovek sa riadil
svedomím, ktoré mu hovorilo, èo je dobré
a zlé. Lene v jeho u vtedy zlej prirodzenosti, nebolo moné vyvoli si dobré
a zavrhnú zlé. Výsledok tejto skúky opisuje 6. kapitola Genesis. ¼udská zlos sa
rozmnoila a z ¾udského srdca vychádzalo len zlé po celý èas, a sa zem naplnila
bezprávím a ukrutnosami (1M 6, 5.11-12).
¼udská prirodzenos sa ukázala skrz naskrz hrienou.
Preto povedal Boh Noachovi, ktorý jediný bol v tomto veku svedomia pred Bohom spravodlivým: Koniec kadého tela priiel predo mòa, lebo zem je plná
ukrutností od nich, a h¾a, skazím ich aj
so zemou (1M 6,13).
A tak aj toto druhé obdobie konèí súdom  potopou.
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3. Obdobie po potope,
vek ¾udskej vlády,
panovania
Toto obdobie sa zaèína Noachom potom,
keï vyiel z korábu a konèí zmätením
jazykov (1M 11). Systém ¾udskej vlády
ako prostá zodpovednos bude trva a
kým zavládne Pán Jei. V treom období
postavil Boh èloveka opä pred novú
skúku na základe zmluvy, ktorú uzatvoril
s Noachom a jeho potomstvom. ¼udská
spoloènos mala sa spravova vrchnosou a to v spravodlivosti. Boh vloil správu do rúk èloveka a èlovek bol a dodnes
je za to, ako vládne, zodpovedný.
V tejto skúke neobstálo prvé potomstvo Noacha. Miesto pre Boha, vládli pre
seba: ...uèiòme si meno... (1M 11,4).
Rozmáhala sa modlosluba a len jednotlivci ili pred Bohom, ako napr. Melchisedech. A tak Boh ukonèil toto obdobie súdom: jednu reè, ktorou dovtedy vetci ¾udia hovorili, rozdelil na mnostvo jazykov
a rozptýlil ich po jazykových skupinách do
mnoho národov.
Èo sa týka zodpovednosti vládnutia,
v nej neobstál ani Izrael a ani národy.
Vetci pouívali vládu pre svoj zisk a nie
pre Boha. Boh preto Izrael podrobil pod
vládu pohanov v Babylone. Odvtedy je
vláda v rukách národov ale bude ukonèená. Vetky systémy vlády budú znièené
a na zemi zavládne Krá¾ spravodlivosti
a pokoja, Pán Jei: ...Boh nebies ustanoví krá¾ovstvo, ktoré nebude skazené nikdy a na veky. A to krá¾ovstvo
nebude ponechané inému ¾udu. Rozbije vetky krá¾ovstvá na prach a uèiní
im koniec, ale ono bude stá a na veky. Lebo si videl, e sa od vrchu odtrhol kameò, ktorý nebol v rukách, a rozbil na prach elezo, meï, hlinu, striebro i zlato (Da 2,44-45) a vetky národy
budú súdené, keï zostúpi z neba, aby
zavládol v spravodlivosti:
A keï príde Syn èloveka vo svojej
sláve a vetci svätí anjeli s ním, vtedy

sa posadí na tróne svojej slávy, a zhromadené budú pred neho vetky národy, a oddelí ich, jedných od druhých,
ako pastier odde¾uje ovce od kozlov,
a postaví ovce po svojej pravici a kozlov po svojej ¾avici. Vtedy povie Krá¾
tým, ktorí budú po jeho pravici: Poïte,
poehnaní môjho Otca, vládnite dediène krá¾ovstvom, vám pripraveným od
zaloenia sveta. Lebo som bol hladný
a dali ste mi jes; smädný som bol,
a dali ste mi pi; hosom cudzincom
som bol, a prijali ste ma; nahý a odiali
ste ma; nemocný som bol a navtívili
ste ma; v alári som bol, a prili ste za
mnou. Vtedy odpovedia spravodliví
a rieknu: Pane, kedy...? A Krá¾ odpovedajúc riekne im: Ameò vám hovorím, e nako¾ko ste to uèinili jednému
z týchto mojich najmeních bratov,
mne ste uèinili. Potom povie tým po ¾avici: Iïte odo mòa, zloreèení do veèného ohòa, pripraveného diablovi a jeho
anjelom. Lebo... nako¾ko ste toho neuèinili jednému z týchto najmeních, ani
mne ste neuèinili. A títo pôjdu do veèného trápenia, ale spravodliví do veèného ivota (Mt 25,31-46).

