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Ja, ja som Hospodin, a niet spasite¾a okrem mòa.
Ja, ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba
a nespomínam na tvoje hriechy (Iz 43,11.25).

blok 35 + obálka.qxd

17.5.2022

10:29

Page 2

KRESAN

2

OBSAH
Úvod

Èiòte pokánie a verte v evanjelium (M. Vyhnánek)

Zotrvávali v uèení apotolov a v spoloènom bratskom
obecenstve  viera pôsobiaca skrze lásku
Kadý sa skloní pred Bohom (M. Moucha)
Pán Jei, Boh udrovate¾, oèistite¾ a ... (A. Saphir)
Hriech proti blínemu (J. Siracký)
Hriech z nedopatrenia (J. Siracký)
Uèenie o predurèení (J. Kurz)
Nebeský otec vie (J. Siracký)
Ktorá je tá pravá cirkev? (H. Pickering)
Ktorí pracujú v slove a v uèení (J. Siracký)
To jedno èiním (J. Siracký)
Pole lenivého mua (M. Stanìk)
Sme lepí ako oni? (L. Paluga)
Dom ktorý vonia (R. Stráòava)
Poznámky k Biblickej panoráme (J. Ostrolucký)
Úvod do Evanjelia Jána (J. N. Darby)

3

5
9
13
14
14
16
17
20
21
22
22
23
23
26

Zotrvávali pri lámaní chleba  osoba a dielo Pána Jeia Krista
Pokoj vám, Kniea Pokoja, pokoj blíi sa ... (D. Leík st.)
Kristus nad anjelov (A. Saphir)

Zotrvávali na modlitbách

O niè sa nestarajte (Anonym)

29
32

35

Èasopis KRESAN zasielame kadému zadarmo. Náklady na tlaè a distribúciu sa uhrádzajú
z dobrovo¾ných zbierok a príspevkov veriacich v Pána Jeia Krista na è. úètu SK631100000000
2624828585, swiftový kód TATRSKBX, osobne, alebo potovou poukákou na adresu redakcie.
Ïakujeme vetkým, ktorí na túto potrebu pamätali.

KRESAN, èasopis Kresanského zboru Bratislava

Redakcia:
Kresanský zbor v Bratislave, Tehelná 22, 831 03 Bratislava
Za redakciu zodpovedá: Miroslav Vyhnánek, Ivan Opavský,
Kontakt:
email; vyslav@azet.sk, tel.02/62314916
Èasopis je evidovaný MK SR pod èíslom EV1768/08
ISSN 1336  5142

Archív èasopisu KRESAN aj na www.kzbratislava.sk

blok 35 + obálka.qxd

17.5.2022

10:29

Page 3

KRESAN

3

ÚVOD
Miroslav Vyhnánek

ÈIÒTE POKÁNIE
A VERTE V EVANJELIUM
Biblia, Evanjelium Marka,
1. kapitola, 15. ver

Pokánie a viera v evanjelium, to sú dva
skutky mysle a srdca, ku ktorým Boh
vyzýva vetkých hrienikov prostredníctvom svojho Syna, Spasite¾a duí od ich
hriechov, Pána Jeia Krista, ktoré h¾adajú Boha a chcú prís do neba. Sú to skutky mysle a srdca vyvolané Boím slovom.
Pokánie a viera sú nedelite¾né skutky,
ktoré opísal Pán Jei apotolovi Pavlovi
takto: ... aby si otvoril ich oèi, aby sa
obrátili od tmy k svetlu a od moci satana k Bohu, aby dostali podiel medzi
posvätenými vierou, vierou vo mòa
(Sk 28,18).

1. Otvorenie oèí
Pokánie na spasenie sa zaèína otvorením oèí. Vnútorných oèí, oèí mysle, ich
osvietením svetlom pravdy. Myse¾ bez
Boích slov je slepá rovnako ako fyzické
oèi bez svetla. To osvietenie mysle sa zaèína poèutím Boích slov. Výsledok otvorenia oèí je poznanie Boieho Syna pod¾a
Boieho evanjelia ako Spasite¾a hrienikov a seba ako hrienika pred Bohom.

2. Moc satana
Moc satana je klamstvo, ktorým drí ¾udí v nevedomosti o Boom spasení, aby
nemohli uveri v Pána Jeia Krista a ktorých drí po poèutí o Boom spasení
v nevere Boiemu evanjeliu, aby neuverili v Neho a neboli oèistené ich srdcia
od ich hriechov pravdou Boieho evanjelia o odpustení ich hriechov preliatou

krvou Pána Jeia a veène zahynuli:
A jestli aj je zakryté nae evanjelium,
zakryté je u tých, ktorí hynú, u ktorých
boh tohto sveta oslepil zmysly, zmysly
neveriacich, aby sa im nezablesklo
osvietenie evanjelia slávy Kristovej,
ktorý je obrazom Boha (2K 4,3-5).

3. Moc Svetla
Evanjelium Kristovo je Boia moc k spaseniu. Je to moc pravdy Boieho slova,
ktorá vyslobodzuje myse¾ zo lí o neexistencii Boha a zlom Bohu a srdce obracia
k Bohu mocou prejavenej Boej lásky:
Boh tak dokazuje svoju lásku naproti
nám, e keï sme my ete boli hrienikmi, Kristus zomrel za nás (R 5,8). H¾a,
táto pravda, keï osvieti oèi mysle hrienika je moc, ktorou Boh obracia od tmy
k svetlu a od moci satana k Bohu a posväcuje srdcia hrienikov vierou v Pána
Jeia Krista: Lebo sa nehanbím za
evanjelium Kristovo, lebo je mocou
Boou na spasenie kadému veriacemu (R 1,16).

Spasenie Boím evanjeliom
idia si mysleli, e splnením Boích prikázaní dosiahnu spravodlivos pred Bohom  tak boli vyuèovaní. V Boha verili
a horlili za Boí zákon, lebo nepoznali
Boha Spasite¾a z mena jednorodeného
Boieho syna, Pána Jeia Krista ani
Boiu milos a milosrdenstvo z Boieho
evanjelia, ktoré hlásal a ku ktorému obracal mysle a srdcia hrienikov. Kázal o ve¾kom spasení hrienikov od ich hriechov,
skrze Svoju smr a vzkriesenie, v ktorých
Boh zjavil svoju spasite¾nú milos, o èom
im vopred hovoril v prorokoch a ktoré Ho
poslal Jeho Otec z neba na zem vykona:
Odvtedy zaèal Jei ukazova svojim
uèeníkom, e musí odís do Jeruzalema
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a mnoho vytrpie od starích a od najvyích kòazov a od zákonníkov a by
zabitý a na tretí deò vsta z màtvych
(Mt 16,21). Boie spasenie sa nedosahuje skutkami ale milosou. Nezáleí v ¾udských skutkoch, ale v odpustení ich hriechov z milosti a milosrdenstva Otcovho,
na základe odsúdenia ich hriechov v smrti
Jeho spravodlivého a svätého Syna na
kríi: Lebo neposlal Boh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol
svet spasený skrze neho (J 3,17). Preto, keï dokonával spasenie, zvolal na kríi ve¾kým hlasom: Dokonané je!. Odvtedy Boh podáva odpustenie hriechov
kadému, kto obráti myse¾ od li spasenia zo skutkov ku pravde evanjelia
o spasení milosou, smrou a vzkriesením Pána Jeia Krista, e odpustenie
hriechov dostane skrze jeho meno
kadý, kto verí v Neho (Sk 10,43) a kto
srdcom uverí, e Ho Boh vzkriesil z màtvych. Blízko teba je slovo, v tvojich
ústach a v tvojom srdci. To je to slovo
viery, ktoré káeme. Lebo keï vyzná
Pána Jeia svojimi ústami a uverí
vo svojom srdci, e ho Boh vzkriesil
z màtvych, bude spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivos a ústami
vyznáva na spasenie. Lebo Písmo hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude
zahanbený... Lebo ten istý Pán je bohatý naproti vetkým, ktorí ho vzývajú.
Lebo kadý, kto bude vzýva meno
Pánovo, bude spasený (R 10,8-13).
Nie je spasenie z mnostva skutkov ale
pod¾a bohatstva Boej milosti. Odpustenie hriechov vyviera z vnútorností milosrdenstva náho Boha zjaveného v smrti
a vzkriesení Pána Jeia Krista.
Ale Boh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou
nás zamiloval, aj keï sme boli màtvi
v previneniach... milosou ste spasení... Lebo ste milosou spasení skrze
vieru, a to nie zo seba, je to dar Boí,
nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil (Ef 2,4.8-9).

KRESAN
Preto volá Boh ústami Pána Jeia
hrienikov: Èiòte pokánie!. Obráte
myse¾ k Bohu, vo veci spasenia! Obráte zrete¾ ku mne, aby ste boli spasené,
vetky konèiny zeme, lebo ja som silný
Boh a niet viacej nikoho... (Iz 45,22).
...Ja, ja som Hospodin, a niet spasite¾a okrem mòa... ja, ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy
(Iz 43,11.25). Apotol Pavol svedèil
vetkým ¾uïom pevne o obrátení mysle k Bohu, o pokání, a o viere v náho
Pána Jeia Krista (Sk 20,21). Èiòte
pokánie! Obráte myse¾ k Boiemu evanjeliu. A: Verte v evanjelium! Vlote
celú nádej spasenia v meno Pána Jeia
Krista. Prijmite pravdu, e sú vám odpustené vetky hriechy pre Neho, ktorý
zomrel za nae hriechy a vstal z màtvych
pre nae ospravedlnenie pred Bohom. Na
zemi niet v nikom inom spasenie. A na
nebi? Niet iného príhovorcu za nás okrem
ve¾kého Spasite¾a a Boha, Pána Jeia
Krista. V Òom pripravil neklamný Boh
pred veènými èasmi nádej veèného ivota a zjavil spasite¾nú milos vetkým
¾uïom. Chce, aby vetci èinili pokánie
a verili v evanjeliu, aby boli vetci spasení
a prili k poznaniu pravdy.

Dôsledok nevery
Boh volá dnes vetkých hrienikov k spaseniu, k odpusteniu hriechov a k veènému ivotu. Pretoe urèil deò súdu vetkých, ktorí odmietnu veri Bohu a zomrú
vo svojich hriechoch, neoèistení od svojich hriechov: Boh... teraz zvestuje ¾uïom, vetkým, vade, aby èinili pokánie, pretoe ustanovil deò, v ktorom
bude súdi celý svet v spravodlivosti
v osobe mua, ktorého urèil nato a podáva vieru vzkriesiac ho z màtvych
(Sk 17,30-31). Vetkých, ktorí pohrdli Boím spasením, Pán Jei vzkriesi a postaví pred seba k odsúdeniu za neveru
Boiemu svedectvu k veènému zahynutiu
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a k miere utrpenia za hriechy, zlé úmysly,
zlé slová a skutky spôsobené iným ¾uïom. Tam sa pred Ním skloní kadé koleno a vyzná, e Jei Kristus je Pánom,
k sláve pravdivosti svedectva Boha Otca.
Obráte zrete¾ ku mne, aby ste boli
spasené, vetky konèiny zeme, lebo ja
som silný Boh, a niet viacej nikoho.
Prisahal som sám na seba, slovo vylo
z úst spravodlivosti, ktoré sa nevráti
spä, e sa mne skloní kadé koleno,
e na mòa bude prisaha kadý jazyk... A hanbi sa budú vetci, ktorí sú
zapálení proti nemu (Iz 45,22-24).
Apotol Pavol opísal túto udalos
nasledovne: Preto aj Boh jeho povýil

nad vetko a dal mu z ¾úbosti meno,
ktoré je nad kadé meno, aby sa v mene Jeia sklonilo kadé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských a kadý jazyk, aby vyznal,
e Jei Kris tus je Pánom, na slávu
Boha Otca (F 2,9-11).
Dnes je príleitos pokloni sa pred
Pánom Jeiom ako Bohom, svojím
Spasite¾om. Vo veènosti sa bude
musie pred Ním skloni kadý, kto
neèinil pokánie a neveril v Neho, ako
hrienik pred svojím Bohom Sudcom
na svoje vlastné odsúdenie.

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.

Marián Moucha

KADÝ SA SKLONÍ
PRED BOHOM
Lebo nech je také zmý¾anie vo vás,
aké bolo aj v Kristu Jeiovi, ktorý súc
v podobe Boha nepovaoval toho za
lúpe by rovný Bohu, ale sám seba
zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa
podobný ¾uïom a súc v spôsobe nájdený ako èlovek poníil sa stanúc sa
posluným a po smr, a to po smr
kría. Preto aj Boh jeho povýil nad
vetko a dal mu z ¾úbosti meno, ktoré
je nad kadé meno, aby sa v mene Jeia sklonilo kadé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských, a kadý jazyk aby vyznal, e
Jei Kristus je Pánom, na slávu Boha
Otca (F 2,5-11).
Lebo je napísané: Ako e ja ijem,
tak isté je, hovorí Pán, e mne sa sklo-

ní kadé koleno, a kadý jazyk bude
oslavova Boha. (R 14,11)
Ak by sme chceli posolstvo týchto dvoch
biblických textov zhusti do jednej vety,
asi by bolo najvýstinejie toto: Pán Jei sa nesmierne poníil, a: pred Ním sa
skloní kadé koleno. Pre niekoho tento
prechod od jedného extrému k druhému
znie èudne, a pritom sa tiahne vlastne
celou Bibliou ako podstata náho vzahu
s Bohom, ktorý zasahuje do vetkého, èo
konáme, èo sme a aj èo budeme.
V Boom Slove je poníenie sa pred
Bohom súèasou Boej výchovy. Keï si
pyní musia prizna poráku, tvrdohlaví
a samo¾úbi sa musia podriadi alebo keï
sa rozhadzovaèi a nezodpovední musia
v plnej miere prizna k dlhu a zloèinci,
podvodníci a hrienici musia verejne vyzna svoju vinu  to je poniujúce.
Pokorenie je ve¾mi bolestivé, ale aj
ve¾mi uitoèné! Aj padnutie na kolená
kvôli tomu, e niekto precitne a zistí, ako
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bol klamaný alebo za to, ko¾ko zla popáchal, a nesmierne sa za to hanbí!

Sebaisté srdcia
Ve¾akrát mi ¾udia hovorili  keï zomriem
a prídem pred Boha, ja Mu to vysvetlím,
aký som dobrý, èo vetko som zail! Mòa
nikto z nejakých chýb neusvedèí! Ja sa
obhájim aj u Boha. Nikto sa pred Bohom
neobháji, pretoe tam, na tom mieste, nikto
nebude vláda stá na svojich nohách!
Tak ako je v Písme písané: Kadé koleno
sa skloní pred Ním a vyzná, e Jei Kristus je Pán! Nikomu inému sa tam nebude
vzdáva èes, len Bohu! Ani výnimoèným
¾uïom, ani apotolom, ani anjelom. Len
Bohu náleí táto chvála! Na nebi a rovnako aj na Zemi!

Pok¾aknutie na zosmienenie
A upletúc korunu z tània poloili mu
ju na hlavu a k jeho pravej ruke dali
trstinu a k¾akajúc pred ním posmievali
sa mu a hovorili: Nech ije krá¾ idov
A nap¾ujúc na neho vzali tú trstinu
a bili ho po hlave (Mt 27,29-30).
Rímski vojaci k¾aèali pred Pánom Jeiom nie preto, aby Mu vzdali úctu ako
Pánovi celého vesmíru, ale preto, aby sa
Mu vysmievali.
Poèas túdií som na internáte v jednej
bunke býval s èlovekom, ktorý bol ve¾mi
silný ateista. Keï tento spolubývajúci zistil, e som kresan, vdy sa ma snail
nejakým spôsobom provokova. Raz dokonca priiel s nápadom  aby som ho
presvedèil, e Boh existuje a on sa k Nemu obráti. Aby dokázal svoje tzv. úprimné
úmysly, za mojej prítomnosti k¾akol na
svoje kolená, tváril sa, e Boha prosí, aby
sa Mu zjavil. Nemyslel to váne a ve¾mi
sa na tom zabával. Keï skonèil so svojou
výsmenou modlitbou a do 5 minút sa niè
nestalo, hrozne sa na tom zaèal smia.
Vraj mi dokázal, e Boh je len obyèajný
výmysel.

Mono si ani neuvedomil, e napodobnil rímskych vojakov. A nepoznal, ako
strá najvyích kòazov a zákonníkov
predesila sláva anjela, ktorý zostúpil z neba, aby odvalil kameò od hrobu Pána
Jeia. Toho hrobu, ktorý bol zapeèatený,
stráený, a z ktorého Boh Otec vzkriesil
Pána Jeia z màtvych! Pri tomto stretnutí
len s anjelom Boím boli pre¾aknutí a bledí a na smr!
A h¾a, povstalo ve¾ké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpiac z neba
pristúpil a odvalil kameò odo dverí
a posadil sa na òom. A bol na poh¾ad
ako blesk, a jeho rúcho bolo biele ako
sneh. A od strachu pred ním sa náramne zhrozili stráni a boli ako màtvi
(Mt 28,2-4).
Toto èaká raz kadého  hrozné precitnutie, pretoe spoznajú, e Boh nielen
je, ale je aj Odplatite¾om a Sudcom
(d 11,6)! Teraz ete strpí výsmech, pretoe trpezlivo èaká na nae precitnutie
a úprimné padnutie na kolená!

