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Keï povieme, e nemáme hriechu, sami seba zvodíme
a niet v nás pravdy. Keï vyznávame svoje hriechy, verný je
a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a oèistil nás
od kadej neprávosti (1J 1,9-10).
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ÚVOD
Obrátenie k Boím slovám
je pokánie

Miroslav Vyhnánek

OÈISTENÝ BOHOM
Boh oèisuje neèistých
Toho, èo Boh oèistil, ty nemaj za neèisté! (Sk 10,15).
Tieto slová, ktoré poèul z neba apotol
Peter, obsahujú tri pravdy:
1. Boh oèisuje neèistých.
2. Boh oèisuje srdcia vierou v Pána
Jeia Krista, nie skutkami.
3. Oèistený Bohom je v Boích oèiach
èistý.
Stav neèistých pred Bohom je podobný,
ako stav nemocných, ktorí potrebujú lekára. Preto povedal Pán Jei tým, ktorí
si mysleli, e skutkami sa stanú pred Bohom spravodliví:
Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. Nepriiel som povola spravodlivých, ale hrienych ku pokániu (Mk 2,17).

Pokánie je obrátenie sa k Bohu. Od svojho zmý¾ania o sebe k Boím slovám.
Zavrhnutie nádeje spasenia zo svojich
skutkov a obrátenie sa k Bohu ako hrienik, akého ma vidí Boh. Vyznanie svojich
hriechov a prijatie Pána Jeia ako svojho Spasite¾a pre ospravedlnenie a dokonalé oèistenie svedomia pod¾a Boej milosti. To je obrátenie sa od li spasenia zo
skutkov k pravde o dokonalom Boom
spasení milosou, bez skutkov, ku ktorému volá Pán Jei hrienikov: Èiòte pokánie a verte v evanjelium (Mk 1,15).

Boh oèisuje srdcia vierou
v Boie evanjelium
Boh, ktorý zná srdce... oèistiac vierou
ich srdcia... Ale veríme, e skrze milos Pána Jeia Krista budeme spasení... (Sk 15,8-11)
Aj tieto slová povedal apotol Peter
a vyjadril nimi svoje presvedèenie, e
l

Pred Bohom sú vetci ¾udia hrienici.
Preto je napísané:
Niet spravodlivého ani jedného...
celý svet je vinný Bohu... vetci zhreili (R 3,10.19); Celý svet leí v zlom
(1J 5,19). Bez výnimky. Takí sme pred
Svätým Bohom. Vetci potrebujeme,
aby nás Boh oèistil od naich hriechov,
aby sme sa stali èistí vo svätých Boích
oèiach. Nezáleí na tom, èo si èlovek
o sebe myslí, ani na blahoslavení duchovných autorít a ich vyhlásení niekoho za svätého po smrti. Pretoe len koho
Boh oèistí, ten je dokonale oèistený od
hriechov a len toho Boh prijíma za sväté
Boie diea.

l
l

Boh pozná srdce,
oèisuje ho vierou,
oèistené srdce verí v Pána Jeia
Krista a ije pod¾a Boieho zas¾úbenia
v oèakávaní spasenia, nie odsúdenia,
pretoe je Bohom dokonale oèistené
krvou Pána Jeia Krista, ktorú prelial
za hrienikov.

Boh pozná zmý¾anie, vidí postoje v srdci
k Sebe a k Pánovi Jeiovi, ktorého poslal,
aby spasil svet. Keï sa srdce obráti k Bohu v prosbe o odpustenie hriechov a verí
v Pána Jeia, pre ktorého sa Boh zmilováva nad hrienymi ¾uïmi, to srdce oèisuje ihneï, raz a navdy a prijíma za Svoje diea. To neèaká viac Boí hnev a súd,
ale vzkriesenie k ivotu v Boej sláve.
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Oèistený Bohom je èistý
v Boích svätých oèiach
Vierou oèistené srdce je posvätené Svätým Duchom. Boh oèistené srdce navdy
zapeèauje Svätým Duchom ako svoje
vlastníctvo. On svedèí z Písem srdcu, e
je v Boích svätých oèiach èisté, e mu
viac nehrozí Boí hnev a súd za hriechy
a má veèný ivot tak, ako to Boh povedal
skrze svojho Syna, Pána Jeia Krista:
Ameò, ameò vám hovorím, e ten,
kto èuje moje slovo a verí tomu, ktorý
ma poslal, má veèný ivot a nepríde
na súd, ale preiel zo smrti do ivota
(J 5,24).
Pretoe verí na toho, ktorý ospravedlòuje bezboného, toho Boh prehlasuje za blahoslaveného, lebo sú mu
odpustené neprávosti a Pán mu nepoèíta hriechy (R 4,5.7.8), pretoe uveril Boiemu evanjeliu, e Boh vzkriesil
Jeia, náho Pána z màtvych, ktorý bol
vydaný pre nae hriechy a vstal z màtvych pre nae ospravedlnenie (R 4,
24-25). Boh mu poèíta vieru v Pána Jeia za spravodlivos, ako je napísané: Ale
spravodlivý bude i z viery (R 1,18).
Pretoe uveril v Pána Jeia Krista,
prijal Ho, je Bohom oèistený a dostal
právo a moc sta sa Boím dieaom
(J 1,12), má v srdci smelú dôveru dieaa
pristupova k Bohu ako Otcovi v pokoji
skrze svojho Pána Jeia Krista (R 5,1)
a oèakáva zas¾úbenú nádej Boej slávy,
ktorú Boh zas¾úbil tým, ktorí Mu veria:
A tak tedy je o mnoho istejie, e
teraz, keï sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho
od budúceho hnevu. Lebo ak vtedy,
keï sme boli nepriate¾mi, boli sme
zmierení s Bohom skrze smr jeho
Syna, tak je o mnoho istejie, e súc
zmierení budeme spasení jeho ivotom. No, nie len to, ale tak spasení, e
sa chválime Bohom skrze náho Pána
Jeia Krista, skrze ktorého sme teraz
dostali zmierenie (R 5,1.2.9-11).

Z colníka uèeník Pána Jeia
A keï iiel odtia¾ Jei, videl èloveka
menom Matúa, sedie na cle a povedal mu: Poï za mnou! A on vstal a iiel
za ním (Mt 9,9).
Pán Jei, Boí Syn videl do srdca
Matúovho, videl jeho obvinené svedomie prestúpeniami Boieho zákona:
Neukradne! (2M 20,15) i jeho vieru.
Bolo to srdce nemocné hriechmi, ktoré
sa videlo nehodné nasledova Svätého
Boieho Syna. Preto ho povolal za svojho
uèeníka: Poï za mnou!
A Matú ihneï zanechal výnosné
zamestnanie a nasledoval Pána Jeia.
ia¾, samospravodlivých duchovných
vodcov, farizeov, pohorovalo, e sa Pán
stýka s colníkmi a hrienikmi. Oni nepotrebovali oèistenie, nepotrebovali Boie
milosrdenstvo v odpustení hriechov. Im
povedal tie slová: Zdraví nepotrebujú
lekára, ale nemocní. Milosrdenstvo
chcem a nie obe. Lebo som nepriiel
vola spravodlivých, ale hrienych ku
pokániu (Mt 9,12-13).

Bohom ospravedlnený colník
Podobný príklad oèistenia hrienika ilustroval Pán Jei na inom colníkovi, ktorý
priiel do chrámu v Jeruzaleme s vierou,
k Bohu, ktorý sa zmilováva nad pokornými, ktorí prídu pred Jeho tvár so skrúeným duchom a srdcom zdrteným vlastnými hriechmi, tak ako to o sebe povedal Boh:
Lebo takto hovorí vysoký a vzneený, ktorý obýva veènos, ktorého
meno je Svätý: Bývam na výsosti a na
svätom mieste a s tým, kto je zdrteného ducha, oivujúc ducha poníených
a oivujúc i srdce zdrtených (Iz 57,15).
Pán Jei povedal i proti niektorým, ktorí dúfali v sebe, e sú spravodliví a ostatných nemali za niè, toto
podobenstvo: Dvaja mui ili hore do
chrámu modli sa. Jeden bol farizeus
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a druhý publikán (colník). A farizeus si
zastal a takto sa modlil u seba: Boe,
ïakujem ti, e nie som ako ostatní ¾udia, dráèi, nespravodliví, cudzoloníci
alebo aj ako tento publikán. Postím sa
dva razy do týdòa a dávam desiatky
zo vetkých príjmov.
A publikán, stojac zïaleka nechcel
ani len oèi pozdvihnú k nebu, ale sa
bil do pàs a hovoril: Ó, Boe, buï milostivý, mne hrienemu!
Hovorím vám, e tento odiiel ospravedlnený dolu do svojho domu a nie
tamten. Lebo kadý, kto sa povyuje,
bude poníený; a kto sa poniuje, bude povýený (L 18,9-14).
Colník, hrienik, odiiel z chrámu
ospravedlnený pre vieru v Boha, ktorý sa
zmilováva nad hrienikmi. Odiiel z chrámu Bohom oèistený.

Výzva Boieho slova
Boh sa pyným protiví, ale pokorným dáva milos. Priblíte sa Bohu
a priblíi sa vám.
Umyte ruky, hrienici, a oèistite
srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysle. Bedárte, ia¾te a plaète! Vá smiech nech
sa obráti v alos a rados v zronenos! Poníte sa pred tvárou Pánovou
a povýi vás (Jk 4,6.8-10).
Keï vyznávame svoje hriechy,
verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a oèistil nás od kadej
neprávosti. Keï povieme, e sme nehreili, robíme ho luhárom, a niet v nás
jeho slova (1J 1,9).
U ste oèistení Bohom?

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.

Miroslav Vyhnánek

OBRÁTE SA K BOHU
Ten, kto prichádza k Bohu, musí veri, e je a e tým, ktorí ho snane h¾adajú je odplatite¾om (d 11,6).
¼udia, ktorí ijú bez Boha, sú Mu obrátení
chrbtom a hovoria: Boh nie je. Aby sa
presvedèili, e je, treba sa obráti Bohu
tvárou a prís k Bohu. Nehovoríme o fyzickom chrbte a tvári, ale o srdci, ktoré
neverí Bohu a uverí Bohu. O zmý¾aní
o Bohu bez Boieho slova a pod¾a Boieho slova. V nevere a viere. K Bohu sa
prichádza na Boie volanie z Boieho
slova. A srdce, ktoré sa neutvrdzuje v nevere, keï poèuje Boie slovo a prijme
pravdu, obracia sa k Bohu tvárou a ide

k Bohu so svojim zlým svedomím, so svojimi vinami, také aké poèulo, e pred Bohom je pod¾a pravdivého Boha.

Obráte sa
k Bohu Spasite¾ovi
Obráte zrete¾ ku mne, aby ste boli
spasené, vetky konèiny zeme... (Iz
45,22).
Boh volá hrienikov k sebe, aby ich
spasil od ich hriechov. Zlé zmý¾anie
o Bohu je lo, ktorú hovorí Boí a ¾udský
nepriate¾ diabol cez zlých ¾udí, ktorí nepoznajú Boha.
Pán Jei zostúpil od Boha, aby nám
povedal, kto je ná Boh a aký je, aby sme
sa na základe Jeho hodnoverného svedectva obrátili s dôverou k Bohu svojmu
Spasite¾ovi, ktorý o sebe povedal:
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Ja, ja som Hospodin, a niet spasite¾a okrem mòa. Ja oznamujem, zachraòujem... Ja, ja som ten, ktorý vytieram
tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy (Iz 43,11-12.25).

Obráte sa k Bohu,
lebo je dobrý
Pán Jei povedal o Bohu: Nikto nie je
dobrý, iba jeden, Boh (Mk 10,18).
Povedal to mladému muovi, ktorý
padol pred Ním na kolená a pýtal sa Ho:
Dobrý Uèite¾u, èo mám èini, aby som
dediène obdral veèný ivot? A Jei
mu povedal: Preèo ma nazýva dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh.
Iba Boh je dobrý. My vetci sme zlí.
A napriek tomu nás zlých volá k sebe,
aby nás zbavil zlého. Pán Jei povedal,
e nás Boh volá k sebe, aby urobil zo zlého stromu dobrý, ktorý bude nies dobré
ovocie. To hovoril o srdciach, naplnených
zlými mylienkami, vradami, cudzolostvami, smilstvami, krádeami, falonými
svedectvami, rúhaniami, ktorými sme pokvrnení: Lebo zo srdca vychádzajú
zlé mylienky, vrady, cudzolostvá,
smilstvá, krádee, faloné svedectvá,
rúhania; to je to, èo pokvròuje èloveka (Mt 15,19). Sú to prestúpenia Boieho práva: Milova bude Boha celým srdcom, celou mys¾ou, duou a silou a svojho blíneho ako seba samého. Láska
nerobí blínemu zlé. Napriek tomuto, Boh
nás volá, pretoe je dobrý, aby oèistil
nae srdcia od zlého svedomia krvou
náho Spasite¾a, Pána Jeia Krista, preliatou za nae hriechy na odpustenie
naich hriechov, a aby v oèistených srdciach prebýval Boh, ktorý je dobrý a tak
urobil zo zlých Boie deti, podobné Bohu
v postojoch k svojim nepriate¾om:
Ale vám hovorím, ktorí èujete: milujte svojich nepriate¾ov, dobre èiòte
tým, ktorí vás nenávidia, dobroreète
tým, ktorí vás preklínajú a modlite sa
za tých, ktorí vás potupujú... a ako

chcete, aby vám ¾udia èinili, tak aj vy
im èiòte... a budete synmi Najvyieho, lebo on je dobrotivý aj na nevïaèných a zlých (L 6,27-28.31.35).

Obráte sa k Bohu,
lebo je hojný odpusti
H¾adajte Hospodina, dokia¾ ho mono nájs! Volajte na neho, dokia¾ je
blízko! Nech opustí bezboný svoju
cestu a ne¾achetný èlovek svoje mylienky a nech sa navráti k Hospodinovi
a z¾utuje sa nad ním, a k námu Bohu,
lebo je hojný odpusti (Iz 55,6-7).

Obráte sa k Bohu v pokání,
lebo je milosrdný, ¾útostivý
a v milosti odpúajúci
Vezmite so sebou slová pokánia a navráte sa k Hospodinovi, povedzte mu:
Odpusti vetku neprávos (Hoz 14,2).
Obráte sa ku mne celým svojím
srdcom a to v pôste, plaèi a v náreku.
A roztrhnite svoje srdce a nie svoje
rúcha a navráte sa k Hospodinovi,
svojmu Bohu, lebo je milosrdný a ¾útostivý, zhovievajúci a ve¾ký èo do milosti a ¾utuje zlé (Jl 2,12-13).

Obráte sa k Bohu
a verte v Pána Jeia
Pán Jei povedal, e kadý, kto uverí
v Boha a príde k Bohu ako hrienik, toho
Boh pole k Nemu:
Vetko, èo mi dáva Otec, príde ku
mne, a toho, kto príde ku mne, nevyeniem von... Nikto nemôe prís ku
mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý
ma poslal a ja ho vzkriesim v posledný
deò. Je napísané v prorokoch: A vetci budú uèení od Boha. A tak tedy
kadý, kto poèul od Otca a nauèil sa
ide ku mne. Nie e by niekto bol videl
Otca, okrem toho, ktorý je od Otca, ten
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videl Otca. Ameò, ameò vám hovorím,
e kto verí vo mòa, má veèný ivot
(J 6,37.44-47).