4. Obdobie zas¾úbenia
Zaèína sa vyvolením Abraháma a konèí
vydaním zákona. Boh si vyvolil Abraháma, oddelil ho a dal mu zas¾úbenie a uèinil s ním zvlátnu zmluvu, zmluvu milosti
úplne bezpodmieneènú a nezruite¾nú.
Ani zákon, ktorý bol vydaný neskôr, nezruil túto zmluvu s Abrahámom (G 3,15-18).
Táto zmluva sa ete len naplní. Ale ¾ud,
s ktorým Hospodin jednal pod¾a zas¾úbenia, pohrdol zas¾úbenou zemou (2M 14,11;
15,24; 16,2-3; 17,3-4), a neobstál v skúke a jeden pád nasledoval druhý, ako vidíme v predchádzajúcich kapitolách i pred
nimi. Vzbura, nevïaènos, nevera, tvrdé
srdcia  tam sa ukázal ¾ud, ktorý mal by
krá¾ovským kòazstvom a svätým národom. Preto musel by vydaný zákon.
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5. Obdobie zákona
Zaèalo sa prijatím zákona a skonèilo ukriovaním Pána Jeia. Zákon bol daný výhradne Izraelu, èo je zrejmé z nasledovných miest Písma (2M 19,3-5; 20,2; R 2,14
a iné). Èlovek bol postavený pred skúku:
Aby slúil Hospodinovi pod¾a zákona a jeho ustanovení: Moje súdy budete èini
a budete ostríha moje ustanovenia,
aby ste v nich chodili..., ktoré keby èinil èlovek, bude nimi i (3M 18,4-5).
Zákon mal aj ten úèel, aby priviedol
¾ud k poznaniu hriechu a k prijatiu Mesiáa. Ale èlovek sa znova ukázal ako
úplne neschopný, màtvy vo vinách a hriechoch. Celé dejiny Izraela sú dôkazom
jeho prestupovania zákona a blúdenia
v zlých srdciach (2Kr 17,7-17; Sk 7,51-53).
Miesto slúenia Bohu slúili modlám, a keï
priiel Ten, ktorý ho jediný zachovával,
tak Ho chceli kameòova a nakoniec Ho
spolu s pohanmi ukriovali. Následok toho bol katastrofálny: idia ranení duchovnou slepotou a ich rozptýlenie z vlasti.

6. Prítomná doba milosti
Zaèala sa zoslaním Svätého Ducha
a skonèí sa vytrhnutím Cirkvi do oblakov
a dobou ve¾kého súenia.
Skúka, pred ktorú je postavený èlovek je: Viera v Pána Jeia Krista, èi prijatie Ho ako Spasite¾a. Uverením, èi prijatím Pána Jeia je èlovek spasený a prenesený zo smrti do ivota. Potom nasledujú dobré skutky, ako ovocie spasenia
za vedenia Slova a Svätého Ducha, ktorého obdrí èlovek pri uverení. Kresana
charakterizuje: sluba pre Boha a oèakávanie Boieho Syna z neba. Svetskí ¾udia
èakajú akýsi socialistický raj  a Pána slávy a Kniea pokoja a Krá¾a spravodlivosti zavrhujú. Ako minulé obdobia, tak i toto
bude konèi katastrofou. Narastajúci zmätok a nepokoj vidíme u dnes medzi tými,
ktorým nie je Pán Jei Spasite¾om. Veobecné odpadnutie od Boích zásad napreduje i medzi vyznavaèmi kresanstva.