Pok¾aknutie v pokore a bázni
Je to Boie pozvanie k tomu, aby sme
pok¾akli pred Pánom Jeiom vo ve¾kej
vïake a úase nad obetovaním Seba
samého! Je to pozvanie podobné ako
zail Saul na ceste do Damaku  keï sa
stretol zoèi-voèi so zmàtvychvstalým Kristom, a musel pred Ním padnú do prachu
 v hrôze, keïe si uvedomil dôsledky
svojich èinov. Sám o tom napísal: A stalo sa mi, keï som iiel a blíil sa Damaku, tak okolo poludnia, e zrazu
zablesklo z neba veliké svetlo vôkol
mòa a padol som na zem a poèul som
hlas, ktorý mi hovoril: Saule, Saule,
preèo ma prenasleduje? A ja som povedal: Kto si, Pane? A povedal mi: Ja
som Jei Nazarejský, ktorého ty prenasleduje. A tí, ktorí boli so mnou,
svetlo síce videli a na¾akali sa, ale hlasu toho, ktorý hovoril so mnou, nepoèuli... A keïe som nevidel od slávy
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toho svetla, pojali ma za ruku tí, ktorí
boli so mnou a tak som priiel do Damaku (Sk 22,6-9.11). Odvtedy sa stal
známym pod menom apotol Pavol, ktorý
napísal: aby sa v mene Jeia sklonilo kadé koleno bytostí ponebeských
a pozemských i podzemských, a kadý
jazyk aby vyznal, e Jei Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca (F 2,10-11).

Pok¾aknutie ako zásluný èin
Mnohí ¾udia samotné pok¾aknutie pochopili tak, e Bohu sa zapáèia, keï pôjdu
k nejakému pútnickému miestu po kolenách. Jedna dua takto absolvovala 25 km,
a na konci tejto púte vyznala  niè mi to
nepomohlo, neprilo iadne polepenie!
Nie, samotné pok¾aknutie na kolená ete
nemusí niè znamena. Ide predovetkým
o to, èo sa deje v srdci èloveka  èi je to
len navonok zásluný èin alebo súèas
úprimného a hlbokého pokánia!

Pok¾aknutie a láska k majetku
Bohatý mladík
Raz, keï Pán Jei  vychádzal na cestu, pribehol nejaký mladý èlovek, ktorý
padol pred ním na kolená a pýtal sa
ho: Dobrý Uèite¾u, èo mám uèini,
aby som dediène obdral veèný ivot?
A Jei mu povedal: Preèo ma zovie
dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden,
Bôh. A prikázania vie: Nezcudzoloí,
nezabije, neukradne, nepovie faloného svedoctva, neolúpi nikoho,
cti svojho otca i svoju ma!
A on mu povedal: Uèite¾u, to vetko
som zachoval od svojej mladosti.
Vtedy Jei pozrúc na neho zamiloval
si ho a povedal mu: Jedno ti chýba:
iï, predaj vetko, èo má, a daj chudobným a bude ma poklad v nebi
a vezmi krí, poï a nasleduj ma! Ale
on sa zarmútil nad tým slovom a odiiel smutný, lebo mal mnoho majetku
(Mk 10,17-22).

Ako keby pok¾aknutím na kolená tento
bohatý mládenec povedal: Prosím ve¾mi
pokorne o Tvoju pozornos, vykonám
vetko, èo mi povie. Som pripravený
vetko obetova v prospech toho, èo mi
povie! Staèí, keï povie slovo, a vetko
bezo zvyku vykonám... Ale to vetko,
nebolo naozaj vetko. Mal ete niekoho
vyieho ne Pána Jeia! Zisk a majetok
mu bol nadovetko! Tak aj hovoril: aby
som získal veèný ivot Ale veèný ivot sa
nedá kúpi. Je hodnotnejí ne to, èo èlovek získa poèas celého svojho ivota!
Keï tento mládenec odiiel, musel
vsta z tých kolien. Prestal Pánu Jeiovi
vzdáva úctu. Chcel veèný ivot, ale nie
za takúto cenu! Preto odiiel smutný!
Úprimná snaha samotná, aj keï vyjadrená s pok¾aknutím na kolená, ete niè nemusí znamena, pokia¾ to pok¾aknutie nie
je aj vyjadrením stavu srdca pred Bohom.

Kolená trasúce sa
v strachu smrti
Na ïalom mieste Boie Slovo opisuje
babylonského krá¾a Balsazára  Da 5,6:
Vtedy sa zmenila jasnos krá¾ova, a jeho mylienky ho desili, a kåby jeho bedier sa rozviazali, a triasol sa tak, e sa
mu kolená tåkli jedno o druhé. Preèo?
Pretoe sa pozdvihol proti Pánovi nebies
a miesto Neho sa klaòal modlám: Ale si
sa pozdvihol proti Pánovi nebies a doniesli nádoby jeho domu pred teba a ty
i tvoji ve¾moi, tvoje eny i tvoje eniny ste pili víno, a chválil si bohov strieborných a zlatých, medených a elezných, drevených a kamenných, ktorí
ani nevidia, ani neèujú, ani nevedia
nièoho a Boha, v ktorého ruke je tvoj
dych a ktorého sú i vetky tvoje cesty,
si neoslavoval. Vtedy bola od neho
poslaná èiastka ruky, a bolo napísané
toto... Boh spoèítal tvoje krá¾ovstvo
a ukonèil ho... Odváený si na váhe,
a si nájdený nedostatoèný (Da 5,23-27).
Bol Bohom verejne obvinený a odsúdený
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a v momente vytriezvel! No nenaiel silu
na tie kolená pred ivým Bohom padnú!
Jeho kolená sa tak triasli a búchali jedno
o druhé, no nesklonil ich a u vôbec nie
srdce! Tým strachom nechcel ani vyjadri,
e prosí o milos! A aj keï mu prorok
Daniel jednoznaène vyloil tú Boiu reè,
nie je tam ani jedno slovo o tom, e by
èinil pokánie!
Takéto je vo veobecnosti ¾udské
srdce! Keï sme v bezprostrednom ohrození ivota, sme buï úplne ochromení,
alebo okamite padneme na kolená a prosíme o milos. No, keï hrozba pominie,
je zase vetko tak ako kedysi! ¼udské
srdce sa ani stároèiami vôbec nezmenilo! Je rovnako skazené a oddané hriechu.
A je zázrak, ak po pok¾aknutí nasleduje aj
skutoèné pokánie a nasledovanie Pána
Jeia  ako to bolo v prípade apotola
Pavla!

Kadý sa skloní pred Bohom
Keï príde èlovek do veènosti, alebo keï
Pán Jei príde na Zem vo Svojej sláve,
nebude moné, e by Mu niekto protireèil,
oponoval, alebo e by si Ho niekto nectil!
Aj keby taký èlovek bol najuznávanejia
osobnos vetkých èias, zvädne vetka
jeho sláva! Ani najlepie ¾udské dielo sa
nebude bra do úvahy! A v úplnej nahote
vystúpia vetky nedokonalosti a hriechy
kadého èloveka! Zmizne nános faloného humanizmu a sebaklamu, a kadý sa
uvidí v nekompromisne pravdivom svetle
 v Boom svetle! iadne výhovorky neodznejú, ani sa neprejaví pyná ukrivdenos pred Svätým Bohom Sudcom. Kadý
bude s trasením, so zdesením, a v hrôze
spoznáva svoje zvrátenosti a zlo, ktoré
budú vychádza na svetlo! A Pána Jeia
 v ich oèiach dovtedy slabého, bezbranného a niè neznamenajúceho, uvidia v plnej sláve a ve¾kosti! U nie ukriovaného, ale osláveného, korunovaného slávou a cou! Toto spôsobí ich padnutie na
kolená!

Iste, mnohým ¾uïom je srdeène jedno,
èo im hovorí ich svedomie. Majú svoj cie¾
 no potom pred Bohom to bude presne
opaèné! Ostane im úplná prázdnota
a bezcie¾ne a nekoneèné utrpenie. Ak
nepatrí Pánu Jeiovi, ak si v zúfalstve
nad svojou bezbonosou neroztrhol svoje srdce a v takomto stave nepadol pred
svätým Bohom na kolená, potom bude
pre teba stretnutie sa s Ním  so ivým
Bohom a Pánom celého vesmíru  nesmierny ok a tragédia!
Ak svoje svedomie ignoruje, okráda
sa o vzácny vzah. Nejde po ceste vedúcej do veèného ivota! A keï sa chce
sám polepi, neskoro zbadá, e pred
Bohom je to len ¾udská a márna snaha!
Ale ak ti svedomie nedá spa, ak si
obviòovaný a usvedèovaný vo svedomí
Boím Duchom, ak spoznáva svoju skazenos, narastajúcu hrienos a bezbonos, urob nasledovné  padni na svoje
kolená. A vyznaj z celého srdca svoju vinu pred svätým Bohom! Aj keï sa hanbí
za svoje skutky, vyznaj ich a pros Boha
o odpustenie! Tvoju vinu dokáe zmaza
len krv Boieho Baránka, ktorá bola vyliata na Golgotskom kríi  za teba a za tvoje hriechy! Jedine v Òom  ako hovorí Písmo  máme oèistené svedomie a umyté
krvou Jeia Krista (d 9,14). Nikto a niè
iné, len On! Boh poníené srdce neodmieta a len pokorné prosby vypoèuje!
Chce, aby a Pán Boh na veènos
priviedol v stave pokory a poníenosti no
omilosteného, alebo tam chce prís sám,
vo svojej vlastnej spravodlivosti? Tam nikomu nepomôe terají pocit nadradenosti, ani ukáka sily alebo ikovnosti.
Kadé koleno k¾akne pred Pánom Jeiom! Vetci pred Ním padneme na svoje
kolená. No záleí aký to bude pád  radostný, alebo v zdesení? Vetci zhreili
a postrádajú slávu Boiu, píe sa v Boom Slove! Ale sú ospravedlòovaní zadarmo, milosou Boou, skrze vykúpenie v Kristu Jeiovi, píe sa za tým
(R 3,23-24).
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Poh¾ad viery na krí
Keï sa pozrieme na krí, vidíme, e tam
Boh súdil kadú jednu nau neprávos.
Nezabil vak ani jedného z tých, ktorí sa
tam posmievali Jeho Synovi, opovrhovali
Ním v Jeho utrpeniach a bolestiach. Ani
Pán Jei nezvolával Boiu pomstu na
nich. Golgota je pre hrienikov miestom,
kde kajúcim a veriacim Boh odpúa ich
hriechy z milosti. Jediný, kto tam bol
odsúdený, bol Pán Jei, kvôli hriechom
celého sveta! Kto má h¾adajúce srdce,
urèite to uvidí.
Skloò svoje kolená v modlitbe, a pros
Ho z celého srdca o odpustenie. Prijmi dar veèného ivota, ktorý ti On pripravil a bude prijatý za Boie diea,
nepôjde na súd ale do veèného ivota! Amen!

Adolf Saphir

Z publikácie Pojednanie o liste idom;
preklad A. Chráska; v Brne 1908

PÁN JEI, BOH
UDROVATE¼,
OÈISTITE¼
A OBNOVITE¼ SVETA
...nesúc vetko slovom svojej moci,
a uèiniac si skrze samého seba oèistenie od naich hriechov, posadil sa po
pravici Velièenstva na výsostiach...
(d 1,3)
Ako je Pán Jei dediè, poèiatok a koniec
vetkých vecí a veèné Slovo pred vetkými vecami, tak tie priebehom dejín
nesie, udruje vetko slovom svojej moci.
Preèo? Keby to nebolo kvôli zmiereniu,
keby to nebolo pre Baránka predzvedeného pred ustanovením sveta, dejiny
tohto sveta by sa zakonèili hneï po páde
èloveka.

Príèina, preèo Boh vo svojej trpezlivosti a dlhozhovievavosti udruje veky,
odkladá súd a necháva milostivo pôsobi svojho Ducha kvôli zadraniu úpadku
a rozkladu sveta hriechom je, e Pán Jei je Obnovite¾: Lebo sa za¾úbilo
Otcovi, aby v òom prebývala vetka
plnos, a aby skrze neho zmieril vetko cie¾om neho urobiac pokoj skrze
krv jeho kría, skrze neho, buï to, èo
je na zemi, buï to, èo je v nebesiach
(Ko 1,19-20).
A nielen vetky veci sú udrované
kvôli Kristu, ale tie skrze Neho a v Òom.
On, skrze ktorého vetko povstalo, je tie
ivot vetkého: Môj Otec pracuje a
doteraz, i ja pracujem (J 5,17). On je
vo vetkom prebývajúca hybná sila, pravda a nádhera. On je, aby som tak povedal, duch, súmernos, logika a podstata
vetkého, èo povstalo a stojí: Mnou kra¾ujú králi a knieatá ustanovujú to, èo
je spravodlivé. Mnou vládnu vladári
a páni, vetci sudcovia zeme (Pr 8,1516). V Òom má svoj koreò kadá pravda.
Skrze Neho stojí vetko a trvá vetko,
pretoe On je Slovo Boie, vyjadrenie
veèných mylienok a právd Najvyieho.

Kristus udriavate¾,
hybná sila dejín a národov
Aj keï dejiny Izraela sú v mnohom oh¾ade zvlátne, patrí sa ma ich ako vzor
dejín celého ¾udstva. Keby sme za vedenia Ducha mali spísané dejiny národov,
videli by sme, e Kristus je vo vetkých
dejinách ich centrum, hybná sila a udrujúca moc.
Moji videl od poèiatku, e pohania
nebudú ma toto svetlo poznania a budú
pripisova sebe samým to, èo je zrejme
a jedine dielo Hospodinovo: No, keï
stuènel Jeurún (Izrael), kopol. Stuènel si, stlstol si, vypásol si sa. A tak
opustili Boha, ktorý ho uèinil, a zneváil si skaly svojho spasenia... Povedal
som, e ich zmetiem, vytriem ich pa-
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miatku spomedzi ¾udí... aby vidiac to
ich protivníci nevyloili by si to vo svojej pýche zle a nepovedali: Naa vyvýená ruka to bola, a nie Hospodin
vykonal vetko toto (5M 32,26.27-38).
Tak to bolo aj s Assúrom, ktorý mal
uzna ruku Hospodinovu vo svojom víazstve nad susednými národmi a ich bohmi,
i nad Izraelom a Júdom, ale namiesto
toho pripisoval slávu sebe a chválil sa
vo svojej pýche: Beda Assúrovi, prútu
môjho hnevu a palicou je on v ich ruke, palicou môjho rozhnevania. Polem ho na podlý národ pokrytecký:
prikáem mu o ¾ude svojej prchlivosti,
aby bral koris a plienil plen a aby spôsobil to, e by liapali po òom ako po
blate ulíc. Ale on tak nedumá, a jeho
srdce to tak nemyslí; ale v jeho srdci je
myse¾ zahladi a vyplieni národov nie
málo... Lebo hovorí: V sile svojej ruky
som to vykonal a vo svojej múdrosti,
lebo som rozumný a odstránil som
hranice národov a ich poklady som
zraboval a strhol som ako mocný dolu
z prestolov tých, ktorí sedeli na nich.
Moja ruka nala bohatstvo národov
ako hniezdo a ako zbierajú zanechané
vajcia, tak som zobral celú zem a nebolo nikoho, kto by bol otvoril ústa
alebo zapial. Èi sa bude honosi
sekera povyujúc sa nad toho, kto òou
seká? Èi sa bude velebi píla nad toho, ktorý òou ahá? Ako keby prút
povznáal tých, ktorí ho zdvíhajú! Ako
keby palica zdvíhala toho, kto nie je
drevom (Iz 10,5-15)!
Príklady Nabuchodonozora, Dária a Cýra ukazujú, ako mohli pohania vystopova
vedenie a riadenie Hospodinove vo svojich dejinách.

Svetovládne ríe
ako nástroj evanjelia
Nám je zrejmé, ako tie ve¾ké víazstvá
Grékov, ktorými premohli Východnú ríu,
pred ktorou sa triasol celý svet; ako za-

loenie rímskej ríe a s tým súvisiacim
spojením a stýkaním sa mnohých národov, ako vôbec vetky ve¾ké hnutia v minulosti prospievali rozirovaniu Kristovho
evanjelia a zhromaïovaniu Jeho Cirkvi.
Vetkým národom musí kázané evanjelium (Mt 24,14); a preto dvere, ktoré sa po
mnoho storoèí zdali beznádejne zatvorené, bývajú otvorené udalosami, ktoré
sú nepopierate¾ne celkom svetského
pôvodu a ducha, ktoré ale pouíva ako
nástroje a prostriedky ruka Toho, ktorý
keï otvára, nikto nezaviera. (Spomeòme
si napríklad, ako boli otvorené kresanským misionárom v minulom storoèí Japonsko, Èína a iné zeme).
Pán Jei je to, ktorý pohybuje vetkými vecami, udruje svojou múdrosou
a mocou vývin a rozvoj vetkých vecí,
zadruje a ruí, riadi a ehná, aby bol
uskutoènený Boí úmysel a aby po vetkom prilo Jeho krá¾ovstvo.

Pán Jei je Pán
a udriavate¾ nebies i zeme
Kristus je Pán vetkého. Celý vesmír sa
sústreïuje v Òom. Hviezda sa ukázala pri
narodení Mesiáa. Slnko stratilo svoje
svetlo, keï zomieral na kríi. A opä budú
divy a znamenia na nebi, keï sa ukáe
Syn èloveka v moci a sláve.
Vieme, e v hmotnom svete boli mnohé a ve¾ké vlny rozvoja. Aj veda predpovedá objavenie nových zemí, aj Zjavenie
nás uèí èaka novú zem. Pán Jei je to,
ktorý uèiní vetko nové.

