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ÚVOD
Posvä ich vo svojej pravde,
tvoje slovo je pravda. J 17,17
Milí èitatelia,
Biblia jediná je Boím slovom. Autorom
Biblie je pravdivý Boh. Tým je Biblia
nadradená vetkému, èo kedy napísal
èlovek. Biblia je preto nadradená náboenskej literatúre, náboenským náukám,
pápeským encyklikám, cirkevným koncilom, záverom cirkevných rád a akýmko¾vek ¾udským mylienkam, ktoré nevyli z Boha.
Ak ¾udská myse¾ h¾adá absolútnu
pravdu, ktorou je Boh, tak túto nájde v jedinej knihe na svete  v Biblii. Vie to aj
diabol, otec li. Aby udral ¾udskú myse¾
v odstupe od Boha, od poèiatku ¾udstva
napáda takúto dôveru k Boiemu slovu
ako sektársky fanatizmus. No ete viacej
sa diabol usiluje udra myse¾ ¾udí v nedôvere k Biblii preto, lebo èlovek, ktorý
verí Bohu, ctí Boha. Preto spochybòuje
Boie slovo a na Boie miesto povyuje
¾udské slová ako dôveryhodnejie, aby
Boha zneuctil. Diabol vdy povyoval
èloveka na úroveò Boha, aby Boha
zneuctil! Jediný Boh je hodný absolútnej
dôvery. Preto kadý, kto neverí Bohu,
spolu s diablom zneuctieva Boha a robí
z Neho luhára. Veï èím iným je rezervovaný postoj nevery
k Biblii, ako vyhlásením, e Bohu
mono veri iba
po urèitú hranicu.
Skutoène je to tak,
milí èitatelia. Neverou Biblii ako Boiemu slovu a uprednostòovaním
¾udských mylienok zneuctievame Boha
a robíme z Neho luhára a èloveka tak staviame na Boie miesto!

Je napísané:
Ak prijímame svedectvo ¾udí, svedectvo Boha je väèie. Lebo toto
je svedectvo Boie, ktoré vysvedèil
o svojom Synovi. Ten, kto verí v Syna
Boieho, má svedectvo sám v sebe.
Kto neverí Bohu, ten ho urobil luhárom, pretoe neuveril svedectvu,
ktoré vysvedèil Boh o svojom Synovi. A toto je to svedectvo, e nám
Boh dal veèný ivot a ten ivot je
v Jeho Synovi. Kto má Syna, má
ivot; kto nemá Syna Boieho, nemá
ivota. (1J 5,9-12)
l A Jei zvolal a povedal: ...Kto
mnou pohàda a neprijíma mojich
slov, ten má, kto by ho súdil  slovo,
ktoré som hovoril, to ho bude súdi
v posledný deò. (J 12,48)
l Ale teraz takto hovorí Hospodin:
...tých, ktorí ma ctia, poctím; a tí,
ktorí mnou pohàdajú, budú zneváení! (1Sam 2,30)
l

Milí èitatelia,
preskúmajme svoju dôveru k Bohu vierou v Boie slová v Biblii.
Komu dôverujeme?
Preskúmajme svoju úctu k Bohu mierou dôvery a poslunosti
Boím slovám. Koho ctíme viac?
Boha èi èloveka?
Poèiatok múdrosti je bázeò
Boia. Vyvýme v srdci Boie
slovo nad ¾udské a vzdajme tak
Pánovi svojmu Bohu úctu a èes
detinskou vierou a poslunosou
kadému slovu. Nech aj z naich
sàdc znie k Bohu vyznanie:
Tvoje slovo je pravda!
Za redakciu èasopisu Kresan
Miroslav Vyhnánek
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Zotrvávali v uèení apotolov a v spoloènom
bratskom obecenstve - viera pôsobiaca skrze lásku
Úvahy o uèení Pána Jeia a Jeho apotolov a prejavoch Boieho ivota
v kresanovi a prostredníctvom kresana v rodine, miestnom zbore a medzi ¾uïmi.

Od tmy k svetlu
Nasledujúca udalos,
hoci stará, potvrdzuje
spasite¾nú moc Biblie.
Jeden vysoký dôstojník anglickej armády
v òom rozpráva príbeh svojho spasenia.
Ná pluk mal svoje sídlo v panstve
Madras vo východnej Indii. Bolo mimoriadne horúco. Vetky vojenské baraky
boli po celý deò ako vymreté. Akýtaký
pohyb nastal v nich tesne pred východom
slnka a po jeho západe.
My dôstojníci sme sa stretávali za
dôstojníckym stolom. Unavenú atmosféru
rozhýbala správa o príchode nejakého
Hebicha. Nepoznal som to meno. Veï
len poèkaj, smiali sa mi kamaráti, teba
získa ako prvého! Pán Hebich bol
nemecký zvestovate¾ evanjelia, ktorý
chodil z jednej posádky do druhej získava vojakov pre svoje názory. Vo mne sa
vetko vzbúrilo. Keï sa ten bezoèivec
odvái vkroèi do mojej izby, vyhodím ho
tak, e na to nezabudne!
Uplynulo nieko¾ko dní a na pána Hebicha sa zabudlo. Zmorený od horúèavy
leal som vo svojej izbe a fajèil. K mojej
izbe sa blíili rázne kroky. V nasledujúcej
chvíli stál na prahu neznámy mu v dlhom kabáte so irokým klobúkom v ruke.
Bol to pán Hebich. Keï pristúpil bliie,
vstal som, a oknom vyhodil cigaretu.
Uklonil sa, podal mi ruku a priate¾sky
pozdravil. Kdee sa podel môj hnev? Stál
som pred ním ako malý kolák pred svojím uèite¾om a v rozpakoch som odpovedal na pozdrav. On nebol v rozpakoch.
Ponúkol mi stolièku a bez okolkov povedal: Prineste, prosím, knihu. Urobil som,

ako mi povedal. Nepýtal som sa akú,
pretoe som vedel, e myslí na Bibliu.
Boli tu vetky moné knihy a broúry,
romány a poviedky. Mimovo¾ne som sa
hanbil za tieto knihy. Mal som knihy o vojenskom umení a vojenskej technike a napokon i Bibliu, ktorá nesmela chýba vo
výbave dôstojníka anglickej armády.
Lene tú som nikdy neotvoril. Vzal som ju
a poloil na stôl pred pána Hebicha. Priate¾sky mi poïakoval a povedal: Otvorte,
prosím, a èítajte 1.knihu Mojiovu, 1.kapitolu, 1. a 2. ver.! Èítal som: Na poèiatku stvoril Boh nebesia a zem. Zem
vak bola pustá a prázdna a tma bola
nad priepasou a Duch Boí sa vznáal nad vodami. Staèí. Zatvorte knihu,
povedal Hebich. Pomodlíme sa. Pok¾akol a ja, nevediac èo mám robi, pok¾akol
som tie. Lene èo sa modlil, to neviem.
Bol som sk¾úèený a zmätený. Èo mi
vlastne chýba? Ku komu mám ís? Tieto
mylienky mi vírili v srdci. Pán Hebich
vstal, podal mi ruku, uklonil sa a mlèky
opustil izbu. Ten veèer som neiel na stretnutie k dôstojníckemu stolu. Na druhý deò
som opä neèinne leal vo svojej izbe.
Zasa som poèul vonku dlhé kroky a ako
vèera, znovu tu stál pán Hebich. Na jeho
pozdrav som vstal a keï mi ponúkol miesto, po krátkej pauze povedal: Prineste,
prosím, knihu. iel som poslune ku kninici, priniesol som Bibliu a znovu som
poèul slová: Otvorte, prosím, prvú knihu
Mojiovu... Opä som èítal: Na poèiatku stvoril Boh nebesia a zem. Zem
vak bola pustá a prázdna a tma bola
nad priepasou a Duch Boí sa vznáal nad vodami. A potia¾. Zatvorte
knihu. Pomodlíme sa. Tentoraz som
modlitbu poèúval. Aká to bola modlitba!
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Ete nikdy som nepoèul takto zo srdca sa
modli. Hovoril s Bohom ako so svojím
Otcom  o mne! Prosil Ho, aby mi ukázal
moje srdce, aby som pocítil odpor voèi
sebe samému a nauèil ma odvráti sa od
seba a uchýli sa k Spasite¾ovi. Znovu
mlèky odiiel. Biblia ete leala na stole.
Musel som si ju opä otvori na známom
mieste a ako iak znova a znova èíta.
Nepotreboval som komentár. Boí Duch
to bol, ktorý mi vysvet¾oval jednotlivé
slová a ja som nachádzal v tých slovách
seba! Áno, moje srdce a celý ivot boli
pusté a prázdne. Hriech ma skazil a srdce
zahalil do tmy ¾ahostajnosti a nevery.
A Boí Duch sa vznáal nad vodami.
Bol to Boí Duch, ktorý vykonával na
mne tento podivuhodný proces? Leal
som hlboko sklonený a pokorený. Cítil
som, e som stratený, hriechom zruinovaný èlovek. Vinný pred Bohom. Videl
som hriech v jeho skutoènej, opovrhnutia
hodnej podobe. Prvý raz som sa videl cez
Boie slovo, bez clony márnomyse¾nosti,
pýchy a ¾ahkomyse¾nosti. Neviem, ako

prelo ïalích 24 hodín. Nemyslel som
na horúèavu. Boím slovom vo mne vznikala nádej. Bol som v poslednej hodine
svojej duchovnej tmy. Bola to hodina pred
svitaním dòa.
Predpoludním som znovu zaèul známe kroky. Èakal som a Knihu som mal
u pripravenú. Keï vstúpil tento Boí
posol dnu, povedal som mu: Pán Hebich,
zaèínam rozumie. Èo mám robi? S neoèakávanou úèasou sa na mòa zah¾adel
a povedal: Boh povedal, keï tvoril svet:
Buï svetlo! A bolo svetlo. Ver v Pána Jeia a bude spasený. Poukázal mi na
zmysel smrti Pána Jeia Boím slovom:
Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu,
uèinil za nás hriechom, aby sme boli spravodlivosou Boou v òom.
(2K 5,21) Potom ma odkázal na trón, kde
sedí môj Spasite¾, ktorý sa stal mojím
ivotom a spravodlivosou. Potom sme sa
modlili. Po prvý raz som sa modlil bez
modlitebnej kniky. Ïakoval som Bohu,
e mi dal veèný ivot prostredníctvom
Jeia Krista, môjho Pána.

Ján Siracký

sa stretá v ivote. Vo svete, najmä medzi
uèencami, panujú rôzne názory o pôvode, zmysle a cieli ¾udského ivota. Kde sa
dozvieme úplne spo¾ahlivú pravdu? Len
v Boom slove! To, èo sa tam dozvieme,
nás nikdy neoklame.
V Kristovi sú vetky veci áno a ameò.
V Boom slove nie je kolísanie. Ono hovorí o kadej veci jasne, jednoznaène
a autoritatívne. Áno: Tvoje slovo je pravda! Dbajme, aby sme boli dobre oboznámení s touto Boou pravdou a potom
v nej vierou upevnení. Tak sa staneme
nepohnute¾nými vo veciach viery.
V evanjeliu Jána èítame èasto o viere
v Kristovo meno. Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, u
je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Boieho. (J 3,18)
V starých èasoch meno znamenalo charakteristiku osobnosti; meno oznaèovalo
vetko, èím èlovek bol. Preto veri v meno

Cestou ivotem 1966, 23.7. a 15.6.