Toto obdobie bude ukonèené vytrhnutím
Cirkvi, vetkých, ktorí uverili a prijali Pána
Jeia Krista a dobou ve¾kého súenia.

7. Vek krá¾ovstva
Zaèína sa zjavením Pána Jeia v moci
a sláve: A keï príde Syn èloveka vo
svojej sláve a vetci svätí anjeli s ním,
vtedy sa posadí na tróne svojej slávy... (Mt 25,31). Skonèí sa súdom nad
vzbúrencami  ohòom z neba od Boha
a spálením satanových vojsk, zánikom neba zeme a súdom nad màtvymi pred Ve¾kým bielym trónom. Toto krá¾ovstvo nebude znièené, lebo je veèné (L1,33; 1K 15,24).
V tejto dobe bude èlovek pod priamou,
poehnanou vládou Pána Jeia. Satan
bude poèas 1000 rokov Jeho krá¾ovstva
zviazaný a uzavretý do priepasti. Èlovek
bude postavený do skúky, aby slúil
Jemu bez strachu a bez vplyvu satana
v svätosti a spravodlivosti pred Jeho tvárou po vetky dni svojho ivota (L 1,7275). Slas a blaenos tejto sluby bude
zakúa Izrael a ve¾ká èas ¾udí z národov. Ale koniec koncov, èlovek sa zas len
ukáe ako èlovek. Lebo akonáhle bude
satan na krátky èas prepustený z priepasti, nájde prirodzené srdce èloveka pripravené k zlému ako prv, a satan ¾ahko
zvedie národy k boju proti Pánovi a Jeho
svätým. Tak sa ukonèí i toto obdobie súdom, ako aj vetky obdobia predtým.

Záver
Uèíme sa, e Boh jednal s ¾uïmi v kadom veku osobitým spôsobom. V piatom
veku bol daný zákon, ktorý bol pestúnom ku Kristovi. Zákon nebol zvestovaný
v iadnom inom veku a vydaný iadnemu
inému národu, len Izraelu.
My, ako Boie deti a údy Cirkvi Pána Jeia, nie sme pod zákonom. ia¾, mnohé
due si to myslia. My sme postavení pred
skúku, aby sme sa riadili zjavenou Boou vô¾ou vo vetkom, a to ako v osobnom ivote, tak aj v zhromadení. Ná i-
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vot patrí Bohu. Za oboje sme zodpovední. A preto musíme raz z toho vyda poèet.
Lebo aj nám je zvestované to nevystihnute¾né bohatstvo Kristovo a je nám vysvetlené: ...èo a aká je to správa tajomstva
skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril vetko skrze Krista Jeia, aby bola

teraz skrze cirkev oznámená knieatstvám a mocnostiam v ponebeských
oblastiach prerozmanitá múdros Boia
pod¾a preduloenia vekov, ktoré to
preduloenie uèinil v Kristu Jeiovi,
naom Pánovi (Ef 3,9-11)  pre teba i pre
mòa, aby sme sa Jeho uloením riadili.