Boh je svetlo a Boh je láska
Bez Pána Jeia, jediného prostredníka
medzi Bohom a ¾uïmi, nemono uveri
v Boha, ktorý je dobrý, hojný odpusti,
milosrdný, ¾útostivý a v milosti odpúajúci. To vetko Boh vyjavil v smrti svojho Syna za hriechy celého sveta. Na ukriovanom Pánovi Jeiovi Kristovi poznávame Boha, ktorý v spravodlivosti súdi
hriech a v milosti odpúa hriechy, e Boh
je Svetlo bez tmy a Láska.
Bez smrti Pána Jeia by nebolo nijaké odpustenie. Celý svet by zahynul a bol
uvrhnutý do veèného ohòa Boieho spravodlivého, svätého hnevu pre svoje hriechy, lebo Boh je Svetlo bez tmy a nespojí sa s tmou. V smrti Pána Jeia Krista
poznávame Boiu zvrchovanú milos. Iba
pre òu Boh poslal svojho Syna, aby zomrel za nae hriechy. Lebo chcel. Pretoe
v tejto vôli Boh naiel za¾úbenie, v spasení milosou, bez akýchko¾vek predbených podmienok pre hrieny svet. Boh sa
rozhodol spasi svet milosou, aby jedinému Bohu patrila za to èes a veèná sláva
od spasených vierou v Pána Jeia Krista. Boh im odpustil preto, e Syn Boí zomrel za ich hriech. Nie za to, èo urobili
alebo akí boli. Odpustenie bez ich zásluh,
pre zásluhy Boieho Syna, to je spasenie
milosou. Je to Boí dar daný z milosti, zo
smrti Spravodlivého Boieho Syna za
hriech nespravodlivých ¾udí a pre preliatu
krv Svätého Syna Boieho za hriechy neèistých sàdc ¾udí, Boh vetkým z nich odpúa ich hriechy pre vieru v meno jednorodeného Syna Boieho. Nepoèíta im
ich viny. Poèíta im ich vieru za spravodlivos. Tí sú Boími demi preto, e prijali
Pána Jeia a pod¾a zas¾úbenia Boieho,
neprídu na súd ale preli zo smrti do ivota. U im niet nijaké odsúdenie, pretoe
ich Boh ospravedlnil. Niet proti nim nijakej

aloby, pretoe Pán Jei zomrel za ich
hriechy a vstal z màtvych pre ich ospravedlnenie u Boha ich Otca.
Kde, kto odsúdi? Kristus Jei je,
ktorý zomrel, a viacej, ktorý aj vstal
z màtvych, ktorý sa aj prihovára za
nás (R 4,34).
A v smrti Pána Jeia veríme, e Boh
je láska, pretoe len preto Boh poslal na
svet svojho Syna, lebo je Láska. Boh je
láska. V tom sa zjavila láska Boia
v nás, e svojho Syna jednorodeného,
poslal Boh na svet, aby sme ili skrze
neho. V tomto je láska: nie, e by sme
my boli milovali Boha, ale e on miloval nás a poslal svojho syna ako
zmierenie za nae hriechy (1J 4,8-10).
Apotol Ján napísal: A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh
v nás. Boh je láska... (1J 4,16).
Patríte u medzi veriacich? Ak nie,
obráte sa dnes, prijmite odpustenie
hriechov pre smr Pána Jeia Krista
a Pána Jeia za svojho Spasite¾a
a Pána.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 17. 1. 1971

VE¼KÉ VECI
Hospodin uèinil s nami ve¾ké veci
( 126,3).
Èi nemáme v Pána veri, prija Ho a milova, keï uèinil s nami ve¾ké veci? Toho,
ktorý sa poníil a na nau úroveò. Bol
uèinený podobný nám vo vetkom okrem
hriechu. Ktorý nás aj teraz vyuèuje svojím
slovom skrze Ducha, aby sme poznávali
Jeho Bostvo a Jeho ve¾kú moc, ale aj
Jeho nekoneènú lásku. Táto Jeho láska
neustane, dokia¾ pri nás nevykoná vetko, èo chce vykona s nami a pre nás.
Ona nás dovedie do veènej slávy, aby
sme Ho tam veène oslavovali v dokonalej radosti.
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Boli sme zmierení s Bohom skrze
smr jeho Syna... a budeme spasení
jeho ivotom (R 5,10). Kristovo uèenie
si podmanilo ¾udí vetkých stavov. Ono
nám oznamuje najvyie ideály a pomáha nám pod¾a nich aj i. Pomáha nám
dosiahnu ten cie¾ v èím väèej miere.
Kristus na kríi odsúdil hriech a zároveò
vyslobodil spod jeho moci hrienikov,
ktorí Mu veria. Jeho uèenie nás vyslobodilo od toho zlého, ono nám pomáha
slúi teraz Bohu aj naim blínym. Preto
u od zaèiatku a cez celý ná nový ivot
Hospodin èiní s nami ve¾ké veci. Vetko
zaruèuje Kristovo víazstvo na kríi.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 18. 2. 1971

ZDROJ POKOJA
Mnoho pokoja tým, ktorí milujú tvoj
zákon ( 119,165).
S rôznymi udalosami v naom ivote
prichádza s nimi aj Boh. Keï prichádza
ako jas slnka, spôsobuje nám to rados
a odpoèinok. No aj keï prichádza v búrke, vedzme, e On je Pánom i búrky. V Bohu je zdroj veèného pokoja. Preto bez
oh¾adu na to, ako prichádza k nám, naa
dua zakúa slávny pokoj. On ako zvrchovaný Stvorite¾ môe vdy dokonale
pomôc svojmu stvoreniu. Aj keby nebol
stvoril prírodu a ¾udí, mal by plnos vetkého sám v sebe. On sa vak rozhodol
stvori to, èo je stvorené, obklopi sa nespoèetnými bytosami, nie pre vlastný zisk.
Boh má zá¾ubu v pomáhaní svojmu slabému stvoreniu. Bez Jeho zjavenia sa
v Zákone a neskorie v Kristu, neboli by
sme o tom niè vedeli. Vidíme, v akých
tmách tápu tí, ktorí to chcú vystihnú svojím ¾udským rozumom. Hoci mnoho poznajú, Boha a Jeho veèné veci nikdy nepochopia. Preto sú nespokojní celý svoj
ivot a takí aj odchádzajú na veènos.
Naproti tomu tí, ktorí milujú Boí Zákon,

veria mu a poslúchajú ho, majú mnoho
pokoja, istoty a radosti u tu teraz a v budúcnosti ich oèakáva veèná sláva.

Miroslav Vyhnánek

POSLEDNÝ SÚD
¼udia sú mylne uèení, e na poslednom súde Boh rozhodne o spravodlivosti a nespravodlivosti ¾udí pod¾a
mnostva ich dobrých a zlých skutkov.
Toto uèenie vzbudzuje falonú nádej
spasenia na poslednom súde.

Kto príde na posledný súd
Na posledný súd budú vzkriesení vetci,
ktorí zomrú vo svojich hriechoch, pretoe
za svojho ivota odmietli veri v Boha
a Boie spasenie milosou skrze smr Boieho Syna za hriechy celého sveta. Nekajúce, neveriace srdcia, ktoré neposlúchli slová Boieho evanjelia volajúce
hrienikov ku pokániu a viere v Pána Jeia Krista, pretoe viac milovali iadosti
sveta ako Boha a ivot bez Boha ako
pod¾a Boha. Tí, ktorí sa vedome postavili
proti Bohu a Boiemu svedectvu, hotoví
radej zahynú ako uveri a by spasení.
Duchovní Boí nepriatelia, vo¾nomylienkári, ktorí majú svojvô¾u za slobodu a vieru za otroctvo, ktorí vedome hreia, íria
mylienky nevery a tak slúia diablovi
k zahmlievaniu pravdy a nevere Bohu, aby
òou ¾udia neboli spasení a prili do pekla,
ktoré je urèené diablovi a jeho anjelom.
Títo sú za svojho ivota nádoby na
ktorých Boh ukazuje svoju zhovievavos
a necháva i v duchovnom odboji nevery, posmechoch Bohu, pohàdaní Bohom,
v doèasných rozkoiach, zlobe, doèasnom bohatstve a sláve. Týchto privedie
po smrti na súd k spravodlivému odsúdeniu pod¾a Boieho práva za neveru a zlé
skutky. Boh uèiní súd a náleite skára
vetkých bezboníkov a hrienikov ...pre
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vetky skutky ich bezbonosti, ktorými páchali bezbonos a pre vetky
tvrdé reèi spupné, ktoré hovorili proti
Pánovi (Ju 15). Vstanú z màtvych a budú súdení pod¾a svojich skutkov Boím
zákonom a slovami Boími, ktoré Boh
hovoril skrze svojho Syna a budú uvrhnutí
do ohnivého jazera.

Súd skutkov
pod¾a Boieho zákona
Boí zákon prikazuje a súdi naruite¾ov.
Neh¾adí na osobu, ani na vetko dobro,
ktoré kedy konal. Vidí naruite¾a spravodlivosti a za to mu vymeria spravodlivý
trest. Zákon sa nezmiluje ani nez¾utuje.
Myslí len na ujmu spravodlivosti. Vymáha
dlh od vinného a súdi bez milosrdenstva.
Prestúpenie Boieho zákona je i vyjadrením pohrdnutia Zákonodarcom a Sudcom: Jeden je zákonodarca a sudca,
ktorý môe spasi i zatrati (Jk 4,12).
Keï niekto pohàdol zákonom Mojiovým, bez milosrdenstva zomrie na
dvoch alebo troch svedkov (d 10,28).
Tak bude Boh v osobe svojho Syna
súdi na poslednom súde v spravodlivosti
priestupníkov Boieho zákona. Bez milosrdenstva, bez h¾adenia na osobu, vynesie odsudzujúci výrok pod¾a Boieho
práva za jeho prestúpenia a pohrdnutie
Bohom.
Je mylné oèakáva Boie z¾utovanie.
Je hriene a nepatrièné posudzova Boha, ako to hovoria hrieni ¾udia v nevere:
Boh je milosrdný a istotne neodsúdi
èloveka, ktorý urobil to¾ko dobrého. To by
bolo nespravodlivé.

Boh prikázal nerobi zlé
a tak milova blíneho
Milova bude svojho blíneho ako
seba samého (Mt 22,39).
Láska k blínemu sa prejavuje tak, e
neubliuje, nerobí blínemu zlé ale dob-

ré, to je to, èo èlovek robí sebe a chce,
aby i jemu robili iní.
Kto miluje blíneho, naplnil zákon.
Lebo: Nescudzoloí, nezabije, neukradne, nepovie faloného svedectva a jestli je iné prikázanie, to vetko
sa zahròuje v slove: Milova bude
svojho blíneho ako samého seba.
Láska nerobí zlého, a tedy plnosou
zákona je láska (R 13,8-10).
Toto sú dobré skutky, ktorými sa vyjadruje láska k ¾uïom a poslunos Bohu.
Sú prikázané ¾uïom a prirodzené, pretoe ¾udia vedia, èo je im dobré a èo zlé.
Kto urobil zlé blínemu, má vinu i voèi
blínemu i voèi Boiemu prikázaniu a ak
sa nenechá Bohu oèisti krvou Pána Jeia a zomrie vo svojich hriechoch, bude
mu na poslednom súde bez milosrdenstva vymeraná ve¾kos veèného trápenia
pod¾a vykonaného zla.
Pod¾a Boieho zákona si zaslúime za
ivot v bezbonosti a v zneuctievaní Boha
smr ako je napísané:
Tí, ktorí robia také veci, sú hodní
smrti (R 1,32), Lebo odplata za hriech
je smr (R 6,23), Dua, ktorá hreí, tá
zomrie (Ez 18,4).
Nemusíme èaka na posledný súd,
aby sme poèuli súdny výrok pod¾a Boieho práva, e za hriech nevery v Boha
a zneuctievanie Boha je smr  veèné
zahynutie, vyhodenie von z Boej prítomnosti, zo Svetla a Lásky, zo svätosti
a spravodlivosti Boej do veènej tmy, do
veèného Boieho súdu a ohòa Boieho
hnevu, ktorý je pripravený diablovi, jeho
anjelom.

Pán Jei uèil
o súde zlých skutkov
a vzkriesení súdu
...príde hodina, v ktorú vetci, ktorí
sú v hroboch, poèujú jeho hlas a vyjdú
tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu
(J 5,28).
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Vzah k Bohu  hriech nevery
Prvé a najväèie prikázanie znie: Milova bude Pána, svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej due,
z celej svojej sily a z celej svojej mysli
(L 10,27). Koho a èo miluje hriene ¾udstvo? Miluje rozkoe viac ako Boha. Èo
¾udstvo myslí o Bohu a ako sa o Bohu
vyjadruje? Boh nemá miesto v ¾udskom
srdci, popiera e Boh je a hovorí o Bohu
ako o svojom nepriate¾ovi. Na èo míòa
¾udstvo ivotnú silu, ktorú má od Boha?
Na zlo a hriene iadosti.

Niet spravodlivého,
ani jedného
Ak sme k sebe úprimní a h¾adíme na
Boiu mieru spravodlivosti pod¾a Boieho
zákona, potom schválime i prehlásenie
Boie i odsúdenie za spravodlivé:
Prehlásenie Boieho práva znie: Niet
spravodlivého ani jedného (R 3,10).
Odplata za hriech voèi Bohu a hriechy
voèi blínym je pod¾a Boieho zákona:
Smr, veèné zahynutie.
Vetci ¾udia prestúpili Boie prikázania a zhreili. Sme zlí, neèistí a nespravodliví pred Dobrým, Svätým a Spravodlivým Bohom. Kadý je vinný Bohu
pre svoje prestúpenia Boích prikázaní
o vzahu k Bohu a blínym.

Súd nevery
evanjeliu Pána Jeia
Pán Jei uèil o súde nevery Jeho slovom: Ten, kto verí vo mòa, neverí vo
mòa, ale v toho, ktorý ma poslal; a kto
mòa vidí, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja
som priiel svetlo na svet, aby nikto,
kto verí vo mòa, nezostal vo tme.
A keby niekto poèul moje slová
a neuveril by, ja ho nesúdim, lebo som
nepriiel nato, aby som súdil svet, ale
aby som spasil svet. Kto mnou pohàda

a neprijíma mojich slov, ten má, kto by
ho súdil  slovo, ktoré som hovoril, to
ho bude súdi v posledný deò, lebo ja
som nehovoril sám od seba, ale ten,
ktorý ma poslal, sám Otec, mi prikázal,
èo mám poveda a èo hovori. A viem,
e jeho prikázanie je veèný ivot. Èo
tedy ja hovorím, ako mi povedal Otec,
tak hovorím (J 5,44-50).
Na posledný veèný súd budú vzkriesení hrienici, ktorí sa zriekli Boej milosti
v nevere Boiemu svedectvu o jeho Synovi, ako je napísané:
Lebo keï dobrovo¾ne hreíme po
prijatí známosti pravdy, nepozostáva
u viacej obeti za hriechy, ale akési
strané oèakávanie súdu a prudká pálivos ohòa, ktorý má ra protivníkov.
Keï niekto pohàdol zákonom Mojiovým, bez milosrdenstva zomrie na
dvoch alebo troch svedkov, a o ko¾ko,
domnievate sa, prísnejieho trestu
bude uznaný ten, kto zaliapal Syna
Boieho a krv zmluvy, ktorou bol posvätený, pováil za obecnú a Duchu
milosti urobil potupu?!
Lebo známe toho, ktorý povedal:
Mne pomsta, ja odplatím, hovorí Pán.
A zase: Pán bude súdi svoj ¾ud.
Strané je upadnú do rúk ivého Boha (d 10,26-31).
Apotol Pavol píe o súde skrytých
vecí ¾udí pod¾a Boieho evanjelia, ktoré
kázal: ...v deò, keï bude Boh súdi
skryté veci ¾udí pod¾a môjho evanjelia
skrze Jeia Krista (R 2,16).

Aj náboenskí ¾udia
budú odsúdení pre neveru
v evanjelium
Boie slovo hovorí jasne, e na posledný súd prídu aj tí, ktorí verili v Boha, ale odmietli spasenie milosou skrze vieru v Pána Jeia Krista pripravenú Bohom ako jedinú cestu do neba
a vydali sa budova svoju vlastnú
spravodlivos dobrými skutkami:
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Lebo veï èo hovorí Písmo? A Abrahám uveril Bohu, a bolo mu to poèítané za spravodlivos. Tomu vak, kto
robí skutky, nepoèíta sa mzda pod¾a
milosti ale pod¾a podlnosti. Ale tomu,
kto verí na toho, ktorý ospravedlòuje
bezboného, poèíta sa jeho viera za
spravodlivos... Blahoslavený èlovek,
ktorému Pán nepoèíta hriechu (R 4,3.
4.5.8).
Vetci ¾udia prestúpili Boie prikázania a zhreili. Sme zlí, neèistí a nespravodliví pred Dobrým, Svätým a Spravodlivým Bohom. Kadý je vinný Bohu pre
svoje prestúpenia Boích prikázaní o
vzahu k Bohu a blínym a pre neveru
Boiemu svedectvu o Boom Synovi Pánovi Jeiovi Kristovi, Spasite¾ovi sveta.

Kto nepríde na súd
Pán Jei povedal: Ameò, ameò vám
hovorím, e ten, kto èuje moje slovo
a verí tomu, ktorý ma poslal, má veèný
ivot a nepríde na súd ale preiel zo
smrti do ivota (J 5,24).
Na súd nepríde ten, kto v pozemskom
ivote èuje Jeho slovo a verí Bohu, ktorý
Ho poslal. Vierou v Pána Jeia preiel
spod spravodlivého odsúdenia na smr
pod spravodlivé ospravedlnenie Boou
milosou.
Moc vzkriesenia dokazuje, e Pán Jei je Boh. Vzkriesením vo veènosti nastane veèný súd màtvych.

Pán Jei uèil, e On je ten
Bohom ustanovený Sudca
ivých i màtvych
Otec nesúdi nikoho, ale vetok súd
oddal Synovi, aby vetci ctili Syna, ako
ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí Otca,
ktorý ho poslal... A dal mu právo a moc
kona i súd, pretoe je Synom èloveka (J 5,22-23.27).
Pavol apotol kázal v Aténach: Boh
tedy prehliadol èasy nevedomosti, ale

teraz zvestuje vetkým, vade, aby
èinili pokánie, pretoe ustanovil deò,
v ktorý bude súdi celý svet v spravodlivosti v osobe mua, ktorého urèil
nato, a podáva vetkým ¾uïom vieru,
vzkriesiac ho z màtvych (Sk 17,30-31).