BIBLIA JE PRAVDA
A RIEDLO VIERY
Tvoje slovo je pravda. J 17, 17
Toto znamená ove¾a viac ako iba to, e
Biblia je pravdivá. Biblia je v podstate
sama pravdou. Keï ná Pán povedal:
Ja som pravda... (J 14,6) myslel tým,
e On je stelesnením dokonalej pravdy.
A to kadej pravdy, aká kedy bola, je
a bude. To isté je pravdou aj o napísanej
pravde Boieho slova. Biblia nielene hovorí pravdivo, ona je sama pravdou. Ve¾ký význam má slovíèko Tvoje. To znamená: Boie slovo. Preto je pravdou, lebo
Boh nemôe klama. Veriaci sa vo vetkom obracia na Bibliu. Tam h¾adá a nachádza pravdu na kadú otázku, s ktorou

blok 4 + ob..qxd

12.10.2005

23:15

Page 6

6

KRESAN

Pána Jeia Krista znamená veri vo
vetko, èo je zhrnuté v Jeho osobe. Kto
verí v Neho, nebude odsúdený. (J 3,19)
Ján uèil, e rozhodnutia o naej veènosti
sa odohrávajú u tu a teraz. Preto viera
tie dáva ¾uïom veèný ivot u tu a teraz.
Viera je jeden z najdôleitejích predmetov Nového Zákona. Vade sa vyaduje
a zdôrazòuje. Kto verí, ten prestal dúfa
vo svoje vlastné zdroje. Kto verí, ten sa
spolieha bezvýhradne na Boiu milos.
Viera si privlastòuje Boie zas¾úbenia
v Kristu; lebo sa spolieha na Kristovo do-

konalé dielo spasenia. Viera sa tie spolieha na pomoc Boieho Ducha v kadodennom ivote. Vo viere je vak zahrnutá
aj naprostá poslunos voèi Bohu. Tak
èítame: Vierou Abrahám súc volaný
poslúchol... (d 11,8) V celej 11.kapitole listu idom máme oblak svedkov
viery. Vetci títo dosiahli svedectvo, e sa
¾úbili Bohu. Mnohí, aj keï nedosiahli zas¾úbené veci, neprestali veri a èaka. Ich
chodenie sa konalo vierou, nie skrze videnie. Nu verme celým srdcom v meno
náho Pána a nebudeme sklamaní.

Register uèenia
l
l

l
l
l
l
l

l

l

Pán Jei je stelesnením dokonalej pravdy. (J 14,6)
Biblia nielene hovorí pravdivo, ona samotná je pravdou, lebo Boh nemôe
klama. (J 17,17)
Veriaci sa vo vetkom obracia na Bibliu.
V Kristovi sú vetky Boie zas¾úbenia áno a ameò. (2K 1,20)
V Boom slove nie je neistota.
Boie slovo hovorí jasne, jednoznaène a autoritatívne.
Veri v meno Pána Jeia Krista znamená veri vo vetko, èo je zhrnuté v Jeho
osobe. (J 3,19)
Viera si privlastòuje Boie zas¾úbenia v Kristu, lebo sa spolieha na Kristovo dokonalé dielo spasenia.
Vo viere je vak zahrnutá aj naprostá poslunos voèi Bohu. (d 11,8)

C. H. Mackintosh
Kresan, roèník II., september 1949, èíslo 9

VEÈNÉ ZATRATENIE
ijeme v materialistickej dobe, v ktorej
má len málo ¾udí záujem o Boie,
duchovné veci. Èi ale tento nezáujem
má by dôkazom toho, e týchto vecí
niet? Èi ozaj niet veèného ivota,
veèného zatratenia, veènej slávy
a veènej potupy? Keby neexistovali,
mali by pravdu tí, ktorí nám radia:
Jedzme, pime, lebo zajtra zomrieme.
Len to je nae, èo si uijeme. Ale Boie
slovo, ktoré je na veky v nebi utvrdené,
hovorí o nieèom celkom inom. Nu
pozrime sa v jeho svetle i na túto vec.

V samom Novom Zákone nájdeme výraz
veèný asi 70 ráz. Spomenieme niektoré z nich: ...uvrhnutý do veèného ohòa
(Mt 18,8); ...èo dobrého mám èini, aby
som mal veèný ivot? (Mt 19,16); A títo
pôjdu do veèného trápenia (Mt 25,46);
...ale je vinný veèného súdu (Mr 3,29);
...aby vás prijali do veèných stánov
(Lk 16,9); ...a v budúcom veku veèný
ivot (Lk 18,30); Kto verí v Syna, má
veèný ivot (J 3,36); ...pod¾a nariadenia veèného Boha (R 16,26); ...pôsobí
prenesmierne ve¾kú veènú tia slávy,...
(2K 4,17); Veci, ktoré sa nevidia sú
veèné (2K 4,18); ...dom uèinený nie
rukou, veèný, v nebesiach (2K 5,1);
...ktorí ponesú pomstu, veèné zahynutie, preè od tvári Pánovej... (2Ts 1,9);
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...pôvodca veèného spasenia (d 5,9);
...vynaiel veèné vykúpenie (d 9,12);
...ktorý skrze veèného Ducha obetoval
sám seba bezvadného Bohu (d 9,14);
...zas¾úbenie veèného dedièstva...(d
9,15); Ale Boh...ktorý nás povolal do svojej veènej slávy... (1Pt 5,10); ...do veèného krá¾ovstva náho Pána a Spasite¾a Jeia Krista (2Pt 1,11); To je ten
pravdivý Boh a veèný ivot (1J 5,20);
...nesú trest veèného súdu... (Júda 7).
Divíme sa, e napriek týmto prehláseniam sa nájdu ete ¾udia, ktorí neveria vo
veèné odsúdenie bezboných ¾udí. Pod¾a
ich tvrdenia, slovo veèný v gréckom jazyku neznamená veène trvajúci. Aby sme
ukázali omyl týchto tvrdení, spomenieme
tu nieko¾ko slov, v ktorých sa nachádza
grécke aionion. Tým istým slovom oznaèuje Svätý Duch veèné odsúdenie bezboného i veèný ivot veriaceho. To isté
slovo oznaèuje spasenie i vykúpenie,
z ktorého sa veriaci raduje s istotou u tu.
Tým istým slovom je oznaèený aj Boh aj
Svätý Duch. Ak slovo veèný v spojení
veèné zatratenie neznamená veèný, akú
máme potom záruku, e znamená veène
trvajúci v spojeniach veèný ivot, veèné
vykúpenie a veèná sláva vyvolených
Boích? Kto sa opovái vybra sedem
prípadov zo 70 a poveda: V týchto siedmich prípadoch slovo aionion neznamená to, èo v ostatných? Také právo
Boh nedal nikomu. ¼udia mudrujú, e
sa to vraj nezluèuje s Boou dobrotou
a milosrdenstvom, aby odsúdil èloveka
do veèného zatratenia za hriechy, ktoré
spáchal za krátky èas nieko¾kých rokov
pozemského ivota. Nám staèí, e to hovorí Biblia, ktoré zamieta ako bláznovstvo
kadé ¾udské mudrovanie o Boích výrokoch. Kto vysloví vános slov: Kde
ich èerv nezomiera a oheò nehasne!
(Mk 9,44) Nu chráòme sa mudrovania
o Boom slove a radej mu verme, aby
sme uli budúcemu veènému Boiemu
hnevu.

7
Biblia hovorí práve tak o veènom
odsúdení hrienika, ako i o veènom trvaní
Boha a vecí s Ním spojených. Vezmime
si napríklad nesmrte¾nos due. I keï èlovek padol, jeho dua sa nestala smrte¾nou. Duch èloveka bol, je a bude nesmrte¾ný. Preto bude niekde i (trva)
veène. Aká vána pravda! Mnohí ju
nemajú radi, preto tvrdia, e veèné odsúdenie neexistuje. Ale nech sa nikto nemýli. Èlovek bude trva veène v spasenom alebo zatratenom stave. Kto verí
v nesmrte¾nos due, musí veri aj vo
veèné spasenie alebo odsúdenie.
Ak pod¾a Boieho práva nie je odplatou za hriech veèné odsúdenie, preèo
potom Boh pripravil obe tak nesmiernej
ceny, aby èloveka zachránil od toho odsúdenia? Èi to nemusela by obe Boieho
Syna, aby vykúpila hrienika z pekelného
ohòa, ak to nemal by veèný oheò?
Zomrel Kristus len preto, aby nás vyslobodil z èasných následkov hriechu? Nikdy
nie! Pod¾a nekoneène cennej obeti poznávame hrôzu odsúdenia. Vïaka Bohu,
z toho odsúdenia je kadý veriaci vyslobodený. ¼udský rozum nestaèí na rozlútenie takej významnej veci, èi za nieko¾ko v hriechu preitých rokov má èlovek
trpie veèné odsúdenie. Tá otázka bola
rozrieená na kríi.
Kto tvrdí, e sa veèný trest nezhoduje
s Boou dobrotou, ten zabúda na to, e
táto otázka má aj druhú stránku. Musíme
sa pozrie aj na túto. Èo by sa stalo s Boou spravodlivosou a svätosou, keby
hrienik, ktorý pohrdol Boím spasením,
unikol zaslúenému trestu? Smie niekto
ignorova Boie vlastnosti? Nikdy nie!
Len vetky spolu tvoria Boí charakter.
Kristus na kríi ich uviedol vetky v dokonalý súlad. Tam Boh zjavil svoju dokonalú lásku k hrienikovi a svoj dokonalý
hnev voèi jeho hriechu.
Èo sa má sta s èlovekom, ktorý zavrhol záchranu, ktorú mu Boh pripravil
v Kristu? Niektorí tvrdia, e èlovek zahynie ako zviera a je po vetkom. Písmo nám
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ale hovorí nieèo iné. Hospodin vdýchol
do jeho nozdier dych ivota a èlovek
sa stal ivou duou (1M 2,7). Zmenil
Boh tento stav? V celej Biblii niet ani
stopa po znièení (anihilácii). Len sa pozastavme pri slove veènos. Dovo¾me
mu pôsobi na nae svedomie. Kto toto
urobí, ten sa nezbaví vedomia, e bude
veène i  trva. Èo sa stane s hriechom,
o ktorom vieme, e nesmie by v Boej
prítomnosti? Boh a hriech sú dva
nezluèite¾né pojmy. Boh je dobrý, ale aj
svätý. Medzi Jeho svätosou a naím
hriechom je nekoneèná priepas. Z toho
je jasné, e tí, ktorí zomreli vo svojich
hriechoch, ponesú veèné následky tohto
svojho èinu.