Svet nevie, e Pán
ho ovláda a udruje
Aj ivot na zemi má svoj pôvod a rozvoj
v slove jeho mocnosti. Ja viem, e obyèajná predstava, akú má svet o Òom je,
e je Pánom len akejsi duchovnej ríe
mylienok a pocitov, e je Pánom biskupov, hlavou kazate¾ov a duchovenstva
pre poúèanie duí.
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Svet ale nevie, e On pohybuje vetkými vecami slovom svojej mocnosti, e
riadenie ivota spoloènosti, národov, vetky dejiny, vetka fyzika, umenie a veda,
vetko, èoko¾vek má podstatu, pravdu
a krásu, áno vetky veci okrem rakoviny
hriechu, ktorá sa ich pridàa, majú svoje bytie a trvanie skrze Jeia, Syna Boieho.

l
l

Úèel príchodu Pána z neba
l

Keï nám apotol predniesol mylienku
o prepodivnej sláve Pána Jeia, Syna,
ktorého Boh ustanovil dedièom vetkého,
skrze ktorého uèinil aj veky, ktorý je odblesk slávy a presný obraz Jeho osoby
a ktorý nesie vetko a udruje slovom
svojej moci, pokraèuje tým, e nám predstavuje nieèo ete podivuhodnejie. Preèo táto slávna bytos, v ktorej je obsiahnuté vetko, ktorá je pred vetkým Otcova rados a sláva, preèo toto nekoneèné
Svetlo a tá nekoneèná Moc, tá veèná
dôstojnos prila na zem? Za akým úèelom? Aby tu iarila? Aby ukazovala nádheru svojej slávy? Aby uèila nebeskú
múdros? Aby vládla svojou spravodlivou
a svätou mocou? Nie! Jei priiel pre
oèistenie naich hriechov. Aká výka slávy! Aká håbka poníenia! Nekoneèná je
Jeho vyvýenos, nekoneèné Jeho zníenie sa, nekoneèná i håbka Jeho lásky. Aký
to slávny Pán! A aká to hrozná obe
nevýslovnej lásky, to oèistenie od naich
hriechov skrze samého seba.

Hriech a poruenie stvorenia
Hriech bol dôvod, pre ktorý zostúpil z neba. Nae poruenie Ho pritiahlo z výsosti
a Jeho slávy k nám.
Èo je hriech?
Na hriech môeme h¾adie
l

Ako na prestúpenie Boieho dobrého,
spravodlivého a svätého zákona, ktorý
privádza pod Boie zloreèenie a odsúdenie na smr,

l
l

ako na nemoc na smr, ktorá potrebuje uzdravenie,
ako na pokvrnenie a úplnú skazenos
a tento náh¾ad je asi najhlbí a najbolestnejí. Takto h¾adiac na hriech
vidíme najjasnejie obtianos, áno
úplnú nemonos, pre èloveka alebo
anjela, dielo vyslobodenia z hriechu
a privedenia k zdroju ivota, lásky
a blahoslavenstva,
ako na ve¾ké, aké bremeno,
ako na odchod z otcovského domu do
ïalekej krajiny,
ako na nevïak, odboj a nenávis voèi
Bohu.

Boí poh¾ad na hriech
Sila môe zdvihnú a odstráni bremeno.
Pochopenie pre neastie druhého môe
h¾ada tvrdohlavú a stratenú ovcu a ís za
òou cez hory, bahno a pustatiny, a by ju
nalo. Milos môe prehlási nepriate¾ovi
posolstvo pokoja dobrej vôle. Ale hriech
je v svätých Boích oèiach odporná skaza
a kvrna, ktorá sa Bohu nanajvý okliví
a celú Jeho bytos naplòuje najväèím
odporom.
A teraz si takto postavme pred seba
svoje hriechy a ich poèet a v ich oklivosti
a ohavnosti pred Bohom! Kto odprace
túto stranú neres a mravné poruenie,
ktoré nás beznádejne a nekoneène vzïa¾uje od Boha a Jeho svätej a spravodlivej
lásky? Kto sa dotkne tohto malomocenstva, kto ho odstráni a oèistí hrienikov
tak, aby sa ukázali èistí a bez pokvrny
pred tvárou Boou?
Písmo nám to oznamuje:
Syn Boí priiel, aby uèinil oèistenie
naich hriechov skrze samého seba.
Nie ako najvyí kòaz v Izraeli, nejakou obeou, nie krvou alebo ivotom
niekoho iného, ale skrze seba samého.
On sám sa dotkol hriechu. On bol ten jediný, ktorý mohol rozumie pravej povahe, håbke a vine hriecha. Boh z Boha, Syn
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Otca, On dokonale cítil a bol zajedno
s Otcom v Jeho oklivosti a nenávisti proti
hriechu; ale stanúc sa naim priate¾om,
nemohol znies pomyslenie, e by sme
mali by stratení. A tak túto oklivos naich neprávostí, rovnako odpornú Jemu
ako i Otcovi, vzal na seba; ako to videl
prorok Zachariá na Jozuovi, najvyom
kòazovi, obleèenom v p¾uhavom rúchu:
Potom mi ukázal Jozuu, najväèieho kòaza, ktorý stál pred anjelom
Hospodinovým... A Jozua bol obleèený v p¾uhavom rúchu a stál pred anjelom... (Za 3,1.3). Jei, dokonalý vo svojej láske k svätému a spravodlivému Otcovi, dokonalý vo svojej láske ku hrienemu ¾udu, ktorý priiel spasi s nekoneènou nenávisou k hriechu a s nekoneènou
láskou k hrienikom, vstúpil sám, bez
akejko¾vek pomoci, do onej stranej púte, kde ako ná zástupca cítil, e tvár
Otcova je odvrátená od Neho. Ako prejav
svojich smrte¾ných zápasov, v ktorých
viera a láska znáala vetko a zvíazila,
zvolal ve¾kým hlasom: Môj Boe, môj
Boe, preèo si ma opustil? Tak Jei,
Syn Boí, ná Pán, uèinil skrze samého
seba oèistenie naich hriechov.
Spôsob a moc tohto oèistenia je predmet celého listu idom. Ale v tomto krátkom slove: uèiniac si skrze samého oèistenie naich hriechov, je zahrnuté vetko.
Skrze samého seba: Syn Boí, veèné
Slovo stanúce sa èlovekom, Ten, ktorý je
sám i kòaz, i obe, i oltár a vetko, èo bolo
potrebné k dokonalému a skutoènému
zadosuèineniu a zmiereniu. Tu je naplnené, èoho obrazom bol deò zmierenia
v Starom Zákone, kedy bolo vykonané
zmierenie za Izraela, aby bol oèistený od
vetkých svojich hriechov pred Hospodinom: ...lebo toho dòa pokryjú na vás
hriech, aby vás oèistili; od vetkých
svojich hriechov budete èistí pred
Hospodinom (3M 16,30). Tak ná ve¾ký
Najvyí kòaz hovorí nám: Èistí ste tohto dòa pred Bohom od vetkých svojich hriechov. On je naplnenie a sku-

KRESAN
toènos, pretoe je Boí Syn: Krv Jeia
Krista, jeho Syna, oèisuje nás od kadého hriechu (1J 1,7). Cirkev je kúpená
krvou toho, ktorý je Boh  dobyl si ju
vlastnou krvou (Sk 20,28).
Uvauj o dokonalosti obeti
vteleného Syna!
Porovnaj skrze samého seba
s výrokmi:
l

l
l

l

Nikto jej neberie odo mòa, ale ja ju
kladiem sám od seba. Mám právo ju
poloi a mám právo ju zase vzia.
To prikázanie som dostal od svojho
Otca (J 10,18),
...Kristus miloval cirkev a vydal
sám seba za òu... (Ef 5,25),
...ktorý dal sám seba za nás, aby si
nás vykúpil od kadej neprávosti
a oèistil sebe ¾ud zvlátny, horlivých dobrých skutkov (Tt 2,14),
...ktorý sám vyniesol nae hriechy
na svojom tele na drevo, aby sme
odumreli hriechom a ili spravodlivosti, ktorého sinavicou ste uzdravení (1Pt 2,24).

Hriech je odstránený
Aká je to podivuhodná pravda! Keï raz
vo viere uvidíte, e Jei Syn Boí zomrel
na kríi a oèistil vae hriechy, e pre Jeho
poslunos a po smr na kríi Boh Jeho
vyvýil a posadil po svojej pravici, e
vykonajúc skrze samého seba toto oèistenie voiel do nebeskej slávy, tak u
nemáte nijaké svedomie hriechov t.j. svedomie, súc oèistené, vám u iadne hriechy nevyèíta. U nepotrebujete deò za
dòom prijíma odpustenie svojich hriechov. Veï ste boli umytí, boli ste úplne
oèistení, prijali ste plné rozhreenie a odpustenie.
A ete viacej. V nebeskej svätyni, kde
je Pán Jei, hriech viac nemôe povsta;
a ako ste boli s Ním ukriovaní a pochovaní, tak ste s Ním aj vzkriesení a spolu
s Ním posadení v ponebeských oblastiach:
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Ale Boh súc bohatý v milosrdenstve, pre svoju mnohú lásku, ktorou si
nás zamiloval, aj keï sme boli màtvi
v previneniach, spolu nás oivil s Kristom  milosou ste spasení  a spolu
vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Jeiovi
(Ef 2,4-6).
Vám je potrebné len vyznáva kadý
deò, a to s ve¾kou pokorou, skrúenosou
a zármutkom, svoje prestúpenia a poklesky, tak aby vae nohy boli umyté, pretoe:
Ten, kto je umytý, nepotrebuje iného,
len aby si umyl nohy, lebo je celý èistý (J 13,10).
Ale svedomie hriechu u viac nemáte.
Hoci èím jasnejím a drahím sa nám
Kristus stáva, tým viac vidíme a cítime
svoju hrienos a nehodnos, a potom
s rozmnoeným zármutkom vyznávame
svoju nedôveru a nevïaènos, predsa u
ïalej nemáme svedomie z hriechov, lebo
svedomie je zbavené bremena a oèistené
od pokvrny hriechu. Vo svetle Boej lásky tým viac vidiac a vyznávajúc svoj
hriech, ukazujeme sa pred Bohom ako tí,
ktorým je odpustené, ktorí u sú prijatí, u
sú dokonale èistí, take smú èo kòazi a ctitelia Boí vchádza do svätyne svätých.
Kristus, Syn Boí, Baránok, ktorý bol
zabitý, je ná Najvyí kòaz, naa spravodlivos. Aký iný, od ¾udí vymyslený
a ustanovený kòaz, by sa chcel vtiera
medzi nás a Neho? O akej inej obeti by
chcel kto hovori? Ktorá z naich zásluh,
obetí a modlitieb sa tu mohla spomína?
Pán Jei, Boí Syn a Syn èloveka, skrze
samého seba oèistil nás od naich
hriechov.
Apotol takto s ve¾kou vrúcnosou hovoril o ve¾kosti Kristovej. Preèo zjavuje
Spasite¾ svoju velebnos a slávu? Nie
preto, aby sme sa triasli, tie nie len preto, aby sme Ho ctili a velebili, ale aby boli
nae srdcia pritiahnuté v láske k Nemu.
To vidíme zo slov Jeho samého v Mt 11.
Tam najprv ukazuje, e nikto nepozná
Otca, iba Syn a nikto nepozná Syna,
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jedine Otec, a e vetky veci sú dané do
rúk Syna. Preèo vlastne tak vyvyuje
seba a zjavuje svoju dôstojnos a svoju
boskú moc nad vetkým stvorením? Len
preto, aby nás mohol obja vo svojom náruèí, preto len, aby mohol doda: Poïte
ku mne vetci, ktorí pracujete a ste
obtiaení, a ja vám dám odpoèinutie.
Èím dôstojnejieho a slávnejieho Ho vidíme, tým sladí bude ná pokoj, detinskejia naa dôvera! Tento ve¾ký, tento
nekoneèný, tento slávny Syn Boí, bol
pritiahnutý práve vaím hriechom, práve
vaou vinou, práve vaou opustenosou.
Preto práve, aby vás oèistil, priiel z neba. Vedzme tedy, e sme doli milosrdenstva, e sme prijali odpustenie hriechov
skrze vykúpenie krvou Kristovou. Vedzme to tak, aby sme u viac neboli sluobníkmi hriechu a nechodili u ïalej v temnosti, ale súc vyslobodení zo vetkého
strachu a privedení v Òom k Bohu, chodili
v láske, ako i Spasite¾ miloval nás a dokazovali to v kadodennom obcovaní, e
dostanúc milosrdenstvo sami sme milosrdní, odpúajúci si navzájom a znáajúci jeden druhého a uvádzajúci do kadého prejavu náho ivota a pôsobenia
novú zásadu lásky, tej svätej, odpúajúcej a obnovujúcej láske Boej. Ameò.

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 23., 5. 2. 1964

HRIECH
PROTI BLÍNEMU
Keby zhreil niekto... e oklamal svojho blíneho (3M 6,2).
Z citovaného textu vidíme, e aj hriech
proti blínemu je najprv hriechom proti
Bohu. Preto ten, kto sa previnil proti blínemu, musel nahradi to, v èom ho ukrátil, prida k tomu pätinu a potom prinies
Bohu obe za vinu. Naou obeou za vinu je Kristus. Vykúpením na kríi ten, kto
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ukrivdil, dosiahol odpustenie a ukrivdený
o pätinu viacej, ako èo bol ukrivdený. Kto
neèiní spravodlivos, ten nie je z Boha.
Proti Bohu sa môeme dopusti hriechu nevedomosti, ale proti blínemu nie.
Kristova obe postaèuje i za hriech z nevedomosti i za vedomý hriech. Keï zhreíme proti Bohu, najprv donesieme obe,
potom istinu a potom pätinu. Keï zhreíme proti blínym, najprv nahradíme istinu, potom pätinu nadto a len potom aj
obe. Keï sa pridàame tohto postupu,
dosahujeme odpustenie a máme obnovené obecenstvo s Bohom a blínymi.
I keï pre nás kresanov neplatí toto
ceremoniálne ustanovenie, platí pre nás
pravda, ktorú tu máme obrazne ukázanú.

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 23., 9. 2. 1964

HRIECH
Z NEDOPATRENIA
Keby niektorý èlovek zhreil z nedopatrenia... (3M 5,15-18).
I keby niekto zhreil z nedopatrenia, jeho
hriech nezostane nepovimnutý. Boh
môe a chce odpusti kadú vinu, ale
nenechá niè nevyrieené. Jeho dokonalá
spravodlivos nemôe niè prehliadnu.
Nezabúdajme, e Boh pouíva svoju
milos len v súlade so spravodlivosou.
Pre Boha platí iba váha Jeho svätyne,
nie miera ¾udského svedomia. Len Jeho
úsudok o nás, nie ná vlastný. My aj pri
úprimnom snaení vykonáme zlú vec,
vtedy je Kristus naou obeou za vinu.
Kristovou smrou Boh viacej získal,
ako èo pádom prvého èloveka stratil.
Vykúpení spievajú vzneenejiu pieseò
nad prázdnym hrobom Kristovým, ako èo
by spievali nad krásou Boieho stvorenia.
Preto u oèi patriarchov, prorokov, apotolov, muèeníkov a vetkých svätých
h¾adeli na Krista na kríi. Preto tie teraz,

keï dokonal celé dielo vykúpenia, má
pred Ním k¾aka kadé koleno a vyznáva
Ho kadý jazyk, e Jei Kristus je Pánom na slávu Boha Otca.
Nu pamätajme, e aj hriech nevedomosti musí by rieený, inak by sme prili
o spojenie s Bohom.

Josef Kurz

Z publikácie Soudcové,
vydanej v roku 1992 vydavate¾stvom ALEF

UÈENIE O PREDURÈENÍ
Boia suverenita,
zvrchovanos
A ena porodila syna a nazvala jeho
meno Samson. A chlapec rástol, a Hospodin ho ehnal. (Sd 13,24)
Èo Boh zas¾úbil, to sa aj stalo. Tu sa
stretávame s nieèím, èo nás má naplni
svätou bázòou. Je to skutoènos Boej
suverenity, zvrchovanosti.

Boh poznal Samsona
pred jeho narodením
A nedomnievajme sa, e poznal len to, èo
oznámil jeho rodièom. Nie, poznal vetko.
Vetko, èo sa týkalo dieaa i budúceho
mua, ktorý mal z toho dieaa vyrás,
jeho povaha, jeho úloha, jeho víazstvá a
tie i jeho pád a napravenie, áno vetko
do posledného detailu bolo dávno pred
jeho narodením urèené vo veènej Boej
rade. Prv ne sa Samson narodil, videl
Boh vetky jeho skutky a celú ivotnú
dráhu, ale nebol to poh¾ad proste len
kontatujúci, ale poh¾ad tvorivý.

Boie videnie a predzvedenie
je vevedúcnos
Boie videnie a predzvedenie je videnie
tvorèie, v ktorom niet minulos ani budúc-
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nos, ale len veèná prítomnos. Boh ním
vidí a preniká naraz vetky svoje diela od
vekov a na veky. Je to proste iný výraz
pre vevedúcnos.

Boie predzvedenie
a vemohúce predurèenie,
predzriadenie
S Boím predzvedením je nedelite¾ne
spojené Boie predurèenie. To, èo Boh
tvorivo vidí vo svojom predzvedení, to
zároveò upevòuje vemohúcnosou svojho predurèenia. Boie predurèenie je vemohúce. Je to vemohúcnos sama.

Boia Múdros
je Boia prozrete¾nos
To, èo Boie prezvedenie a predurèenie
ustanovilo vo svojich veèných plánoch
pred stvorením sveta, to uplatòuje Boia
prozrete¾nos pri stvorení sveta a denne
v plánovitom riadení celého vesmíru, dejín sveta i v ivote jednotlivých ¾udí. Prozrete¾nos je Boia Múdros, ktorá v èasnosti a v praxi uskutoèòuje to, èo Boh
pojal vo svojom veènom predzvedení
a predzriadení.