Boie evanjelium
Boh poslal svojho Syna za Spasite¾a
hrienikov: Verné je to slovo a hodno
kadého prijatia, e Kristus Jei priiel na svet spasi hrienikov, z ktorých prvým som ja (1Tm 1,15).
Toto je vyznanie apotola Pavla o sebe vo svetle Boieho evanjelia. Z Boieho
evanjelia poznal Boiu milos k sebe
hrienikovi. Boh vo svojej milosti poslal
svojho Svätého a Spravodlivého Syna na
svet spasi hrienikov od ich hriechov,
ktoré volali po spravodlivosti a súde.
Na poèiatku bol Slovo, a to Slovo
bol u Boha a to Slovo bol Boh. Ten, to
Slovo, bol na poèiatku u Boha. Vetko
povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, èo povstalo.
A on, to Slovo, stal sa telom a stánil
medzi nami a h¾adeli sme na jeho slávu ako jednorodeného od Otca a bol
plný milosti a pravdy (J 1,1-4;14).
A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ...Lebo
medzi prvým som vám vydal, èo som
aj prijal, e Kristus zomrel za nae
hriechy pod¾a písem a e bol pochovaný a e v tretí deò vstal z màtvych
pod¾a písem (1K 15,1.3-4).
Verné je to slovo a hodno kadého
prijatia, e Kristus Jei priiel na svet
spasi hrienikov, z ktorých prvým
som ja (1Tm 1,15).
Boh poslal na svet svojho Syna, Boha,
Spasite¾a sveta, aby zachránil svet pred
Boím hnevom a súdom.
Boh hovoril vopred o tomto spasení vo
svätých písmach Starého Zákona, skrze
svojich svätých prorokov v Izraeli a keï
nastala plnos èasu Boh poslal svojho
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Syna, polého zo eny, podrobeného
pod zákon, aby tých, ktorí boli daní
pod zákon, vykúpil (G 4,4-5).
Pán Jei sa vydal do rúk ¾udí k ukriovaniu pod¾a písem a milosou Boou
okúsil smr za nás a nae hriechy. Tak,
ako bolo napísané:
A on bol smrte¾ne ranený pre nae
prestúpenia, zdrtený pre nae neprávosti; kázeò náho pokoja bola vzloená na neho a jeho sinavicou sme
uzdravení. My vetci sme zblúdili ako
ovce; kadý z nás sme sa obrátili na
svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil
na neho neprávos vetkých nás. Muèili ho a on znáal dobrovo¾ne a neotvoril svojich úst; vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca,
ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú a neotvoril svojich úst (Iz 53,5-7).
Pán Jei, svätý Boí Syn, zaujal na
kríi miesto medzi bezboníkmi pred Bohom. Preèo?
Chví¾u postojme a zamyslime sa nad
pravdami v slovách proroka Izaiáa:

¼udia v hriechu
My vetci sme zblúdili ako ovce, kadý
z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú
cestu. Sme ako ovce bez pastiera, ktoré
blúdia v ivotoch bez Boha a vo svojich
predstavách o Bohu. Sme kadý na svojej ceste bezbonosti a hriechu. Bez Krista, bez nádeje, bez Boha. Nevieme odkia¾
sme a kam ideme. Nevieme, e sme na
irokej ceste, ktorá vedie do zahynutia.
Odvrátení od Boha, v nevere, v skutkoch,
ktoré svedèia proti nám o prestúpeniach
Boieho práva, za ktoré prídeme po smrti
na Boí súd k odsúdeniu. Pán Jei zostúpil ako Dobrý Pastier, milosrdný a ¾útostivý k blúdiacim a slabým, aby vzal na
seba nae prestúpenia, nae neprávosti
a poloil svoju duu za ovce:
Zlodej nejde na iné, iba nato, aby
ukradol, zabil a zahubil. Ja som priiel
nato, aby mali ivot a aby mali hoj-

nos. Ja som ten dobrý pastier. Dobrý
pastier kladie svoju duu za ovce
(J 10,10-11).

Spasite¾ný akt Boej milosti
A on bol smrte¾ne ranený pre nae prestúpenia, zdrtený pre nae neprávosti...
Hospodin uvalil na neho neprávos vetkých nás.
Pán Jei okúsil na kríi Boí súd,
hnev a smr, spravodlivú odplatu za hriechy celého sveta, kadého èloveka. Boh
na kríi vzal nae prestúpenia a toto bremeno uvalil na Neho.
Pán Jei okúsil milosou smr za
hriechy, ktorá èaká na hrienikov, ktorí
túto pravdu Boieho spasenia v nevere
neprijmú.
Pán Jei zomrel ako zástupca hrienikov pred Bohom, ktorý z lásky k hrienikom vzal na seba nae neprávosti a tak
nás ich zbavil. Kristus zomrel za nás,
okúsil smr za nae hriechy. Aká to pravda! Toto je tá spasite¾ná pravda milosou.
Kto verí Bohu, ten nepríde na súd. Tak je
napísané:
Ameò, ameò vám hovorím, e ten,
kto èuje moje slovo a verí tomu, ktorý
ma poslal, má veèný ivot a nepríde
na súd, ale preiel zo smrti do ivota
(J 5,24)
Pozorne sa zamyslime nad týmto
tvrdením plným istoty viery.

Viera má veèný ivot
a vie to, lebo verí Bohu
Kto èuje slová Pána Jeia a verí Bohu,
ktorý Ho poslal za Spasite¾a hrienikov,
má veèný ivot. Hneï ako sa srdcom
obráti k Pánovi. Nie raz bude ma. Nie.
Boh prehlasuje: MÁ. Pretoe: Kto má
Syna, má ivot. Kto nemá Syna Boieho, nemá ivota (1J 5,12). Tento veriaci
u nemá niè spoloèné ani s Boím súdom ani s veèným zahynutím: Preiel
zo smrti do ivota.
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Veriaci majú
spravodlivos Boiu
Pán Jei, vstal z màtvych pre ospravedlnenie veriacich u Boha. On je ich spravodlivos u Boha a zastupuje ich pred
Bohom. Sú Bohom oèistení od hriechov
krvou Pána Jeia. Sú im odpustené hriechy pre Neho. Majú nádej Boej slávy, tej,
kam odiiel ich Spasite¾ a Pán. Sú pred
Bohom bez svojich hriechov. Stali sa Boími demi, milosou.

13
l

l

Opis posledného súdu
Vzkriesenie súdu
neveriacich Bohu
Takto hovorí apotol Ján o poslednom
súde v Zj 20,11-15: A videl som ve¾ký
biely trón i sediaceho na òom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo a miesto im nebolo nájdené.
A videl som màtvych, malých i ve¾kých, stojacich pred trónom Boím.
A otvorili sa knihy, a otvorila sa aj iná
kniha, to jest kniha ivota, a màtvi boli
súdení pod¾a toho, èo bolo napísané
v knihách, pod¾a svojich skutkov.
A more vydalo màtvych, ktorí boli
v òom, i smr i peklo dali svojich màtvych, ktorí boli v nich a boli súdení
jeden kadý pod¾a svojich skutkov.
A smr a peklo boli uvrhnuté do toho
ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je
tá druhá smr.
A jestli niekto nebol nájdený zapísaný v knihe ivota, bol uvrhnutý do
ohnivého jazera.
Toto je naplnenie slov Pána Jeia:
...príde hodina, v ktorú vetci, ktorí sú
v hroboch, poèujú jeho hlas a vyjdú tí,
ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu
(J 5,28).
l

Posledný súd sa deje vo veènosti, mimo priestor a èas, potom, èo sa pominú nebesia a zem. Je to veèný súd.

l

Moc vzkriesenia preukazuje bostvo
Pána Jeia. Pán Jei, Boh Sudca,
vzkriesi màtvych, ktorí zomreli vo svojich hriechoch a èakali bez tela na
svoje vzkriesenie. Odteraz sú naveky
vo veèných duchovných telách so svojimi hriechmi.
Otvoria sa zápisy zlých skutkov a budú súdení v spravodlivosti Boím
zákonom. Pod¾a skutkov sú pred zákonom malí a ve¾kí priestupníci Boieho práva. Rovnako sú rozdielni aj
v zodpovednosti za svoje hriechy
pod¾a svojho sociálneho postavenia
v ¾udskej spoloènosti. Ich hriechy sú
zapísané v ich knihe ivota. Kadé
slovo a skutok. Pod¾a toho budú veène trpie.
Je tu i kniha ivota, v ktorej sú zapísaní tí ktorí za svojho ivota prijali
Boie evanjelium a odpustenie hriechov. Kniha skutkov a Kniha ivota.
Obe na odsúdenie. Prvá na odsúdenie
zlých skutkov a neposlunosti Bohu.
Druhá, evanjelium Boie, na odsúdenie hriechu nevery svedectvu Boiemu o Jeho Synovi odsúdení do veènej
smrti. Zavrhli Pána Jeia svojho
Spasite¾a. Teraz Ho vidia ako Boha
Sudcu a sú Boími anjelmi uvrhnutí do
ohnivého jazera, horiaceho sírou, kde
ich èerv nezomiera a oheò nehasne.
Teraz uznajú Pána Jeia na slávu
Boieho spravodlivého súdenia. Tam
bude plaè a krípanie zubov.

Preto Pán Jei volá dnes, kým ijeme,
vetkých hrienikov k sebe, aby boli zachránení od svojich hriechov a posledného súdu vierou v Neho:
Poïte ku mne vetci, ktorí pracujete a ste obtiaení a ja vám dám
odpoèinutie (Mt 11,28).
Aby kadý, kto verí v neho, dostal odpustenie hriechov, nepriiel na súd,
ale do Boej veènej slávy.
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Milo Pavlík

Kresan, roèník III., august 1950, èíslo 8

ÈOHO SA NAE RUKY
DOTÝKALI (1J 1,1)
Apotol Ján takmer vo vetkých svojich
spisoch zdôrazòuje, e zvestuje to, èo
videl a preil, niè nauèené a teoretické.
To vidíme v jeho evanjeliu 1,14: H¾adeli sme na jeho slávu, v Zjavení 1,2:
...svedèil slovo Boie a svedectvo
Jeia Krista a vetko, èo videl a tie
na poèiatku jeho prvého listu. Apotol bol
svedok Pána Jeia v najvlastnejom
zmysle tohto slova. On chodil s Pánom za
dní Jeho tela, videl Ho a poèul Jeho hlas,
spoèíval ne Jeho hrudi. Touto osobnou
skúsenosou sú naplnené jeho spisy.
Aj my vak, aj keï také osobné, fyzické skúsenosti s Pánom nemáme, sme
Jeho svedkovia. Aj my sme Ho videli, nie
telesným zrakom, ale zrakom viery; i my
sme poèuli Jeho hlas, prehovárajúci k naim srdciam. My tie sme sa Ho dotkli
rukou viery  a to je na naej skúsenosti
s Ním pre nás tým najkrajím. Tohto sa
chcem dotknú v nasledujúcich riadkoch.
Za doby Starej zmluvy sa Boh sklonil
vo svojom milosrdenstve k izraelskému
¾udu. Vydal mu nie len prikázania, v ktorých mal chodi, ale i prostriedok k ospravedlneniu a oèisteniu tých, ktorí by poblúdili, robiac to, èo sa nepatrí a nemá.
Mnohí sme zakúsili ve¾ké poehnanie pri
uvaovaní o Boích nariadeniach o obetiach, v ktorých je nám tak predivne naèrtnutá osoba a dielo Pána Jeia. Nájdeme
ich opísané v 3. knihe Mojiovej. Chcel
by som z nich zdôrazni jednu vec: Keï
ten, kto z poblúdenia zhreil a vykonal
niektorý zo zákazov Hospodinových, ktoré sa nemajú vykona a previnil by sa
a proti sebe vzbudil Boí hnev, privádzal
za svoj hriech obe zo svojho dobytka,
musel urobi nieèo zvlátne  vloi svoju
ruku na hlavu obeti: A vzloí svoju ruku
na hlavu obeti za hriech... (3M 4,29).

Tým sa priamo stotonil s obeou.
Tým vyznával, e on si zasluhuje to, èo
v nasledujúcom okamiku postihlo nevinnú obe, toti smr. Vloením ruky na hlavu obeti ako by prenáal svoj hriech na
hoviadko privedené k zabitiu. A Boh sa
k tomu milostive priznal. Vzal na vedomie, e hriech je odsúdený a potrestaný 
a hrienik zostal ivý, chváliaci a oslavujúci Toho, ktorého milos trvá na veky
( 136). A keï bola krv nevinného zvieraa vnesená do svätyne, Boh na òu pohliadol so zadosuèinením: A pomazaný
kòaz zanesie nieèo z krvi junca do stánu zhromadenia. A kòaz omoèí svoj
prst a tak vezme nieèo z krvi a poprská
sedem ráz pred Hospodinom (3M 4,
16-17). Bola znamením, e spravodlivos
Boia je naplnená a Jeho poiadavky boli
uspokojené.
No nie na veky. Týkalo sa to len jediného prípadu, jedinej osoby èie jediného
¾udu a jediného prestúpenia. Na nový
priestupok bola potrebná nová obe. Preto vysvet¾uje list idom 10,1-4, e krv býkov a kozlov nemohla uèini dokonalým
svedomie tých, ktorí s òou prichádzali.
Ona hriech neodstraòovala, len ho prikrývala a do tej chvíle, kedy priiel Ten,
v ktorom nali vetky predobrazy svoj
pravý zmysel a naplnenie. Vetky tie tisícky baránkov a kozlov a iných zvierat,
po mnoho storoèí obetované, boli ako
zmenky, ktorými sa Boh doèasne spokojil a do uloeného èasu, kedy ich Syn
Jeho lásky (Ko 1,13) preplatil v najrýdzejom zlate, toti svojou jedineènou obeou
na kríi na Golgote. Krv starozákonných
obetí sama o sebe nemala cenu pred
Bohom, bola len znamením, e hrienik
sa postavil na Boie stanovisko, odsúdiac
seba a svoj hriech. Ale krv Syna Boieho,
ktorý skrze veèného Ducha obetoval sám
seba bezvadného Bohu (d 9,14), je pred
Bohom na veky drahá a vzácna. Preto
dokonale zahladzuje hriech toho, ktorý vo
viere poloí svoju ruku na hlavu Boieho
Baránka.
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Tým sa vraciame tam, odkia¾ sme zaèali. Áno, nae ruky sa dotýkali toho Nevinného, Nepokvrneného, ktorý nae
hriechy vyniesol na krí, aby tam boli odsúdené. Nastal z milosti Boej v naom
ivote okamik, kedy sme vyznali, e patríme na to miesto, ktoré On vtedy zaujal,
na miesto potupy, hanby, tmy a hrozného
Boieho hnevu, kedy sme poznali, e to
boli nae vlastné, osobné neprávosti, pre
ktoré On trpel vonku za bránou: Lebo
ktorých zvierat krv za hriech sa vnáa
najvyím kòazom do svätyne, tých telá sa pália vonku za táborom. Preto i Jei, aby svojou vlastnou krvou posvätil ¾ud, trpel vonku za bránou (d 13,
11-12). A poznali sme, e Jeho svätá krv
bola vnesená do nebeskej svätyne, aby
na nej oko Najvyieho spoèívalo na veky
so za¾úbením, a aby tam na veky hovorila
o tom, e sú dokonale ospravedlnení tí,
ktorí sa cele spo¾ahli na obe Boieho
Baránka, vloiac vo viere na Neho ruku.
To je tedy podstatný krok pre nae
spasenie. Kto ho nepodstúpil, nie je spasený, pretoe jeho hriechy nie sú ete
odsúdené. Pre neho stále ete platí s neúprosnou prísnosou to slovo: Odplata
za hriech je smr (R 6,23)  Kto vak
túto skúsenos má, ten u s Kristom zomrel, pretoe sa s Ním, na kríi obetovanom vo viere stotonil, a preto nad
ním smr u nepanuje: S Kristom zomrel,
s Kristom vstal z màtvych a ije na veky.
Jeho hriechy sú raz navdy odsúdené
a preto nepríde na súd.
Sú mnohí, ktorí o Pánovi Jeiovi mnoho vedia, váia si Jeho osobu, ale nie sú
spasení. Pán Jei je cesta, ktorú mnohí
vidia, ale nejdú po nej; On je pravda, ktorú mnohí poèujú, ale jej moc v ivotoch
neuplatòujú, pretoe jej neveria. On je ivot, ktorý vak nikto nemá, kto sa rukou
svojej viery nedotkol Boieho Baránka. Je
krásne vidie cestu a poèu pravdu, ale
nadto je to tretie: Dotknú sa Ho a ma
ivot; lebo potom môeme po tej ceste ís
a moc pravdy zakúa vo svojich ivotoch.

Ján Siracký

Cestou ivotem, roèník 23., 17. 5.1964

OBILNÁ OBE
Uète sa odo mòa, lebo som tichý
a pokorný srdcom (Mt 11,29).
Pán Jei bol ako obilná obe a preto
trpel trojakým spôsobom.
Trpel pre spravodlivos, ktorú konal slovom i skutkom v nespravodlivej spoloènosti. Trpel za nás nespravodlivých, aby nás
priviedol k Bohu.
Trpel pre súcit k ¾uïom. Znovu a znovu
Ho vidíme trpie, keï videl trpie ¾udí. Zaplakal nad zarmútenou Martou, Máriou
a mnohými inými. Ba, zaplakal i nad ¾udskou neverou a tvrdohlavosou. Jeho utrpenie zo súcitu presahuje kadú ¾udskú
predstavu. Bolo to v tom utrpení, e zvolal:
Moja dua je smutná a na smr!.
Koneène, trpel predtuchou blíiaceho
sa utrpenia. V Getsemane trpel predtuchou
kría. Na kríi trpel za hriechy sveta. V Getsemane priiel anjel a posilnil Ho, na kríi
bol celkom opustený. V Getsemane volá:
Otèe!, na Golgote: Môj Boe!.
Veriaci sa má sýti touto obeou, aby
ivot, ktorý je v nej, prechádzal do neho.
Z tejto obeti mali jes Áron a jeho synovia,
ktorí predstavujú Cirkev. Nech v naom
ivote nikdy nechýba olej, kadidlo a so¾.
Chráòme sa, aby v nás nebol kvas a med.