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

Josef Kurz

Kresan, roèník III., jún 1950, èíslo 6

PRAVDA A LÁSKA (2)
Prvý a ve¾ký triumf Boej pravdy nad
hrienikom je to, e v jej svetle poznáva
seba. Snáï po prvý raz v ivote. Je v tom
toti zvlátny paradox, e èlovek poznáva
seba a naposledy a nie najskôr, ako by
sme oèakávali. Ako ¾ahko zistí chybu na
druhom! S akým bystrozrakom vniká aj
do skrytých pohnútok srdca svojho
blíneho! Ale keï ide o vlastnú osobu,
zrazu je ako slepý. Èím to je? Nie je to niè
iné ako pýcha, v ktorej sa èlovek povyuje nad svojho blíneho a povauje sa
akosi za bytos z trochu iného, lepieho
pôvodu, ne je jeho blíny. Tým je okamite daná dvojaká úroveò poh¾adu a dvojaké meradlo. Èo sa hodnotí u blíneho
ako zlos, to je u teba spravodlivý hnev,
èo je u blíneho lakomstvo, to je u teba
múdra etrnos, èo je u blíneho márnotratnos, to je u teba tedros a ve¾korysos. Iba pýcha vytvára túto podvojnos
videnia a posudzovania, v ktorej èlovek tú
istú vec, ktorú súdi u blíneho ako hriech,
interpretuje u seba ako cnos. Bohu potom nezostáva niè iné ako pokori pýchu
takého èloveka, niekedy i hlbokým pádom,
aby poznal, e nie je lepí ako jeho otcovia, ako povedal Eliá vo svojom poníení
na púti. Najneúprosnejí lovci ¾udských