Boí plán a èin s èlovekom
Medzi plánom a èinom je úplná totonos.
Ako a Boh videl vo veènosti vo svojom
tvorèom predzvedení, tak a formuje
v èasnosti. Ako èasto zlyhávajú nae
¾udské predsavzatia! Ako èasto stroskotávajú nae ¾udské plány! Máme dobré
plány, ale nemáme silu ani schopnos ich
skutkom vykona.
Nie tak Boh. Jeho plány sú realizované do posledných podrobností. Dejiny celého vesmíru, dejiny tohto sveta s celým
svojím dramatickým napätím medzi svetlom a tmou, tie i dejiny jednotlivých duí
do posledných mizivých detailov sa rozvíjajú pod¾a veèného Boieho predzvedenia a predzriadenia Niè nie je ponechané

náhode, niè nie je improvizované dodatoène v tiesni chvíle, kadý sebe mení
ah na achovnici sveta i tvojho vnútorného ivota bol premyslený a uváený
pred zaloením sveta. To je nieèo, pred
èím sa musí èlovek skloni v hlbokej pokore, to je nieèo, èo a môe naplni radosou a pokojom v Duchu Svätom.

Niè sa nedeje bez Boej vôle
Pôsobenie Boej prozrete¾nosti, naplòujúcej veèné Boie plány, ide do najmeních podrobností a do najtajnejích záhybov tvojho srdca. Najskrytejia mylienka, ktorú nikdy nevysloví, èi u je zlá
alebo dobrá, nie je nieèím náhodným, ale
má svoje miesto v súhre síl a bola zahrnutá do Boieho plánu pred ustanovením
sveta. A ani nezmizne bez stopy z vesmíru.

Zákon sejby a atvy
Jediná mylienka je semenom vrhnutým
do brázdy èasu a vydá svoje ovocie, lebo
podlieha zákonu sejby a atvy ako vetko
ostatné. Nepatrné slovíèko, ktoré ti mimovo¾ne vykåzlo z úst, dáva podnet pre vznik
ványch udalostí, ktoré zasiahnu do tvojho ivota ve¾mi prenikavo. Ulo toto
slovíèko Boej pozornosti? Naprosto nie!
Je zaradené do veèného Boieho plánu
ako vetko ostatné. Kôstka odhodená
dieaom môe spôsobi tvoj pád a váne
zranenie, ktorého následky môu trva
celý ivot. Ula táto "malièkos" Boej
pozornosti? Neula! Bola zaradená do
veèných Boích plánov práve tak, ako
kladivo a klinec hrdinskej Jáhel, o ktorej
sme u poèuli, alebo ako oslia èe¾us,
ktorú naiel Samson v príhodnej chvíli a
uèinil z nej hroznú zbraò. Vetko je zahrnuté v Boích plánoch.

Niè sa nedeje náhodou
Vo vesmíre, kde Boh vládne, nie je miesto
pre náhodný experiment, pre improvizáciu,
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pre výnimky z veèných Boích zákonov.
Preto Pán Jei povedal, e i vlasy naej
hlavy sú spoèítané a e ani jeden bezcenný vrabèek nehynie bez Otcovej vôle.
Boie plány nie sú vypracované povrchne
a len v hlavných rysoch, ale do posledných podrobností. Boh je rovnako ve¾ký
v makrokozme, ktorý nám èiastoène pribliuje ïalekoh¾ad, i v mikrokozme, ktorý
sa nám èiastoène otvára pod mikroskopom. Je rovnako neskonalý v usporiadaní
slneènej sústavy, ako vo výstavbe najmenej èiastoèky hmoty, atómu. A sám je
tak ve¾ký, e vetky kontrasty pred ním
miznú. Jeden deò je u neho ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deò. Jeden
atóm je pred ním ako slneèná sústava
a slneèná sústava ako jeden atóm.
Nemyslime si, e sa stará len o ve¾ké
veci a malé ponecháva náhode. Nie,
stará sa rovnako o vetko. Len tvor, ktorého miera je obmedzená, rozoznáva so
zrete¾om na seba veci malé a ve¾ké. Nekoneèný Boh je tak vysoko nad svojím
stvorením, e vetky veci, èi atóm, èi
slneèný systém, sú pre neho rovnako
malé alebo  ak chceme  rovnako ve¾ké.
A tento zvrchovaný Boh oznamuje pred
zaèiatkom dokonania niektorého svojho
diela a èasto upozoròuje na najmenie
detaily, ako sú napríklad podrobnosti pri
smrti Boieho Syna, predzvedené vo
veènosti a predzvestované celé stároèia
vopred: Nu povedali si: Netrhajme
jej. Ale losujme o òu, èia bude. Aby sa
naplnilo písmo, ktoré hovorí: Rozdelili
si medzi sebou moje rúcho a o môj
odev hodili los. To tedy urobili tí vojaci... Lebo sa to stalo nato. Aby sa naplnilo písmo: Jeho kos nebude zlámaná. A zase iné písmo hovorí: Uvidia
toho, ktorého prebodli (J 19,24; 36-37).
A nebojí sa, e niekto zmení nejaký
detail, napríklad Satan, aby sa ukázalo,
e Boh sa tie trochu prepoèítal a e nie
je tak úplne pravdovravný. Nie Boh je zvrchovaný Pán vo veciach malých i ve¾kých, v sekunde i v tisícroèiach.

KRESAN

Boia ve¾kos
pôsobí rados a pokoj
Èím viac poznávame túto Boiu ve¾kos
a nau naprostú biedu a nièotu, tým hlbia je v naom srdci rados a pokoj. Vieme, e ná zajtrajok je rovnako v Boích
rukách ako celá naa budúcnos a veènos. Vieme, e kadá strata, boles, úzkos, nemoc, protivenstvo a neastie sa
nestali náhodou, ale pod¾a veèného Boieho plánu k námu dobrému. Vieme tie,
e výsledky náho boja sú u nezmenite¾né, e nae miesto je na strane svetla,
na strane tých, ktorých svet nebol hodný
a ktorých odplata je hojná v nebesiach.

ime vo viere
v Boiu prozrete¾nos
Èím viac ijeme v tejto viere v Boiu prozrete¾nos, tým povo¾nejie sme nástroje
v Boích rukách a tým rýchlejie, priamejou cestou a bez ve¾kých otrasov a obtiaí dochádzame k svojmu cie¾u, ktorý je
nám urèený v Boej rade, pretoe vedz,
e uèenie o predurèení nepodlamuje
nau energiu a nebrzdí nau vô¾u, ale
naopak podporuje, posi¾òuje.
Ten, kto plne pochopil pravdu, e bez
Neho niè nemôeme urobi, e je len
letorast vinného kmeòa úplne závislý na
Kristu, ten tie dokáe poveda:
Vetko vládzem v tom, ktorý ma
posilòuje, v Kristovi (F 4,13).

Ján Siracký

Cestou ivotem, 7. 5. 1971

NEBESKÝ OTEC VIE
Vá nebeský Otec vie, e to vetko
potrebujete... Teda nestarajte sa o zajtrají deò (Mt 6,31-34).
Veriaci èlovek môe ís týmto svetom
s pozdvihnutou hlavou, lebo vie, e jeho
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nebeský Otec udruje celý svet a stará sa
o vetko. Áno, On vie, èo vetko my potrebujeme. Preto sa nemáme bá toho, èo
nám prinesie zajtrajok. Ná nebeský
Otec vládne i nad vetkými zajtrajkami.
Keï to vieme, môeme a máme sa pohybova s istotou, nech príde hocièo v naom ivote. Vetko je Bohom plánované
na nae poehnanie. Takto môeme i
v stálom vedomí, e ná Boh vetko
dobre uèiní. A to aj vtedy, keï my to nevidíme a keï sa nám to nepozdáva. Taká
viera nás plní mocou, ktorá prúdi z Neho
samého a robí z nás odolných a èinných
¾udí. To je kontrast unaveného chodenia
alebo vyhýbania sa Boej ceste, po ktorej
máme chodi. To znamená bea cestou
Boích rozkazov. Taký ivot nie je monotónny, fádny. To je duchovná aktivita, radostný beh. Namiesto starosami zaaeného ivota je to mladistvý pohyb na
Pánových cestách, v Jeho slube.

H. Pickering

Ze slov pravdy a lásky,
roèník IX., 1925, èíslo 1-2

KTORÁ JE TÁ
PRAVÁ CIRKEV?
Ako spoznáme dnes tú pravú
cirkev? Pod¾a jej troch charakteristík zrejmých zo Svätého Písma.

1. Cirkev je oddelená od sveta,

ako to vyplýva z jej gréckeho mena Eklesia, èo znamená vyvolaná. Dr. Andrew
Bonar, kazate¾ presbyteriánskej cirkvi,
povedal: Pozerám sa na cirkev a nachádzam ju vo svete; obhliadam svet a nachádzam ho v cirkvi. Tak to nebolo na
poèiatku. Veriacich nazývali svätými, to je
oddelenými (svätý znamená tie oddelený 1K 1,2 ). Vtedy rozumel kadý tomu
príkazu: Neahajte cudzie jarmo s neveriacimi, a tak sa zamedzilo zmieaniu: spravodlivosti s nespravodlivosou,
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svetla s temnosou, veriacich s neveriacimi a Boieho chrámu s modlami. Lebo
veï èo má spoloèné Kristus s Beliálom? Preto vyjdite spomedzi nich a odde¾te sa, hovorí Pán (2K 6,14-18).

2. Cirkev je spojená spoloènos
vykúpených Boích,

ako je napísané: spolu so vetkými,
ktorí vzývajú meno náho Pána Jeia
Krista na kadom mieste, ich aj naom (1K 1,2).
Len si predstavme, e je v niektorom
ve¾kom meste väèí poèet rôznych cirkví
a aj mnoho meních a väèích krúkov
veriacich. Ko¾ko cirkví tam má by? Písmo hovorí, e Kristus je hlava tela a e
telo je jedno (Ko 1,18; Ef 4,4). Kristus je
teda hlava jedného tela; nie má by alebo raz bude, ale e v Boích oèiach
a úmysle je jedno telo. A preto aj v onom
meste  a vade  je (v Boom úmysle)
a má by i navonok jedna cirkev, pozostávajúca a obsahujúca vetkých veriacich,
ktorí sa v dôsledku ve¾kého poètu môu
zhromaïova na mnohých miestach.
Jedna kresanka sa ma kedysi pýtala:
Do ktorej cirkvi patríte? Odpovedal som
jej: Do tej istej, do ktorej patril apotol
Pavol. A on patril do ktorej? pýtala sa.
Do tej istej, odpovedal som jej, do ktorej patrím aj ja, a ku ktorej patrí pod¾a splnomocnenia Písma aj ktorýko¾vek veriaci,
do cirkvi Boej.
Dr. Gronin sa vyjadril o tejto pravde asi
v r. 1829 nasledovne: S ve¾kým pohnutím
v dui poznávam, e Boia cirkev je jedna
a vetci, ktorí uverili, stali sa jej údmi. Preto odmietam akéko¾vek zvlátne èlenstvo
v tej, èi onej ¾uïmi zaloenej cirkvi." Veï
èlenstvo v ktorejko¾vek sekte, náboenskej spoloènosti èi cirkvi je popretím Boej pravdy o jednom tele. Jedna hlava
s mnohými telami by bola netvorom. No
jestvuje len jedna hlava  Kristus a jedno
telo, ktoré zahròuje vetky Kristove údy.
Len táto pravda zodpovedá Pánovej modlitbe: aby boli vetci jedno (J 17,21).
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Ale niekto namietne: Èi Pán nepovedal, aby sa nechala rás spolu penica
s kúko¾om a do atvy? (Mt 13,30).
Pravdae, ale na poli, ktorým je tento svet
(v. 38) a nie v cirkvi. Kresania a vyznavaèi budú ved¾a seba na svete a do atvy,
ale u teraz majú by v duchovných veciach od seba oddelení. Taká bola cirkev
na poèiatku, oddelená a taká má by aj
dnes, ak sa chce riadi pod¾a vzoru daným od Boha.
Cirkev je zhromadením vykúpených
ale nie nahromadením kohoko¾vek.
Dr. Handley Moule popísal tajomstvo jednoty nasledovne. Pravá jednota Kristovej
Cirkvi je vo svojej podstate nieèím duchovným. Kadý jej úd je v ivom spojení
s oslávenou Hlavou vierou a prostredníctvom Svätého Ducha.

3. Cirkev je ivým organizmom.

Jedno telo, jeden Duch... jedna nádej,
jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec vetkých... Ale jednému kadému z nás je daná milos po¾a
miery daru Kristovho. Preto hovorí:
Vystúpiac na výsos, zajal zajatie a dal
¾uïom dary... A On dal jedných za
apotolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov, jedných za pastierov a za uèite¾ov na zdokona¾ovanie
svätých ku dielu sluby, na budovanie
tela Kristovho (Ef 4,4-12).
Vimnime si, e ten Rozde¾ovate¾ darov nie je pápe v Ríme, ani ktorýko¾vek
patriarcha alebo biskup z ktorejko¾vek cirkvi èi zemi, ale e je to Ten, ktorý vystúpil na výsos. Je to naa Hlava v nebesiach. Tie si vimnime, e dary sa nenadobúdajú v seminároch, univerzitách
a biblických kolách, ale sú darom od
vzkrieseného Pána. On ich dáva. A ete
si vimnime, e On ich nielen dáva, ale aj
kontroluje a vládne obdarovanými. On je
nad nimi Pán a Majster. Vediac... e Pánu Kristovi slúite (Ko 3,24). Jeden je
vá Majster, Kristus a vy vetci ste
bratia (Mt 23,8). Kto sa stane sluhom ¾u-

dí, tomu budú títo urèova miesto práce
a bude nimi obmedzený. Pri takomto sa
nebude môc uplatòova Pánove vedenie. A preto: Kúpení ste za drahú cenu.
Nebuïte sluhami ¾udí (1K 7,23).
Pavol by povedal: Ak bol za vás ukriovaný Pavol alebo Apollo, potom oslavujte ich, zhromaïujte sa k nim a krstite
sa v ich mená. Dnes by sme mohli poveda: ak zomreli za vás Luther, Bunyan,
Wesley, Hus, Komenský a iní, zhromaïujte sa k nim. Ale pretoe to nevykonal
iadny z nich a je veèná pravda, e Kristus zomrel za nás (R 5,8), tak nasledujme
Jeho, zhromaïujme sa iba k Jeho menu, Jeho poslúchajme a nechvá¾me sa
¾uïmi, ale sa chvá¾me tým, e sme
Kristovi a Kristus Boí (1K 3,21-23).
Praví sluobníci evanjelia sú nielen
postavení do tejto sluby vzkrieseným
Kristom (J 15,16), ale sú pre òu aj predzvedení èi preduloení v Boej rade
(Ef 3,11). Pozna takýchto sluobníkov
a uzna ich dary ako dané zhora je prednosou tých, ktorým nimi slúia (d 13,
7.17; 1K 16,18 a i.).
Tento ivý organizmus, cirkev, zachováva vydané ustanovenia (1K 11,2).
Dve hlavné ustanovenia sú krst veriacich
(Sk 8,37) a lámanie chleba (Sk 20,7). Len
¾udia s veèným ivotom (1J 5,12) môu
ma v pravde podiel na obidvoch.
Doba dávania darov a ich spravovania
Kristom, ako aj tých, ktorí ich dostali, je
stanovená. Zaèala vtedy, keï vystúpil
na výsos a pokraèuje a do tej doby,
keï sa vetci stretneme ako dokonalí
...v dokonalého mua (Ef 4,13). Ján
videl uprostred siedmich svietnikov podobného Synovi èloveka... majúceho v pravej ruke sedem hviezd (Zj 1,
13.16). Táto ruka je mocná a a doteraz spravuje vetko. Nikomu neodovzdala moc a správu. Ona vládne nad celou
cirkvou, èo je naznaèené èíslom plnosti 
sedem.
Kadý zbor, èi miestna cirkev, je sám
za seba zodpovedný Jemu, ale pritom nie
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nezávislý jeden od druhého, na èo nám
poukazuje zlúèenie tých siedmich cirkví
v Ázii.
Spasite¾ hovorí o svojich ako o jednom stádoèku, ktoré pozostáva z oviec
majúcich ivot, ktoré poèujú Jeho hlas
(J 10,27; Lk 12,32; 1Pt 5,2), a nie o pozháòanom stáde zo ivých, chorých
a màtvych oviec. Jeho ovce majú ivot.
A ja im dávam veèný ivot a nezahynú na veky (J 10,28).
Z Boieho slova je jasné, e Zakladate¾ovi a Hlave cirkvi, ako aj zásadám
Nového Zákona sú cudzie moderné
mylienky i cirkvi tej a tej zemi, ako napr.
anglikánska, grécka atï alebo o cirkvi
utvorenej na základe urèitého systému
ako: nezávislá, kongrecionálna, presbyteriánska, metodistická a pod. alebo o cirkvi, pomenovanej pod¾a osôb, ako: Luterská, Kalvínska atï., alebo o cirkvi, pomenovanej pod¾a urèitého úkonu ako:
baptistická. iadna z týchto a podobných
cirkví nemôe svoje existenèné právo
ospravedlni autoritou Boieho Slova.
Ony sa odvolávajú na históriu, na novodobé zmeny ale nie na jasné: Takto hovorí Hospodin.
Skutoènos, e mnoho milých a zboných ¾udí bolo a je v týchto náboenských
organizáciách, nevyvracia pravdu o Cirkvi
tak, ako nám ju podáva Pán v Novom
Zákone. Neh¾aïme na osoby a okolnosti
ale vdy len na zásady Písma. Ani najvýznamnejia osoba neznamená niè
oproti Písmu: Ale Boh nech je pravdivý a kadý èlovek luhár (R 3,4).
Vzh¾adom k iným spoloèenstvám, ktoré popierajú základné pravdy kresanskej viery pod¾a Boieho Slova svojimi
tradíciami ako cirkev rímska, Unitári,
Mormoni, Swedenborgiáni a potom rôzne
v Amerike zaloené sekty ako Adventisti,
Kresanská veda, Russselisti atï. sú úplne vyradení z biblického uvaovania
o kresanskej cirkvi. e aj v nich, skoro vo
vetkých, nájdeme kresanov, to nepopierame, ale e by znovuzrodená dua, po-

znajúca ich zvrátené uèenie, ktorá sa
chce riadi tým, èo povedal Boh v nich
mohla zosta, o tom urèite pochybujeme.