Josef Kurz

Kresan, roèník III., november 1950, èíslo 11

CIRKEV
Vo vetkých dobách Boh zjavoval svoju
vô¾u, svoju moc a slávu, aby mohli ¾udia
i ako bytosti zodpovedné Bohu. V podstate je troje zjavenie:
1. Zjavenie Boha v prírode, ktorá odzrkad¾uje veènú Boiu moc a bostvo
(R 1,20).
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2. Zjavenie Boha v zákone napísanom
na srdci èloveka, v ktorom sa odzrkad¾uje Boia spravodlivos (R 2,14-15).
3. Zjavenie Boha v Boom slove, v Písme Starého a Nového Zákona, v ktorom sa odzrkad¾uje jeho pravda a láska, prièom vzah medzi oboma je ten,
e Starý Zákon je rozvinutý v Novom
a Nový Zákon je zavinutý v Starom.
Boh nenechal svet v iadnom veku bez
svojho osvedèenia. Ak èlovek verí Boiemu zjaveniu, ktoré je mu dané a veri
znamená v podstate by posluný, vtedy
skrze svoju vieru vstupuje do spojenia
s Bohom a k úèasti na Boom ivote, èo
je spasením. Spasenie je úèas èloveka
na Boom ivote skrze vieru v Boie
zjavenie. A jediným základom spasenia je
obe Kristova, bez oh¾adu na to, èi spasený èlovek ije po obeti Pána Jeia na
kríi a v plnom svetle zjavenia, alebo il
pred obeou na kríi, v èase, v ktorom
ete nebolo plné svetlo poznania.
Pod¾a rôzneho zjavenia Boha má Boh
aj rôzne rodiny, skupiny spasených.
Vetci veriaci sú spasení milosou skrze
vieru, ale rozdiel medzi nimi je v tom, e
nie vetci mali svetlo rovnakého jasu.
Najjasnejie svetlo svieti tým, ktorí ijú na
konci sveta, ...ku ktorým doli konce
vekov (1K 10,11). Tí majú dokonalé
zjavenie Boej pravdy a lásky skrze celé
Písmo Starého i Nového Zákona. Títo
tvoria zvlátnu Boiu rodinu  cirkev
prvorodených (d 12,23). Táto zvlátna rodina sa objavila na svete a v plnosti èasu, t. j. po príchode Krista a menuje
sa cirkev Kristova.
Táto jediná pravá Cirkev tvorila v kadej dobe na zemi jediný, ivý organizmus
 duchovné Telo Kristovo. Údmi Tela boli
vetci skutoèní kresania a nevidite¾nou
Hlavou Tela v nebesiach bol vdy sám
Kristus. iadna kresanská cirkev známa
v dejinách sa nemôe s touto Cirkvou
nejako stotoòova, pretoe to nie je ani
v právomoci, ani medziach ¾udskej mo-
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nosti, uskutoèni telo Kristovo  to vyrastá organicky z Hlavy samotnej. Jej údy
sú vo vetkých kresanských cirkviach
rozptýlené a Pán ich pozná ako údy svojho Tela pod¾a ich viery, lásky a nádeje.
Kristova Cirkev je kristocentrická organická pospolitos, kde jediným Vodcom,
Pánom i Majstrom je iba Kristus a kde sú
vetci ostatní pod¾a Jeho vôle rovnoprávnymi bratmi a sestrami (Mt 23,8-10:
Ale vy sa nenazývajte rabbim, lebo
jeden je vá Uèite¾, Kristus, a vy vetci ste bratia. A svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je vá
Otec, ten, ktorý je v nebesiach. Ani sa
nenazývajte duchovnými vodcami,
lebo jeden je vá vodca Kristus), ktorí
si navzájom slúia ako ...dobrí správcovia rôznej milosti Boej (1Pt 4,10),
ako údy toho jedného Tela, ovládaného
jedinou nevidite¾nou Hlavou-Kristom.
Kadý úd Cirkvi je v Kristovi vyvolený
pred ustanovením sveta, toti predzriadený k vyvoleniu za synov skrze Jeia
Krista pre Boha a na slávu Boej milosti.
Poehnaný Boh a Otec náho Pána Jeia Krista, ktorý ná poehnal
kadým duchovným poehnaním v ponebeských oblastiach v Kristovi, tak
ako si nás v òom vyvolil pred zaloením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním, v láske, predurèiac
nás k synovstvu skrze Jeia Krista
cie¾om neho pod¾a ¾úbosti svojej vôle
na chválu slávy svojej milosti, ktorou
nás omilostil v tom Milovanom (Ef 1,
3-6). Kadý úd Cirkvi Je zapeèatený
Svätým Duchom zas¾úbenia (Ef 1,13),
ako Boie vlastníctvo, vykúpené krvou
Kristovou. Jeho príslunos k Cirkvi a jeho podiel na vetkých jej poehnaniach
nie je teda ¾udským dielom, ale má svoje
nepohnute¾né základy v milosti vyvo¾ujúcej Boej lásky vo veènosti pred poèiatkom vetkých stvorených vecí.
Znamením pravej Kristovej Cirkvi je
zvestovanie èistého Kristovho uèenia bez
vetkého cirkevníckeho dogmatizmu a ce-
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remonializmu a poslunos Kristovmu
uèeniu. Len Boie slovo je teda v podstate jediným znamením, meradlom i zbraòou Cirkvi, ktorú brány pekla nepremôu
(Mt 16,16), Boie slovo, prijímané kajúcou vierou a uskutoèòované úèinnou láskou k Bohu a ¾uïom v nádeji veèného
ivota. Kadý kresanský zbor na urèitom
mieste, ktorý má toto znamenie, je vidite¾ným predstavite¾om nevidite¾nej Kristovej Cirkvi.

Jan Zeman

Cestou ivotem, 1971, seriál èlánkov

BOHOSLUBA
ZHROMADENIA
A SLUBA SLOVOM
No, vïaka Bohu, e pravda boli ste
sluhami hriechu, ale ste zo srdca
poslúchli druh náuky do ktorého ste
vydaní (R 6,17).
Medzi uèením a praxou býva rozdiel, ba
èasto je medzi uèením a praxou zrejmý
rozpor. Vetci sme omylní a robíme chyby
a preto potrebujeme, aby sa nám pripomínala a ukazovala správna cesta, po
ktorej máme ís, ak chceme by v spoloènom obecenstve a svedectve astní
a poehnaní a ak túime oslavova Toho,
v ktorého mene sa zhromaïujeme.
V praktickom vedení Svätým Duchom
sú veci, ktoré sa nauèíme len cvikom.
Skúsenosou prídeme k tomu, e pociujeme rôzne potreby, ktoré dokáe uspokoji len Boie pouèenie.
Pravda Písma o prebývaní Svätého Ducha v Tele, èie v zhromadení,
v Cirkvi, ako i pravda o Jeho prítomnosti a vedení pri schádzaní sa veriacich, je snáï najdôleitejia alebo
jedna z najdôleitejích právd, ktoré
charakterizujú kresanstvo.
Popieranie tejto pravdy v uèení a praxi
je ve¾kým pochybením a známkou úpad-
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ku. Lebo kde sú dvaja alebo traja
zhromadení v mojom mene, tam som
i ja v ich strede (Mt 18,20).
Pravdu a dôleitos prítomnosti Svätého Ducha nestaèí len uznáva, ak zabúdame na to, e to má by v kadom naom
zhromadení skutoènosou. Túto skutoènos uchopí prostota viery. Keby sme
sa schádzali vdy v hlbokom presvedèení, e je medzi nami prítomný Boh,
a keby toto vedomie v nás mocne pôsobilo poèas celého zhromadenia, aká svätá
vános by spoèívala na celom zhromadení. A napriek tomu je to nepopierate¾ná
skutoènos, e Svätý Duch prebýva vo veriacich a e tam, kde sa veriaci v prostote
viery zhromaïujú okolo Pána Jeia, je
uprostred nich tak, ako býval medzi svojimi uèeníkmi. No túto prítomnos nevnímame telesnými zmyslami, nae oko nevidí
Svätého Ducha, ako videli kedysi uèeníci
Pána Jeia. Keby to tak bolo, s akou úctou by sme sa vetci chovali! Poïte,
klaòajme sa a padnime na kolená, k¾akajme pred Hospodinom, svojím uèinite¾om. Lebo on je ná Boh, a my sme
¾ud jeho pastvy, sme stádom jeho ruky. Dnes, ak poèujete jeho hlas, nezatvrdzujte svojho srdca... ( 95,6-8).

Prvá cirkev a my
Dokáeme si predstavi, e v Antiochii
boli veriaci preniknutí vedomím, e sú
v prítomnosti Svätého Ducha. Aké muselo by medzi nimi sväté ticho! Aká úctivá
pozornos, aké pokorné èakanie! Tu nemá miesto unáhlené konanie, nepokoj
a márna snaha vyniknú!
Má ma na nás skutoènos prítomnosti Pána mení vplyv preto, e je to vec
viery a nie videnia? Máme preto dba menej na vedenie Svätého Ducha, pretoe
Ho ná telesný zrak nevidí? Pán Jei
hovorí: ...a ja poiadam Otca, a dá vám
iného Teite¾a, aby bol s vami na veky,
toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôe prija, pretoe ho nevidí ani ho
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nepozná. Ale vy ho znáte, pretoe prebýva u vás a bude vo vás (J 14,16-17).
Úbohý svet Ho nemôe prija, pretoe
Ho nevidí, ani nepozná. Chceme zauja
postoj sveta a zrieknu sa svojich predností? Ale vy Ho poznáte. Kie by toto
bolo u vetkých nás viac skutoènosou!

Cite¾ný nedostatok
Èo sa nám v naej dobe zvlá cite¾ne
nedostáva, to je viera v prítomnos a vedenie Svätého Ducha. Iste sme u vetci
zaili doby, kedy boli prítomnos a vedenie Svätého Ducha medzi nami zvlá
zrejmé. Ak vznikla tichá prestávka, oèakávali vetky srdcia s vánosou na Boha
a neboli znepokojené úvahami, ktorý brat
by sa mal teraz modli alebo kto bude
hovori, ani nebol k¾ud ruený listovaním
v Biblii, spevníku, aby sa nala vhodná
kapitola a pieseò, ani sa myse¾ nezamestnávala obavami, èo si asi prítomní
pomyslia o tom tichu. Boh bol prítomný
a srdcia mysleli na Neho. Keby niekto v takých chví¾ach otvoril ústa len preto, aby
preruil ticho, tak by pôsobil ve¾mi ruivo.
Ak ticho ale preruí modlitba, ktorá vyjadrí city a túby zhromadených, alebo
ak sa ohlási pieseò, ktorá vyviera zo vetkých sàdc, alebo ak sa nás dotkne mocne
a sväto zvestované Slovo, aké je to
poehnané a blaené. Tak èo tedy robi, bratia? Keï sa schádzate, kadý
z vás má alm, má uèenie, má zjavenie,
má jazyk, má výklad  vetko nech je
na vzdelanie (1K 14,26).

Zhromadenie ovládané
Svätým Duchom
Èasto sme zaili, e hoci pieseò, modlitbu a zvestovanie Slova vykonal iný brat,
predsa malo zhromadenie pocit, e to
vetko riadil jeden Duch, akoby sa dotyèní vopred dohovorili a rozdelili si úlohy.
Svätý Duch si pouil rôzne údy Kristovho
Tela a tak naplnil potreby zhromadených

alebo vyjadril ich chváloreèenie. Nemalo
by to tak by vdy? Veï prítomnos Svätého Ducha je skutoènos a nie len náuka. Prítomnos Svätého Ducha neznamená len, e sa zhromadenie nemusí spravova ¾udským, vopred stanoveným poriadkom, ale e Svätý Duch má vies a spravova. To je sloboda a vo¾nos sluby,
e Svätý Duch pôsobí skrze koho chce.
Táto vo¾nos pôsobenia Svätého Ducha v zhromadení je ruená nie len tým,
e vetko riadi výluène jedna osoba, ale
aj tým, keï sa ujme vedenia zhromadenia aj len nieko¾ko osôb. V oboch prípadoch jednajú ¾udia a robia to, èo má
robi Svätý Duch. Ak prijmeme prostou
vierou skutoènos, e Svätý Duch je prítomný v zhromadení a zveríme sa Jeho
vedeniu, nebudeme zahanbení.
Svätý Duch vedie aj k tomu, aby sme
nemlèali preto, e je prítomný ten, èi onen
brat, pretoe ani osobe, ani daru nemôeme pripisova nadmernú dôleitos. Je
lepie, ak sa prejavia i velijaké neporiadky a tak pravý stav nejakého zhromadenia, ne aby zostal prítomnosou onej
osoby tento stav utajený. Uskutoèòujme
tak vedenie Svätého Ducha, e nikto neotvorí ústa, len pod Jeho vedením a pôsobením a zostane nám vzdialené vetko, èo nie je Jeho a mena Pána Jeia,
ktorý nás zhromaïuje, hodné.

Kvalifikácia potrebná
k slube zhromadeniu
Jeden kadý z nás nech sa ¾úbi blínemu na dobré ku vzdelaniu... (R
15,2). Kto sa ne¾úbi blínemu na dobré
ku vzdelaniu (R 15,2) a kto nemá milos
na vzdelanie cirkvi (1K 14), ten nie je
povolaný, aby slúil v zhromadení.

Bohosluba
a vedenie bohosluby
Chcem tedy, aby sa muovia modlili
na kadom mieste a pozdvihovali svä-
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té ruky bez hnevu a bez pochybovania (1Tm 2,8). Mali by sme sa kori pred
Pánom, e sa mnoho ráz konajú v naich
zhromadeniach rôzne sluby bez vedenia Svätého Ducha. Keï napríklad brat
vyberá pieseò alebo text Písma preto, e
sa mu tá pieseò páèi a práve ho napadol
ten text, èi keï sa modlí bez pohnútky
Svätého Ducha, robí vetko svojvo¾ne.
Kadá z týchto sluieb sa má kona vo
vedomí závislosti na vedení Ducha.
Kto trochu chápe, èo znamená obecenstvo, vie aké je to váne a aké vies
zhromadenie spevom a modlitbou. Obraca sa v mene zhromadenia na Boha
alebo urèi pieseò, aby sa òou vyjadrili
city zhromadených a stav ich srdca pred
Bohom, mono iba pod vedením Svätého Ducha. Urèovanie piesne a vies zhromadenie modlitbou by sme mohli oznaèi za bohoslubu, slúime tým v zhromadení Bohu. Bohu spieva, Jemu sa klaòa a modli vo Svätom Duchu, to je výsada vetkých Boích detí, bratov i sestier.
Ale vies zhromadenie urèením piesne a hovori v modlitbe k Bohu za zhromadenie, urèil Pán len bratom.

Boia vô¾a o slube Slovom
Kadý, ako ktorý dostal dar milosti, tak
si tým slúte navzájom ako dobrí správcovia rôznej milosti Boej (1Pt 4,10).
Ak sú si v bohoslube vetci veriaci
rovní a ak je vedenie zhromadenia v bohoslube zverené do zodpovednosti vetkých bratov, sluba Slovom sa pod¾a Boích mylienok spravuje týmito zásadami:
Èi sú azda vetci apotolmi? Èi vetci prorokmi? Èi vetci uèite¾mi? Èi vetci divotvorcami? Èi majú vetci dary
uzdravova? Èi vetci hovoria jazykmi? Èi vetci vykladajú? (1K 12,29-30).
Vetky tieto otázky nám ukazujú, e
sa sluba v zhromadení deje skrze obdarovaných jednotlivcov. Apotol hovorí
v predchádzajúcom veri: A síce jedných postavil Boh v cirkvi a to ponaj-

prv apotolov, po druhé prorokov, po
tretie uèite¾ov; potom divotvorné moci, potom milosti dary uzdravovania,
ujímania sa potrebných, správy, druhy
jazykov. Teda práve v onej èasti svätého Písma, ktorá pojednáva a do podrobností o zvrchovanosti Svätého Ducha,
o udie¾aní a vedení rôznych darov v zhromadení ivého Boha, hovorí sa o tom,
e niektorých postavil Boh v cirkvi.

Nie rovnaké dary
ale rovnaké smernice
Aj keï u nemáme vetky dary vymenované v kapitolách 12 a 14 v prvom liste
Korinanom, nemáme iné návody pre
slubu v zhromadení, ako sú zaznamenané tu i na iných miestach Písma. V liste
Efeanom 4,8-13 èítame:
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.
V druhej kapitole toho istého listu sa
nám hovorí, e apotoli a proroci Nového
Zákona sú základom Boieho príbytku
v Duchu. Na tomto základe sú vybudované ostatné ivé kamene svätého chrámu
v Pánovi. Zostávajú nám teda len evanjelisti, pastieri a uèitelia.
Kým bude na zemi Telo Kristovo, ktoré
bude potrebova sluby takých muov,
bude ich Pán dáva svojmu Telu, ktoré
kàmi a opatruje (Ef 5,29) a skrze nich
poskytova vetko, èo potrebuje pre budovanie sa v láske (Ef 4,15-16).