chýb sa èasto menia na zhovievavých
a láskavých pastierov, keï poznali na vlastnej koi, e sú tie len prach a popol, e
sú poddaní tým istým biedam ako iní.
Nemyslime si ale, e Boh pouíva takýto prostriedok ako prvý. Nie. To je krajný prostriedok nápravy. Predovetkým
usiluje o to, aby bol èlovek poníený svetlom Jeho pravdy. Predtým, ne pole Jonáa kvôli prekoleniu do brucha ve¾kej
ryby, hovorí k nemu svoje slovo.
Jedným takým èlovekom, ktorého Boh
a do prachu poníil iba svojim zjavením,
je aj prorok Izaiá. Aj tento mu dokázal
vyslovova svoje beda skôr nad druhými,
ne sám nad sebou, pretoe ako ja i ty
videl o moc ¾ahie chyby cudzie ne svoje
vlastné. Potreboval trochu viac pokory,
preto ho Boh poníil, a to tak, e ho jedného dòa postavil do plného svetla svojej
svätosti, v ktorej prorok poznal plnú pravdu o sebe a vyslovil koneène beda sám
nad sebou. U sa toti nemeral s ¾uïmi,
ale samým Bohom. Od tejto pravdy, ktorá
mu zaiarila vo svetle vysokého a vzneeného Boieho trónu, bola obrátená jeho pozornos k oltáru Boej milosti, kde
mu bola zjavená Boia láska. A tak vidíme, e Boh poniuje èloveka svojím slovom a svetlom svojej pravdy len preto,
aby ho mohol znovu povýi tým, e mu hlbím a plním spôsobom zjaví svoju lásku.
Najvyím zjavením Boej lásky a pravdy je Kristov krí. Tu najlepie vidíme, èo
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je Boia láska, tu tie najlepie vidíme, èo
je svetlo svätosti. Z tých siedmych slov,
ktoré vyriekol na kríi Pán uprostred bolestí, hrôz a múk, iari nám plné svetlo
Boej lásky a svätosti.
Je to predovetkým Otcova láska, na
ktorú sa Syn odvoláva svojím prvým výkrikom: Otèe, odpus im, pretoe nevedia, èo robia! Nikto nepozná lepie
Otca ne Syn, nikto teda nemohol vyslovi prosbu, ktorá by bola lepie v súlade
s Otcovým srdcom, ne je práve táto prosba. Predstav si: veèný Boh posiela svojho
milovaného Syna a èlovek ho povesil na
krí ako zloèinca. A namiesto horkej kliatby, miesto zloreèenia, ktoré by na hlavy
hrienikov zvolávalo spravodlivú a plne
zaslúenú odplatu, poèuje prosbu za odpustenie. Nu, to je zjavenie Otcovej lásky, lebo Syn prosí v dokonalom súzvuku
svojho srdca so srdcom Otcovým.
A druhé slovo kría zjavuje lásku
Synovu, ktorá je rovnako silná a rovnako
nepochopite¾ná ako láska Otcova. Je tu
biedny lotor, ivot zruinovaný hriechom
a vyvrhnutý ¾uïmi na smetisko sveta,
koris diablova. A práve túto trosku si
vyvo¾uje Kristus, aby na nej dokázal moc
svojej lásky, ktorá najzúfalejiu zrúcaninu
dokáe vybudova na chrám Svätého
Ducha, a to v okamihu. To, èo hriech, diabol a svet nièili, pokvròovali a pustoili
po celý ivot mnoho rokov, to tvoriaca
Kristova láska buduje v jednom okamihu.
Ete dnes bude so mnou v raji, to je
ve¾ké slovo, ktoré peèatí stvorite¾ský èin
Lásky Synovej, ktorá èiní vetko nové.
Tie láska Svätého Ducha sa tu zjavuje, a to v treom slove kría. ena, h¾a,
tvoj syn  H¾a, tvoja matka! To sú
slová, ktoré zakladajú novú rodinu na základe poslunosti Pánovej vôli. Ale nie sú
to slová len k Márii a Jánovi. Je to zároveò zjavenie tej lásky, ktorá zaloila na
Letnice krstom Ducha novú rodinu, nebeský Jeruzalem, ktorý je matkou vetkých nás. A niè iné sa v tejto rodine nerobí, ako to, e sa tu kadý uèí poslunosti
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Pánovej vôli, pretoe ktoko¾vek, kto
èiní Boiu vô¾u, to je môj brat i sestra
i matka, hovorí Pán.
Pod kríom vak stojíme aj v plnej iari Boej pravdy, Boej svätosti. Môj Boe, môj Boe, preèo si ma opustil?
Tak volá svätý Boí Syn z hlbín svojho
utrpenia. To je výkrik trpiaceho Mesiáa,
ako ho poznáme z Matúovho evanjelia.
A je to zároveò zjavenie Boej svätosti,
ktorá je cele oddelená od hriechu ako
svetlo od temnosti. Aké je spojenie medzi
ivotom a smrou, èi svätosou a hriechom? Nijaké. Tu je jednoduchá odpoveï
na to preèo, ktoré zaznelo z úst Pána,
keï sa na Neho ako zástupcu hrienikov
valili vlnobitia Boieho hnevu. Ale Boia
svätos, oddelená od hrienikov, má svoj
náprotivok vo svätosti dokonalého Èloveka, ktorý túi po svojom Bohu, ako jeleò
po pramenitých vodách a po tom, aby sa
naplnili Písma, a tak bol oslávený Boh ako
pravdovravný. íznim, volá Kristus, aby
sa naplnilo Písmo. H¾a, to je svätý smäd
dokonalého Kristovho èloveèenstva, ako
ho poznáme z Lukáovho evanjelia.
Kristus je dokonalý sluobník. Tak nám
Ho vykreslil evanjelista Marek. A tento Boí sluobník, na ktorého sa Boh mohol
úplne spo¾ahnú, speèatil svoje ivotné dielo slávnym: Je dokonané! Toto slovo
ukazuje, e svätos je silná a vytrvalá a
do konca. Neuteèie od svojej ivotnej úlohy,
nezanecháva svoje dielo nedokonèené,
prekonáva vetky prekáky, nástrahy a nebezpeèenstvá cesty, kým nedosiahne
cie¾. To je svätos Boieho sluobníka.
Úplne opaèný je zorný uhol evanjelistu Jána. Ten zobrazuje Krista ako Boieho Syna, ktorý je Pán vetkého. A h¾a,
posledné slovo kría nám ukazuje na svätos Syna a Pána, èo je zasa náprotivok
svätosti sluobníka. Otèe, do tvojich
rúk kladiem svojho ducha, hovorí Pán
v okamihu svojej smrti. Týmto slovom zjavil svoju svätos ako veèný Boí Syn. Priiel na svet od Otca, vykonal jeho vô¾u,
neuchýlil sa ani o vlas z cesty vytýèenej
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Boou radou a Písmom a teraz zas opúa svet a ide ku svojmu Otcovi, aby plne
odpoèinul v Jeho náruèí. Tu je najvyie
zjavenie svätosti, Èo je svätos? Je to
velebné odpoèívanie v náruèí a na srdci
milovaného Otca, slávnostné vinobranie
lásky, v ktorej nieto strachu, ve¾ká sobota
srdca, ktoré odpoèinulo v plnej dôvere
v Otca, milostivé leto due, ktorá je plná
nebeského bohatstva, slobody a pokoja,
ktorý prevyuje kadý rozum. Je to oddanos Boieho knieaa, ktorý vetky krivdy i celé svoje dielo porúèa Otcovi, ktorý
spravodlivo súdi a múdro riadi.
H¾a, to je Kristov krí: dokonalé zjavenie toho, èo nám ráèila darova láska
Otca, Syna i svätého Ducha v plnom súzvuku so svojou svätosou, ktorej ¾úbezný harmonický tvorhlas sa vznáa v osobe a charaktere svätého Boieho Syna
nad prosbami a chaosom hriechu ako
kedysi rozkaz svetla nad neladnou a pustou zemou.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 5. 1. 1949