Splnenie Boieho úmyslu
o Cirkvi
Aby si ju postavil pred seba slávnu,
cirkev, nemajúcu kvrny alebo vrásky
alebo nieèoho takého, ale aby bola
svätá a bezvadná... Toto tajomstvo je
ve¾ké, ale ja hovorím vzahom na Krista a vzahom na cirkev (Ef 5,27-32).
Cirkev, ktorá zaèala poèas Letníc,
rástla kázaním neuèených ¾udí, ktorí boli
vystrojení mocou z výsosti; potom prela
víazne krvavým prenasledovaním rímskych cisárov, prv ako mnohí z nej pod¾ahli Kontantínovým zvodným nahováraniam, ktorý bol nástroj toho zlého, preobleèeného za anjela svetla. Jej zlato
stratilo zo svojho lesku v temnom stredoveku, no napriek tomu ona zotrvala vo
viere uprostred hrozného pápeského
krviprelievania. A i neskôr prechádzala
rozlièným utrpením a prenasledovaním.
Teraz má cirkev boj s najväèím nepriate¾om modernizmom, chybne nazývaným, veï modernista è. 1 bol u dávno
v raji s jeho: Èi naozaj povedal Boh?
(1M 3,1) a tento zápas zvádza nejedného do ¾ahostajnosti a k odpadnutiu. No
napriek tomu: Boh dokoná a cirkev, ktorá
navzdor vetkým satanovým útokom,
pádom èloveka a zmenám stároèí je dnes
oslabená, bude raz zjavne, slávne a veène vystupova ako jedna Cirkev. Bude
èistá ako slnko, krásna ako mesiac, hrozná ako vojsko s vlajkami. Nebude ma
ani jedno miesto s vnútorným pokvrnením, ani jednu vonkajiu vrásku  známku
starnutia a vädnutia, ale tak ako je Baránok uprostred trónu, svätý a bezvadný, taká bude i ona navdy (1Pt 1,19; Ef 5,27).
Potom s celým stvorením, ktoré je na nebi i na zemi a pod zemou i v mori aj ona
 krvou Kristovou vykúpená z kadého
pokolenia jazyka a ¾udu i národa  spojí
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svoj hlas s ich chváloreèením: Sediacemu na tróne a Baránkovi poehnanie, èes a sláva i sila na veky vekov
(Zj 5,13) Ameò.
Pokúsili sme sa predloi pod¾a Boieho Slova pôvod, charakter, vývoj a budúcu slávu tej jednej pravej Cirkvi. A teraz
by sa patrilo, aby sme vzali do rúk Písmo
a povedali: Hovor Hospodine, lebo tvoj
sluobník poèuje (1S 3,9). A potom,
aby sme úprimne zhodnotili svoj postoj
k Cirkvi, do akej miery zodpovedá Slovu
pravdy. Ak sa dríme nieèoho, alebo ak
konáme nieèo, èo nie je v Písme, nech
nájdeme milos a s radosou to opustíme.
A ak nájdeme krúok veriacich, ktorí sa
snaia jedna pod¾a vzoru novozákonnej
Cirkvi, aj keï by to bol krúok slabý a malý, nech by nám bola daná milos, aby
sme sa k nim postavili a spolu s nimi sa
drali jedného mena  Kristus; poslúchali
jedného Pána; ¾nuli vdy k základným
pravdám jednej viery; vyznávali jedno telo
 to, ku ktorému patria vetci znovuzrodení; pracovali spoloène pre jeden cie¾,
pre Boiu oslavu a oèakávali jednu nádej
 tú blahoslavenú. Nech smerujú nae
nohy ku týmto veciam, zostávajme v nich,
a kým nepríde On.

Ján Siracký

Kresan, roèník III., júl 1950, èíslo 7

KTORÍ PRACUJÚ
V SLOVE A V UÈENÍ
Starí, ktorí dobre spravujú, nech sú
povaovaní za hodných dvojej cti,
najmä tí, ktorí pracujú v slove a uèení
(1Tm 5,17).
V Pavlových listoch Timoteovi, jeho synovi vo viere, je mnoho krásnych a praktických napomenutí a povzbudení. Napísal
ich, keï cítil, e sa blíi jeho odchod k Pánovi. Aj vtedy mal na srdci staros o zbory
a ich správcov. Niektoré z jeho napome-

nutí sú: Aby si vedel... nato maj staros... nezanedbávaj daru... preto ja
osvedèujem a iné. Spomína v nich vlastnosti, ktoré majú zdobi starích a ich
rodiny. Vímajme si týchto pokynov, lebo
ich ve¾mi potrebujeme.
Prvotné zbory boli utvrdené vo viere
skrze vernú duchovnú a dôslednú slubu
miestnych starích bratov, ktorí pracovali
v slove a v uèení. Taký zmysel majú slová, v nadpísanom veri. O dnených pomeroch v zboroch napísal istý brat toto:
Dnená cirkev ve¾mi postráda túto
slubu. Vinu na tom majú miestni starí
bratia, ktorí sa nesnaia, nevzdelávajú,
aby ovládali slovo a uèenie. Preto mnohé
zbory nemôu skoro ani jestvova bez
návtev slúiacich bratov. Bez nich by na
mnohých miestach nebolo evanjelizácie.
Toto je naozaj smutný stav.
V tých slovách je mnoho trpkej pravdy.
Starí bratia skoro vade zisujú tento
alostný stav. Èasto sú v zbore schopní
bratia, ktorí sú mnoho rokov veriaci, ale
ich práca v slove a v uèení je ve¾mi slabá,
nedostatoèná. Preèo? Preto, e sa títo
milí bratia nevzdelávajú v Boom slove.
Nevenujú èas, snahu a pozornos takému
tudovaniu Písma. Niektorým v tom bráni
príliné venovanie sa prácam a starostiam o tento ivot, iní myslia, e aj bez
príprav poslúia, keï bude treba. Odvolávajú sa na slová: A keï vás vydajú,
nestarajte sa o to, ako alebo èo by ste
mali hovori. Lebo vám bude dané
v tú hodinu, èo budete ma hovori
(Mt 10,19).
Pozrime sa hlbie na tieto slová Pánove, aby sme zistili ich význam. Hneï
na prvý poh¾ad je jasné, e tu nie je reè
o slube slova v zhromadení. Pán tu hovorí, e niektorí budú postavení pred súd.
Chápeme, e si na tú chví¾u nemohli vopred pripravi nejaké odpovede, lebo nevedeli, èo sa ich budú pýta, alebo z èoho
ich budú obviòova. Len v takom prípade
sa nemali stara, lebo im v tú hodinu bude
dané, èo majú hovori.
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To platí aj pre neèakané rozhovory s neobrátenými ¾uïmi. Nemôeme vedie s kým
a o èom sa budeme zhovára. Preto sa
musíme spo¾ahnú na pomoc Boieho
Ducha, ...ktorý spytuje vetko, aj hlbiny Boie (1K 2,10). Boh vidí do srdca
a vie, èo je v ktorom èlovekovi. Preto nám
aj môe da práve potrebné slová. Aj tu
ale platí podmienka o stálej pohotovosti:
Posväcujte Pána Boha vo svojich
srdciach a buïte vdycky hotoví zodpoveda sa kadému, kto iada od vás
poèet o nádeji, ktorá je vo vás, s krotkou tichosou a bázòou (1Pt 3,15).
Èasto sme svedkami v biblických
a iných zhromadeniach, e bratia hovoria úplne od veci. Z ich reèi pozna, e
netudovali predmet o ktorom hovoria.
Namiesto výkladu textu Písma hovoria
veobecne o obrátení a podobne. Kto nie
je schopný ete tudova a porovnáva
Písmo Písmom, od toho sa to neiada.
Ale èasto ide o bratov, ktorí u preukázali, e majú k tomu duchovné obdarovanie
ale nie sú pripravení a to je naozaj smutná vec. Výsledok tejto ich nedbalosti, èi
pohodlnosti, èi povrchnosti alebo lenivosti
je, e cirkev nie je vzdelávaná tak, ako na
poèiatku bola. Veriaci nerastú v známosti
Písem a moci Boej. Nerastú v poznávaní
Pána a Jeho ciest. Koneène výsledok toho je i to, e niektorí starí bratia nie sú
schopní slúi vo väèích zhromadeniach. Preto na tieto zhromadenia zvolávajú starích bratov i z najvzdialenejích
miest. Je to správne? Bolo to tak v apotolskej dobe? Nezdá sa nám.
Miesto nápravy, niektorí by najradej
mali akýchsi kazate¾ov medzi sebou. To
by ich ete viac zbavilo starostí o prípravu
k slube slovom a uèeniu. Vidia to v niektorých kresanských spoloènostiach, tak
sa im to zapáèilo. Stane sa napríklad, e
Pán odvolá k Sebe nejakého brata alebo
sestru. Tu miestni starí bratia namiesto,
aby sa pripravili pre slubu svedectva
svojim krajanom, zvolávajú len slúiacich
bratov. Východisko z tejto nezdravej pra-

xe je len jedno  usilovné tudovanie Boieho slova. Bratia vyzbrojení známosou
Písma nebudú stále pouíva len známe
a bené výrazy, ale budú z Písma vynáa staré i nové veci.
Nie sme a nemôeme by spokojní
s duchovným vzrastom naich zborov
a jednotlivcov. Vetci by sme mali by u
ïalej. Hlavnú vinu za tento stav majú
miestni starí bratia, od ktorých výchovy
sú zbory závislé azda na 90%. Veï
návtev slúiacich bratov sa im dostáva
len tu i tam za deò-dva. Keï miestni
starí bratia netudujú Písmo, aby mohli
vzdeláva Boí ¾ud, trpia tým celé zbory.
Veriaci zostávajú zakrnelí. Majú málo
lásky, malú známos, malú rados i malú
duchovnú horlivos.
Pre túto slubu nestaèí púha horlivos.
Tú majú mnohí. Ani prirodzená smelos
a výreènos. Aj tú niektorí bratia majú. Tu
je potrebné usilovné èítanie, tudovanie
a vzdelávanie sa v Písmach. Len tí, ktorí
sami rozumejú Písmam, môu vyuèova
iných a vzdeláva ich v najsvätejej viere.
Preto, milovaní bratia, vezmime si k srdcu
Pavlovu výzvu Timoteovi: Maj pozor na
seba i na uèenie... Keï bude toto
predklada bratom, bude dobrým sluobníkom Jeia Krista (1Tm 4,6.16).
Nech Pán vzbudí vo Svojej Cirkvi bratov
ako boli Pavol, Timoteus a iní. Nech nás
vyslobodí z povrchnosti a velijakého formalizmu. Len prehåbenou známosou
Písma povedieme veriacich do prehåbeného duchovného ivota. To Pán od
nás iada a èaká.

Ján Siracký

Na cestou ivotem, roèník XI.,
3. tvrrok 1945, júl-september

TO JEDNO ÈINÍM
Ale jedno robím: na to, èo je za mnou,
zabúdajúc a po tom, èo je predo mnou,
sa vystierajúc eniem sa za cie¾om k ví-
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aznému, k odmene horného povolania Boieho v Kristu Jeiovi (F 3,14).
To je zdravá a krásna zásada. Keï sa
rozhliadneme okolo seba, vidíme, ako sa
¾udia rozhodujú a rozhodujú a málo konajú. Èo sú platné pekné rozhodnutia, ak
nie sú vykonané?
Nestalo sa to aj nám, e sme niektorým veciam porozumeli, za¾úbili sa nám,
súhlasili sme s nimi a tam to skonèilo?
O èo lepie by sme urobili, keby sme vykonali to, èo nám káe Pán. Mnohí sa trápia tým, e nosia v srdci staré veci, ktoré
im pôsobia len kodu. Nemôu zabudnú
na staré zvyky, uráky a iné veci. Takí ¾udia nemôu dobre bea k tomu nebeskému, èo je pred nimi, k odmene horného
povolania Boieho. Konajme to jedno, èo
nám Pán dnes ukáe a vykonáme mnoho
pre Pána, seba i svojich blínych. Nebuïme ¾uïmi hesiel, ale èinov!

M. Stanìk

Na cestou ivotem, roèník XI.,
3. tvrrok 1945, júl-september

POLE
LENIVÉHO MUA
Iiel som popri poli lenivého mua
a popri vinici èloveka bez rozumu.
A h¾a, vetko to bolo porastené pàh¾avou, jeho povrch bol pokrytý bodliakmi, a jeho kamenná ohrada bola zborená (Pr 24,31-31).
Iste sme u mali monos vidie pole plné plevela. To znamenalo slabú úrodu. Je
svedectvom proti hospodárovi toho po¾a,
e nie je pracovitý a e zanedbáva správne pripravi a vyèisti pôdu. Trudne pracujúci ro¾ník má prvý dosta z úrody
(2Tm 2,5).
Práve tak je to v naom duchovnom
ivote. Sme Boou ro¾ou. Pod¾a toho, ako
èasto zavlaujeme svoje srdce ivou vo-

dou, ako sa èistíme od kadej pokvrny
a dôsledne nièíme burinu, ukáe sa úitok a prospech. Lenivý veriaci, ktorý seba nevzdeláva, neposkytuje Svätému Duchu priestor, by na òom pracoval a marí
èas neuitoènými vecami, ten nie je
schopný prináa úitok v Boom krá¾ovstve (Mt 21,43). V jeho ivote sa ukáe
hriech  plevel. Nevíazí a nevyrastie vo
viere a v známosti Boej, pretoe mu to
zlé odoberá silu. iada si a nemá dua
leòocha a dua usilovných sa vytuèí
(Pr 13,4).

Ladislav Paluga

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

SME LEPÍ AKO ONI?
A keï donáate obetova slepé, to
nie je zlé; a keï dovádzate chromé
alebo nemocné, to nie je zlé! Noe,
obetuj to svojmu vladárovi, èi mu
bude milý, alebo èi pohliadne na teba,
hovorí Hospodin Zástupov (Mal 1,8).
Pri èítaní týchto a podobných správ z dejín
Izraela, si èitate¾ utvorí obraz o jeho biednom duchovnom stave. Niekedy nevieme
pochopi, ako mohli jedna s Bohom v takej neúcte a bez bázne, hoci poznali Boiu
vô¾u. Pred pozemských vladárov prichádzali s najlepím, ale pred Hospodina,
ktorý je Pán pánov a Krá¾ krá¾ov, si dovolili
prinies a obetova Mu to posledné a bezcenné, chromé, slepé a choré, napriek
tomu, e to Hospodin výslovne zakázal.
Istotne sme hotoví odsúdi také poèínanie, ale  sme lepí? Nepodobáme sa
im? Ko¾ko èasu venujeme sebe a svoje
schopnosti a materiálne prostriedky vynakladáme takmer výluène v èinnosti len
pre seba. Èi sa týmto nepodobáme tým,
ktorých kritizujeme a odsudzujeme? Nie je
to smutné? Nie je to alostné? Nie, pred
Bohom nie je moné nijako ospravedlni
také poèínanie!
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Radoslav Stráòava

DOM, KTORÝ VONIA
No vïaka Bohu, ktorý nám dáva
vdycky víazoslávi v Kristu a zjavuje
skrze nás vôòu svojej známosti na
kadom mieste. Lebo sme Kristovou
dobrou vôòou Bohu... (2K 2,14.15).
Dom súrodencov Marty, Márie a Lazara
v Betánii je krásnym príkladom domácnosti, ktorá poskytla Pánovi Jeiovi Kristovi viackrát vzácnu a láskavú pohostinnos. Betánia bola blízko Jeruzalema, pribline 15 honov, èo je asi 2,8 kilometra
(J 11,18). V Jeruzaleme Pán Jei zrejme
nenaiel iadne také miesto, kde by
mohol prenocova a tak keï tam prebýval
vyiel z mesta do Betánie a tam prenocoval (Mt 21,17). A Jei voiel do
Jeruzalema i do chrámu a keï si obzrel vetko a pretoe u bola veèerná
hodina, vyiel do Betánie s dvanástimi (Mk 11,11). O Marte èítame, e prijala
Pána Jeia do svojho domu a obsluhovala ho (L 10,38), snáï práve tam Pán
Jei naiel aj ten noc¾ah.
Èo sa môeme nauèi od domácnosti
spomínaných troch súrodencov? V takejto domácnosti sa sedí pri nohách Pánových, ako to robila Mária. Uèia sa tu aj
praktickou pohostinnosou slúi Pánovi
Jeiovi a jeho uèeníkom, aj keï nejde
hneï vetko úplne hladko a bez rozruenia. Pána Jeia si tu ctia aj zo svojho
majetku a dávajú mu to najvzácnejie èo
majú, aj svoju slávu  tak ako to urobila
opä Mária, keï pomazala nohy Pána Jeia drahocenným pravým nardom a poutierala ich svojimi vlasmi. Tento dom sa
potom naplnil vôòou tejto masti (J 12,3).
Voòal nielen Pán Jei, ktorý bol pomazaný, nielen Mária, ktorá mu vlasmi poutierala nohy, ale voòal celý dom. Táto
udalos sa pod¾a Písma neudiala priamo
v dome Marty, Márie a Lazara, ale v dome
imona Malomocného v Betánii, ale aj tu

táto domácnos prila poslúi a ucti si
Pána Jeia (Marta obsluhovala, vzkriesený Lazar tam sedel  J 12,2).
Takéto domy a domácnosti sú vzácne
aj dnes a mnohí sme sa s nimi tie stretli
a zacítili sme tú vôòu uctievania a sluby
Pánovi Jeiovi. Je dobrou túbou kadej
domácnosti, kde sú veriaci ¾udia, aby takáto vôòa napåòala a charakterizovala ich
dom. Môe to by aj domácnos slobodných súrodencov, ako v prípade Marty,
Márie a Lazara. Vo veriacich rodinách
s demi je vzácne, keï sa manelia spolu
usilujú o túto duchovnú atmosféru v ich
príbytku a vedú k tomu aj svoje deti.