Pán Jei je i pokrm i nápoj
Kristus sa stará o svoje stádoèko prostredníctvom sluby muov, ktorých k tomu povolal. Stará sa o svoju Cirkev tak,
e sa jej sám podáva ako stály pokrm
a nápoj. Aby mohla Cirkev i, musí sa jej
dostáva Kristus ako pokrm a nápoj. A táto sluba, ude¾ova Krista Jeho Cirkvi, je
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výsadou muov, o ktorých sa zmieòuje
ná text v Efeanom 4,11. Ich sluba spoèíva v tom, e ako evanjelisti prináajú
Krista neobráteným hrienikom, ako pastieri prináajú Krista zomdleným a zraneným Boím deom, ako uèitelia prináajú
Krista svätým pre vybudovanie a rast.
Títo sluobníci pritom mávajú svoje pozemské zamestnanie ako napríklad Pavol, ktorý robil stany alebo niekedy nevykonávajú svoje zemské zamestnanie,
ako ten istý Pavol a potom na nich pamätajú ostatní spolu vykúpení, ako pamätali
na Pavla napríklad veriaci vo Filipách. Na
vetkých veriacich zostáva, aby ich slubu uznávali a vïaène prijímali.

Rozdiel medzi bohoslubou
a slubou Slovom
Vo vlastnom význame slova je bohosluba klaòaním sa, ïakovaním a chválením. Medzi bohoslubou a slubou Slovom je ten rozdiel, e pri bohoslube hovorí èlovek k Bohu, pri slube Slovom
hovorí Boh skrze svoje nástroje k ¾uïom.
Právo na bohoslubu nám dáva rozhojnená milos, ktorá nás uèinila blízkymi
Bohu v krvi Kristovej. Uèinila nás tak blízkymi, e Ho máme za svojho Otca a môeme sa Mu ako Otcovi klaòa, tak blízkymi, e sme sa stali krá¾mi a kòazmi Bohu.
V tom sú si vetci svätí rovní, najslabí
ako najsilnejí, najskúsenejí kresan ako
len práve znovuzrodené nemluvniatko
v Kristovi. Najnadanejí Pánov sluobník
nemá väèie právo blíi sa k Bohu od
najslabieho veriaceho, ktorému slúi.
Kde sa táto Boia pravda opúa, tam
dochádza k zriadeniu zvlátneho kòazského stavu medzi ¾uïmi a Bohom.

Veobecné kòazstvo
svätých v Kristovi
Ale vy ste vyvolený rod, krá¾ovské
kòazstvo, svätý národ, ¾ud, urèený by
Boím vlastníctvom, aby ste zvestovali

cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do
svojho predivného svetla (1Pt 2,9-10).
Máme ve¾kého najvyieho kòaza a jediné kòazstvo, ktoré je popri Jeho kòazstve, je kòazstvo vetkých veriacich, na
ktorom majú rovnaký podiel. Preto je nemoné si predstavi, e by boli v zhromadení kresanov len niektorí oprávnení urèova piesne, vies v modlitbe, ïakova a chváli, ktorí boli od Boha vystrojení, aby uèili, napomínali alebo zvestovali evanjelium.
Boh Duch Svätý môe poui aj iných
bratov, aby oznámili pieseò, ktorou bude
vhodne vyjadrené chváloreèenie zhromadených, alebo aby modlitbou boli vyjadrené ich city a potreby Bohu. Keï sa
Bohu takto ¾úbi jedna, kto sme, aby sme
k tomu povedali nie?
No pamätajme, e aj keï táto sluba
nie je výhradne prednosou tých, ktorí sú
obdarovaní k slube Slovom, predsa musí by vdy pod vedením Svätého Ducha
na základe zásad, ktoré máme uloené
v 1. liste Korinanom 14: ...a vetko nech
sa deje slune a pod¾a poriadku.

Svätý Duch pouíva verných
bratov, starích i mladích
Z mnohých miest Písma vyplýva, e si
Svätý Duch pouíva k paseniu, kàmeniu
a vedeniu Boieho stáda takých bratov,
ktorých due sú usilovným rozjímaním
Písma cvièené a ...ktorí pre zvyklos
majú vycvièené zmyslové ústroje a tak
spôsobné posúdi, èo je dobré a èo
zlé! (d 5,14).
Základnou podmienkou pre slubu
Slovom je známos Boieho Slova, ktorá
je ale pod¾a okolností a pod¾a osôb rozmanitá. Tým ale nemá by odradený brat,
ktorý ete nemá hlbokú známos Písma,
aby neposlúil úmerne svojmu poznaniu
kratím preslovom ku vzdelaniu ostatných. Nemusí sa nikto ostýcha tak urobi
i v prítomnosti skúsenejích a obdarovaných bratov v domnienke, e oni to dokáu
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lepie. Bratia, ktorí sú Pánom obdarovaní
a pouívaní pre vzdelanie cirkvi, sú spravidla tí poslední, ktorí by sa domnievali,
e sluba Slovom je len ich výsada alebo,
e predovetkým oni slúia duchovným
potrebám svätých.
I keï je pre slubu Slovom známos
Písma základným predpokladom, predsa
vak len známos, èi ve¾ká, èi malá, sama
o sebe nestaèí. Slovo musí by priblíené
k svedomiu a srdciam veriacich takým
spôsobom, ktorý práve odpovedá ich skutoèným vnútorným potrebám. Preto je nutné ich pozna, èo je èasto ako moné,
alebo sa celkom spolieha na Svätého
Ducha, ktorý vie, èo kto v zhromadení
aktuálne potrebuje. Zvlá to platí bratom, ktorí majú zrejmý dar evanjelistu,
uèite¾a alebo pastiera a slúia celej cirkvi.
Len Boh ich môe uèini schopnými prednies pravdu tak, e sa neminie úèinku.
Preto sa pýta Pán: ...Nu kto je to ten
verný a opatrný správca, ktorého ustanoví pán nad svojou èe¾aïou, aby jej na
èas dával vymeraný pokrm? (L 12,42).

Pán si vyberá svoje nástroje
Slubou Slovom sú poverení jednotlivci,
ktorých pre ten úèel vystrojil Boh, aby skrze nich dal zvestova svoje Slovo. Taký
sluobník môe ma jeden alebo viac darov a je za ne zodpovedný Pánovi.
Èo sa bohosluby týka, sme si vetci
rovní, èo sa vak týka sluby Slovom, èi
evanjelia alebo uèenia a napomínania,
máme rozdielne obdarovania pod¾a milosti, ktorá nám je daná:
A majúc rozdielne dary, pod¾a
milosti, ktorá nám je daná... (R 12,6).
Ten rozdiel robí Pán a z neho vyplýva
rozdielna zodpovednos. Preto sa máme zhromaïova v oèakávaní na vedenie a zvrchovanos Svätého Ducha a nesmieme klás Jeho pôsobeniu iadne
prekáky, tak aby mohol pôsobi skrze
koho chce. Rozvinutie a uplatnenie nejakého daru je dielom Svätého Ducha.

21
Tento Boí spôsob zhromaïovania
vak poskytuje pre nae telo mnoho nebezpeèenstiev, Lebo telo iada proti
Duchu a Duch proti telu, lebo to sa
jedno druhému protiví; aby ste nerobili
toho, èo by ste chceli (G 5,17).

Zodpovednos za pôsobenie
v zhromadení
Milovaní, neverte kadému duchu, ale
skúajte duchov, èi sú z Boha, pretoe
mnohí faloní proroci vyli do sveta
(1J 4,1).
V kadom veriacom sú dva zdroje
mylienok, citov, pohnútok, slov a skutkov. Tieto dva zdroje sú v Písme oznaèované ako telo a duch. Naa èinná
úèas v zhromadení svätých prýti buï
z jedného alebo z druhého zdroja. Preto
je ve¾mi dôleité medzi nimi správne rozliova. Èi sa zúèastòujeme sluby pravidelne alebo príleitostne, máme sa váne
spytova, z akého je to zdroja. Tejto zodpovednosti sa vlastne nemôe nikto zbavi, pretoe vetci máme skúa duchov,
èi sú z Boha (1J 4,1).
Vetci veriaci majú zodpovednos
pozna to, èo je z Boha. Svätému Duchu
ponechaná vo¾nos, aby skrze jedného
brata navrhol pieseò, druhého pouil
k modlitbe a tretieho ku zvestovaniu
Slova, neznamená vo¾nos pre svojvô¾u,
telesnú horlivos a unáhlené samo¾úbe
jednanie:
Lebo myse¾ tela je smr, ale myse¾
Ducha je ivot a pokoj (R 8,6).
Je dôleité dba, aby telo nenapodobòovalo vedenie Duchom. Skutoènos, e
je vo¾nos a sloboda sluby, neoprávòuje nikoho k tomu, aby slúil. Ak niekto vie
èíta a ak èíta dobre a jasne, tak tým ete
nie je oprávnený predèíta kapitolu za
kapitolou. Preèíta nahlas kapitolu, to nie
je aké, to dokáe i diea. Ale iná vec je
vybra správnu kapitolu a èíta ju v pravý
èas. Podobne ¾ahké je navrhnú pieseò,
ale navrhnú tú pieseò, ktorá v danom
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okamiku vyjadruje a správne vedie city
zhromadených, je bez vedenia Duchom
nemoné. Sloboda sluby ete nikoho
neoprávòuje, aby sa jej ujal, keï sa
naskytne príleitos. Aj príli dlhá prestávka, poèas ktorej brat niè nerobí, nie
je dostatoèným dôvodom zasiahnu do
diania.
Stíenie sa môe síce sta ako vetko
púhou formou, ale veobecne je stíenie
lepie, ne nieèo hovori alebo robi len
z toho dôvodu, aby nebolo trapné ticho.

Prorocký charakter sluby
Ale keby vetci prorokovali a voiel
by niekto neveriaci alebo prostý, bude
káravo usviedèaný od vetkých a tak
budú zjavované tajnosti jeho srdca,
a tak padne na tvár a bude sa klaòa
Bohu vyznávajúc, e je skutoène Boh
medzi vami (1K 14,24-25).
Je to koda, e naa sluba tak èasto
postráda prorocký charakter. Prorockým
charakterom rozumieme zameranie sluby na svedomie, ktorá sa zaoberá svedomím a privádza svedomie do priamej
Boej prítomnosti. Tento spôsob sluby
postrádame predovetkým. Sluba v naich zhromadeniach sa väèinou obracia na rozum a málo pôsobí na srdce
a svedomie.
Uèite¾ hovorí zrozumite¾ne, prorok
pôsobí na svedomie a pastier sa dotýka srdca. Alebo to môeme tie poveda
takto:
Uèite¾ rozvíja pravdy Boieho Slova,
prorok sa obracia na svedomie a pastier
skúma, èi a nako¾ko pôsobí sluba oboch
na srdce jednotlivých veriacich.
Môu sa vyskytnú ale i vetky tri charaktery sluby zlúèené v slube jedného
mua. Ak ale chýba v niektorom zhromadení prorocký dar a pastiersky, mali
by tam uèitelia váne vzhliada k Pánovi
a prosi Ho o silu a schopnos, aby sa
mohli alebo dokázali zaobera srdcom
a svedomím veriacich.

Rozdiel medzi slovom
pre seba a zhromadenie
Je moné, e niekoho pri èítaní zvlá zaujal a poteil urèitý oddiel Písma. To vak
neznamená, e ho má pri najbliej príleitosti preèíta zhromadeniu. Aj v zhromadení môe niektorý predmet upúta
niektorého brata a osviei, a predsa to
nemusí by predmet, na ktorý chce Boh
obráti pozornos vetkých veriacich. Pri
tom je isté, e sú to bratia písmaci, ktorí
sa zaoberajú a cvièia predmetmi, ktoré
chce Boh predloi celému zhromadeniu. Ba, týmto sluobníkom sa to bude
stáva pravidelne. Ale samé o sebe to nie
je dostatoèným podnetom, pre ktorý sa
majú uja sluby v zhromadení. Jednotlivci èasto potrebujú to, èo sa nehodí pre
vetkých a naopak, potreba zhromadených môe by iná ako osobná potreba
sluobníkov, ktorých Duch ponúka k slube. Nezabúdajme, e v zhromadení máme chodi ...s celou pokorou a krotkosou, so zhovievavosou znáajúci
sa navzájom v láske (Ef 4,2).

Poznanie a chápanie Písem
je nevyhnutná podmienka
sluby Slovom
U tých, ktorí sa zúèastòujú sluby, predpokladáme známos Písma a aspoò èiastoèné chápanie Boích mylienok, ktoré
sú nám zjavené v Písme.
Je ale moné, e niektorý brat má
hlbokú známos Písma a je oboznámený
s Boími mylienkami bez toho, aby mal
dar verejne prehovori alebo vôbec schopnos odovzda ostatným svoje mylienky
jasným a pochopite¾ným spôsobom.
Pán nezhromaïuje svoj ¾ud k Slovu,
aby poèul ¾udské mylienky, výmysly alebo opakovanie toho, èo napísali alebo
hovorili iní. Pre slubu Slovom je bezpodmieneène nutné, aby sme sa oboznamovali s Písmom a chápali obsah Písma.
V Mt 13,51 sa Pán pýta svojich uèeníkov:
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...Èi ste porozumeli tomuto vetkému?, a keï odpovedali: Áno, Pane
(tak doslova), pripájame: ...Preto kadý
uèený v zákone, získaný za uèeníka
v nebeskom krá¾ovstve, je podobný
èloveku hospodárovi, ktorý vynáa
zo svojho pokladu nové i staré veci.
Získal poklad, z ktorého môe èerpa.

Bohosluba
a stav zhromadenia
Nesmieme zabúda, e pri speve, modlitbe, ïakovaní a chváloreèení vdy hovorí
zhromadenie k Bohu, nech je ktoko¾vek
hovorca zhromadených. Tie nezabúdajme, e bohosluba môe preto by len
vtedy pravdivá a úprimná, ak nepresahuje stav zhromadených.
Vïaka Bohu, e sa èasto stáva, e Svätý Duch cez slúiaceho brata udá zrazu
vyí tón, ktorým rozozvuèí srdcia prítomných, a tak sa povznesie úroveò spoloèného chváloreèenia a velebenia. Ak ale
nedokáe zhromadenie na ten vyí tón
odpoveda, ak Svätý Duch nenájde v srdciach zhromadených ozvenu, nemôe by
niè bolestnejie, ne keï jednotlivý brat pokraèuje vzneenými slovami v ïakovaní
a chváloreèení a srdcia prítomných zostávajú chladné, prázdne a rozptýlené.
Kto je ústami zhromadenia, musí ma
na svojej strane srdcia prítomných, inak
v tom, èo sa deje, nie je iadna skutoènos a pravdivos, len zdanie bohosluby
zhromadených.

Kázanie Boieho Slova
a stav zhromadenia
Na rozdiel od bohosluby, pri kázaní hovorí Boh k nám, a preto tie môe to, èo
prináa sluba, ïaleko prevyova stav
zhromadených. K zhromadeniu hovorí
jednotlivec ako ústa Boie, a keï sa tak
deje naozaj, býva nám oznamovaná
pravda, ktorú sme doteraz neprijali alebo
sa nám pripomínajú pravdy, ktoré u

nepôsobia mocne na nau duu a znovu
sa vydávame ich mocnému vplyvu.
Èasto mono po zhromadení poèu,
e to boli pekné mylienky, alebo e ten,
èi onen brat má vdy pekné mylienky. To
je uitoèné a poteite¾né. My sa vak neschádzame kvôli tomu, aby sme poèuli
pekné mylienky. Ak sme len zberatelia
pekných mylienok a iadostiví poèu stále nové a nové pekné mylienky, tak sa
poèuté slová míòajú cie¾a, vnútorne nám
neosoia, nebudujeme sa. Boie Slovo musí pôsobi na nae svedomie a dotýka
sa naich sàdc, aby robili pod mocným
vplyvom Boieho Slova nové rozhodnutia
k vernejiemu nasledovaniu Pána.

Svätý Duch plní, uèí
a vedie Boím Slovom
Svätý Duch nevedie slepým vnuknutím
alebo nezrozumite¾nými dojmami, ale tak,
e plní duchovnú myse¾ Boími mylienkami zjavenými v Jeho Slove a ovplyvòuje city, sklony a pudy znovuzrodeného
èloveka.
V prvých dobách Cirkvi boli ale dary,
ktoré nesúviseli priamo s duchovným
zmyslom. Tak mohol napríklad niekto hovori cudzím jazykom, aj keï nevedel vyloi to, èo práve povedal. Zdá sa, e veriaci v Korinte ve¾mi radi uívali tento dar,
a e sa ním pýili. Tento dar bol pravdae
nápadnejí a viac obdivovaný, ne ktorýko¾vek iný dar. Preto ich apotol Pavol
kára slovami:
Ïakujem svojmu Bohu, e viacej
hovorím jazykmi ako vy vetci; ale
v zbore by som chcel prehovori radej pä slov svojou mys¾ou, zrozumite¾ne, aby som aj iných pouèil, ne desatisíc slov jazykom (1K 14,18-19).