C. H. Mackintosh

Kresan, roèník II., apríl 1949, èíslo 4

MEDZNÍKY A KAMENE
ÚRAZU  UÈENIE
O BOOM VYVOLENÍ
Neprenesie medze svojho blíneho,
ktorú vymedzili predkovia v tvojom
dedièstve. (5M 19,14; 27,17)
Odpracte závadu z cesty môjho
¾udu! (Iz 57,14)
Aká starostlivos! Aká milostivá pozornos dýcha z citovaných slov. Staré
medzníky sa nemali prenáa, ale kamene úrazu sa mali odprata. Dedièstvo
Boieho ¾udu malo zosta celé a nezmenené, ale prekáky mali by z jeho cesty
odstraòované. Taká bola Boia milos
a Boia starostlivos o Jeho ¾ud. Kadý
mal poíva podiel, ktorý mu dal Boh
a bez prekáky kráèa po urèenej ceste.
Ale stáva sa, e nepriate¾  satan vezme
medzník z jeho miesta a zmení ho na kameò úrazu. To urobil aj s uèením o Boom vyvolení. Toto uèenie zanechal sám
Pán a jeho apotolovia. Preto, keï je na
svojom mieste, je poehnaním pre Jeho
¾ud. No i slávna pravda, ak je poloená na

Preto uvaujme váne o tejto pravde
a nedajme sa mýli chytrákmi.
Veèný je veèný èi po hebrejsky, èi
po grécky, latinsky alebo slovensky.
V iadnom jazyku veènos neznamená èasnos. Namiesto spoliehania
sa na ¾udské mudrovanie, nech sa
kadý spo¾ahne na Kristovu obe
za svoje hriechy a potom sa nemusí
bá hrôzy veèného odsúdenia.
Boh chce, aby vetci ¾udia boli
spasení. Príde ale èas, keï budú
dvere milosti zatvorené. Potom sa
vetci neverci presvedèia, e trest
za neodpustené hriechy bude
veèné zatratenie.

nepravé miesto, je nebezpeèná ako
otvorený blud. Keby niekto otvorene
vyvracal uèenie o Boom vyvolení, hneï
by sme to spozorovali a zavrhli by sme
jeho slová. Keï ale niekto kladie vyvolenie na nepravé miesto, tak nie sme takí
rozhodní. Toto je na kodu Boej pravde
¾udským duiam.
Kde je teda pravé miesto
uèenia o vyvolení?
V Boom dome, ktorým je Jeho cirkev.
Urèené je na utvrdenie veriacich, ktorí
tvoria tento dom. Nepriate¾ kladie túto
pravdu mimo tohto domu, a tak sa stáva
pre mnohé túiace due kameòom úrazu.
H¾a, tu sú slová jedného z nich: Keby
som len vedel, e som bol vyvolený, ve¾mi by som sa z toho teil. Potom by som
si mohol smelo privlastni ovocie Kristovej smrti. Mnohí takto zmý¾ajú, i keï
to nepovedia. Toto je nesprávne pouívanie tejto poehnanej pravdy, ktorú im
nepriate¾ kladie do cesty ako kameò
úrazu. Kadá h¾adajúca dua nech si
uvedomí, e ovocie Kristovej smrti je
ponúkané strateným hrienikom a nie
vyvoleným ¾uïom. Hrienik má pozna
svoj stratený stav, uveri evanjeliu a dosiahne spasenie. Taká je nevyslovite¾ná
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milos Boia. Prv ako poznám uèenie
Podobne písal aj Pavol skrze Ducha:
o Boom vyvolení, mám prija Boie spaVerné je to slovo a hodné kadého
senie skrze Kristovu smr. Toto spasenie
prijatia, e Kristus Jei priiel spasi
je mojím zadarmo ako slhrienikov, z ktorých prvý
Verné je to slovo
neèné lúèe, plné ako more
som ja. (1Tm 1,15) Tu rova hodné kadého prijatia,
a isté ako Boí trón. Boh mi
nako niet zmienky o nejae Kristus Jei priiel
ho ponúka ako stratenému
kom oprávnení pre dosiahspasi hrienikov,
hrienikovi, nie ako vyvonutie spasenia. Keï Kristus
z ktorých prvý som ja.
lenému èlovekovi. Keï ho
priiel na svet spasi hrie(1Tm 1,15)
prijmem, tak sa mi stalo dônikov a ja sa uznávam za
kazom môjho vyvolenia. Vediac bratia,
hrienika, tak som oprávnený prija tento
milovaní od Boha, vae vyvolenie. Ledar Boí. Keby bolo napísané, e Kristus
bo nae evanjelium, ktoré sa vám
priiel na svet spasi vyvolených, tak by
zvestovalo, nezálealo iba v slove, ale
som musel nejako dokáza, e som vyaj v moci a vo Svätom Duchu a v mnovolený a len potom by som mal nárok na
hej istote. (1Ts 1,4-5)
spasenie. Niè také vak v Písme niet.
Vyvolenie nie je dôvodom prijatia
Lebo Syn èloveka priiel h¾ada a spaspasenia. Naopak, prijatie spasenia je
si to, èo bolo zahynulo. (Lk 19,10)
dôkazom vyvolenia. Ako sa má hrieÈi to nie som práve ja? Keï k Pánovi
nik presvedèi o svojom vyvolení? Ako
vzhliadam ako taký, tak i ja môem poveto zistí? To je Boie zjavenie, ktoré môda: Ktorý si ma zamiloval a vydal
e dosiahnu len vierou. Nikde v Písme
sám seba za mòa. (G 2,20) Zomrel za
ale nie je reè o tom, e by poznanie o vymòa, ako by som bol jediným hrienikom
volení muselo predchádza prijatiu
na svete. Boh vykonal vetko. H¾a, ako
Boieho spasenia. Mojím jediným oprávslávne zaznieva jeho prehlásenie: Lebo
nením k dosiahnutiu spasenia je to,
Kristus, keï sme ete boli slabí, ete
e som úbohý stratený hrienik. Keby
za èasu zomrel za bezboných...Ale
som ho chcel dosiahnu inou cestou,
Boh tak dokazuje svoju lásku naproti
tak odstraòujem starý medzník z jeho
nám, e keï sme my ete boli hrienikmiesta a v tej chvíli sa mi stáva kamemi, Kristus zomrel za nás...Lebo ak
òom úrazu. Toto je prinajmenom ve¾mi
vtedy, keï sme boli nepriate¾mi boli
nemúdre.
sme zmierení s Bohom skrze smr
Viac ako nemúdre, lebo je to otvorené
jeho Syna... (R5,6-10)
odporovanie Boiemu slovu. Pán Jei
Je tu nieèo, èo by nasvedèovalo, e
prikázal svojim uèeníkom, aby kázali toto:
hrienik nemá právo prisvoji si ovocie
Iïte po celom svete a káte evanjeliKristovej smrti? Niè takého! Som bezum kadému stvoreniu. (Mk 16,15) Je
boný? Za takých zomrel Kristus! Som
tu zmienka o vyvolení? Je tu nejaká
hrienik? Takým Boh dokázal svoju lásku!
výzva k tým, ktorí poèúvajú, aby najprv
Som Boím nepriate¾om? Takých Boh
vyrieili otázku svojho vyvolenia? Nikdy
zmieril sám so sebou skrze smr svojho Synie! Celý svet a kadé stvorenie, sú
na! Tu je vetko jasné ako slneèné svetlo.
slová, ktoré odstraòujú z cesty kadý
Toto uèenie odstraòuje z cesty vetky kakameò úrazu. Pod¾a toho prehlásenia je
mene úrazu, ktoré tam kladú teologickí
spasenie také prístupné ako vzduch,
mudráci. Usvedèený a kajúci hrienik doktorý vdychujeme a to pre vetkých ¾udí.
sahuje úplné, vo¾né a veèné spasenie.
Zákon bol pre urèitý národ a kraj, ale
Niekto sa mono opýta: Èi vy ale úplevanjelium je pre celý svet a kadé
ne zavrhujete uèenie o Boom vyvolení?
stvorenie.
To nie! My ho len kladieme na pravé miesto.
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Chceme, aby bolo medzníkom a nie kameòom úrazu. Evanjelista nemá káza vyvolenie. Pavol ho nekázal. Uèil síce o vyvolení, ale kázal Krista. V tom je rozdiel.
Nemôe by evanjelistom ten, kto uèenie
o vyvolení kladie na nepravé miesto. Ve¾ké kody spôsobili ¾udia, ktorí namiesto
Krista kázali vyvolenie. Také kázanie neprebudí ¾ahostajných hrienikov a h¾adajúce due naplní neistotou a strachom.
Povinnosou kadého evanjelistu je
káza dokonalú Boiu lásku, dostatoènos Kristovej obeti a vierohodnos svedectva Svätého Ducha. Také kázanie je
jasné. V òom je ponúkané úplne vo¾né
spasenie, ktoré je pevné ako piliere, na
ktorých spoèíva Boí trón. Evanjelium je
zjavenie Boieho srdca, ako bolo vyjadrené v Kristovej smrti a potvrdené svedectvom Svätého Ducha.

Môe hrienik vedie nieèo o Boích
skrytých úmysloch? Nemôe! Èi teda to,
èo je skryté a neprístupné má by príèinou zavrhnutia toho, èo je zjavné a odkryté? Preèo pohàda tým, èo sa môe pozna kvôli tomu, èo pozna nemôeme?
Keï ¾udia chcú veri, potom neh¾adajú
príèinu k nevere. Ale ¾udia nechcú veri
Bohu. Zavrhujú jasné Boie svedectvo
kvôli tomu, e nerozumejú skrytým
Boím uzneseniam. Aké bláznovstvo!
Aká zaslepenos! Aký to hriech!
Preto namiesto toho, aby sme sa trápili otázkou, èi som vyvolený, môem
spoèíva v dokonalej Boej láske, v dostaèujúcom Kristovom diele a v neklamnom svedectve Svätého Ducha. Sú aj iné
kamene úrazu v ceste Boieho ¾udu.
Odstraòujme ich z cesty a upevòujme
staré medzníky tam, kde ich postavil Pán.

Ján Siracký

níkov dvor, kde mal sklad palivového
dreva, metrovicu. Tento mu sa po chvíli
vrátil medzi debatujúcich pochybovaèov
a zvolal: Áno, je obrátený! Ako to vie?
pýtali sa ho. Bol som zmera jeho metrovicu, ktorú vèera napílil a je ozaj meter
dlhá.
Tento dôkaz umlèal pochybujúcich
¾udí. Jeho skutky hovorili presvedèivo.

Cestou ivotem 1966, 28.5.

LAKOMÝ OBCHODNÍK
Vrá sa do svojho domu a rozprávaj,
aké ve¾ké veci ti uèinil Boh. Lk 8,39
¼udia, ktorí uverili v Pána Jeia, dosiahli
odpustenie hriechov a spasenie. Stali sa
novými ¾uïmi, boli znovuzrodení. Títo
¾udia musia vak skutkami dokazova, e
sa stali úèastnými takej milosti. Z náho
textu vidíme, ako Pán Jei jedného
takého posiela, aby svojim domácim
a známym povedal, aké ve¾ké veci mu
uèinil Pán. Áno, úèastníkom Jeho milosti
Pán hovorí: A budete mi svedkami!
V istej dedine bol lakomý obchodník,
o ktorom kadý vedel, e nedovaoval
a nedomeriaval predaný tovar. Váený
tovar dával o pár dekagramov ¾ahí,
metrový o pár centimetrov kratí. ¼udia to
vedelia hnevali sa naòho. Jedného dòa
sa po dedine rozniesla zves, e sa obchodník obrátil. ¼udia o tom ve¾mi pochybovali. Jeden mu sa vak bez slova
vzdialil spomedzi ¾udí a iiel na obchod-

Ján Siracký

Cestou ivotem 1966, 17.7.

PRÍVETIVÝ
A sluha Pánov... má by prívetivý
ku vetkým. 2Tm 2,24
Pán Jei, ten dokonalý Boí sluha, bol
stále prívetivý. Ráno i veèer, v hlade
i v smäde, v búrke i v peknom poèasí,
k nepriate¾ovi aj k priate¾ovi, k chudobnému i k bohatému, k vysokému i k nízkemu. Z Neho nevyla nikdy iba nejaká formálna màtva prívetivos. I Jeho uèeníci
povedali: Videli sme Jeho slávu, plnú
milosti a pravdy. V Òom bola láska, ktorá
prevyuje ná rozum. On je ten najkrají,
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najprívetivejí, najväèieho milovania
hodný v celom vesmíre. Tajomstvo Jeho
charakteru je vyjadrené v Boom prehlásení: Toto je ten môj milovaný Syn,
v ktorom sa mi za¾úbilo. On bol príjemnou vôòou svojmu Otcovi, lebo svoju
vô¾u cele podriaïoval Otcovej vôli. Uòho
nebolo nijakej horkosti alebo odporu.
Z Neho prúdila iba sladkos Boej lásky.
Nu aj v tejto veci pre nás platí Jeho
výzva: Uète sa odo mòa! Ako to máme
dokáza? Sname sa osladzova vetko
horké vôkol seba. Úbohí kresania, ktorí
budia dojem, akoby stále jedli citróny. Títo
majú ve¾kú vinu na tom, e sa ¾udia neobrátia k Pánu Jeiovi. Pod¾a ich kyslého
a horkého vzh¾adu súdia aj kresanské
uèenie i samotného Krista. Nu sluha
Pánov má by prívetivý vo vetkom.