Ján Ostrolucký
ivá slová 1988-9

Poznámky k Biblickej panoráme
Èitatelia Písma ve¾mi radi prijali farebnú
publikáciu Biblické panoráma, ktorá
umoòuje dôkladnejie sa pozrie dookola (panoráma) na Boie jednanie v minulosti, prítomnosti a v budúcnosti. Víma
si hlavne ¾udské dejiny z poh¾adu veènosti, preto sa nieko¾kými úvahami chceme
zaobera aj ïalími oblasami biblickej
panorámy, o ktorých by pozorný èitate¾
Písma mal vedie.
V náèrtku sú pre názornos uvedené
oblasti vidite¾né i nevidite¾né ¾udskému
zraku, o ktorých Písmo hovorí. Platia pre
dnenú dobu a názvy sú pouité pod¾a
Roháèkovho slovenského prekladu. V histórii vekov sa odohrávajú zmeny nielen
na zemi, ale aj v týchto oblastiach. A to si
chceme z Pánovej milosti priblíi.

NA POÈIATKU
Na poèiatku bolo Slovo, a to Slovo bolo u Boha, a to Slovo bol Boh (J 3,1).
Keï zájdeme mys¾ou do minulosti, keï
ete nebolo èasu, potom sa dozvedáme, e na poèiatku vetkého bol u Boh
v troch osobách, Otec, Syn a Duch. Vtedy
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ete neboli ani veky, Pán Boh bol sám.
Nebolo nebies, kde je teraz zvlá zjavená Jeho sláva. Tak o tom èítame:
Ty si, ó Hospodine, ty si sám jediný. Ty si uèinil nebesia, nebesia nebies a vetko ich vojsko, zem a vetko,
èo je na nej, moria a vetko, èo je v nich,
a ty dáva tomu vetkému ivot, a vojsko nebies sa tebe klania (Neh 9,6).
A ïalej: H¾a, Hospodinove sú nebesia i nebesia nebies, zem i vetko, èo
je na nej (5M 10,14).
Je pozoruhodné, e sa tu hovorí o nebesiach a o nebesiach nebies. Nebies je
nieko¾ko, vrcholom nebies sú nebesia nebies, kde je Boí chrám (Zj 15,5; 16,1),
Boí trón (Zj 4,2), pred trónom nieèo ako
sklenené more (Zj 4,6), zlatý oltár (Zj 8,3).
Aby apotol Ján mohol tieto veci vidie,
musel vystúpi otvorenými dvermi do neba (Zj 4,1). Je to iné nebo ne to, ktoré je
mono pozorova ¾udskými oèami.
Pred poèiatkom nebolo treba trónu,
veï komu mal Boh vládnu? Nebolo treba
chrámu a oltára v òom, kto mu mal slúi?
Nebolo nebies, nebolo hmotného sveta
(neba a zeme), nebolo anjelov, ktorí by
Bohu spievali hymny chvál, nebolo ¾udí.
Nebolo nièoho a nikoho okrem Boha. On
bol sebestaèný, vetko obsahujúci, veèný. Keby bol potreboval vesmír, anjelov
alebo ¾udí, potom si ich mohol stvori
dávno predtým, ako ich stvoril. Bola to
Jeho suverenita, e si nieèo preduloil (R
8,28). Boh-Otec chcel, aby Syn nebol jednorodený, ale prvorodený medzi mnohými bratmi (R 8,29). Ete nebolo nebies,
anjelov, ani sveta a ¾udí, ale Pán Boh si
preduloil, aby Syn mal manelku  Cirkev, bezvadnú a krásnu. To je úasné tajomstvo Boej lásky k ¾udom.

Nastal okamih, poèiatok vekov, keï
Boh stvoril nebesia a nebeské bytosti
(anjelov). Aj keï Pán Boh je v nebi, On
prevyuje nebesia tak, ako stavite¾ prevyuje dom, ktorý postavil:
Lebo èi vskutku bude Boh býva
na zemi? Veï h¾a, nebesia a nebesia
nebies a neobsiahnu  (1Kr 8,27).
Pána Boha nemono umiestni do nejakého priestoru, nieèím ohranièi. (Zbytoène sa zaoberáme otázkou, kde bude
Cirkev a Pán Jei, keï On bude kra¾ova
v 1000-roènom krá¾ovstve na zemi. Takéto poh¾ady sú pozemské, vzahujúce sa
na pozemské telo, ktoré je ohranièené
priestorom, ale nebeské telo nemono
takto obmedzi na nejaký naimi zmyslami vnímate¾ný priestor).

NEBESIA NEBIES

Písmo nám hovorí o treom nebi:
Znám èloveka v Kristovi, ktorý bol
vytrhnutý a do tretieho neba (2K 12, 2).
Nikde inde si neèítame o prvom a druhom nebi, ale je nám iste jasné, e keï
je TRETIE NEBO, musia by aj prvé dve
nebesia.
Keï teda máme ve¾kého ve¾kòaza,
ktorý prenikol nebesia (d 4,14). Tieto
vere nám pripomínajú, e do Boej prítomnosti je treba preniknú cez nebesia.
Moji, keï mal urobi stánok na púti,
mohol vidie usporiadanie nebeských
vecí a pod¾a nich zaisti i stánok na zemi.
Èo je pozoruhodné na stánku? e sú
v òom tri oblasti: nádvorie, svätyòa a svätyòa svätých. (Pozri náèrtok). Na nádvorie mohol vstúpi ktorýko¾vek èlovek z národa, hrienik, ktorý niesol obe za svoj
hriech.

A TAK NASTAL POÈIATOK
Otec poveril Syna, aby stvoril veky
(d 1,2). Vetko povstalo skrze neho
a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, èo povstalo (J 1,3).

1
1  NÁDVORIE,
2  SVÄTYÒA,
3  SVÄTYÒA
SVÄTÝCH

3

2
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Do svätyne mohli vstúpi len kòazi
a do svätyne svätých len najvyí kòaz
raz v roku. Tam bola truhla zmluvy, z¾utovnica a cherubovia.
Nepripomína nám to rozdelenie nebies? Prvé nebesia sú tie, kde môe by
kadý, kde je prístup anjelom nebeským
aj padlej ríi tmy. Kde sú dobrí aj zlí.
Druhé nebesia, to je oblas, kde zatia¾
poruený èlovek nemá prístup, to nie je
naimi oèami vidite¾ná, hmotná sféra, ale
oblas nevidite¾ná, duchovná. Veï Pán
Boh stvoril anjelov s nebeskými telami
(1K 15,40). Anjeli musia ma tie svoje
príbytky, ako o tom èítame:  a anjelov,
ktorí nezachovali svojho knieatstva,
ale opustili svoj vlastný PRÍBYTOK 
(Jd 6). Pán Jei povedal, e v dome
Jeho Otca je mnoho príbytkov (J 14,2),
teda i príbytkov pre anjelov. Tretie nebesia, to je chrám Boí, trón Boí, tam Pán
Jei prenikol a posadil sa po pravici svojho Otca. Tam sú cherubíni a serafíni, ktorí
slúia pred Bohom dòom i nocou.
Pozoruhodné sú vere, ktoré nám dávajú monos pohliadnu aspoò úzkou
trbinkou do tohoto miesta slávy: A stalo sa jedného dòa, keï prili synovia
Boí, aby sa postavili pred Hospodinom, e priiel medzi nimi aj Satan
(Jb 1,6).
Kde boli synovia Boí  anjeli, keï jedného dòa prili pred Hospodina? Vykonávali im urèenú slubu, boli vo svojich
príbytkoch. Lebo nie je nám zápasi
s krvou a telom, ale s knieatstvami,
mocnosami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v PONEBESKÝCH OBLASTIACH (Ef 6,12).
Rozumieme poznámke Jb 1,6  priiel medzi nimi aj Satan?
Aj kniha Daniela hovorí o duchovných
sférach, kde sa odohráva boj medzi anjelmi a knieatstvami moci tmy.
Myslíme teda, e toto sa nedeje v treom nebi a ani nie vo sfére nami vidite¾ného vesmíru. Vedie nás to k mylienke,

e tejto duchovne] oblasti smieme poveda DRUHÉ NEBO èi NEBESIA. Br. Roháèek ju vo svojom preklade nazval PONEBESKÁ OBLAS.
Preèo Pán Jei príde v ústrety svojej
cirkvi v okamihu vychvátenia do oblakov?
Èi nie preto, aby ju doprevadil cez prvé
a druhé nebesia do tretieho neba  pre
nás do RAJA?

AKO ÏALEKO
JE TRETIE NEBO?
Istý chlapec odpovedal v nede¾nej besiedke na otázku, kde je nebo, takto: Nebo je tam, kde je Boia láska. A Martin
Luther raz uviedol, e by radej chcel by
s Pánom Jeiom v pekle ne so Satanom v nebi. Z Písma vieme, e nebesia
sú HORE: Lebo som nezostúpil z neba na to, aby som èinil svoju vô¾u 
(J 6,38)  to povedal Pán. On zostúpil,
t. j. priiel z vyích miest do niieho.
Tento Jei, ktorý bol vzatý od vás
HORE do neba  (Sk 1,11), to svedèili
anjeli. Lebo sám Pán zostúpi z neba, potom my budeme vychvátení
v oblakoch  (1Te 4,16-17). To je reè
o vykúpených pri vzkriesení a premenení.
Preto sme teraz napomínaní: A tak,
ak ste vstali z màtvych s Kristom, h¾adajte veci, ktoré sú HORE, kde sedí
Kristus po pravici Boha (Ko 3,1).
Podobne máme myslie na to, èo je
HORE, máme sa díva na veci, ktoré sú
HORE, veï to je ná domov, naa vlas,
nae mesto a pod., ako sa o tom ete
zmienime.
Astronómovia merajú vzdialenosti vo
vidite¾nom nebi na svetelné roky. Z hviezd
k nám letí svetlo aj nieko¾ko miliónov
rokov. Pritom svetlo sa íri rýchlosou 300
tisíc kilometrov za sekundu. Hlas (zvuk)
sa íri v naej atmosfére ve¾mi pomaly 
len 333 metrov za sekundu. A z tohoto
poh¾adu si teraz preèítajme:
A h¾a, bolo poèu hlas z nebies,
ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný
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Syn, v ktorom sa mi za¾úbilo (Mt 3,
17). To hovoril Otec o Synovi z nebies.
 zrazu ho obk¾úèilo svetlo z neba
a padnúc na zem, poèul hlas, ktorý mu
hovoril: Saule, Saule, preèo ma prenasleduje? (Sk 9,3-4). To bol hlas osláveného Pána Jeia Krista.
Ako ïaleko je teda tretie nebo od nás?
tefan pri kameòovaní volal k Pánovi,
keï predtým videl otvorené nebesia
a Pána stá pri tróne. Ve¾mi dobre to povedal Pavel v Aténach: Boh nebýva
v chrámoch, uèinených rukou, nie je
ïaleko od niktorého z nás (Sk 17,27).
Ná Pán poèuje i epot úst, alebo
vzdychy srdca. Preto naím duchom môeme by s Ním. S Ním sme i my posadení na nebesiach. Slas plní nae
srdce, keï na to myslíme, e tam, v tej
nepredstavite¾nej sláve, je pre nás pripravené miesto.

A tak ten, kto víazí, bude:
l
l
l

jes z dreva ivota, ktoré je uprostred
Boieho raja,
ståpom v chráme svojho Boha a von
nevyjde viacej nikdy,
sedie s Pánom Jeiom na Jeho tróne (Zj 2-3).

Nie je to pre mnohých
nádherná panoráma?
J. N. Darby

ÚVOD
DO EVANJELIA JÁNA
Evanjelium pod¾a Jána má jedineèný
charakter, ktorým priahuje mysle, hoci
aj nie vdy jasne pochopili, èo vyvolalo
tento úèinok: ono nielen upúta myse¾, ale
priahuje srdce spôsobom, aký nenájdeme v iných èastiach svätého Písma. Je
to preto, lebo Evanjelium Jána predstavuje Syna Boieho  Syn Boí zostúpil

tak nízko, e mohol poveda: Daj sa mi
napi. Toto priahuje srdce, ak nie je
úplne zatvrdené.

Ján predstavuje
èloveku Boha
Pavol píe o postavení èloveka pred Bohom. Ján predstavuje èloveku Boha.
Predmetom evanjelia Jána je Boh a veèný ivot v èloveku. Apotol Ján dokonèieva tento predmet vo svojom liste, prièom
nám ukazuje veèný ivot v tých, ktorí ho
majú preto, lebo vlastnia Krista. Hovorím
len o hlavných èrtách, ktoré charakterizujú tieto knihy; lebo, samozrejme, mono
v nich nájs mnohé iné pravdy okrem
tých, na ktoré som upozornil  pravda
o zoslaní Svätého Ducha, iného Teite¾a,
ktorý má zosta s nami na veky.

Rozdiel medzi evanjeliami
Evanjelium Jána sa celkom jasne odliuje od troch synoptických evanjelií a urobíme dobre, keï sa na chví¾u zastavíme
a popremý¾ame o charaktere tých troch,
najmä pokia¾ ide o rozdiel medzi nimi
a evanjeliom Jána.
Tri synoptické evanjeliá, Matú,
Marek a Luká, obsahujú nanajvý vzácne podrobnosti o ivote Spasite¾a na
zemi, o Jeho trpezlivosti a Jeho milosti:
On bol dokonalým vyjadrením dobra
uprostred zla. Jeho zázraky boli nielen
potvrdením Jeho svedectva, ale vetky boli zázrakmi dobrotivosti, vyjadrením boskej moci zjavenej v dobrotivosti (s jedinou výnimkou prekliatia
figovníka, ktoré vyjadrilo pravdu týkajúcu
sa stavu Izraela, ktorý vlastní vetky
výsady od Boha, ktorým sa èlovek mohol
tei). Tu nachádzame dobro; Boh sám,
ktorý je láska, koná, hoci v istom zmysle
stále skrytý, pod¾a milosti, ktorá mala
by u zakrátko jasne zjavená. Takto bol
poehnaný Spasite¾ predstavený èloveku,
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aby bol poznaný a prijatý: On bol nepoznaný a zavrhnutý.
Kadý z tých troch evanjelistov predstavuje Spasite¾a z iného poh¾adu: Matú
nám predstavuje Emanuela uprostred
idov; Marek Sluobníka Proroka; Luká
(po prvých dvoch kapitolách, ktoré nám
predstavujú nanajvý zaujímavý obraz
ostatku, s ktorým bol Boh, uprostred pokryteckého a odbojného ¾udu) nám podáva Syna èloveka vo vzahu k nebeskej milosti. Ale vetci traja v podstate
predstavujú Spasite¾a v Jeho trpezlivých
cestách milosti v tomto svete, aby Ho
èlovek mohol prija. A èlovek Ho zavrhol!
Evanjelium Marka, ktoré rozpráva o slube Pána Jeia, nemá rodokmeò. Matú
vo vzahu k idom a ich zemským nariadeniam sleduje Spasite¾a od Abraháma a Dávida. Ukazuje tri veci, ktoré nahradzujú idovstvo: Krá¾ovstvo v prítomnej dobe (kapitola 13), Cirkev (kapitola
16), a krá¾ovstvo v sláve (kapitola 17). Luká, ktorý nám predstavuje milos v Synovi èloveka, sleduje Jeho rodokmeò a
k Adamovi.
Tieto tri evanjeliá hovoria o Kristovi
ako Èlovekovi tu na zemi, predstavenom
¾uïom historicky, a pokým nie je zavrhnutý a potom Jeho vstup do nového
postavenia, ktoré zaujal vzkriesením. Nanebovstúpenie, ktoré je základom náho
nebeského postavenia, opisuje priamo
iba Luká; naráka naò je urobená v posledných dodatkových veroch u Marka.
Evanjelium Jána sa pozerá
na Pána celkom iným spôsobom:
Predstavuje nám boskú Osobu, ktorá
prila z neba sem dolu, Boha zjaveného
v tomto svete; obdivuhodná skutoènos,
od ktorej závisí vetko v ¾udskej histórii.
Tu u nejde o otázku rodokmeòa. To u
nie je druhý Èlovek zodpovedný Bohu
(hoci toto je vdy pravda), a dokonalý
pred Bohom a poteením pre vetkých,
ktorí sú Jeho. Ján Ho neopisuje ako

Mesiáa pod¾a proroctva; to u nie je
Emanuel, Jei, ktorý zachraòuje Svoj
¾ud. U Jána je to Boh sám, ako Boh, ktorý
sa v jednom dokonalom Èloveku ukazuje
¾uïom, idom  lebo Boh zas¾úbil Jeho,
ktorý nikdy neopúa miesto poslunosti
a vetko prijíma z Otcovej ruky. Ján vyzdvihuje Jeho preto, aby odstavil ich úplne
bokom (Ján 1.10,11), ukazujúc zároveò,
e niè z èloveka by nedokázalo ani obsiahnu, kto tu bol prítomný medzi nimi.
Potom na konci evanjelia nachádzame uèenie o prítomnosti Ducha Svätého,
ktorý mohol vystrieda Jeia tu dolu
v tom, e zjavuje Jeho slávu na výsosti
a dáva nám vedomie náho vzahu s Otcom a Ním. Treba tie poznamena, e
vetky Jánove spisy a medzi nimi jeho
evanjelium, sa dívajú na kresana ako na
jednotlivca a nevímajú si cirkev, èi u
ako Telo alebo ako Dom.
Evanjelium Jána sa zaoberá
veèným ivotom:
Nehovorí o odpustení hriechov, s výnimkou prítomnej správe udelenej apotolom. A pokia¾ ide o Krista, sleduje v podstate predmet zjavenia Boha tu na zemi
a príchodu veèného ivota v Osobe Syna
Boieho; preto takmer vôbec nehovorí
o naom nebeskom podiele, s výnimkou
troch alebo tyroch naráok.

truktúra evanjelia Jána
Pozrime sa na truktúru
evanjelia Jána.