PROROKUJ NÁM KRISTE
Prorokuj nám, Kriste, ktorý a uderil!
(Mt 26,68)
Toto bola jedna z tých otázok, na ktoré
Pán nedal odpoveï. Jeho muèitelia si
mysleli, e nevedel, kto Ho udrel. Prirodzený èlovek si zapamätá kadú krivdu,
ktorú mu kto spôsobil. Mnohí ¾udia vedia
úplne presne, kedy im kto ublíil. Na láskavé prejavy zabudli, ale na krivdy nikdy.
Boie deti ¾ahko upadnú do takého
stavu, e skoro stále hovoria len o tom,
kde a aké údery im kto utedril. Aký krásny príklad máme v naom Pánovi. Nikto
sa nesmel dozvedie z Jeho úst o tom,
kto Ho udrel. On nepouil svoju vevedúcnos na to, aby ukázal, e vie kto Ho bil.
Jeho nepriatelia si to iadali, ale On ml-

èal. Aj takýmto spôsobom nám hovorí:
Uète sa odo mòa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Aj na tento skutok sa vzahujú
Jeho slová: Zanechal som vám príklad.
Nasledujme Jeho ¾apaje. Uème sa
mlèa o krivdách, ktoré nám spôsobia ¾udia a hovorme o vetkom dobrom, ktoré
nám urobili. Majme myse¾, aká bola v naom Pánovi v hodine najaieho utrpenia.

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 23., 26. 1. 1964

OBE ZA HRIECH
...To je obe za hriech (3M 4,24).
Spojenie èloveka s Bohom je moné len
pod¾a Boích mylienok. Boh rozrieil
otázku naich hriechov pod¾a Svojej dokonalej známosti, nie pod¾a naej nevedomosti. Boie poiadavky boli splnené Kristovým dielom v Jeho ivote aj na
kríi. U len samotná skutoènos, e èlovek i nevedome vykoná hriechy dokazuje,
e èlovek nemôe riei zloitý problém
hriechu, o ktorom ani nevie.
Neodstránený hriech marí obecenstvo
s Bohom a kazí svedectvo o Kristu. Kristus bol bezvadný v zápalnej obeti, i v obeti za hriech. V zápalnej obeti vyhovuje Boej láske a zá¾ube, v obeti za hriech ¾udskej
potrebe. Zápalná obe bola dobrovo¾ná,
obe za hriech povinná. V zápalnej obeti
hovorí Pán: Èi nemám pi kalich, ktorý
mi dal Otec? (J 18,11). V obeti za hriech
hovorí: Môj Otèe, ak je moné, nech
odíde odo mòa tento kalich (Mt 26,39).
Vzkladaním rúk na zápalnú obe bol
obetujúci stotonený s nepokvrnenou
obeou a prijatý Bohom. Vzkladaním rúk
na obe za hriech boli hriechy obetujúceho prenesené na hlavu obeti. Vkladaním
rúk na Krista On berie na seba nae
postavenie so vetkými následkami, aby
sme my dosiahli Jeho postavenie so
vetkými dôsledkami.
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Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Anonym