Ján Siracký

Cestou ivotem 1966, 9.6.

PÝCHA A SEBECTVO
A povstal medzi nimi aj svár o tom,
ktorý z nich zdá sa by väèím. Lk 22,24
koda, e sa taký svár vyskytne i dnes
medzi Pánovými uèeníkmi! Nemusí pritom ani odznie slovo väèí, a predsa je
zrejmé, e podstatou sporu je práve ono.
Pripusme, e v naom duchovnom ivote je mnoho kvasu sebectva, ktorý nás
nakváa. Èasto h¾adáme pre seba výhody, chválu a povýenos, ale iba tak nenápadne. Niè tak ako v nás nezomiera,
ako pýcha a sebectvo. Èlovek je taký, e
i keï z neho strhneme viaceré vrstvy
sebectva, zostane ho na òom ete dos.
Keï sa zbavíme samospravodlivosti,
zostane v nás sebadúfanie. Keby sme sa
aj toho zbavili, zostane v nás samo¾úbos. A keï si myslíme, e sme sa aj
toho zbavili, zostane v nás svojvô¾a. A keby sme sa aj tej zbavili, zostane v nás
samochvála a namyslenos na svoju
pokoru. Len keï toto poznáme, túobne

voláme: Skry predo mnou moje ja, daj,
aby som iba Krista il. Màtvi vo mne moje
zlé sklony, nech nezostane vo mne
iadny zamilovaný hriech!
Takto sa vyhneme podobným hádkam. Len keï budeme zostáva v Pánovej blízkosti, zostaneme malými, a tí
nevedú taký spor.

Vo¾ne upravil Josef Kurz

Ze slov pravdy a lásky, èíslo 3.-4., marec 1940

BÁJKA O BIBLII
Bájka je vymyslený príbeh, kde sa veci
správajú ako ¾udia.
Bola raz jedna Biblia, ktorá sa nauèila
èíta a písa. A tak ju napadlo, e by si
mohla zaèa vies denník a zaznamenáva v òom svoje príbehy! Predsavzaté 
 vykonané! Denník rástol a rástol, a sa
z neho stala objemná kniha. Nemôeme
ju preto opísa celú, ale vybrali sme z nej
len èas, ktorá obsahuje udalosti jedného
roku. Preèítaj si ich, milý èitate¾, bude a
to zaujíma:
15.január. V prvý deò tohto studeného mesiaca dozrelo v dui môjho terajieho pána  mladého uèeníka  ve¾ké
predsavzatie. S¾úbil si, e ma bude denne èíta, aby bol so mnou hotový do
konca roka. Prvý týdeò som skutoène
bola denne v jeho rukách. Potom prestal,
a tak u asi týdeò odpoèívam na jeho
kninici.
2.február. Zo svojho vyvýeného
miesta na kninici pozorujem ako z rozh¾adne okolo seba neobvyklý ruch. Èo
to? Robí sa ve¾ké upratovanie. Aj ja som
bola vyruená zo svojho pokoja. Berú ma
do rúk, nadvihujú, posúvajú, stierajú zo
mòa a okolo mòa prach a zase ma kladú
na moje miesto.
11.február. Dnes ráno si na mòa môj
pán zrazu spomenul. Vyh¾adal nieko¾ko
známejích miest z listov Timotejovi
a potom som ho doprevádzala do detskej besiedky. Je nede¾a. Hovoril k deom
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a dával im za vzor Timoteja. Ako je vraj
dôleité od detstva pozna Sväté Písmo.
Aká je to vraj milos a prednos sýti sa
mnou ako chlebom od mladosti. Nechcem veri svojim uiam. Preèo ma teda
môj pán tak zanedbáva, keï iným radí,
aby ma milovali? Môj pán pekne hovoril,
ale neupútalo to. Bolo to chladné ako
svetlo Mesiaca.
9.marec. Opä ve¾ké upratovanie.
Opakujú sa presne tie isté udalosti ako
2.februára.
13.apríl. Èo sa to deje? Môj pán ma
vzal zas po dlhej dobe do rúk. Usilovne
h¾adá niektoré miesta, no nemôe ich
nájs, aj keï je kadé z nich stále na tom
istom mieste. Berie na pomoc akúsi
hrubú knihu. Poèkajte, aha, na jej obale je
nápis  Biblická konkordancia. Je tu ete
stoh iných kníh. Èítam ich mená: Biblický
slovník, Biblická chronológia, Námety
k preslovom, Príklady a podobenstvá a
tie ïalie u, ia¾, nedovidím preèíta.
Silná konkurencia. Môj pán si z nich nieèo
vypi-suje. Obèas siahne aj po mne, keï
potrebuje nejaký citát.
14.apríl. Je veèer. Som so svojím pánom vo ve¾kej miestnosti, ktorej sa hovorí
Kresanské zhromadenie. Môj pán
káe. Ale je ve¾mi nepresvedèivý. H¾adá
vhodné slová, aj keï je inokedy ve¾mi
výreèný. Na èele mu vyráa lepkavý pot.
Je mi ho zo srdca ¾úto. Ako rada by som
mu pomohla z núdze. Volám na neho:
Ká Krista! Evanjelium musí by ako
blesk z neba, ktorý udrie a zapáli. Nechaj
to rozprávanie o tom, akí by mali by
¾udia. To nikomu neprospeje! Márne! Môj
hlas je príli tichý a jemný pre nevnímavé
ui môjho pána.
1.júl. Dlho som odpoèívala na polici.
Iba èo dovtedy zo mòa nieko¾kokrát utreli prach. Dnes je tu opä èulý ruch. Môj
pán sa chystá na dovolenku. Nezabudne
na mòa? Nezabudol! Berie ma do ruky a ukladá do kufra. Ale beda! Moja rados
bola predèasná! Strieda ju zármutok.
Ocitla som sa v tesnej blízkosti s bez-

KRESAN
bonou svetskou spoloènosou. Sú tu aj
iné knihy. Nieko¾ko románov, jedna detektívka...To sú moji spoloèníci. Je mi smutno a clivo. Preèo som radej nezostala
na polici!
30.júl. Ete stále leím v kufri, aj keï
ostatné veci, aj knihy, sú od prvého dòa
dovolenky vybalené.
15.september. U dlhí èas som na
svojom starom mieste. Dnes ma môj pán
zase berie do ruky. Píe list milému priate¾ovi, ktorému zomrela manelka. Vyberá slová plné útechy a zostavuje z nich
dlhý dopis.
24.december. Môj pán má vianoènú
dovolenku. Nie je dos ¾adu ani snehu,
nedá sa korèu¾ova ani lyova. Nudí sa.
Náhle si spomenul na mòa. Vzal ma,
oèistil od prachu, otvára ma, ale neèíta.
Jeho oèi h¾adia zamyslene do dia¾ky.
Naraz poèujem jeho hlas: Od 1.januára
zaènem pravidelne èíta a vydrím za
kadú cenu. Je mi smutno. Viem dopredu, ako to skonèí. Keby mal so mnou úprimný zámer, zaèal by ma èíta ete dnes...
To je koniec naej bájky,
èie vymysleného príbehu,
kde sa veci chovajú ako ¾udia.
Ale je ten príbeh naozaj len vymyslený?
Èo by rozprávala tvoja Biblia,
keby dokázala písa a hovori



E. H. Broadbent

Køesanská roèenka 1936

CUDZINCI A PÚTNICI
...nepremôu ju brány ríe smrti.
Mt 16,18
Táto naa správa o niektorých neskorích udalostiach je zostavená z rôznych
pra-meòov a ukazuje, e existovala trvalá
postupnos cirkví, èie zborov èi zhromadení, pozostávajúcich z veriacich, ktorí
si urèili kona pod¾a uèenia Nového
Zákona. Táto postupnos sa nemusí
viaza na jedno a to isté miesto. Èasto
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boli také cirkvi rozptýlené alebo zanikli,
ale im podobné vznikli na iných miestach
sveta. Styèné body so veobecnými dejinami sú uvedené tam, kde napomáhajú
lepiemu pochopeniu súvislostí.
Tie sa zmieòujeme o niektorých
duchovných prúdoch, ktoré síce neviedli
k utvoreniu cirkví pod¾a novozákonného
vzoru, ale predsa vrhajú svetlo na hnutia,
ktoré viedli k ich zakladaniu.