Prvé tri kapitoly sú úvodné: Ján ete
nebol uvrhnutý do väzenia a Pán Jei, hoci vyuèoval a robil zázraky, ete
nezaèal Svoju verejnú slubu.
Prvé dve z týchto troch kapitol, a po
Ján 2.22, tvoria istý celok.
Kapitola 3 nám podáva základòu boského diela v nás a pre nás  to jest
nový rod a krí, prièom krí nám uvádza nebeské veci a týkajú sa Jeho
samého.
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V kapitole 4 prechádza Jei z Judska
do Galiley, opúajúc idov, ktorí Ho
neprijali, a prijíma miesto Spasite¾a
sveta v milosti.
V kapitole 5
On dáva ivot ako Syn Boí.
V kapitole 6 ako Syn èloveka sa stáva
pokrmom ivota, vo Svojom vtelení
a vo Svojej smrti.
Kapitola 7 nám ukazuje, e Duch Svätý
Ho mal nahradi  sviatok stánkov,
opätovné zriadenie Izraela sa malo
uskutoèni neskôr.
V kapitole 8 je definitívne zavrhnuté Jeho slovo.
V kapitole 9 sú zavrhnuté Jeho skutky,
Jeho dielo, ale ten, ktorý dostal zrak,
Ho nasleduje. A tak:
V kapitole 10 On bude ma Svoje ovce
a chová ich pre lepie veci, pre budúce.
V kapitolách 11 a 12 Boh o Òom vydáva svedectvo ako o Synovi Boom,
vzkriesením Lazara; ako o Synovi Dávidovom Jeho vstupom do Jeruzalema; ako o Synovi èloveka príchodom Grékov. Ale tento titul Syn èloveka prináa so sebou smr. Betánia je
samostatným javiskom. Mária sa vo
svojom srdci chopila Jeiovho postavenia; On, ktorý dal ivot, sám musí
zomrie. Jeho titul Syn èloveka uzatvára históriu idov tu na zemi, prièom
smrou a vykúpením Ho uvádza do
ove¾a irej oblasti slávy.
Ale potom:
V kapitole 13 sa prirodzene vynára otázka: Mal Jei Svojím odchodom opusti Svojich uèeníkov? Nie. Ako oslávený na výsosti bol ochotný umýva
im nohy. Ale tam, kam iel, tam Ho
nateraz Jeho uèeníci nemohli nasledova.
V kapitole 14 nachádzame zdroje potechy poèas Pánovej neprítomnosti:
Otec u bol zjavený v Òom poèas Je-

ho ivota tu na zemi. Keï sa mal vráti
na výsos, chcel posla iného Teite¾a.
Prostredníctvom Neho mali uèeníci
pozna, e On bol v Otcovi, oni v Òom
a On v nich.
Kapitola 15 nám ukazuje vzah uèeníkov k Nemu na zemi, ktorí zaujímajú
miesto idov a miesto uèeníkov pred
svetom, namiesto idov, ktorí Ho zavrhli a následne Teite¾a.
Kapitola 16 nám hovorí, èo bude kona
Duch Svätý, keï príde; e Jeho prítomnos na svete bude dôkazom oslávenia Syna, a èo bude uèi uèeníkov,
stavajúc ich zároveò do priameho
vzahu k Otcovi.
V kapitole 17 Pán zaujíma Svoje postavenie na dokonaní Svojho diela a zjavení Otcovho mena, stavia Svojich
vlastných do Svojho vlastného postavenia pred Otcom a pred svetom.
Svet je súdený za to, e zavrhol Pána
a Jeho vlastní sú ponechaní na Jeho
mieste.
V kapitole 18 a 19 máme históriu Pánovho odsúdenia a ukriovania.
V kapitole 20 Jeho vzkriesenie a zjavenie sa Svojim uèeníkom, ako aj ich
poslanie.
Kapitola 21 nám podáva Jeho rozhovor
s Jeho vlastnými v Galilei, Petrovu
obnovu a proroctvo Jeiovo týkajúce
sa Petra, ako aj Jána.
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Zotrvávali pri lámaní chleba - osoba a dielo
Pána Jeia Krista
Úvahy zamerané na osobu a dielo Pána Jeia Krista.

Daniel Leík st.

POKOJ VÁM (L 24,36.49.50-53)
KNIEA POKOJA (Iz 9,6.7)
POKOJ BLÍI SA
K BOHU (R 5,1.6)

(Sluba slovom v zhromadení na
oslavu Pána Jeia, 16. januára 2022)

Evanjelium sv. Lukáa je pod¾a komentátorov ijúcich v èasoch krátko po odchode
Pána Jeia Krista do Jeho a Otcovej
slávy po Jeho oslávení, alebo ijúcich aj
v naich èasoch predstavované ako
Najkrajia kniha vo Svätom písme, Biblii
(rozumieme jeho obsahom). Keï evanjelista Luká, ktorého nám predstavuje
apotol Pavol ako svojho verného spolupracovníka v evanjeliu, viï. epitola Koloanom 4,14 Pozdravuje Vás Luká,
lekár, milovaný... predstavuje príchod
Pána Jeia Krista ete pred Jeho narodením. Hovorí o Jánovi Krstite¾ovi, ktorý
má pripravi Jeho cestu. Hovorí o narodení Pána Jeia Krista v Betleheme,
o jeho verejnej slube a taktie o jeho
zástupnej smrti za hriechy vetkých ¾udí,
ale aj za hriech sveta na golgotskom kríi,
o zmàtvychvstaní na tretí deò a tie o jeho
odchode k Otcovi.
Odsek Boieho slova z 24. kapitoly,
vere 36-53 je rozdelený dvoma nadpismi: Pán sa zjaví v strede svojich uèeníkov a Vstúpenie na nebo. Medzi
verami 49-50 je èasový úsek tyridsa
dní, ktorý nám Evanjelista Luká opisuje
vo svojej druhej knihe, Skutky svätých
apotolov, 1. kapitola, 3. ver: ktorým
sa aj zjavoval ivý po svojom utrpení
mnohými dôkazmi ukazujúc sa ty-

ridsa dní a hovoriac s nimi o Krá¾ovstve Boom My teraz zameriame svoj
poh¾ad na udalosti prvého dòa po sobote,
teda na prvý deò týdòa, Ve¾konoènú nede¾u. Mária Magdaléna a niektoré ïalie
eny, prichádzajú zavèasu ráno, ete za
tmy k hrobu kde bolo poloené telo Pána
Jeia. Vidí kameò odvalený od hrobu,
prázdny hrob a poèuje svedectvo anjela
o tom, e Pán Jei vstal z màtvych, aby
ila a povedala to jeho uèeníkom, (Mk
16,9-11). Mária ide a zvestuje uèeníkom
alostiacim a plaèúcim, e Pán Jei
Kristus vstal. Oni jej vak neverili.
Udalosti nede¾ného dòa pokraèujú
ïalím zjavovaním sa Pána Jeia ako
ivého, cestou dvom uèeníkom idúcim do
Emaus, apotolovi Petrovi ako sa o tom
dozvedáme zo svedectva od ostatných
uèeníkov, dvom navrátivím sa z Emaus
(L 24,33-35). Ako uvádza uvedený odsek
písma, nachádzame uèeníkov zhromadených za zamknutými dverami a ako
nám doplòuje ich situáciu (J 20,19) zo
strachu pred idmi.

Mali uèeníci dôvod bá sa?
Pán Jei bol u tri dni po smrti! Zrútili
sa im ich vetky ¾udské nádeje, ich majster, ten ktorý uzdravoval, zázraène nasýtil mnostvo ¾udí, dokonca kriesil màtvych,
dnes sám leí màtvy v hrobe. Preto oni
vedia, e ten hnev a nenávis, ktorú preil
ich majster istotne dopadne èi teraz, èi
neskôr na ich samotných. Potom sa udeje
nieèo neuverite¾né, oni ktorí neuverili
správe o jeho zmàtvychvstaní stanú sa
úèastní zjavenia sa Pána Jeia Krista
v ich strede za zatvorenými dverami! Ich
prvá mylienka je, e je to duch.
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A On im povedal. Preèo ste predesení a preèo vzchádzajú také mylienky
vo vaom srdci? (L 24,38) Pán pozná, èo
je v ich srdci! Pozná mylienky ich srdca!
A toto je ve¾mi dôleité, aj pre nás dnes!
Apotol Ján nám zanechal svedectvo
o Pánovi Jeiovi Kristovi: Ale On Jei
sa im nezveril, pretoe on znal vetkých
a e nepotreboval aby mu vydal niekto
svedectvo o èlovekovi, lebo on vedel
èo bolo v ktorom èlovekovi! (J 2,24-25).
On aj dnes pozná moje mylienky,
dobré ale aj tie pochybujúce. Pán Jei
dáva uèeníkom dôkaz, e je to skutoène
On. Vidzte moje ruky aj nohy e som ja
sám, ten istý dôkaz pre ich oèi, dotýkajte sa ma vidzte, lebo duch nemá telo
a kosti ako ja mám (L 24,39).
A keï ete neverili od radosti... èi
tu máte nieèo na jedenie..? (L 24,41).
Táto skutoènos je ve¾mi zvlátna i vzácna. Preili sme u v naom ivote nieèo tak
krásne, neoèakávané, e sme si hovorili:
toto nemôe by pravda, keby to ete nepominulo! Toto bolo ich neverenie od radosti a túto situáciu vystriedala v ich ïalom ivote pevná, ivá viera v vzkrieseného Krista, Boieho syna Pána Jeia
(Sk 2. a 5. kapitola), svedectvo apotola
Petra aj ostatných uèeníkov s ním, pre ktorú vieru boli ochotní vydáva neohrozené
svedectvo idom, farizejom, zákonníkom,
e ten Jei, ktorého oni ...rukou bezboných zabili na kríi, toho Boh Otec
vzkriesil z màtvych v tretí deò a On je
Boí Syn, pre ktorú vieru boli ochotní trpie, dokonca klás ivoty.

Pokoj vám
Tieto slová vyriekol Pán Jei, keï sa
postavil v ich strede. Komu On praje svoj
pokoj? Tým, ktorí sa vetci proti nemu previnili! A to sme boli aj my vetci! Aj my
dnes ijúci po dvoch tisícoch rokov od tejto
udalosti! Èo to robí Pán Jei pre svojich
uèeníkov aj pre nás dnes? ON prináa
a dáva svoj Boí pokoj! V èom je jeho dar

pokoja? Za vetky ich, aj nae hriechy, za
hriech celého sveta je na kríi zaplatené!
Krvou Boieho Baránka Krista. A on je
zmierením za nae hriechy, no nielen
za nae, ale aj za hriechy celého sveta
(1J 2,2) Preto On dáva svoj, pravý Boí
pokoj svojim uèeníkom keï hovorí pokoj
Vám. My tie èasto prajeme ¾uïom dobrý
deò, vetko len to dobré ia¾ e na rozdiel od náho Pána, je to len nae ¾udské
prianie a spravidla niè nemôeme k tomu
vykona.

Kniea pokoja
Pozrime sa teraz ete na svedectvo písma
o tom kto to vlastne je, kto uèeníkom hovorí tieto krásne a prepotrebné slová.
O tom nám vydáva svedectvo prorok
Izaiá 9. kapitola, 6. a 7. ver. Lebo diea sa nám narodilo..., svedectvo o ¾udstve Pána Jeia, ...poèatého zo Svätého Ducha, polého zo eny... (G 4,4).
Syn nám je daný... svedectvo o Bostve Pána Jeia,... Predivný, Radca,
Silný Boh, Udatný hrdina, Otec Veènosti... a Kniea pokoja!
To je On, Pán Jei Kristus uprostred
svojich uèeníkov, vo svojom duchovnom tele, ako Prvorodený z màtvych. On keï im
dáva pokoj dáva im Sám Seba! Na jeho
pleci je knieatstvo. Mnoite¾ovi toho
knieatstva a pokoju nebude konca
(Iz 9,7). Lebo On je Pán Pánov a Krá¾
Krá¾ov! Èo plynie z tejto vzácnej pravdy
a skutoènosti pre nás veriacich 21. storoèia? (R 5,1-6) Apotol Pavol veriacim v Ríme idom aj pohanom píe: máme pokoj s Bohom. Mnoho ¾udí ijúcich bez
Boha by chcelo ma pokoj s Bohom, oni to
aj vyjadrujú, veï odmietajú aj jeho existenciu! My veriaci vak skutoène máme.

Pokoj blíi sa k Bohu
...skrze svojho Pána Jeia Krista!
(R 5,1) To je nieèo vzácne! Ako sme pokoj
s Bohom nadobudli? Vierou v Pána Jeia
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Krista ako osobného Spasite¾a. Prístup
skrze svojho Pána Jeia Krista. Preklad
Prof. Roháèka je pre mòa ve¾mi vzácny.
On hovorí o tom e sme (som) boli uvedení skrze obe Pána Jeia Krista do
nového vzahu s naím nebeským Otcom, sme deti Boie.

Dôsledok?
R 5,2.3.5.6
l
l
l

l

l

Dostali sme aj prístup vierou do tejto
milosti.
V ktorej stojíme, a chválime sa nádejou Slávy Boej.
No nielen to, ale sa chválime aj súeniami. Apotol Pavol poznal súenia
pri zvestovaní evanjelia Pána Jeia
Krista v hojnej miere! Jeho láska
k svojmu Pánovi, ktorého poznal, keï
On sa mu zjavil, ho zmocòovala prijíma aj súenia od idov aj pohanov.
Láska Boia je vyliata v naich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám
je daný.
Kristus zomrel za bezboných.

Ef 2,11-20
Kedysi my pohania v tele sme boli
bez Krista, bez obèianstva Izraelovho,
bez zas¾úbení nemajúci nádeje a bez
Boha na svete...!
l

l
l

l

Ver 13  Teraz v Kristu Jeiovi vy,
ktorí ste boli kedysi ïalekí, stali ste sa
blízkymi v krvi Kristovej.
Ver 14  On je ná pokoj.
Ver 15  Zruil vo svojom tele nepriate¾stvo, zákon prikázaní, aby idov
a pohanov stvoril v sebe v jedného nového èloveka èiniac pokoj.
Ver 17  priiel a zvestoval pokoj
vám ïalekým a pokoj blízkym.