Sluba vo vedomí
zodpovednosti
Sluba pôsobená Svätým Duchom a kadá Ním v zhromadení vyvolaná èinnos
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je sprevádzaná hlbokým vedomím zodpovednosti voèi Kristu. Ak by sa nás niekto opýtal po zhromadení: Preèo si zvolil práve túto pieseò... preèo si hovoril
práve to slovo... preèo si sa tak modlil?
Mohli by sme odpoveda, e to bolo na
popud Svätého Ducha?
Vetci bratia by sa mali nad tým zamyslie, èi nejednajú niekedy bez tohto
vedomia zodpovednosti voèi Kristovi
a svojím spolu vykúpeným, èi slúia k naplneniu potrieb, ktoré vidí Pán a môe
skrze kázané slovo naplni Svätý Duch.
Len Svätý Duch vidí potreby zhromadených sàdc a len Svätý Duch môe prinies Boie Slová k svedomiu a srdciam
poèúvajúcich. Zvlá to platí o bratoch,
ktorí majú dar evanjelistu, uèite¾a alebo
pastiera a slúia celej cirkvi. Len Boh ich
môe upozorni na pravdy, ktoré v danom
okamihu odpovedajú potrebám duí a zasiahnu ich svedomia a len Boh ich môe
urobi schopných oznámi pravdu slovami viery, ktoré sa neminú úèinku. Preto sa
Pán pýta: Nu kto tedy je to ten verný
a opatrný správca, ktorého ustanoví
pán nad svojou èe¾aïou, aby jej na
èas dával vymeraný pokrm? (L 12,42).
Kona v zhromadení pod¾a seba bez
napojenia na jedného Ducha je v rozpore
s napomenutím: Ducha neuháajte!
(1Te 5,19). A èi nie je nedostatok vedomia zodpovednosti aj to, keï sa k evanjelizaènému zhromadeniu listuje v èasti
spevníku, v ktorej sa nenachádzajú a keï
sa pri lámaní chleba vyberajú piesne,
v ktorých lkáme alebo prosíme? Nie je to
uháanie Ducha?

Sluba vo vedomí poverenia
a povzbudzovania
Ak niekto hovorí  ako slová Boie;
ak niekto slúi  ako z vlády, ktorú
dáva Boh, aby bol Boh vo vetkom
oslavovaný skrze Jeia Krista, ktorý
má slávu i silu na veky vekov. Ameò
(1Pt 4,11).

To neznamená len, e slová hovoriaceho musia zodpoveda pravde, ale e
sú to výroky Boie, prehovorené z Jeho
príkazu a v Jeho moci. Ak brat nemá vo
svojom vnútri presvedèenie, e to, èo ide
hovori, prijal od Pána a má odovzda
zhromadeniu, je lepie, aby v tom prípade mlèal. Vetkým je nám známe, e sa
v tejto veci ¾ahko klameme, e sme buï
príli rýchli, alebo ve¾mi pomalí. Ale i tak
je nutné dba na túto zásadu, ak má zhromadenie duchovne rás, ak sa majú so
zhromadením naplni Boie úmysly. Je
vecou zhromadenia, aby sa poèuté pod¾a Slova skúmalo a rozsudzovalo: A proroci nech hovoria dvaja alebo traja,
a druhí nech rozsudzujú. A keby bolo
nieèo zjavené druhému, kto sedí, prvý
nech mlèí (1K 14,29-30).
Niekedy je ale nutné povzbudenie,
aby obdarovaný brat nezanedbával svoj
dar, keïe nebezpeèenstvá hrozia v kadom smere:
Nezanedbávaj daru milosti, ktorý
je v tebe... Maj pozor na seba i na uèenie, zotrvávaj v tom. Lebo keï to bude robi, zachráni seba aj tých, ktorí
a poèúvajú (1Tm 4,14.16).

Vedomie zodpovednosti
posväcuje
Keby pretrvávalo vo vetkých vedomie
zodpovednosti, zabránilo by mnohým
chybným krokom a mnohá èinnos by
ustala, ale aj Boia prítomnos by sa prejavila spôsobom, ktorý presahuje obvyklý priemer. V apotolovi Pavlovi toto vedomie prebývalo: Lebo keï zvestujem
evanjelium, nemám sa èím chváli,
pretoe to musím robi, ale beda by mi
bolo, keby som nezvestoval. Lebo ak
to robím ochotne, mám odplatu, ak neochotne, úrad mi je zverený (1K 9,1617). A aké dojímavé sú jeho slová tomuto
zboru: A ja som bol u vás v slabosti
a v bázni a triasol som sa mnoho (1K
2,3). Èi to neodsudzuje ¾ahkomyse¾nos
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srdca a istú samo¾úbos a sebestaènos,
s akou, ia¾, tak èasto zvestujeme Boie
Slovo?! Na inom mieste hovorí: Lebo
nefalujeme slova Boieho ako mnohí,
ale ako z mravnej èistoty, ako takí,
ktorí z Boha pred Bohom v Kristu hovoríme (2K 2,17). Aký jasný a duchovný
poh¾ad mal Pavol na zhromadenia a na
seba a bratov pri zvestovaní Boieho
Slova: Ktoe je tedy Pavel a kto Apollo
krome toho, e sú sluobníkmi, skrze
ktorých ste uverili? A to kadý, ako mu
dal Pán ja som sadil, Apollo polieval,
ale Boh dal vzrast, take nie je nièím
ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale
Boh, ktorý dáva vzrast. A ten, kto sadí,
i ten, kto polieva, sú jedno, a kadý
dostane svoju vlastnú mzdu pod¾a
svojej vlastnej práce. Lebo sme Boími spolupracovníkmi; Boou ro¾ou,
Boou stavbou ste (1K 3,5-9).

Svätosluba zaèína
v obecenstve s Bohom
Len to slúi k vzájomnému budovaniu
v zhromadení, èo je dôsledok obecenstva s Bohom. To znamená, e predtým,
ne som sa postavil v zhromadení, aby
som hovoril, bol som v Boej prítomnosti
a od Boha prijal slovo, ktoré som potom
v zhromadení odovzdal. Lebo ja som
prijal od Pána, èo som vám aj vydal...
(1K 11,23). Aký rozdiel je to, keï som si
nenechal vloi Boím Duchom patrièný
text do srdca a tesne pred zaèiatkom
zhromadenia listujem v Písme a horúèkovito h¾adám vhodný text. A podobne je
to i s výberom vhodnej piesne. Nemôeme si predstavi niè, èo by marilo vedenie
Ducha a budovanie zhromadenia viac,
ne èinnos bez obecenstva s Bohom.
Tak, ako sa má verne deli Slovo pre neobrátených a veriacich, tak sa majú vybera i vhodné piesne pod¾a obsahu
a úèelu  piesne pre evanjelizaèné zhromadenia, biblické, modlitebné a k lámaniu chleba.

Boí poriadok
a duchovná vímavos
A tak tedy, moji bratia, keï sa schádzate jes, èakajte jedni na druhých
(1K 11,33). Toto slovo sa predovetkým
vzahuje na spoloèné jedenie, ktoré bolo
u veriacich v Korinte spojené s Pánovou
veèerou. Korinania nerozliovali Pánove
Telo, kadý bol zamestnaný sám sebou
a svojimi potrebami.
Ak ale idem do zhromadenia, alebo
ak sedím v zhromadení zamestnaný sebou a svojím uplatnením sa v òom, tak je to
moje JA a jeho ambície a nie Svätý Duch.
Vtedy som v duchovných veciach stredobodom JA rovnako, ako boli veriaci korinania v hmotných. Tak ale vzniká neporiadok.
Opakom sú tí bratia, ktorí prili slúi
Pánovi naplnení Boím Slovom a vhodnými piesòami. Vímajú si, keï prvý brat
otvorí spevník a Bibliu s úmyslom zada
pieseò alebo prehovori. Ostatní bratia
oèakávajú a zdrujú sa listovania a h¾adania, kým onen prvý brat svoj úmysel
nevykonal alebo upustil od neho. Toto
pekne vyjadrujú tie Pavlove slová  èakajte jedni na druhých.

Sme údy jedného tela
Stále zabúdame, e sa schádzame ako
údy jedného Kristovho Tela a e sme oivení, vyuèovaní a vedení jedným Duchom.
Preto, e sa schádzame ako údy, nemajú sa nae mylienky rozpty¾ova zemskými, ani sebeckými vecami, ale obdivom Toho, ktorého dobrotivos a milos
nás zverila vedeniu a starostlivosti Svätého Ducha. A tento Duch pridelí jednému
kadému z nás miesto a èinnos, ak budeme pokorne èaka na Neho bez ustarostenosti, znepokojenia a rozruenia.
Na Tele Kristovom je kadý jednotlivec
iba údom a ak by toto veriaci v Korinte
chápali a uskutoèòovali, istotne by bohatý
brat èakal na chudobného a podelil by sa
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s ním o svoju veèeru. Podobne aj my, ak
nae due vidia vzácnu jednotu Tela Kristovho a ak kadý v pokore zaujme v òom
svoje miesto ako úd toho jedného Tela,
vtedy nikto nebude robi niè ...zo sváru,
ani z márnej chvály, ale v pokore majte
jedni druhých za vyích od seba, neh¾adiac iba na svoje, ale kadý aj na to,
èo je iných (F 2,3-4). Vtedy budú i bratia v slube zhromadeniu v úcte èaka
jeden na druhého.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 15. 5. 1971

ZVESTOVA POD¼A
BOÍCH POKYNOV
Iïte po celom svete a káte evanjelium... (Mk 16,15). H¾a tu som, poli
mòa... (Iz 6,8).
Oni ili a kázali a Pán mocne pôsobil. Oni
konali svoju povinnos a Pán vykonal
vetko ostatné. Spoliehali na Pánovu
mocnú ruku a neboli sklamaní. Kázali iba
Jeho slovo, ku ktorému sa Pán priznával.
To slovo sa dokázalo by Boou mocou
na spasenie.
koda, e dnes mnohí pridávajú evanjeliu rôzne príchute, èím ho vlastne pozbavujú moci. Nezabúdajme, e to staré
Boie slovo nestratilo svoju moc.
Pán i dnes h¾adá ¾udí, ktorí by boli
ochotní zvestova ho pod¾a Boích pokynov. Takí uvidia, e aj dnes pôsobí v òom
Boia moc, ako tomu bolo oddávna. Naou povinnosou je káza a Pán vykoná
to ïalie. Izaiá bol hotový ís a káza
¾udu Boí odkaz. Neiel sám od seba, ani
vo svojej moci, ale na Boí rozkaz a v Boej moci.
Ani my nebudeme ¾utova to, èo sme
zasvätili slube náho poehnaného Pána. Budeme ¾utova iba to, e sme neslúili Pánovi viacej a lepie. Len sa pozastavme nad tým, ko¾ko poehnania pri-

nieslo ¾uïom Izaiáove kázanie a prináa
ete i dnes! Nevieme, ko¾ko poehnania
priniesla ¾uïom u naa sluba. Buïme
vdy hotoví poveda Pánovi: H¾a, tu som,
poli mòa.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 14. 2. 1971

LÁSKA SLÚI
Marta posluhovala, Lazar bol jedným
z tých, ktorí s ním spolu sedeli za
stolom. A Mária vzala funt masti z drahocenného nardu a pomazala nohy
Jeiove (J 12,2-3).
Lazar konal správne, Marta konala správne a Mária tie konala správne. Vetci
spolu konali správne, lebo dali Kristovi
vrcholné miesto vo svojom strede. On bol
vrcholným predmetom kadému z nich.
Marta konala správne, keï slúila, Lazar,
keï mal s Pánom obecenstvo a Mária,
keï Ho pomazala.
Láska chce vdy slúi milovanému
predmetu. Keby niekto hovoril, e niekoho miluje a neslúil by mu, tak to nie je
pravá láska.
Aká to prednos, daná nám veriacim,
e môeme slúi Pánovi tu, kde je zavrhnutý. V nebi sa Mu kadý klania ako
Pánovi, ale na svete, kde je zavrhnutý,
máme len my  veriaci  tú prednos pôsobi Mu rados svojou slubou.
Ako pri spomenutej príleitosti kadý
oslávil Pána svojím spôsobom, tak je to aj
s nami. Prejav naej lásky voèi Pánovi
môe by rôzny, ale Pán kadý prijíma.
Nemyslime, e iba to, èo my konáme, je
správne a milé u Boha. Nevyvyujme
svoju slubu nad slubu naich bratov
a sestier. Hlavné je, aby sme vetko konali z tej due, ako Pánovi a nie ¾uïom.
Pán nám dáva za vzor dávania chudobnú
enu, ktorá dala síce málo, ale dala vetko, èo mala. Nasledujme jej príklad.
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Ján Siracký

Cestou ivotem, 24. 3. 1971

CHODENIE
Zákon pravdy bol v jeho ústach, a neprávos sa nenala v jeho rtoch, chodil so mnou v pokoji a úprimnosti
(Mal 2,6).
Keï ideme po¾om, na ktorom je rôzne
obilie a tráva, neprichytia sa nám na aty
klasy obilia, ale tànie a rôzny neuitoèný
plevel. Tak je to aj s naím chodením
uprostred sveta. Vdy je monos, e sa
nás prichytí nieèo zlé. Preto tak, ako potrebujeme kefova svoj odev, keï prejdeme zapráenou cestou, potrebujeme práve tak oèisova sa od vecí, ktoré sa nás
prichytia pri prechode svetom. Preto musíme usilova, aby sme boli jedni z tých
mála v Sardách, ktorí nepokvrnili svoje
rúcho. O tých Pán povedal: Tí sa budú
prechádza so mnou v bielom rúchu,
lebo sú hodní (Zj 3,4). Èo za slávne
chodenie to bude! Akú rados musel
ma Enoch za svojho chodenia s Bohom!
Vetkých takých èaká zvlátna pocta v nebi za také chodenie tu na zemi.
Na nás, ktorí ijeme v takýchto èasoch,
je ostríha samých seba nepokvrnených
od sveta. To je tá pravá, praktická pobonos. O takých platia slová: ... a ten zlý
sa ho nedotýka (1J 5,18).

Ján Ostrolucký

Z publikácie Oèekávat Pánùv pøíchod

NEBUDE MONOS
KUPOVA ANI PREDÁVA
Skutoènos je zaznamenaná v Zj 13,17:
...a aby nikto nemohol ani kúpi ani
preda iba ten, kto má znamenie alebo
meno elmy alebo poèet jej mena.
V tejto súvislosti dolo vïaka koronavírovej kríze v roku 2020 k novému oive-

27
niu diskusie o zruení peòanej hotovosti.
Jej odstránením sa vraj vylúèi víronosiè,
ktorým môu by hotové peniaze a pri
výplatách sa zruí nebezpeèenstvo nákazy osôb priamo zapojených do finanèného styku. Èi sú hnacím motorom pre novú
diskusiu na túto tému skutoèné virologické poznatky alebo ide len o zámienku,
aby sa plánované odstránenie hotovosti
presadilo, je druhoradé. Dôleitejie je si
povimnú, e ako spriatelení s výluène
bezhotovostným finanèným stykom, tak
s ním spojený nárast dozoru sú vývojové
trendy, ktoré pripravujú cestu budúcemu
vystúpeniu rieite¾a svetových problémov (antikrista).
Pripomeòme si, e pre monos kupovania a predávania v súèasnosti slúi tzv.
chytrý (alebo inteligentný) telefón (bene
anglicky smartphone) alebo i chytré hodinky.
Je to mobilný telefón, ktorý vyuíva pokroèilý mobilný operaèný systém a aplikaèné rozhranie. Do neho mono intalova poèítaèové hry, slúi tie ku dia¾kovému pripojeniu na internet atï. Pomocou tohto telefónu mono nakupova tovar i plati.
Pretoe chytrý telefón môe niekto
ukradnú, je tendencia, e lepie je ma
pod koou implantovaný èip, ktorý slúi
miesto mobilu alebo platobných kariet
a nikto ho nemôe odcudzi. Èip potom môe slúi i k rade ïalích vecí  identifikácii osôb, platbám, prístupu do budov a pod.
V roku 2020 obchody vyzývali zákazníkov, aby kvôli ochrane pred prenosom
koronavírusu platili kartou a nie bankovkami a mincami. Vyskytli sa dokonca predajne, ktoré striktne odmietli prijíma hotovos a bez chytrého telefónu alebo kreditnej karty nebolo moné v nich kupova.
Úsilie o zruenie hotovosti síce existuje
u dlho, ale ten nepolepite¾ný obèan
zatia¾ ete príli lipne na svojich papierových a kovových peniazoch. Bez prísluných donucovacích opatrení mono
potrvá ete desiatky rokov, ne väèina
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akceptuje bezhotovostný platobný styk.
Ako sa tento donucovací proces posunul
v dobe koronavírovej pandémie, sme zaili.
Zvlá v Èíne a v kandinávskych zemiach v uplynulých rokoch znaène vzrástla ochota k bezhotovostnému platobnému styku. védsko napríklad si dalo cie¾,
do roku 2030 sa celkom obís bez bankoviek a mincí. Nielen v Èíne a védsku, aj
v iných krajinách dávajú ¾udia prednos
platbám mobilom. Zvlá mladí ¾udia sú
voèi tomu otvorenejí a pýtajú sa, èo na
tom vlastne môe by také zlé, keï je to
napokon o to¾ko výhodnejie a pohodlnejie. Ale je to ïalí krok k znesvojprávneniu èloveka a dvere k absolútnemu doh¾adu nad ním sa tak otvárajú dokorán.
Napriek tomu, e to nie je hlavný cie¾
tých, ktorí sa horlivo zasadzujú za zruenie hotovosti, iste k tomu dôjde. V Èíne je
to benou praxou a väèina Èíòanov to
dokonca víta.