Zaèiatky r.29  100
Nový Zákon je vhodný
aj pre súèasné pomery
Nový Zákon je dôstojným ukonèením
Starého Zákona. Je to jediné vhodné
zakonèenie, ku ktorému mohli smerova
zákon a proroci. Nový Zákon ich neodstraòuje, ale obohacuje, napåòa a nastupuje na ich miesto. Sám v sebe má ráz
úplnosti a podáva zjavenie, ktoré je prispôsobené vetkým ¾uïom vetkých èias,
teda nielen kusé poèiatky nového obdobia, ktoré by vyadovali sústavné zdokona¾ovanie a zmeny, aby to vyhovovalo
poiadavkám meniacich sa èasov. Pán
Jei Kristus nám nemôe by popísaný
lepie, ne ako je v tyroch evanjeliách
a dôsledky pravdy, ktoré plynú z Jeho
smrti a vzkriesenia, nemôu by predkladané vierohodnejie, ako sú v listoch.
Starý a Nový Zákon
Starý Zákon popisuje vznik a vývoj
Izraelského ¾udu, skrze ktorý Boh vo svete zjavoval sám seba, kým nepriiel
Kristus. Nový Zákon zjavuje Kristovu
Cirkev, ktorá sa skladá zo vetkých, ktorí
sú znovuzrodení prostredníctvom viery
v Boieho Syna a sú úèastníkmi Boieho
a veèného ivota (J 3,16).
Kristova Cirkev a cirkvi Boie
(miestne zhromadenia)
Pretoe tento útvar  celá Kristova Cirkev
 nie je moné vidie celý a nemôe sa
prejavova iba na jednom mieste, pretoe
jeho mnohé údy sú u s Kristom a ostat-
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ní sú rozptýlení po celom svete, je mu
urèené, aby bol známy a vydával svedectvo prostredníctvom cirkví Boích,
zborov èi zhromadení na rôznych miestach a v rôznych dobách. Kadá taká
cirkev sa skladá z tých uèeníkov Pána
Jeia, ktorí sa na danom mieste zhromaïujú v mene Pána Jeia Krista.
Takým je zas¾úbená Pánova prítomnos
uprostred nich a Svätý Duch sa prejavuje
rozmanitým spôsobom vetkými jej údmi
(Mt 18,20; 1Kor 12,7).
Kadá z týchto cirkví, zborov èi zhromadení je v priamom spojení s Pánom,
od ktorého sa jej dostáva jej zvrchovanos a ktorému je zodpovedná (Zj 2 a 3).
Neexistuje najmení pokyn, e by jedna
cirkev mala dohliada na druhú alebo e
by mal by utvorený organizovaný zväz
cirkví, ale ich spája úzke osobné obecenstvo (Sk 15,36).
Hlavnou úlohou cirkví je íri na svete
známos evanjelia resp. dobrú zves
o spasení. To prikázal Pán pred svojím
vystúpením na nebesia a zas¾úbil da
Svätého Ducha ako moc, v ktorej mala
by táto úloha splnená (Sk 1,8).
Skutky apotolov
 vzor pre prítomnos
Udalosti v dejinách cirkví za doby apotolov boli vybrané a spísané v knihe
Skutkov apotolov takým spôsobom, aby
boli príkladom pre Cirkev. Opustenie
tohto vzoru malo vdy zhubné následky
a vetky prebudenia a oivenia boli vdy
spôsobené nejakým návratom ku vzoru
a zásadám obsiahnutým v Písmach.
Letnice a vytvorenie
miestnych zhromadení (cirkví)
Od Letníc sa evanjelium rýchlo írilo.
Mnohí idia, ktorí ho poèuli na sviatok
v Jeruzaleme, keï bolo kázané po prvý
raz, ho niesli do rôznych èastí sveta, kde
bývali. Aj keï Nový Zákon podáva podrobné správy iba o misijných cestách
apotola Pavla, cestovali aj ostatní apotolovia do ïalekých oblastí, kázali a za-
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kladali miestne zhromadenia. Vetci, ktorí uverili, boli Kristovi svedkovia. A tak tí,
ktorí sa rozpàchli, preli kadý svojou
stranou a zvestovali Slovo. (Sk 8,4)
Okolnos, e sa tvorili zhromadenia
(cirkvi), tam kde bolo aj len nieko¾ko málo
veriacich, dodala dielu stálos a pretoe
kadé zhromadenie (miestna cirkev) bolo od poèiatku vedené k bezprostrednej
závislosti na Svätom Duchu a zodpovednosti oproti Kristovi, stalo sa strediskom
pre írenie slova ivota. Novovzniknutému
zhromadeniu (cirkvi) v Tesalonikách bolo
hovorené: Lebo od vás sa rozhlásilo
slovo Pánovo nie len v Macedónii
a v Achaji, ale aj na kadom mieste sa
rozniesla vaa viera v Boha, take nám
netreba niè hovori. (1Ts 1,8) I keï
iadne zhromadenie (cirkev) nebolo
závislé na nejakej organizácii alebo
zväze cirkví, predsa bolo udriavané
úzke obecenstvo s ostatnými cirkvami;
spojenie, ktoré bolo oivované èastými
návtevami bratov slúiacich Slovom
(Sk 15,36). Pretoe zhromadenia sa konali v súkromných domoch, v akýchko¾vek miestnostiach, ktoré sa dali prenaja,
alebo pod írym nebom, neboli potrebné
zvlátne budovy. Toto zapojenie vetkých
údov do sluby, táto pohyblivos a neorganizovaná jednota, dovo¾ujúca rozmanitos, ktorá zdôrazòovala iba zväzok
spoloèného ivota v Kristovi a vlastníctvo
toho istého Ducha Svätého, pomohli
zhromadeniam (cirkviam) preèka prenasledovania a vykonáva svoju úlohu:
prinies celému svetu zves o spasení.
Synagógy a miestne
zhromadenia (cirkvi)
Podobnos a spojitos medzi synagógami
a cirkvami, kresanskými zhromadeniami, je zrejmá. Pán Jei sám Seba postavil ako stredobod kadej z cirkví, ktoré
sú rozptýlené po celom svete, keï hovoril: Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromadení v mojom mene, tam som ja
v ich strede (Mt 18,20) a dal im Písmo
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za neznièite¾ného vodcu. Z toho dôvodu
sa ukázalo nemoným vyhubi cirkvi. Keï
boli znièené na jednom mieste, objavili sa
opä na iných miestach.
Rozptýlenie idov
idia v rozptýlení boli ve¾mi horliví v írení
známosti pravého Boha medzi pohanmi.
Ich svedectvom sa obrátil znaèný poèet
k Bohu. V treom storoèí pred Kristom bol
preloený Starý Zákon z hebrejèiny do
gréètiny, zvaný Septuaginta, a pretoe
v tamtej aj nasledujúcej dobe bola gréètina hlavným dorozumievacím prostriedkom medzi národmi. Týmto prekladom
vznikol znamenitý nástroj, ktorým mohli
by pohanské národy oboznamované
so Starým Zákonom. Vyzbrojení týmto
prekladom, vyuívali idia k tomuto dobrému dielu ako synagógy, tak obchodné
styky.Jakob, brat Pánov, povedal: Lebo
Moji má od dávnych pokolení po
mestách tých, ktorí ho hlásajú, a èíta
sa po synagógach kadú sobotu.
(Sk 15,21) Tam prichádzali Gréci a iní,
obakaní hriechmi a bremenom pohanov, zmätení a neuspokojení svojimi filozofickými názormi a pri poèúvaní zákona
a prorokov dochádzali k známosti jediného pravého Boha.
V synagógach bola sloboda sluby.
Pán Jei v nich obyèajne uèil  A priiel do Nazaretu, kde bol odchovaný,
a voiel, pod¾a svojej obyèaji, v sobotný deò do synagógy a vstal, aby preèítal. (Lk 4,16) Keï priiel Barnabá a Pavol na svojej ceste do Pisídskej Antiochie,
voli do synagógy a posadili sa. A po
preèítaní zákona a prorokov poslali
k nim predstavení synagógy a kázali
poveda: Muovia bratia, ak máte
nejaké slovo napomenutia pre ¾ud,
hovorte! (Sk 13,15)
Prvotné cirkvi tvorené zo idov
Keï priiel Kristus, Mesiá, naplnenie
nádeje a svedectiev Izraela, uveril v Neho
ve¾ký poèet idov a náboných pohanov
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a medzi nimi sa utvárali prvé miestne
zhromadenia (cirkvi).
idia zavrhujú Krista
Vládcovia ¾udu vak iarlili na Toho, ktorý
bol zas¾úbeným semenom Abraháma
a najväèím z Dávidových synov, a závideli pohanom úèas na cirkvi a poehnaní, ako sa to hlásalo v evanjeliu.
Preto zavrhli svojho Krá¾a a Vykupite¾a,
prenasledovali Jeho uèeníkov a ili ïalej
svojou cestou v temnosti bez Spasite¾a,
ktorý bol im prvým daný ako výraz Boej
lásky a zachraòujúcej moci.
idovské náboenstvo
Pretoe cirkev sprvoti vznikala v idovských kruhoch, boli idia jej prvými
protivníkmi. Ale skoro sa rozírila ïalej
a keï sa obracali ku Kristovi pohania,
prila do rozporu s gréckymi názormi
a rímskou mocou. Na Kristovom kríi bola
napísaná Jeho obaloba v hebrejèine,
gréètine a latinèine (J 19,20) a v oblasti
duchovnej a politickej moci týchto troch
jazykov zaèala cirkev trpie a tie získava prvé víazstvá.
idovské náboenstvo ohrozovalo
cirkev nielen fyzickými útokmi, ale zvlá
a vytrvalejie tým, e kresanov uvádzalo
pod zákon. Proti takému upadnutiu spä
poèujeme odporova Pavla v liste Galaanom: ...pretoe zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niktoré telo, ...ale
skrze vieru Jeia Krista. (G 2,16) Zo
Skutkov apotolov a z listu Galaanom
vidíme, e prvé váne nebezpeèenstvo,
ktoré hrozilo cirkvi, zálealo v tom, e
bude vtesnaná do medzí idovskej sekty
a stratí tak svoju moc a slobodu prinies
celému svetu známos Boieho spasenia
v Kristovi.
Grécka filozofia a rímska moc
odporujú cirkviam
Grécka filozofia, ktorá h¾adala nejakú
teóriu o Bohu, nejaký výklad prírody a ivotné vodítko, mala vplyv na vetky ná-
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boenstvá a celé myslenie, nech prichádzalo z Grécka alebo z Ríma, z Afriky
alebo z Ázie. Povstávala jedna g n o s i s
èie známos, jeden filozofický systém po
druhom a stával sa predmetom horlivých
diskusií. Najväèiu èas gnostických systémov èerpala z rôznych zdrojov, spájala
pohanské a idovské, neskôr kresanské
uèenie a prax. Stúpenci týchto systémov
premý¾ali o tajomstvách, ktoré boli pre
zasvätených základom pre vonkajie
formy pohanských náboenstiev. Èasto
hlásali existenciu dvoch bohov alebo
princípov; svetla a tmy, dobra a zla. Hmota a vidite¾né veci sa im zdali by výsledkom moci temnosti a pod jej doh¾adom.
Èo bolo duchovné, pripisovali vyiemu
bohu. Tieto pekulácie a filozofie boli
podkladom mnohých bludných uèení, ktoré vnikali od najrannejích dôb do cirkvi
a ktoré sú vyvrátené neskorími spismi
Nového Zákona, zvlá listami Pavlovými
a Jánovými. Ete viac ne samotné bludy
vak ohrozili cirkev prostriedky, ku ktorým
sa uchy¾ovala, aby èelila týmto útokom
a zachovala jednotu uèenia. Lebo tejto
obrane vïaèí za svoj vznik biskupská
moc a vláda spolu s kòazským systémom, ktorý tak skoro a tak váne zaèal
meni ráz cirkví.
Rímska ría bola postupne vtiahnutá do útoku na cirkvi. V tomto útoku
vynakladala príleitostne svoju celú moc
a zvrchovanos, aby vyhubila a znièila
cirkvi.
Asi v roku 65 bol usmrtený apotol
Peter a asi dva roky neskôr apotol Pavol, obaja v Ríme. Znièením Jeruzalema
roku 70 sa len podèiarkla skutoènos,
e cirkviam nebola daná vidite¾ná hlava
èi centrum na zemi.
Sväté Písma ukonèené
Neskorie zakonèil apotol Ján Písma
Starého a Nového Zákona dôstojným
ukonèením vetkého, èo predchádzalo,
keï napísal svoje evanjelium, svoje listy
a Zjavenie.

blok 4 + ob..qxd

12.10.2005

23:15

Page 16

16

KRESAN

Ján Siracký

Cestou ivotem 1966, 27.2.

NEVYÈERPATE¼NÁ STUDÒA
H¾a, ruka Hospodinova nie je prikrátka, aby nemohla zachráni. Iz 59,1
Istý chlapec stál pri dedinskej studni
a pooroval mnostvo ¾udí, ktorí z nej èerpali vodu. Odrazu mal obavu, e tí ¾udia
vyèerpajú vetku vodu zo studne. V jedno
ráno, prv ako ¾udia zaèali prichádza po
vodu, spustil sa do studne a nad hladinou
vody urobil èiarku. Veèer, keï u nikto
neprichádzal po vodu, znovu sa spustil
do studne, aby zistil, ko¾ko vody z nej
ubudlo. Bol ve¾mi prekvapený, keï videl,
e hladina je práve na jeho znaku, ktorý
tam ráno urobil.
Toto je krásny obraz Krista, o ktorom
èítame: Lebo v Òom prebýva vetka
plnos bostva telesne (Kol 2,9), v Òom,
ktorý stvoril vesmír duchom svojich úst
( 33,6). Na Jeho pleciach spoèíva vláda
vetkých vecí. Jeho meno je Predivný.
Jeho krv oèistila mnohých ¾udí od hriechov a predsa nestratila svoju oèisujúcu a výkupnú moc (1J 1,7). plnosti Jeho
milosti èerpajú nespoèitate¾né zástupy
veriacich a predsa z nej neubúda. Je
na nás veriacich, aby
sme
stále
èerpali z tejto plnosti pre
seba i pre
svojich blínych. Nebojme sa, Jeho
plnos nebude nikdy
vyèerpaná.
Jeho ruka
nie je prikrátka, aby
nemohla zachráni

v. d. K

Ze slov pravdy a lásky, roè.VI., èíslo 8-9, september 1922 a èíslo 10-11, november 1922