Cestou ivotem, roèník 18., 27. 3. 1959

MODLITBA
Z HÅBKY SRDCA
(upravené)

Keï práhnuc zvíjala sa vo mne moja
dua, rozpomínal som sa na Hospodina, a moja modlitba prila k tebe do
chrámu tvojej svätosti (Jon 2,8).
Jonáova modlitba vychádzala z håbky
srdca. Nebol to len strach o ivot, ktorý
do¾ahol ne jeho duu, ale aj hlboká ¾útos
nad vlastnou neposlunosou. Niekedy
Boh uvedie aj nás do podobnej situácie
a vtedy sa aj z håbky náho vnútra ozve
volanie k Bohu.
V naich ivotoch prechádzame rôznymi hlbinami: nemocou, strachom o svoj
ivot alebo ivot najbliích, súením
alebo prenasledovaním pre Krista. Niekedy sa tak ako Jonáova aj naa dua
dostane do hlbiny súenia a úzkostí
pre hriech a neposlunos. Ak vtedy
voláme z håbky srdca, aj naa modlitba
vystúpi k Bohu do chrámu Jeho svätosti. A Boh je verný a spravodlivý, aby
nám ich odpustil a vyviedol nau duu
z úzkosti do pokoja.
No jestvujú aj povrchné modlitby bez
úèasti srdca. Slová bez viery. Tie nie sú
¾úbe Bohu a nedosiahnu nebo. Len modlitby viery vstupujú pred tvár Boiu.
V Zjavení Jána sú pred Baránkom
dvadsiati tyria starci. Padajú na svoju
tvár a v ich rukách je harfa a zlatá èaa
plná kadidla, èo sú modlitby svätých
(Zj 5,8). Sú tam i nae modlitby?

Ján Siracký

Cestou ivotem, 6. 2. 1971

OÈAKÁVANIE
NA BOHA
Na Boha mlèiac, oèakáva moja dua...
on je mojou skalou a mojím spasením,
mojím vysokým hradom ( 62,1-2)
Ve¾mi vánou úlohou, ktorej sa máme
nauèi je, aby sme vo vetkom poèítali
s Bohom. Máme veri, e ten, ktorý nás
obdaroval vierou, nás nemôe sklama.
Buïme si istí, e tí, ktorí oèakávajú na
Hospodina, nemôu by zahanbení. Uème sa privlastòova si vierou vetko, èo
nám Pán u teraz chce da. Verme, e
keï Ho prosíme o nieèo pod¾a Jeho vôle,
e máme prosby naplnené. To znamená
oèakávanie na Hospodina.
Keï je nae srdce v súlade s Boou
vô¾ou, potom sa nám aj z mnohých
ciest ukáe tá pravá. Zaznie nám jasne
Boie: Toto je cesta, choïte po
nej. On i keï nám zatvorí jedny dvere, vzápätí nám otvorí druhé, aby sme
nimi voli alebo vyli.
Keï budeme pouíva toto Boie
vedenie, poznáme s celou istotou, e
Boie uloenie pre nás bolo vdy to
najlepie. On nás viedol spo¾ahlivo aj
v najzloitejích situáciách a okolnostiach.
Takto, keï si to uvedomujeme, aj
my vyznávame s vïaènosou: Na Boha mlèiac, oèakáva moja dua. On
je i nám vysokým a pevným hradom.
To sa nauèíme len v praktickom ivote.
Nu verme, mlème a èakajme na Pána.
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Keï vy zostanete
v mojom slove, vpravde ste
mojimi uèeníkmi... (J 8,31).
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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