Èip pod kou?
Neustále dostávame otázky na základe
technologického pokroku a najrôznejích
správ a èipoch pod koou. Èo si máme
o nich myslie?
Nepochybne ijeme v napätej dobe
a preívame obrovské zmeny na vlastnej
koi. Najprv to bol pád berlínskeho múru v roku 1989, potom teroristické útoku
11. 9. 2001, teraz je to celosvetová koronakríza, vojny na Blízkom východe a nakoniec ete úspené mierové snahy
v Izraeli a okolo neho. U dlho sa hovorí
o epochálnej zmene a o novom usporiadaní sveta a vnucuje sa dojem, e sa
urých¾uje naplnenie biblických proroctiev.
V dôsledku kovidu-19 sú moné veci,
ktoré by sa nedávno povaovali za nereálne: povinnos nosi rúka a verejné meranie teploty na èele. Dochádza k novým
úvahám. Na jednej strane sú to bezbrehé
pekulácie a teórie spiknutia, na druhej
strane pozorujeme, e nás zastihlo nieèo

úplne nové. Napriek tomu sa musíme
triezvo dra poznania, e tieto znaky nie
sú v priamej súvislosti s uctievaním elmy a nemajú nijaký vzah k tým, ktorí
patria Pánovi Jeiovi.
Pod¾a zmieneného proroctva, kto nebude ma znamenie, meno elmy alebo
poèet jej mena, nebude môc kupova ani
predáva. Vo veku internetu a sociálnych
sietí si splnenie tohto proroctva mono
celkom dobre predstavi. Znamenie na
ruke a na èele vo veku mikroèipov je nie
len moné, ale sú to u praktizované manipulácie. Nikto nebude môc kupova
alebo predáva, pokia¾ tomu niekto úplne
oèividne dokáe zabráni. Mnohí sú presvedèení, e kto nemá internet a chytrý
telefón a nevie s nimi zaobchádza, na
urèité ponuky nedosiahne.
V súèasnej dobe prebieha príprava
kulís pre divadelnú scénu posledného
dejstva svetových dejín pred Tisícroèným
krá¾ovstvom. Patrí k nej znaèenie ¾udí,
o ktorom hovorí kniha Zjavenia.
V niektorých tátoch u jestvuje zákon
o povinnosti prija do tela èip, ktorý nahrádza obèiansky a vodièský preukaz,
platobné karty, dáva informáciu o pobyte
v danom okamihu, o bankových úètoch,
vynaloených prostriedkoch atï. Pod¾a
najnovích správ na internete vo védsku
u zaèali s èipovaním na ruke. Èip slúi
k platbám bez hotovosti a platobných kariet. Je to prvý krok k budúcemu oznaèkovaniu antikristom? V antikristovskom zoskupení tátov zrejme u hotovostná platba nebude moná.
Na internete sa uvádza, e aj v Èeskej
republike boli ¾udia u èipovaní a boli zverejnené ich ohlasy. Napríklad jeden z nich:
Èipovanie bude úplne dobrovo¾né. Síce
vás bez èipu neprijmú do zamestnania,
nevezmú k lekárovi, neotvoria vám bený
úèet, nevezmú diea do koly, neprijmú
od vás úradnú iados ani nevpustia do
hypermarketu, ale opakujem, e to bude
celkom dobrovo¾né.
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Toto znamenie nemá súvislos s Cirkvou
znovuzrodených kresanov. Ukazujú na
ne zrete¾ne nasledujúce biblické odkazy:
Pod¾a 1K 6,2-3 je cirkev predurèená
súdi svet a anjelov. Kde budú tieto súdy
prebieha, môeme premý¾a. Pavol
podrobnosti neuvádza, ale a sa Kristus
vráti v sláve a moci, veriaci budú panova
spolu s Ním a riei otázky súdu.
Môeme premý¾a aj inak. Doba
opísaná v knihe Zjavenia je dobou Boieho súdu sveta. Cirkev sa v tejto dobe
nachádza u v Boej sláve, a ako Kristove Telo bude spolu s Ním súdi svet. Pokia¾ je Hlava a Telo spolu, je dosiahnutá
plnos, ktorá napåòa vetko vo vetkom;
a udalosti posledných dní sa rozbehnú
(porovnaj Ef 1,23).
Cirkev Pána Jeia je zapeèatená
Svätým Duchom (Ef 1,13; 4,30). Je zrejmé, e nemôe by popri tom aj opatrená
diabolskou peèaou, antikristovským znakom. Ak nebude môc by v budúcnosti
Bohom oznaèených 144 000 ¾udí z dvanástich izraelských pokolení poruených
(Zj 7,14), o ko¾ko menej obecenstvo Tela
Kristovo.
Biblia ukazuje úplne jasne, e doba
Zjavenia je dobou Boieho hnevu (Zj 6,
16-17). O Cirkvi je napísané, e je vyslobodená od Boieho hnevu (1Te 1,10; 5,9).
Okrem toho Biblia hovorí, e Boí hnev je
urèený deom nevery (Ef 5,6; Ko 3,6).
Biblia uèí Cirkev jednoznaène istote
spasenia v Kristovi. Tí, ktorí majú Boieho Ducha, vyznávajú Jeia ako Pána.
Nemôu Ho zaprie antikristovským znamením. Ak by Cirkev Pána Jeia Krista
musela prechádza dobou antikrista a jeho znamenia, preívala by strach a pochybnosti o spasení. Okrem toho vzniká
otázka, preèo by po dvoch tisícroèiach
musela prejs hroznou dobou pokuenia
len èas Cirkvi.
Pôsobenie Cirkvi na svete skonèí, keï
sa naplní poèet pohanov. Potom sa Boh
znovu obráti k Izraelu. Zjavenie ukazuje
dobu Boích súdov a záchranu Izraela.
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Po vytrhnutí Cirkvi a dokonèení budovania Kristovho Tela, budú ¾udia ete
môc by spasení. Nebudú vak patri
k Cirkvi, Telu Kristovmu. Budú vyzývaní,
aby neprijali znamenie elmy, pretoe by
nemohli by zachránení.
Od poèiatku roku 2021 stoja i veriaci
pred otázkou, èi sa majú necha oèkova
proti kovidu-19. Biblisti majú rozdielne
poh¾ady, ale zväèa hovoria, e je to otázka slobody. Máme slobodu, èi sa necháme oèkova alebo nie. Kde neexistuje
biblický príkaz alebo zákaz, máme v mnohých veciach právo slobodne sa pred Bohom rozhodnú. Práve to sa nám èasto
nepáèi, lebo nechceme riskova.
Sloboda má vak i negatívnu stránku.
Rozhodnutie za, èi proti, vyvoláva u mnohých ¾udí bezsenné noci a vánivé diskusie. Niè si nenahovárajme  toto oèkovanie pôsobí v kresanstve rozkol. Mnohí
kresania povaujú nové vakcíny za boský prostriedok k ochrane pred nemocou,
a iní v nich vidia znamenie zo Zjavenia 13
a vedomé pritakanie satanovým plánom.
Medzi oboma krajnosami sú mnohí plní
neistoty, váhania a strachu. Tieto pocity sú
úplne pochopite¾né, pretoe z lekárskeho h¾adiska bolo kadé oèkovanie v minulosti spojené s rizikom. Predsa snáï kadý u bol v minulosti mnohokrát oèkovaný
proti rôznym nemociam.
Lene práve tu nesmieme nikdy podceòova moc Svätého Ducha, ktorý nás
chce uvádza do kadej pravdy. Musíme
ale repektova i rozhodnutia druhého, i najbliích rodinných prísluníkov, ak nebudú kona v rozpore s biblickými meradlami.
Pod¾a Zjavenia 14,9-10 je znamenie
priamo spojené so samotnou elmou, s jej
obrazom a uctievaním tohto obrazu:
Jestli sa niekto bude klaòa elme a jej
obrazu a prijme znamenie na svoje èelo alebo na svoju ruku, bude aj on pi
z vína hnevu Boieho, z nemieaného,
ktoré je naliate v poháre jeho hnevu,
a bude sa muèi v ohni a v síre pred
svätými anjelmi a pred Baránkom.
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Dokia¾ nie je na zemi osoba antikrista,
jeho obraz a tlak na ich uctievanie, nemôeme hovori o tom, e znamenie je spojené s oèkovaním.
ijeme v epoche, kedy sa udalosti stále viac vyvíjajú v smere k Zjaveniu 13 a 14.
Pod¾a toho, ako rozumieme slovu Biblie,
musí najprv dôjs k vytrhnutiu. Potom vstúpia v platnos udalosti Zjavenia 13.
Èi sa rozhodnete pre oèkovanie alebo
proti nemu, urèite vnímate ako jedno z najväèích rozhodnutí vo svojom ivote. Radi by sme chceli na tomto mieste kadému èitate¾ovi poslúi radou: uvedomte
si, e by sme sa ako uèeníci Pána Jeia
nikdy nemali rozhodova ¾ahkomyse¾ne.
Vetky ivotné rozhodnutia jednotlivcov
(napr. povolanie, ivotný partner, deti, financie, bývanie, koníèky, dovolenka) majú ve¾ký dopad na ivot, vrátane ved¾ajích dôsledkov. Je preto treba sa vo
vetkom rozhodova za pomoci modlitby
a èítania Biblie. Ak sa potom niekedy
v budúcnosti aj dostavia pochybnosti, èi
sme sa rozhodli správne, budeme sa
vdy môc odvola na to, e naím radcom pri rozhodovaní nebolo nae JA
alebo aktuálne trendy, ale Biblia.

Na záver
Cirkev bude v jednom okamihu Pánom
vytrhnutá do nebies, aby bola s Ním v nebeských príbytkoch na veky. Po tejto udalosti sa na zemi rozbehnú dych vyráajúce udalosti, ktoré si ani nedokáeme
predstavi alebo ich opísa. Väèina ¾udí
nebude èini pokánie aj keï budú vedie,
e z celého sveta naraz zmizli ¾udia
a márne ich budú h¾ada. Naopak, ¾udia
prijmú znamenie elmy:  podriadia sa
bezbonej tátnej moci. Zlo, ktoré u
dnes pozorujeme, sa ïalej vystupòuje,
ako o tom svedèí Písmo.
Nevieme, za aký dlhý èas po vytrhnutí
Cirkvi zasiahne Boh proti satanovým
sluobníkom  antikristovi a antiduchu (falonému prorokovi)  a rozmnoenému

zlu na svete. Obyvate¾ov zeme postihnú
mocné Boie súdy. Budú o moc hroznejie ne pred potopou, pretoe v nej ¾udia
zahynuli behom nieko¾kých dní. Boie súdy budú trva najmenej sedem rokov.
Koronavírová pandémia aspoò èiastoène odkryla budúci strach ¾udstva, a
budú umiera miliardy ¾udí. Nie stotisíce
ako dnes.
Sme vïaèní námu Pánovi, e sa v súèasnej dobe zvestuje evanjelium ¾uïom
na svete spôsobom, aký v minulosti nebol. ¼udia môu pomocou sociálnych sietí
na celom svete poèu stovky evanjelizaèných preslovov, volajúcich ¾udí k Pánovi
Jeiovi Kristovi. I po vytrhnutí Cirkvi bude evanjelium zvestované po celom svete
a bude to ete silnejia zves, ne je tomu
dnes, pretoe evanjelium sa bude opiera
o nepredstavite¾nú skutoènos zmiznutia
mnoho ¾udí zo zemského povrchu. Kam
odili? Má Biblia pravdu? Kto nás zachráni z moci Zlého? Predstavme si, aké tragické to bude pre ¾udí, ktorí boli v kontakte s kresanmi alebo dokonca chodili do
zhromadenia a naraz si uvedomia, e
neboli vytrhnutí. O to viac tí, ktorí mali vo
svojej rodine niektorého èlena, ktorého si
Pán vzal do nebies. Èo ich èaká na zemi?
Biblie budú k dispozícii, zostanú po tých,
ktorí boli vytrhnutí. Chopia sa tí, èo zostanú príleitosti, aby si ju vzali a èítali?
Poslúchnu uloené svedectvo vo svojej
mysli, ktoré poèuli od kresanov?
Mono, e tisícky ¾udí budú prechádza muèeníckou smrou, keï neprijmú
znamenie vládnucej moci, nebudú spolupracova s bezboným systémom, v odpore proti Bohu tak, ako si to vláda bude
ela. Premôe táto hrozba a strach pred
smrou monos pokánia a viery v krv
Pána Jeia Krista?
Dnená, sèasti strachom naplnená
doba, je tie príleitosou k povzbudzovaniu znovuzrodených ¾udí, aby dychtivo
oèakávali svojho Pána. Ide predovetkým
o posvätený ivot v trpezlivosti, v slube
Pánovi a zvestovaní evanjelia. Ak veríme,
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e by Pán mohol prís pre Cirkev ete za
naich dní, potom sme posledná generácia, ktorá pred dobou súenia môe zves-

tova ¾uïom radostnú správu o Boej milosti. Plní Cirkev skutoène toto svoje naliehavé poslanie?