DUCH SVÄTÝ,

ktorý prebýva v nás 2Tm 1,14
V 1.kapitole Skutkov je opísaná udalos,
v ktorej boli uèeníci naposledy s Pánom
po Jeho zmàtvychvstaní. Videli Ho vystupova hore do neba. Ich oèi Ho sprevádzali. Èo ich viac mohlo púta k svetu
a jeho veciam, keï On opustil svet? A ili
do vrchnej dvorany, kde oddelení od
sveta zotrvávali jednomyse¾ne na modlitbe a pod¾a Pánovho slova oèakávali
na zas¾úbenie Svätého Ducha.
Tak nastali Letnice (pozn.Letnice,
gr.pentecoste znamená 50.deò¡). V poradí idovských sviatkov boli Letnice
slávnosou týdòov a nazývali sa rôzne:
slávnosti atvy (2M 23,16), dòom prvotín (4M 28,26) v ktorom bola obetovaná nová suchá obe (3M 23,16-22).
Teraz si vezmime Písmo a vimnime si
zaèiatok druhej kapitoly Skutkov. Hlavným
obsahom prvej kapitoly je: Pán opúa
zem a vstupuje do neba. Obsahom zaèiatku druhej kapitoly je: Svätý Duch
opúa nebo a zostupuje na zem.
To prvé, èomu venujeme pozornos je
to, e veriaci boli v ten deò Letníc vetci
jednomyse¾ne spolu na jednom mieste
(Sk 2,1). Vo veri druhom sa nám oznamuje, e zrazu povstal zvuk z neba a naplnil celý dom, kde sedeli. Vetci v dome
boli ako celok pokrstení v Duchu, ktorý
naplnil dom, Presne tak, ako keï voda
vnikne do lode a pochová vetkých, ktorí
sú v nej. Toto musel by podivuhodný
okamih pre uèeníkov, keï boli pod¾a slov
Pána Jeia naraz, vetci, pohrúení do
Svätého Ducha - pokrstení.
Tak ako veriaci, ktorý sa necháva
pokrsti, je pri krste ponorený do jedného
ivlu, do vody, tak sa stalo i tu v túto hodinu krstu Svätým Duchom so vetkými
veriacimi: boli skrze jedného Ducha spo-
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jení v jedno telo: Lebo i v jednom Duchu my vetci sme pokrstení v jedno
telo, buï idia, buï Gréci, buï sluhovia, buï slobodní, a vetci sme napojení v jedného Ducha. (1Kor 12,13)
Teraz prichádzame k tretiemu veru
druhej kapitoly. Tu nachádzame inú novú
udalos. Uèeníci postrehli úplne nový
úkaz. A ukázali sa im rozde¾ujúce sa
jazyky ako èo by jazyky ohòa, a sadol
na jedného kadého z nich. Jeden
kadý z nich osobne obdral teraz
Svätého Ducha  aby v nich trvalo prebýval a zostával.
Vimnime si to ete raz: Vo veri 1 a 2
stojí v popredí celok veriacich (vetci
spolu). Jednotlivec neprichádza do úvahy! Oproti tomu v 3.veri sú v popredí jednotlivé osoby (na kadom u nich). Prvá
udalos  krst v.1 a 2 veri  bol vykonaný
na celku, sume vetkých veriacich. Druhá
udalos  dar Svätého Ducha v.3.veri 
 sa týkal veriacich jednotlivo, osobne.
V spojení s týmito dvomi udalosami
nám 4.ver podáva správu o mocnom
pôsobení Svätého Ducha v nádobách,
v ktorých si urobil svoj príbytok: A zrazu
boli vetci naplnení Svätým Duchom... Toto naplnenie Svätým Duchom sa pri veriacich opakovalo. Ono je
spojené s naou zodpovednosou, pretoe sme napomínaní: Buïte plnení
Duchom. (Ef 5,18)
Naproti tomu v Písme nenachádzame
iadne opakovanie krstu Svätým Duchom alebo daru Svätého Ducha. Jediný
raz sa odohral krst Svätým Duchom na
celku veriacich, tvoriacich z nich jedno
telo, ktoré rastie a do Pánovho príchodu.
A jediný raz obdrí kadý veriaci (ktorý
uverí) osobne Svätého Ducha ako peèa
èi znamenie a ako závdavok ku dòu vykúpenia. Ale naplnenie Svätým Duchom
sa na tých istých osobách opakovalo.
V prvých troch veroch druhej kapitoly
Skutkov máme teda dve udalosti, ktoré sa
odohrali v rovnakú hodinu. Prvá sa týkala
celku, druhá jednotlivcov:

1. Dom bol naplnený Svätým
Duchom a oni boli ako celok
 ...i v jednom Duchu pokrstení
v jedno telo."
2. Jeden kadý z nich obdral
Svätého Ducha nie v podobe
holubice ako sa stalo u Pána,
ale v podobe ohnivého jazyka.
Tieto dve udalosti boli naplnením
dvoch zas¾úbení:
1. e budú pokrstení Svätým
Duchom
2. e obdria dar Svätého Ducha,
ktorý zostane u nich a v nich.
Tieto dve zas¾úbenia sa naplnili
zrána na Letnice.
Musíme si uvedomi, e krst a dar
Svätého Ducha nie je to isté. Obidve udalosti sa síce stali v rovnakej dobe na Letnice, ale napriek tomu sa nesmú zamieòa
a poklada za totoné. Musíme ich rozoznáva, ako rozoznávame pomazanie, zapeèatenie a závdavok Ducha, aj keï sa
tie súèasne stávame úèastnými týchto
poehnaní s darom Svätého Ducha.
Mnoho zmätku a nebiblického zmý¾ania sa spôsobilo tým, e sa tu rozdiel
nerobil. Ak chceme hovori o zoslaní,
darovaní a prijatí, tak nám ani na um
nezíde, aby sme pre tieto skutoènosti
pouívali slovo krst. Vyjadrujeme to, èo
myslíme, primerane a pravdivo  a Boh
nerobí inak. Keï Boh hovorí o krste,
tak má na mysli krst; keï hovorí o zoslaní, darovaní a prijatí Svätého Ducha, tak tým myslí to, èo hovorí. Písmo je
sväté a presné. A tak aj my nemáme
významovo rozdielne slová posudzova
tak, akoby znamenali to isté. Ak ich
zamieòame, sme uvedení do zmätku.
Èo uèí Písmo o krste
Svätým Duchom?
Písmo hovorí len ve¾mi málo o krste
Duchom. Okrem 2.kapitoly Skutkov apotolov, v ktorej nachádzame správu o tejto
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zázraènej udalosti, máme u len sedem
miest v Písme, v ktorých je zmienka
o krste Svätým Duchom.
Na troch miestach (Mt 3,11; Mr 1,8; Lk
3,16) máme svedectvo Jána Krstite¾a,
ktorý prorocky oznamuje, e ten, ktorý
príde po òom, Pán Jei, bude krsti
Svätým Duchom a ohòom.
Na tvrtom mieste (J 1,33) rozpráva
Ján o zjavení, ktoré mu bolo dané o Pánovej osobe: Na koho uvidí zostupova Ducha a e zostáva na òom, to je
ten, ktorý krstí Svätým Duchom.
Piate miesto nachádzame v Skutkoch
1,5. Tu je to sám Pán, ktorý poukazuje
svojim uèeníkom na krst Svätým Duchom
a hovorí im, e sa táto udalos stane
o nie mnoho dní.
ieste miesto je v Skutkoch 11,16.
Tam sa Peter obzerá spä a spomína na
krst Svätým Duchom poèas Letníc.
A rozpamätal som sa na slovo Pánovo, ako hovoril: Ján krstil vodou, ale
vy budete pokrstení Svätým Duchom.
Siedme a posledné miesto (1K 12,13)
nás poúèa o tom, èo sa stalo v krste Svätým Duchom, toti utvorenie tela na zemi:
Lebo i v jednom Duchu my vetci sme
pokrstení v jedno telo, buï idia buï
Gréci buï sluhovia buï slobodní, a
vetci sme napojení v jedného Ducha.
Zisujeme, e es miest poukazuje na
udalos poèas Letníc a jedno miesto na
vnútornú stránku a podstatu tohto krstu.
Ján Krstite¾ bol prvý, ktorý ho predpovedal, potom Pán a neskôr Peter
poukazujú na Letnice, keï sa splnilo toto
proroctvo a Pavol nás poúèa, e vetci
veriaci sú zahrnutí do tohto krstu.
Písmo nám o krste Svätým Duchom
viac nehovorí. Vystihli sme ale håbku tejto
udalosti? Nieèo úplne nové vznikalo na
zemi krstom Svätým Duchom. Zaèala sa
tá stavba, o ktorej hovoril Pán: ...na tej
skale zbudujem svoju Cirkev. (Mt
16,18) Bolo utvorené jedno telo, ktoré
rastie a zahròuje kadého veriaceho a
do Pánovho príchodu.
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Od tejto hodiny prestal by malý zástup veriacich v Jeruzaleme zástupom
jednotlivých veriacich. Od tej chvíle boli
nerozluène spojení v jedno telo a tie
nerozluène spojení s Hlavou tohto tela.
Keï sa onen dom naplnil podivuhodným
silným vánkom z neba, boli pokrstení v túto predtým im neznámu jednotu, ktorá sa
nedá zrui nijakou mocou ani násilím.
Veï Pán o nej povedal: ...a nepremôu
ju brány ríe smrti. (Mt16,18) Nepriate¾
sa môe pokúsi túto jednotu znièi hriechom a roztrkami a to sa mu aj navonok
podarilo, ale jednota samotná utvorená
krstom Svätým Duchom je neznièite¾ná.
Je skutoènosou, ktorá sa nedá znièi,
pretoe je:  ...jedno telo. (Ef 4,4)
Nieèo také predtým neexistovalo.
Enoch, Noach, Abrahám, Moji, Dávid
a iní boli veriaci mui, ktorí ili s Bohom.
Boli to jedinci, ktorí neboli zlúèení v jedno telo, v jednotu a nikdy netvorili s nebeskou Hlavou Kristovo telo. Na nieèo
také ani len nepomysleli; taká mylienka
nemohla vzís v ¾udskom srdci; ale bola
v Boom srdci u pred zaloením sveta.Tento plán ukrytý v Boom srdci Boh
uloil ako tajomstvo do Adama a Evy. Na
to poukazoval Pavol, keï písal do Efezu:
Toto tajomstvo je ve¾ké, ale ja hovorím vzahom na Krista a vzahom na
cirkev. (Ef 5,32; 1M 2,24) Ïalej èítame
v 1M 5,1-2: Toto je kniha rodov
Adamových. V deò, v ktorý stvoril Boh
Adama, uèinil ho na podobu Boha. Mua a enu ich stvoril a poehnal ich a nazval ich meno Adam, v deò, v ktorý boli
stvorení. Samostatnos eny pominula
v jednote so svojím muom: Boh nazval
ich meno Adam (èlovek). Tak je to aj
s Cirkvou Pánovou. Vo svojich ponauèeniach o nej Pavol ukazuje na ¾udské telo
a hovorí: Lebo ako je telo jedno a má
mnoho údov, a vetky tie údy toho jedného tela, hoci ich mnoho, sú jedným
telom, tak aj Kristus. (1K 12,12) Môe
sa vzájomná jednota veriacich a Krista
lepie vyjadri ako týmto pomenovaním,
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v ktorom je vyjadrené úzke a nerozluèné
spojenie? Cirkev je nazvaná menom
Toho, z ktorého povstala!
Tak, ako sa pominie meno eny v mene mua (keï On nazval jej meno Adam),
tak Písmo spája Cirkev s Kristom v jedno
meno: KRISTUS. A apotol to v nasledujúcom veri odôvodòuje: Lebo i v jednom Duchu my vetci sme pokrstení
v jedno telo, buï idia, buï Gréci, buï
sluhovia, buï slobodní a vetci sme
napojení v jedného Ducha. (1K 12,13)
Keï samotné Písmo poukazuje
v krste Svätým Duchom na jedno telo,
na jednu Cirkev  t.j. na Jeho Cirkev, ktorá vtedy povstala, preèo je dnes tak mnoho rozlièných cirkví a odkia¾ sa vzali?
Preèo patrí dnes jeden úd Kristovho tela
jednej a druhý zas onej cirkvi? Nie sme
vetci pokrstení v jedno telo? Preèo sa
táto pravda neuskutoèòuje? Nie je kadá
príslunos k nejakej náboenskej
spoloènosti (denominácii) popretím
toho jedného tela? Keï sme údmi tohto
jedného tela, môeme by ete údmi
nejakého iného tela? Alebo èi môe by
úd spojený s nieèím, s èím nie je spojená
Hlava? Písmo nepozná nijaké iné èlenstvo èi príslunos iba to v tele Kristovom (1K 12,18). Preèo poznáme my iné?
Môe to by Pánovi milé, keï veriaci, ktorí
majú svetlo, chcú svoje èlenstvo v týchto
zvlátnych cirkviach, ktoré Písmo nepozná, ospravedlòova velijakými vý-
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hovorkami? Tieto otázky prepa¾ujú nae
srdce v jeho vzahu k Pánovi a Jeho Slovu. Je moné, e pre nás nastanú váne
a bolestivé boje, ak pôjdeme cestou za
pravdou; je ale lepie by v súhlase s Boím srdcom, i keï v bojoch, ako by spojený s vecami, ktoré sú proti Písmu a ma
pritom hrieny pokoj. Ak som Boou milosou Boím údom Kristovho tela, tak
som ako úd spojený so vetkými údmi
Jeho tela ako v tomto meste, v tejto zemi,
tak aj po celom svete. Kadá iná príslunos alebo èlenstvo je popretie jednoty Boej cirkvi  Kristovho tela.
Naproti tomu ale ona vzácna pravda
o jednote Kristovho tela neruí nau zodpovednos, aby sme odstúpili od kadej neprávosti (2Tm 2,19). Keï nám
Písmo ukazuje cirkev ako jedno telo, tak
nám poukazuje na jednotu vetkých
veriacich a na nau jedinú príslunos
k nej. Ono ale tie hovorí o cirkvi ako
o Boom dome, dome Toho Boha, ktorý
nie je Bohom neporiadku (1K14,33).
V Jeho dome panuje disciplína a poriadok; nie poriadok, predpisy a zriadenie
èloveka, ale poriadok, ktorý je Ním ustanovený. Sme teda zodpovední za to, aby
sme po prvé: úplne zastávali nezruite¾nú
jednotu tela a po druhé: aby sme sa
nezúèastòovali a neuznávali iadne iné
nariadenia okrem tých, ktoré vydal On.
Pokraèovanie v budúcom èísle.