Nanebo vstúpenie
Pána Jeia Krista
l

Mk 16,19; id 1,3  Posadil sa po pravici Boej, po pravici Velièenstva.

id 10,12  Ale On donesúc jednu bitnú obe za hriechy navdy sa posadil
po pravici Boej!
Výnimoèná pocta, miesto po pravici je
miesto najväèej pocty. Boh Otec hovorí,
e obe jeho Syna je dostatoèná na upokojenie Boieho hnevu, jeho preliata krv
je dostatoèná na obmytie vetkých hriechov vetkých ¾udí èiniacich pokánie, ktorí sa obrátia vo viere k Pánovi Jeiovi
Kristovi ako svojmu Spasite¾ovi. Apotol
Pavol doplòuje uvedenú skutoènos
o oslávení Pána Jeia Krista vo svojom
liste do Filipis.
l

F 2,9-10
Preto aj Boh jeho povýil nad vetko
a dal mu z ¾úbosti meno, ktoré je nad
kadé meno, aby sa v mene Jeia sklonilo kadé koleno bytostí ponebeských, pozemských i podzemských.
On je Pán Pánov a Krá¾ Krá¾ov, Boh Otec
mu odovzdal vetko vládu aj súd, veï
keï Písmo hovorí o súde nad svetom
viï (Sk 17,31), hovorí, e ho bude súdi
v spravodlivosti v osobe mua, ktorého
urèil na to a podáva vetkým ¾uïom vieru,
vzkriesiac ho z màtvych.
Boh aj dnes, milí priatelia, ktorí ete
nemôete poveda, e Pán Jei Kristus
je Vaim Spasite¾om, e Vae hriechy sú
obmyté jeho krvou preliatou na kríi, On
aj dnes ponúka slovo evanjelia volajúce
ku pokániu na odpustenie Vaich hriechov tak, ako sme to u mnohí preili skrze obrátenie. Nae miesto, bratia a sestry
(Cirkvi Pána Jeia), je a bude vade tam
kde je a bude ná ivý a oslávený Pán
a Spasite¾. Uèeníci sa po odchode Pána Jeia Krista vracajú do Jeruzalema
s ve¾kou radosou! Vedia e smrou Pána
Jeia sa niè neskonèilo, lebo On je ivý
a oslávený a vráti sa keï im aj nám pripraví miesto v dome Otcovom (J 14, 2-3).
Odvtedy platili pre nich a aj pre nás
dnes ijúcich platia slová Pána Jeia
Krista (Lk 24,48) A vy ste toho svedkami...! Ameò.
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Adolph Saphir (1831-1891)

Z publikácie Pojednanie o epitole k idom

KRISTUS NAD ANJELOV
(idom 1. kapitola)

Sledujme apotolove dokazovanie, e
èlovek Jei je vyvýený nad anjelov.
Prvý dôkaz je v alme druhom, v ktorom
sa na základe zas¾úbenia daného od Boha Dávidovi (2Sa 7) popisuje sláva Mesiáa ako vemohúceho krá¾a vetkých
národov ustanoveného od Otca, ako
sláva zaloená na veènom a Jeho vlastnom Synovstve, ktoré sa preukázalo jeho
vzkriesením z màtvych. Druhý alm bol
medzi idmi veobecne známy a správne
chápaný, e sa tu hovorí o boskej dôstojnosti Mesiáa; pretoe to bolo vo svetle
tohto almu, e Natanael, keï mu Pán
Jei odhalil, e vidí do jeho srdca, zvolal: Rabbi, ty si ten Syn Boí! Ty si ten
krá¾ Izraelov! (J 1,50).
A na základe tohto almu najvyí
kòaz zaviazal Pána Jeia prísahou na
ivého Boha, aby povedal, èi je on
Kristus, ten Syn ivého Boha. Natanael,
a vetci Izraeliti vedeli, e Mesiá mal by
krá¾om v dôstojnosti a sláve Syna Boieho, lebo v tom zmysle vykladali druhý
alm niektorí z ich popredných uèite¾ov.
A ako v druhom alme je syn Dávidov
oslovený spôsobom, akým Boh nikdy nehovoril k niktorému z anjelov, tak i v alme 97, ktorý opisuje Jeho príchod, alebo
(vo svetle Nového Zákona povedané)
návrat Mesiáa na zem, hovorí sa o Òom,
e je krá¾ i panovník, a vetci anjelia sú
vyzvaní, aby sa pred Ním klaòali.
alm 97 hovorí o budúcom príchode
Mesiáa, ku ktorému v nádeji vzhliada
i veriaca synagóga a Cirkev Pána Jeia
Krista, v ktorom sa On zjaví vo ve¾kej moci a bude uznaný za krá¾a nad celou zemou. Oheò ide pred ním ( 97,3) a On
vykoná súd nad národmi a oddelí modlárov od verných a bezboných od poboných. Keï príde Hospodin (JHVH),

ten mu, ktorý má by Pánom a krá¾om
celej zeme, (ako zvestuje Zachariá a vetci proroci), budú vetci modlári zmätení
a tým, ktorí sú úprimného srdca, nastane
atva svetla a radosti.
Tie pod¾a Zjavenia Jána sú Jeho
vlastným ¾udom tí, ktorí sa neklaòali elme a nepodvolili sa modlárstvu, ale vetok ostatný svet odpadne i od Syna i od
Otca. Veï u za naich dní sa náboenské otázky zaèínajú zjednocova v tomto:
Je Boh Stvorite¾ alebo nie je nijaký Boh?
A ¾udia, ktorí zapierajú, e Jei je Syn,
zaèínajú popiera tie i Otca.

Apotolský výklad almu 45.
Apotol nám pripomína, e kým o Jeiovi hovorí ako o Synovi, anjeli sú iba
rýchli a pohotoví poslovia, posluní moci
a vôli Boej. A obracia pozornos k inému
almu, almu 45. a k slovám: Tvoj trón,
ó, Boe, stojí na veèné veky; berla tvojho krá¾ovstva je berlou priamosti (v. 7).
Tento 45. alm je jediný svojho druhu
medzi vetkými Dávidovými almami. Je
to zárodok piesne alamúnovej. Ak je nejaká pochybnos o tom, èi sa Pieseò alamúnova vzahuje na Hospodina a Jeho
zásnubnej zmluve s Jeho ¾udom, potom
sa rovnako musí pochybova, èi sa tento
45. alm vzahuje k eníchovi, ktorým má
by ten Boský èlovek a Pán Izraela. A ak
sa nevzahuje, nie je moné vysvetli,
ako sa tento alm dostal do zbierky chválospevov, ktorých stálym a ve¾kým predmetom je Boh, Krá¾ a Pán Izraela a pohanov. Zo zaèiatoèných verov ale vidíme,
e je tu obsiahnuté tajomstvo, a e tu,
ako i v celom Písme, je nám potrebné báda a vnika do håbky, aby sme nali skrytý poklad èistého zlata, ktorý je prichystaný za odmenu tým, ktorí sa modlia, aby
im bolo dané vidie divy Boieho uèenia.
Veï pisate¾ tohto almu je sám udivený nad prepodivnými a krásnymi mylienkami, ktoré mu vstupovali na srdce
a povauje ich za udelené vyou mocou,
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cítiac, e je unáaný mocným prúdom
vnuknutia, take jeho jazyk je ako pero
hbitého pisára. Vynáa mylienky, ktoré
mu dáva Hospodin Boh. Takto vidí Jedného, ktorý je krásny a pôvabný, pravý
a skutoèný èlovek, ale prostý nedokonalosti pokvrny; v ktorom je pravá okrasa
svätosti, ktorá sa prejavuje v slovách
pravdy a milosti, rozliatych na Jeho perách. A tento Svätý a Milostivý, i keï patrí
k ¾udskému pokoleniu, predsa nepochádza z neho, ale je oddelený a sám o sebe, povznesený nad vetkých ostatných
¾udí rovnako, ako sú nebesia nad zemou.
On je jeden z nás a jeden s nami, a predsa zase nad vetkých Adamových synov.
On je tie ten El Gibbor-Silný Boh a Udatný Hrdina (porovnaj Iz 9,6;  45,4), ktorý
podmaní vetkých nepriate¾ov tichosou
a spravodlivosou, ktorú uvedie na svet.
A pretoe miloval spravodlivos a nenávidel bezbonosti, preto Ho Boh pomazal
olejom plesania nad Jeho úèastníkov, ak
to povieme novozákonným jazykom,
pretoe sa stal posluný a do smrti,
a to smrti kría, preto Ho povýil nad
vetko.
Syn èloveka, Kristus, je pomazaný
Svätým Duchom nad svojich spoloèníkov. Ako sa hovorí v Iz 42,1: Duch Pána
Hospodina je na mne, pretoe ma
pomazal Hospodin, aby som zvestoval
pokorným (tichým) evanjelium; poslal
ma obviaza skrúených srdcom, vyhlási zajatým slobodu a väzòom otvorenie alára... obráti pozor na zarmútených Siona, da im okrasu miesto
smútku, oleja veselosti miesto smútku, odev chvály miesto ducha malomyse¾nosti.
Tak sa nám zjavuje v tomto alme tajomstvo svätej Trojice: Syn, Boh i èlovek
v jednej osobe, krají nad vetkých
synov ¾udských, pre svoju poslunos
a do smrti kría povýený od Otca, a pomazaný Svätým Duchom. Boh Otec takto
oslovuje Syna èloveka: Tvoj trón, ó, Boe, stojí na veèné veky; berla tvojho
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krá¾ovstva je berlou priamosti (alebo
pravosti).
Poznámka: Je dostatok svedectva o tom,
e idia vzahovali tento alm na Mesiáa,  Stier hovorí: Nemôeme sa púa
do sporu s tými, ktorí vidia v tomto alme
len svadobný spev nejakému zemskému
krá¾ovi, bez toho, aby sme najprv nerozoberali hlavné zásady biblickej viery...
Tento alm nie je v Biblii osamotený.
Porovnaj Iz 54,5; 62,5; Jer 3,1; Ez 16,8;
Hozeá a Pieseò alamúnova; J 3,29; Mt
9,15; 22,2; Ef 5,32; 2K 11,2; Zj 19,7 a.i.
alm 45 porovnaj so idovskou tradíciou:
My sme slýchali zo Zákona, e Kristus zostáva na veky (J 12,34).
Ktorému z anjelov kedy boli povedané
také slová ako tomuto Jednému, Synovi,
polému zo eny, podrobeného pod
zákon (G 4,4), Synovi èloveka, potomkovi Dávidovmu, ktorý il na zemi ako
Boí sluobník pod Mojiovým zákonom, súc posluný vetkých Boích prikázaní? Iba Jemu dal Otec trón a ezlo
a na veky a hovorí k Nemu ako k SEBE
ROVNÉMU od vetkých vekov a na veky vekov.

Apotolský výklad almu 102.
Ale apotol pokraèuje a cituje iný alm.
Kristus je vo vetkých almoch, vetky
hovoria o Òom. Bostvo a èloveèenstvo
Pánove sú vo vetkých Písmach. Je to
Otcovou rozkoou cti Syna, ako je aj
rozkoou Syna neustále ukazova na
Otca, aby sme videli Jeho slávu. Apotol
uvádza alm 102, ktorý keby nebolo
apotolského poh¾adu, by sa sotva kto
z nás odváil tak vzahova na Krista. Je
to v mnohom oh¾ade najpozoruhodnejí
alm, alm jedného chudobného, v úzkosti a osamelosti. Bol svätý a predsa Ho
¾udia prenasledujú. Je opustený, slzy sú
mu za pokrm dòom i nocou a predsa Boh
Ho vyvýil. Boh Mu ukázal, e bol Jeho
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vyvoleným, Boh Mu ehnal a do istého
èasu, udroval Ho, podopieral a ctil, pôsobil, e Jeho dielo prospievalo a Jeho
slovo prináalo ovocie. Ale potom, miesto
aby voiel do slávy, videl, e Jeho cesta
je uzavretá, e vetok Jeho ¾ud Ho opustil
a pohrdol Ním. Miesto svetla prila temnos, miesto trónu krí. Boh Ho vyvýil,
dajúc Mu moc i srdce ¾udu. Boh k Nemu
neustále poèas 33 rokov hovoril: Môj
Syn si ty, Ty si môj sluobník, ktorého
podopieram, môj vyvolený, v ktorom
má zá¾ubu moja dua, a nakoniec
v strede Jeho dní, prv ne je Jeho dielo
zavàené, má by zahladený. Jeho dua
je vystavená prenasledovaniu, ¾akaniu
a nevere ¾udu a Jeho dua je smutná
a na smr. Na Jeho srdce padol tieò
kría a Jeho dua je v Òom strápená.
V 12. kapitole evanjelia Jána èítame,
e Jeho dua bola rozruená v oèakávaní
onej hodiny, pre ktorú priiel na svet: Teraz je moja dua rozruená, a èo mám
poveda: Otèe vyprosti ma z tejto hodiny? Ale veï preto som priiel k tejto
hodine (v. 27).
V Getsemanskej záhrade sa naplnil
alm 102; tam On lkal v úzkosti svojej
due a vylieval pred Hospodinom svoju
prosbu, veriac, e bude vypoèutý. A vylievajúc takto svoje srdce pred Bohom,
hovorí: Ty povstane a z¾utuje sa
nad Sionom, lebo je èas uèini mu
milosrdenstvo, lebo u priiel urèený
èas ( 102,14).
V pevnej viere sa spolieha na Boie
zas¾úbenie, ktorými sú Izraelovi zaistené
svetlo a sláva. A tu Mu Boh Otec odpovedá: Ty si Pane, v poèiatkoch zaloil
zem a dielom tvojich rúk sú nebesia
( 102,26; d 1,10). Týmto slovom ubezpeèenia odpovedá Boh Otec tomuto usúenému, strápenému a trúchliacemu, pripomínajúc Mu, e aj keï sa na krátko stal
sluobníkom a voiel do tmy a zármutku,
aj keï sa poníil, take cíti s Dávidom:
Ale ja som èerv a nie èlovek ( 22,7),
predsa nie nikto iný ako Pán, Slovo, Stvo-
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rite¾ neba a zeme. On bol na poèiatku
u Otca, keï slovo vylo od Boha, aby boli
poloené základy zeme. Skrze neho boli
sformované i nebesia. On je ten Veèný,
Prvý i Posledný, ten istý a zostávajúci na
veky. ivly sa rozplynú (2Pt 3,10), zem
a nebo pominú a terají svet odloí ako
rúcho svoju podobu a bude zmenený,
vak trpiaci je a zostáva Pánom; Jeho rokom nebude konca.
Poznámka: Treba pripomenú, e rozdelenie, aké nachádzame v naich Bibliách
na kapitoly, vere a èiarkami a bodkami
oddelené jednotlivé vety nebolo upravené
od svätých prorokov a apotolov, ale a
o moc neskôr od vykladaèov a prekladate¾ov Písma. A títo niekedy rozdelili, èo
tvorilo celok a spojili, èo k sebe u nepatrilo. Tak i v alme 102,24. ver a prvá
èas 25. vera tvoria nedelite¾ný mylienkový celok a sú to (pod¾a vyie uvedeného výkladu) Mesiáove slová; druhá
èas v. 25  slová: Tvoje roky sú cez pokolenia pokolení a po 28. ver sú slová
nebeského Otca, a mali by od seba oddelené bodkou a ve¾kým zaèiatoèným
písmenom. Starí idia vzahovali tento
alm na Mesiáa a jeho dobu. Slová:
a n ý (ja); a t t á (ty) a h ú (on),
povaovali za Boie mená, oznaèujúce tri
osoby; tak aj verejne slávnostne spievali
v posledný deò slávnosti stánkov:
Pre seba, ó, ná Stvorite¾u, Hosanna (spas nás!) pre seba, ó, ná Vykupite¾, Hosanna, pre seba, ó ná H¾adate¾, Hosanna!, èo vyznieva akoby prosili
blahoslavenú Trojicu o spásu a pomoc.

Nepochopite¾né spojenie
¾udského s boským
charakterom
Aké prepodivné a aké nepochopite¾né je
toto spojenie medzi boským a ¾udským,
medzi veènosou a èasnosou, trúchlivosou a vemohúcnosou v tomto alme!
Nedivte sa, e takú reè úzkosti, slabosti
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a zármutku pripisuje Svätý Duch Pánovi
Jeiovi. Pamätajte, e Jeho ivot bol ivot viery a skutoèného, opravdivého zápasu; e On je Zaèínate¾ (alebo Pôvodca)
a Dokonávate¾ viery; a e aj keï sa
stále pevne dral Boích zas¾úbení, predsa Jeho pocit zármutku a Jeho vedomie
úplnej závislosti od Boha, Jeho úzkostlivé pohliadanie k poslednému utrpeniu,
e vetko to bola skutoènos. On dobyl
víazstvo vierou; vedel, e sa má vráti
k Otcovi skrze utrpenie; vedel, e ako
Syn èloveka a Vykupite¾ svojho ¾udu mal
by oslávený slávou, ktorú mal u Otca
pred zaloením sveta.

Ktorému z anjelov kedy povedal Boh
ako povedal tichému a pokornému Synovi: Ty, Pane, si na poèiatku zaloil
zem?

Rozdiel medzi anjelmi
a Pánom Jeiom je:
1. Anjeli sú sluobníci v krá¾ovstve; Syn
má trón a je teda Panovník.
2. Anjeli pôsobia ako niie ivly  vietor
a oheò; Syn pôsobí skrze mravnú moc
spravodlivosti.
3. Dielo anjelov je prechodné; Kristova
vláda nezmenite¾ná a veèná.

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Anonym

Cestou ivotem, 16. 10. 1968

O NIÈ SA NESTARAJTE
O niè sa nestarajte, ale vo vetkom
modlitbou a prosbou s ïakovaním
nech sa oznamujú vae iadosti Bohu ((F 4,6).
Veriaci èlovek nemá by ustarostený. Na
prvý poh¾ad sa to zdá nemoné, len teoretické. Ako to, e sa nemám o niè stara? Táto staros súvisí s pokojom:
A pokoj Boí, ktorý prevyuje kadý rozum, bude strái vae srdcia
a vae mysle v Kristu Jeiovi (F 4,7).
Akonáhle moja staros znamená nepokoj,
sme na nesprávnej ceste. Danielovi priatelia sa nestarali, ako to s nimi dopadne,
keï sa nepoklonia zlatému obrazu:
Jestli tak chce ná Boh, ktorého
my ctíme, ten nás môe vytrhnú
z ohnivej pece rozpálenej a vytrhne aj
z tvojich rúk. Ale ak nie, nech ti je
známe, ó, krá¾u, e tvojich bohov cti
nebudeme ani zlatému obrazu, ktorý si

spravil, sa nebudeme klaòa (Da 3,1718). Preèo by sme sa starali?
Pavla vystríhali pred cestou do Jeruzalema mnohí veriaci a odrádzali ho, aby
tam neiel, e ho tam èakajú putá. Pavol
sa o to nestaral. Ak Pán chce, aby Ho
oslávil v putách, nech sa stane Jeho vô¾a.

Nae bené starosti nás nemajú znepokojova. Ale vetky,
ktoré nás pripravujú o pokoj,
oznámme Bohu!
Nie si pochopený? On vyvedie na svetlo pravdu. Nevidie
úitok z tvojej práce? Ten hodnotí Pán.
Keï by aj zostali na zemi nezodpovedané otázky, bude to
vetko zjavené pred súdnou
stolicou Kristovou.
Skúsme, milovaní, poslúchnu radu Boieho slova i v tejto
veci.
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Ako e ja ijem, tak isté je,
hovorí Pán, e mne sa skloní
kadé koleno, a kadý jazyk
bude oslavova Boha (R 14,11).
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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