MILOVNÍK BOIEHO SLOVA

Matej Bel (1684-1749)  vydavate¾ Biblií a duchovnej literatúry
V naej slovenskej histórii nie je ve¾a významných muov, ktorí by sa takto smelo oznaèili
za milovníka Boieho slova, ako to uèinil Matej Bel, rodák z Oèovej pri Zvolene. Podpísal
sa tak v predhovore k vydaniu Nového zákona so almami v èeskom preklade Kralickej
Biblie v roku 1709. Len 25-roèný evanjelický kazate¾ Matej Bel sa prièinil o to, aby aspoò
èas Biblie v èeskom jazyku vyla tlaèou, takmer po 100 rokoch (posledné vydanie Kralickej Biblie bolo v roku 1613). Nový zákon bol vytlaèený vo východonemeckom Halle,
v meste kde Bel tudoval a kde mal svojho vzácneho uèite¾a Augusta Hermana Franckeho,
mua viery, zakladate¾a sirotincov, kôl pre chudobných a podporovate¾a Boieho diela
v misii i v tlaèení Biblií. Bel sa vrátil zo túdii v roku 1708 do Banskej Bystrice, plný nadenia a plánov do práce, inpirovaný podnetným prostredím v Halle. Doma v Uhorsku vak
vládla celkom iná politická a duchovná atmosféra ako vo východnom Nemecku. Tlaèenie
duchovnej literatúry pre potreby protestantských veriacich bolo obmedzované, literatúra
bola jezuitmi cenzurovaná, ako tlaèiarne boli uprednostòované iba dve jezuitské v Trnave
a v Koiciach. Matej Bel preto vyuil svoje dobré kontakty v Halle a tie tamojie vhodné
podmienky pre tlaèiarenskú a vydavate¾skú èinnos. V predhovore k vydaniu Nového zákona v roku 1709 píe:
...je chválitebné a poehnané usilovanie poboných ¾udí, ktorí pod¾a miery im zverených darov sa snaia, aby sa slovo Boie hojne èítalo medzi vetkými národmi a v kadom
jazyku... ako vieme, Biblia svätá u od dávneho èasu nebola vydaná, take slovo Boie nielen medzi pospolitým ¾udom, ale aj medzi samými kòazmi sa pre nedostatok exemplárov
ve¾mi skúpo nachádza. H¾a, tu vak Boh vetkého milosrdenstva, ktorý a podnes má vernú
staros o svoj malièký, tu i tam rozptýlený húfik, ráèil povzbudi ¾udí poboných, cudzích,
tohto jazyka neznalých, ktorí ochotne uhradili vetky náklady, spojené s týmto dielom. Máme veru dôvod najprv srdeène ïakova za takú nesmiernu lásku náho Boha, potom vak sa
ve¾mi pilne usilova, aby toto slovo Boie, ktoré nám prostredníctvom milých ¾udí èisté prichádza do rúk, nám bolo poehnaným prostriedkom náho spasenia, teda Slovom ivota.
Po vydaní Nového zákona a almov sa Matej Bel usiloval aj o vydanie celej Kralickej
Biblie, ale trvalo a 13 rokov kým sa to podarilo. U v roku 1711 píe Bel list Franckemu
do Halle: Ale jedno je, èo od teba, Boieho mua rozhodol som sa prosebne vyprosi. Toti
keïe vydanie Nového zákona v Halle, po èesky vytlaèené a iroko-ïaleko rozírené v naej
vlasti, ako to i samá závis (protivníkov) priznáva, prináa prehojné plody, u dávnejie som
pojal úmysel, aby celá biblia Èeských bratov bola zrevidovaná pod¾a prameòov, vyèistená
od kalvinizmov, ktorými je nebezpeèná, objasnená bola paralelami a tak bol odstránený zvrchovaný nedostatok slova Boieho v naej vlasti, zvlá v slovenskom národe.
V roku 1720 sa koneène naskytli v nemeckom Halle vhodné podmienky a naiel sa podporovate¾, ktorý mal finanène zabezpeèi vydanie  sliezsky gróf Henckel, ochranca èeskej evanjelickej komunity v Nemecku a pravnuk palatína Juraja Thurzu. V decembri 1721
sa zaèalo s tlaèou Biblie. Traja sadzaèi, traja korektori a dva tlaèiarenské lisy pracovali na
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5000 výtlaèkoch a do septembra 1722, kedy celá Biblia aj s predhovormi Daniela Krmana
a Mateja Bela bola vydaná. Pre Uhorsko bolo urèených 1000 výtlaèkov Biblie, zvyok putoval do Èiech a Sliezska. Biblia sa predávala po 16 grooch, èo bola pomerne dobrá cena,
istotne aj vïaka nemeckým podporovate¾om tohto vydania. Distribúcia Biblií z Nemecka
na Slovensko nebola jednoduchou vecou, trasa vozov s nákladom viedla severnou cestou
cez Wroclav, Bohumín a Teín a asi aj junou cestou cez Viedeò. Ete nároènejie bolo
dodávanie do Èiech a na Moravu, kde vládlo Temno spojené so silnou rekatolizáciou. Na
uhorských hraniciach sa tie stávalo, e náklad protestantských kníh bol zhabaný a znièený
jezuitmi podporenými vojskom. V tomto období tie zvlá prekvitalo na Slovensku zbojníctvo, najmä v horských a pohranièných oblastiach, ktoré ohrozovalo obchodníkov s nákladom vetkého druhu. Zhodou historických okolností takmer rovesníkom Mateja Bela bol
aj najznámejí slovenský zbojník Juraj Jánoík, ktorého krátka zbojnícka kariéra trvala
v rokoch 1711-1713. Jánoík bol o 4 roky mladí od Bela, popravený bol vo veku 25 rokov
 vo veku, v ktorom Matej Bel u svojou podporou zabezpeèil vydanie Nového zákona
v Halle. Paradoxom dejín je, e krátky ivot zbojníka Juraja Jánoíka a jeho osud, je pre
¾udí omnoho zaujímavejí, je známejí a slávnejí ako pomerný dlhý a plodný ivot Mateja
Bela. Snáï to vzdialene pripomína príbeh Pána Jeia Krista a zbojníka Barabáa a smutnú
pravdu, e ¾udia sa èastejie a ¾ahie priklonia ku zlému a to dobré a èisté sa vdy ve¾mi
ako presadzuje.
Matej Bel si uvedomoval význam vydavate¾skej práce a po vydaní tzv. Hallskej Biblie
sa vyjadril: preklad Biblie z r. 1722 doniesol cirkvi viac duchovného poehnania ako
mnohé budovy z kameòa. Bel spolupracoval aj pri vydaní maïarskej Biblie (1714, 1717)
aj latinského Nového zákona (1724, 1735) v nemeckom Lipsku. Jeho vydavate¾ská èinnos
pokraèovala vydávaním doplnkovej duchovnej literatúry najmä v èeskom jazyku. V neskorích rokoch sa Bel popri vlastnej duchovnej slube
evanjelického farára a rektora na evanjelickom gymnáziu v Bratislave venoval vo ve¾kej miere vedeckej práci pri spracovávaní rozsiahlej encyklopédie
Vedomosti o súvekom Uhorsku (tzv. Notície), kde
spracoval historicky, geograficky, prírodovedne a národopisne najmä územie dneného Slovenska. Ku
tejto práci sa dostal asi aj kvôli tomu, e aktuálne
pomery v Uhorsku neboli vôbec prajné aktívnejej
duchovnej práci medzi protestantami, ako to poznal
v nemeckom Halle. Vedeckou prácou si vak vyslúil repekt aj u cisárskeho dvora a katolíckej hierarchie a získal tak i urèitý priestor pre uznanie a uplatnenie protestantov v prevládajúcej katolíckej spoloènosti v Habsburskej monarchii.
Literatúra:
Rudolf Kotial, Biblia u nás, Tranoscius 1989
Web:
Dejiny kninej kultúry,
Matej Bel  vydavate¾ náboenskej literatúry
Spracoval Radoslav Stráòava
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Zotrvávali pri lámaní chleba - osoba a dielo
Pána Jeia Krista
Úvahy zamerané na osobu a dielo Pána Jeia Krista.

E. R. Meitner

Kresan, roèník III., august 1950, èíslo 8

LÁSKA A CIRKEV
List apotola Pavla veriacim v Efeze je
prvý zo tyroch (Filipänom, Koloanom,
Filemónovi), ktoré napísal v dobe prvého
zajatia v Ríme r. 61-63. V Efeze bol najvýznamnejí maloázijský zbor; mesto
malo vtedy 340.000 obyvate¾ov, bol tam
Dianin chrám, bolo to rodisko gréckych
filozofov Heraklita a Thalesa. Prvý raz sa
tam apotol Pavol zastavil pri návrate zo
svojej druhej misijnej cesty, potom tam
asi tri roky pracoval a Pán mu poehnal
v budovaní tamojieho zboru: ...take
vetci, ktorí bývali v Ázii, poèuli slovo
Pána Jeia, idia i Gréci (Sk 19,10).
Preto bdejte a pamätajte, tri roky deò
a noc neprestal som so slzami napomína jedného kadého (Sk 20,31).
Pod¾a tradície bol apotol Ján na konci svojho ivota v Efeze ako starí zboru.
Kým list Filipänom sa zaoberá údmi
Cirkvi a list Koloanom hlavou Cirkvi,
predmetom listu Efeanom je Cirkev samotná ako celok, ekklesia, Pánom vyvolená, ktorú si na kríi vybojoval pre Seba, to tajomstvo Kristovo, zjavené apotolovi Pavlovi: ...z èoho môete èítajúc
porozumie môjmu rozumeniu sa v tajomstve Kristovom (Ef 3,4). Jej sláva
iari z tohto drahokamu Biblie, jej nádhera plní kadú vetu tohto listu, súc rozmnoená krásou Kristovej lásky, dokázanej
k Cirkvi na Golgote a dokonávajúcej sa
v tých, ktorí ju tvoria ako údy Jeho Tela:
V tom je dokonaná láska s nami, aby
sme mali smelú dôveru v deò súdu,
lebo ako je on, tak sme aj my na tomto
svete (1J 4,17).

Bude vzácne naim duiam vimnú
si, ako je láska základnou pohnútkou jednania Kristovho: ktorý si ma zamiloval
(G 2,20); Kristus miloval nás (Ef 5,2)
a Kristus miloval cirkev (Ef 5,25). To
je energia Jeho due, sila Jeho srdca,
ktorá nemohla zosta utajená, musela sa
prejavi v èinnosti, pretoe Kristus je ivot
a ivot èinnos. Pozrime sa ako sa roziruje okruh èinnej Kristovej lásky: Vydal
seba samého za mòa (G 2,20); vydal
sám seba za nás (Ef 5,2) a vydal sám
seba za òu t. j. ekklesiu (Ef 5,25). Jeho
láska pociovala nutnos sa prejavi, vyjadri svoju írku a dåku, håbku a výku (Ef 3,18) a zjavi mne, nám a ekklesii
svoju ve¾kos v tom: vydal sám seba.
Pán Jei nemiloval iba jedného, ale
i dvoch a mnohých a k týmto ete tých,
ktorí majú uveri. Tých vetkých spolu miloval ako Cirkev a tak sa nevydal len za
mòa alebo teba a mòa (t. j. za nás), ale za
celú ekklesiu. Najprv láska ako najväèia
pohnútka, potom najcennejia obe ako
vidite¾ný a pre vetkých uitoèný najvzácnejí výsledok tejto pohnútky: Vydal
sám seba do smrti pre ivot môj, ná
a Cirkvi ako koneèný, najvyí a najsilnejí prejav Jeho lásky. To je Golgota!
Miesto, ktoré nás zaujíma, toti Efeanom 5,25-27, hovorí o láske Kristovej
z h¾adiska ekklesiologického, z h¾adiska
Cirkvi: Vy, muovia, milujte svoje eny, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za òu, aby si ju posvätil
oèistiac kúpe¾om vody, slovom, aby si
ju postavil pred seba slávnu, cirkev,
nemajúcu kvrny alebo vrásky alebo
nieèoho takého, ale aby bola svätá
a bezvadná.
U vyie bolo uvedené, e láska Kristova a jej vyjadrenie v obeti sa nevzaho-
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vala iba na jednotlivca, èi na skupinu jedincov, ale hneï od poèiatku na celú ekklesiu, ktorej hlavou je Kristus a ktorá bude v budúcnosti privedená k dokonalosti.
On Sám pre Seba, pre odmenu Svojej
smrti, si predstaví Sebe ekklesiu v plnej
sláve ako výsledok posvätenia a oèisovania a pozrie sa tak na Svoje dielo,
na ktorom pracoval, ako ho doviedol k dokonalosti.
U z toho vidíme, e zatia¾ èo Pán buduje Svoju Cirkev, zhromaïuje ivé kamene Svojho chrámu, pracuje na nej, aby
bola zdokonalená. Jednak rozmnouje
kvantitu, poèet, jednak prehlbuje kvalitu:
...nesme sa k dokonalosti (d 6,1).
Tu pouitý grécky výraz dokonalos
(teleiotes) zdôrazòuje dosiahnutý výsledok sústavného procesu  od dokonalosti
k dokonalosti a ku koneènému stupòu:
aby si ju postavil pred seba slávnu,
Cirkev, nemajúcu kvrny alebo vrásky
alebo nieèoho takého, ale aby bola
svätá a bezvadná  v deò veèere svadby Baránkovej: Radujme sa a plesajme
a vzdajme jemu chválu, lebo prila
svadba Baránkova, a jeho manelka sa
prihotovila. A dalo sa jej, aby sa obliekla do èistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svätých (Zj 19,7-8). Dokonalý Syn  d 2,10: ...dokonalým uèini
utrpením; tu je rovnaký základ: (teleióo)
Si predstaví Sebe a Svojmu dokonalému
Otcovi (Mt 5,48: Vy teda buïte dokonalí, ako vá Otec, ktorý je v nebesiach,
je dokonalý) DOKONALÚ CIRKEV!
To bude! Ale èo je teraz? Ko¾ko pokvàn a vrások je na mne, na nás, na
Cirkvi! Èo vak je v èasnosti, nemá by vo
veènosti  na to Kristus vydal sám seba..., aby si ju postavil pred seba slávnu...! Pred Ním sa máme zjavi bez
pokvrny, bez vrásky (tento výraz len tu
v Písme) ako Jeho nevesta. Manelka,
ktorá sa pripravila a obliekla v kment èistý
a skvejúci. Jeho túba bude nasýtená,
Jeho srdce uspokojené, On uvidí poeh-

KRESAN
nané ovocie Svojej práce  nevestu premenenú v Jeho obraz slávy. Teraz ete
nie je pripravená, proces posväcovania
a oèisovania ete nie je ukonèený ako
nie je skonèené budovanie Cirkvi, rast,
dospievanie nevesty. No Cirkev sama má
túbu posväcova sa a oèisova, aj keï
sa tak môe dia len z milosti Boej. Keï
sú teraz na nej známky nedokonalosti
(pokvrny) a staroby (vrásky), pri svadbe
Baránkovej nebude tak: H¾a, èiním
vetko nové (Zj 21,5). To vetko nás
vedie k tomu vyjadri mylienku, e
Cirkev prechádza opaèným vývojom, aký
pozorujeme v prírode.
Kým tam je ivot neúprosne spojený
s procesom starnutia, ktorý sa zaèína
hneï po narodení a v organizme pribúda
stále viac známok nedokonalosti, a im
nakoniec pod¾ahne, Cirkev postupom jej
ivota stráca známky nedokonalosti, a
bude nakoniec premenená zo starobného
zjavu v mladistvú nevestu, odiatou slávou, svätosou a bezúhonnosou. Nakoniec teda, súc zbavená vetkých pokvàn
a vrások, bude dokonalou nevestou svojho nebeského enícha, ktorému je zasnúbená: Lebo horlím za vás horlivosou Boou, lebo som si vás zasnúbil
jednému muovi, aby som vás predstavil a oddal ako èistú pannu Kristovi (2K 11,2).
Organizmus jedinca, poddaného hriechu a tak smrti, nemono omladi, ale
organizmus Cirkvi, ktorej ivotom je Kristus, víaz nad hriechom a smrou, sa od
staroby (vrásky) nesie k mladosti bez vrások. Èas ju nevedie do hrobu, ale do
mesta s Boím trónom a Baránka. V okamihu, keï Adam uvidel Evu po páde, videl jej starnutie v dôsledku hriechu; Kristus uvidí Svoju Cirkev v okamiku vytrhnutia bez vrások, lebo ...poruite¾né
obleèie neporuite¾nos a smrte¾né
nesmrte¾nos (1K 15,54) a poníené bude súpodobné telu jeho slávy (F 3,
21). A keï nevesta poèuje ¾úbezný zvuk
Jeho obdivu: H¾a, èie si krásna, moja
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priate¾ko, bude poèu jej vyznanie: H¾a,
krásny si, môj milý, áno, uteený
(P 1,15-16). V tom okamihu bude práca
Jeho lásky so mnou, s nami, s Cirkvou
skonèená. Dosiahne dokonalos a my-

riady anjelov a nebeských bytostí budú
v údive stá pred nádherou slávy nevesty
Toho, ktorý vydal sám seba za òu a neutíchajúce Hallelujah bude znie nebeskými priestormi od veku do veku!

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Georg v. Viebahn
(1840-1915)

Na cestu ivotem, roèník XI., 13. 10 1945

CHVÁLA DÁVIDOVA
Vyvyova a budem, môj Boe, Krá¾u, a budem dobroreèi
tvojmu menu na veèné veky.
Kadého dòa ti budem dobroreèi a budem chváli tvoje
meno na veèné veky. Ve¾ký je
Hospodin a ve¾mi chválený,
a jeho ve¾kos je nevystihnute¾ná. Pokolenie vychva¾ova
bude pokoleniu tvoje skutky,
a budú zvestova tvoju silu hrdinskú. O nádhere slávy tvojho
velièenstva a o tvojich predivných veciach budem vravie
( 145,1-5).
Svoje deti uèíme ïakova za kadý kúsok
chleba a kadú im spôsobenú rados. To
je dobrá, nutná kázeò, keï i èasto zostáva len povrchná.
Sme vak sami vïaèné Boie deti?
Ako vzduch, ktorý dýchame, nás obklopuje Boia dobrota a milosrdenstvo. Zaèni
poèíta vetko, èo si prijal uplynulý týdeò
a èo prijíma dnes! Boh ti dal zdravý
spánok, príjemné lôko, nechal a vsta
do nového dòa, dokonca zdravého, bez
bolestí. Tvoje srdce ete tlèie a bol ti ude-

lený nový deò milosti. Tí, ktorí sú tvojmu
srdcu milí, zostali zachovaní, si obklopený blahom a Boou starostlivosou.
Smie slúi a pracova, Boh ti dal rozum
a dary ducha, pomysli na chorých telesne
alebo duevne! On korunoval tvoju prácu
zdarom, chránil tvoje nohy aby neklesli,
niesol a ako na krídlach orla. Povedz len,
ko¾ko minút tvojho dòa je venované
chválam, ïakovaniu a premý¾aniu o Boom milosrdenstve? Ten, kto obetuje
chválu, ma ctí, a tomu, kto pozoruje na
svoju cestu, ukáem spasenie Boie
( 50,23).
Sú deti, ktoré stále prosia a iadajú
a zriedka kedy ïakujú. Tieto sú málokedy
astné, pretoe ich srdce býva stále
naplnené ich vlastnými iadosami.
Sú aj iné deti, ktoré sú blaené nad
to¾kým dobrým, z ktorého sa smú radova, e oplývajú radosou a vïakou. Tieto
dva druhy sú tie medzi Boími demi.
O tom výreène svedèia ich modlitby.
Chvála a poïakovanie by mali vdy predchádza prosbám.
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Srdeène pozývame
k Boiemu slovu kázanému
v stredu a piatok
od 18:30 do 19:30,
v nede¾u od 15:00 do 16:00
v zborovom dome
Kresanského zboru
v Bratislave na Tehelnej 22.
...príde hodina, v ktorú vetci, ktorí sú v hroboch, poèujú Jeho
hlas a vyjdú tí, ktorí... zle robili, na vzkriesenie súdu (J 5,28-29).

V koho dôveruje?
Ak sa pozeráme na ¾udí alebo na okolnosti a ak sa stávame od nich závislí,
potom vdy viac a viac slabneme. Ak sa ale pozeráme a ak oèakávame na Boha,
tu nám bezmocným On sám dáva vdy viac a viac sily.
Takto hovorí Hospodin: Z l o r e è e n ý mu, ktorý sa nadeje na èloveka
a kladie telo za svoje rameno a jeho srdce odstupuje od Hospodina!
A bude ako vres na púti a neuvidí, keï príde dobré, ale bude obýva
vypálené miesta na púti, slatinnú zem a takú, v ktorej sa nebýva.
P o  e h n a n ý mu, ktorý sa nadeje na Hospodina a ktorého nádejou je
Hospodin! A bude ako strom, zasadený nad vodami a ktorý zapustil svoje
korene nad riekou; nebude sa bá, keï príde horúèava, ale jeho list bude
zelený, ani sa nebude stara v suchý rok, ani neprestane rodi ovocie
(Jeremiá 17,5-8).