Dr. F. Kiss

Kresan, roèník I. júl 1948, èíslo 7

PRAVÉ DUCHOVNÉ
PASTIERSTVO
Káza a vykonáva pravú pastiersku
slubu sú dve rozdielne veci. Káza je
omnoho ¾ahie ako by pastierom. V naej kresanskej dobe je mnoho kazate¾ov, ale málo pastierov. Kristus je ten
dobrý Pastier. On je kniea pastierov,
ktorý koná svoju prácu skrze svojich

poslaných sluobníkov pastierov. Aké
bolo pôvodné duchovné pastierstvo,
o tom nám hovorí apotol pohanov Pavol.
Èiní to vo viacerých listoch, ale azda
najpodrobnejie v l. liste Tes. 2. kap.,
kde zhàòa hlavné rysy duchovného
pastiera v siedmich bodoch:
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1. Ale ako nás Boh uznal za hodných by poverenými evanjeliom, tak hovoríme,
nie ako takí, ktorí sa chcú ¾úbi ¾uïom, ale Bohu, ktorý skúa nae srdcia. (v. 4)
Toto povolanie nie je od ¾udí, tak ani dozor nad ním nie je ¾udský, ale Boí. Jeruzalemskí kòazi dali Pavlovi povolenie k prenasledovaniu evanjelia, ktoré Boh
rozkázal zvestova. To si Pavol pamätal. Preto sa teraz neusiloval ¾úbi sa ¾uïom,
ale Bohu. Mnohí dnení kazatelia nezvestujú u len èisté evanjelium, ale vysvet¾ujú
mnohé zemské otázky; a to sa mnohým ¾uïom páèi. Ba v mnohom prípade poslucháèi usmeròujú kázeò. Na túto skazu poukazoval u Pavol, keï hovoril o znameniach posledných èasov (1Tm 4, 3). Do pravej pastierskej sluby aj dnes povoláva
Boh verných sluobníkov vnútorným volaním a zveruje im evanjelium. Pavlovo teologické vzdelanie zaèalo na ceste do Damaku, pokraèovalo v ulici, zvanej Priama
v Damaku medzi prenasledovanými kresanmi a skonèilo na Arabskej púti. Pavol
mal len jednu uèebnicu, Písmo Sväté, len jedného profesora, Ducha Svätého. Boh
stále pouíva tento spôsob.
2. Ale hoci sme aj predtým mnoho trpeli a boli pohanení, ako viete vo Filipách,
odhodlali sme sa smele vo svojom Bohu hovori vám evanjelium Boie
v mnohom boji. (v.2.)
Pavol si bol istý, e na pozvanie macedónèana musí prejs aj do Európy, i keï jeho
prvé kázanie na tom meste skonèilo alárom. Na toto prenasledovanie sa vzahujú
citované slová. Napriek vetkému mal Pavol smelos i ïalej zvestova evanjelium.
K viere Kristovej je potrebná smelos. K vydávaniu svedectva o Òom ete viac
smelosti. Nevera môe by nadutá, ale nie smelá.
3. Ale sme boli láskaví medzi vami, ako by kojaca matka nene k sebe
vinula svoje vlastné deti. (v. 7)
Aká starostlivá, podrobná a svojská mohla by Pavlova duchovná sluba medzi
pohanmi. Jeho sluba nepozostávala z povyovania sa, ale v upokojení sa s najobyèajnejími potrebami. Pre duchovnú výivu je potrebné viacej pozornosti a oddanosti ako pre telesnú. Lebo ako mnoho zdravo narodených detí zomrie na zlú
opateru, tak mnohé due zle pochodia pre zlé duchovné vyivovanie.
4. Ale naplnení súc takou túobnou láskou naproti vám, hotoví sme boli
da vám nie len evanjelium Boie, ale aj svoje vlastné due. (v. 8.)
koda, e mnohí kazatelia nepodoprú kázané evanjelium vlastnými skúsenosami.
Pod¾a Boieho poriadku svedectvo bez osobného príkladu zo ivota je bezmocné.
Je potrebné, aby sme skúsenosami z vlastného ivota poslúili túiacim duiam,
ktoré sa neuspokoja s tým, èo poèuli, oni chcú aj vidie Boí ivot. Pánovi uèeníci
videli v skutkoch to, èomu ich Majster vyuèoval v slove. Na vrchu im povedal svoj
program a v údolí ho uskutoènil (Mt 5, 6-7).
5. Dòom i nocou sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na archu
a tak sme vám hlásali evanjelium Boie. (v.9.)
Na inom mieste Pavol písal, e to, èo potreboval on i tí èo boli s ním, zaopatrovali
jeho ruky (Sk 20, 36). Z príkladov Písma i zo ivota jednotlivcov vysvitá, e len taká
duchovná sluba je cenná, ktorá pramení z viery a je spojená s odriekaním. Zemský
ivot Pána Jeia znamenal odrieknutie sa nebeskej slávy a vetkého zemského,
telesného pohodlia. Pavol sa zriekol hmotných výhod a predností, ktoré mu plynuli
z farizejského spôsobu ivota. l on tak, ako jeho Majster, prijímal iba dobrovo¾né
dary od tých, ktorým slúil. Skúsenos dokazuje, e vopred stanovený plat najprv
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ochromí moc duchovnej sluby a potom ju celkom zahubí. koda, e moderné
kresanstvo poväèine opustilo tento apotolský spôsob. Zato vak vdy boli a sú na
svete pastieri, ktorí pod¾a apotolského spôsobu vykonávajú túto slubu bez oh¾adu
na hmotný zisk. Nu zostávajme aj my v tomto tak osvedèenom a blahodárnom spôsobe. Pamätajme na slová: BIahoslavenejie je dáva ako bra. (Skut. 20, 35)
6. Vy ste svedkovia i Boh, ako sväte a spravodlive a bezúhonne
sme sa vám veriacim chovali. (v. 10)
Pastieri na východe chodia pred stádom. O spôsobe výchovy boli napísané ve¾ké
knihy. Mnohých ¾udí vak nemono len upravi na cestu, ich treba vies a aj vtedy
ete zaostanú. Pán Jei bol dobrým pastierom. Pavol to pochopil a nasledoval
svojho Majstra. Pravé duchovné pastierstvo sa prejavuje nie tak slovom, ako
skutkom. Preto pre Pavla toto pastierstvo nebolo úradom, ale jeho ivotom. Kie by
sme mohli spolu s Pavlom vola za svedka Boha aj veriacich! Bez posvätného
ivota v Kristu niet duchovného pastierstva ale iba panovanie nad stádom. Pred
nieko¾kými rokmi istý misionár navtívil rôzne stanice misijnej práce. Vade sa pýtal
veriacich domorodcov, èo ich priviedlo k obráteniu. Skoro vetci udávali ako hlavnú
príèinu láskavé chovanie a dobré skutky misionárov, ktorí im hlásali Boie slovo.
7. e sme, ako viete, jedného kadého z vás ako otec svoje vlastné deti napomínali a povzbudzovali (v.11).
V telesnom ivote najväèou láskou je láska rodièov k deom. Túto si Pavol vzal za
vzor pre svoju duchovnú slubu. Mal k tomu právo, lebo tí, ktorým slúil, boli jeho
duchovnými demi. Najaie bolo napomínanie. On ani toto nekonal pod¾a urèitých
paragrafov, ale s otcovskou láskou. Pretoe sám konal túto slubu s takou
usilovnosou, mohol napomína iných k podobnej slube. On dokonal túto slubu
nielen v mnostve, ale hlavne v kvalite. Preto potom mohol radi Timotejovi:
Vykonaj svoju slubu. (2Tm 4,5) Na toto sa vzahuje i napomenutie Petrovo:
Paste stádo Boie, ktoré je medzi vami, dozerajúc nie z prinútenia, ale dobrovo¾ne a radi, ani nie pre mrzký zisk, ale ochotne, ani nie ako panujúci nad
dedièstvom Pánovým, ale súc príkladom stádu. A keï sa ukáe Arcipastier,
odnesiete si neuvädnute¾nú korunu slávy. (1Pt 5,2-4)

F. Butcher
Písemný odkaz

NAE DETI
A Moji riekol: Vetci pôjdeme, mladí
i starí, nai synovia i nae dcéry...
(2M 10,9)
Predmet, ktorý kadé skutoène otcovské
a materinské srdce hlboko zaujíma; veï
ktorý veriaci otec a matka netúia po tom,
aby ich deti patrili Pánovi Jeiovi a to èo
najskôr? Ve¾ký nepriate¾ duí, keï musí
koneène pripusti, e zo svojej moci stratil
rodièov, snaí sa o to, aby v nej dral
aspoò ich deti. A ia¾, e veriaci rodièia

niekedy vidia, ako ich deti zostávajú v jeho moci. Niektorí sú za to vinní sami, lebo
nekonali v tejto tak dôleitej veci tak, ako
mali; v dôsledku èoho nú neskôr trpké
ovocie.
Aká vhodná a jasná bola Mojiova
odpoveï na faraónov pokus zadra deti
v Egypte! Faraón koneène dovolil, aby
odili z Egypta mui, lebo nemal inú monos, ale deti mali zosta. Aká krásna je tá
odpoveï: Vetci pôjdeme...nai synovia i nae dcéry. Moji nepovedal: My
sa opýtame detí, a ak nebudú chcie ís
s nami, tak potom môu zosta v Egypte.
Tak, myslím, by mali rodièia s pevnou
rozhodnosou a urèitosou zamera svoje
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srdcia na to, e ich deti nad kadú pochybnos budú ma podiel na spasení
v Kristovi. Pretoe Boh pri zas¾úbení pamätá aj na deti: Vám patrí to zas¾úbenie a vaim deom... (Sk 2,39) A to je
Boie pravidlo a doteraz. Nebude
to bez boja, ale keï veriace otcovské èi materinské srdce vzhliada
vytrvalo k Pánovi a chová sa
zodpovedne v tejto veci, tak to
povedie k cie¾u, zvlá keï rodièia spolupracujú v jednom duchu na veènom blahu svojich detí.
Aká vhodná bola modlitba
Manoacha o múdros, aby mohol
zas¾úbené diea vychováva: ...Ó, môj
Pane, prosím, nech ete príde mu Boí,
ktorého si bol poslal, aby nás nauèil, èo
máme robi s chlapcom, ktorý sa má
narodi. (Sd 13,8) A prekvapení rodièia
poèuli, e výchova musí zaèa u pred
narodením, keï sa mala ena chova
presne pod¾a pouèenia anjela. Aká vhodná bola tie modlitba Ezdráa s pôstom,
aby vyprosil priamu cestu pre seba aj pre
deti: A vyhlásil tam pôst pri rieke
Ahave, aby sme sa poniovali pred
svojím Bohom h¾adajúc od neho priamu cestu pre seba, pre svoje deti a pre
vetko imanie... (Ezd 8,21)
Èi by sa nemali veriaci rodièia i dnes
podobne viac modli a prosi Pána o múdros, aby svoje deti nerozmaznali, neskazili a neznièili, ale aby ich získali pre
nebo? Pán je pripravený pomáha
vetkým rodièom, pretoe On im zveril
deti a bude ich vo veènosti iada z ich
rúk. Preto opakujeme, e rodièia môu
pevne dúfa, e Pán ich deti obráti v mladosti, ak len budú kona pod¾a svojej zodpovednosti.
Ako hrozne sa ale vypomstí, keï nechajú ís rodièia svoje deti vlastnou cestou!
To zrete¾ne vidíme pri Élim, ktorý ctil viac
svojich synov ako Boha (1S 2,29) a nezabránil im kona ich prevrátenosti (1S 3,13).
Rýchly súd stihol jeho i oboch jeho synov,
veï zahynuli v jeden deò. A ako pykal
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Dávid za to, e svojho syna Absaloma rozmaznal a ten napokon biedne skonal. Èi
by sa nemali veriaci rodièia vzchopi v terajích dòoch, keï mono poèu iba
veobecné akanie si na rozpustilos
a neviazanos mládee, a svoje deti si viac
víma a nenecha ich robi to, èo
samé chcú? Kadá v Boej bázni
usporiadaná rodina má ve¾ký význam pre celý zbor, a preto ako
jeden znak biskupa (starieho)
zboru sa uvádza, e dobre spravuje svoj vlastný dom a deti má v podriadenosti s celou poèestnosou
(1Tm 3,4); ...a má deti veriace,
nie také, na ktoré alujú, e sú prostopané alebo nepoddajné. (Tt 1,6)
Poïme ale o krok ïalej. Ak je potrebné, aby sa rodièia modlili za svoje deti,
tak je rovnako iadúce, aby sa modlili
s nimi. Robíte tak, drahí rodièia? Skláòate
svoje kolená denne s demi, aby ste sa
s nimi nahlas modlili? Poèuje chlapèek
chvejúci a láskyplný hlas otca v modlitbe
za svojho malého syna? Alebo cíti dievèatko vrúcne dotyky matkiných rúk, ktoré
ju nene objímajú, keï s túbou prosí za
zmenu srdca pre svoje diea? Tak robievali matky, ktoré prináali svoje deti
k Pánovi Jeiovi. Ó, ako mnoho poehnania môu prenies rodièia na svoje
deti, keï takto konajú!
Boie Slovo to povauje za úplne prirodzené, aby veriaci rodièia hovorili
èastejie o Boích pravdách. Moji toto
kládol na srdce vetkým rodièom, keï
hovoril: A bude im dôrazne uèi svojich synov a bude o nich hovori, keï
bude sedie vo svojom dome i keï
pôjde cestou i keï bude líha i keï
bude vstáva. (5M 6,7) Povaoval to
za také dôleité, e podobne napomína
i v kapitole 11,19!
Nerobia rodièia èasto chybu v tejto veci? Èasto sa stáva, e deti veriacich rodièov majú malú známos Písma a aké je
to zahanbujúce, e mláde na najjednoduchiu biblickú otázku nevie odpoveda.
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Nu, èítate Bibliu so svojimi demi, rodièia? Deti tak radi poèúvajú, keï im
rodièia jednoducho a s láskou rozprávajú
nieèo z Biblie. Je nieèo krajie ako príbehy o Izákovi, Jozefovi, Dávidovi, Danielovi atï. a o samom Pánovi Jeiovi?
Ó, mnoho rodièov by mohlo ma ove¾a
menej príèin k saovaniu sa na svoje
deti a na ich neposlunos, keby im
vtepovali zaujímavým spôsobom Boie
Slovo. Ak na to nie je èas, dá sa mnoho
zame-kaného dohoni aj pri jedle. Skoro
vetci ve¾kí mui mali plnené svoje srdce
od naj-útlejieho detstva Boím Slovom.
Timo-teus napr. poznal od detstva Sväté
Písmo (2Tm 3,15) vïaka svojej babièke
Loide
a matke Eunike. V tých enách
bola ne-pokrytecká viera.
Som presvedèený, e veriaci rodièia
by mali, ak je to moné, bra so sebou
deti do zhromadení a nepýta sa ich, èi
sa im chce, ale povaova to za úplne
prirodzené, aby ili spolu. I na toto nám
poukazuje Písmo. Anna priviedla malého
Samuela do Síla, hneï ako bol odchovaný. Jozef a Mária vodili diea Jeia
nielen do synagógy v Nazarete, ale keï
mal 12 rokov, viedli Ho dlhou, únavnou
cestou do Jeruzalema. Moji poèítal
s tým, e deti Izraelitov budú úèastné
kadoroènej ve¾konoènej slávnost a budú sa pýta na význam tej sluby (2M
12,26; 13,14).
Jednajú rodièia správne a pod¾a svätej zodpovednosti, Bohom na nich
poloenej, keï nechajú deti jednoducho
doma? Urobil to veriaci Izraelita? Máme
sa snáï o svoje deti stara menej ako
Izraeliti? Ak nemôu ís vetky deti naraz,
nech ide raz jedno a raz druhé; na chode-

nie do zhromadenia sa im má poukáza
ako na nieèo radostné a na zostanie doma ako na nieèo neiadúce. Ale s niektorými rodièmi to dospelo tak ïaleko, e
kým sú oni pri Boom slove alebo slávení
Pánovej Veèere, deti nechávajú hra sa
na dvore alebo na ulici. Takí rodièia si
pletú biè sami na seba. Môeme ma
s takými neskôr súcit, keï horko alostia
kvôli svojim deom? Èo môe by krajie
ako to, keï sedia deti s rodièmi zvlá pri
lámaní chleba a prizerajú sa so záujmom
a s klíèiacim porozumením na Pamiatku
náho Pána? Preèo musia deti rás ako
divý viniè?
A nakoniec nieko¾ko slov o trestaní;
a hovorím tu hneï, keï ná nebeský Otec,
ktorý je predsa samotná láska a z¾utovanie, pouíva prút pre poehnanie svojich detí (d 12,5-11), nemali by ho tie
pouíva veriaci otcovia a matky? Múdry
krá¾ tvrdil: Ten, kto zdruje svoj prút,
nenávidí svojho syna; ale ten, kto ho
miluje, kázni ho zavèasu. (Pr 13,24)
A opakovane: Bláznovstvo je priviazané na srdci chlapca; prút kázne ho
vzdiali od neho. (Pr 22,15)
Videli ste u, ako zastihol Boí súd
Éliho a jeho dvoch synov, pretoe ich
nekáral, a tak nech si veriaci rodièia zoberú k srdcu túto výstrahu. Trestanie sa
vak nemá robi v slepom hneve, ale so
slzami v oèiach a s láskou v srdci. Neobrátení rodièia môu aj krièa na deti
a bi ich od zlosti, ale synovia a dcéry
svätého Boha tak nekonajú. Ak musia
poui prút, robia to pre dobro svojich detí.
A vy, otcovia, nepopudzujte svojich
detí k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní Pánovom. (Ef 6,4)

Register uèenia
l
l
l
l

Boh pamätá pri zas¾úbení spasenia aj na deti. (Sk 2,39)
Rodièia majú veri a oèakáva záchranu svojich detí.
Rodièia sa majú modli za múdros vo výchove detí. (Sd 13,8)
Výchova zaèína u pred narodím dieaa chovaním matky poèas tehotenstva.
(Sd 13,4!)
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l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l

Zodpovední rodièia majú h¾ada priamu cestu pre seba a svoje deti. (Ezd 8,21)
Rodièia majú cti Boha viac ako svoje deti. (1S 2,29)
Rodièia majú deom zabráni v tom, kvôli èomu sa dostávajú pod Boí hnev. (1S 3,13)
Rodina pod správou Boou je pre zbor poehnaním. (1Tm 3,4)
V rodine pod správou Boou budú aj veriace deti. (Tt 1,6)
Rodièia sa majú modli za svoje deti aj so svojimi demi.
Rodièia majú deti dôrazne a vytrvalo uèi Boie slová. (5M 6,7)
Rodièia majú hovori Boie slová deom od útleho veku. (1Tm 3,15)
Je svätou zodpovednosou rodièov vodi so sebou do zhromadení svoje deti.
(2M 12,26; 13,14; 1S 1,27-28; Lk 4,16; 2,41-42)
Rodièia sú povinní tresta deti tak, ako ich kázni nebeský Otec. (d 12,5-11)
Milujúci rodièia káznia deti zavèasu. (Pr 13,24)
Dôvodom káznenia je hriech. (Pr 22,15)

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

Ján Siracký
Kresan, roèník I., december 1948, èíslo 12

ALE TY SI TEN ISTÝ..., d 1,12
V tejto kapitole nám Boh zjavuje slávu
svojej osoby, svojho Syna, svojho slova,
svojho trónu a svojho stvorenia. Vetko,
èo je spojené s jeho osobou, je slávne.
No i keï niektoré diela jeho rúk podliehajú zmenám alebo zanikajú, On sám sa
nemení, nestarne a nezaniká: Ale ty si
ten istý, a tvojim rokom nebude konca. Taký je ná Boh vo svojej osobe, vo
svojej podstate. Preto je èasto prirovnaný
ku skale. To poznali a vyznávali mnohí
sluhovia Boí, ako Dávid: Hospodin je
mojou skalou a mojím hradom a je
mojím vyslobodite¾om. (2 Sam 22,2-3)
Skala je symbolom pevnosti a stálosti.
Prestavuje akúsi neporuite¾nos. Aj Pán
Jei je ...uholným kameòom... (Ef 2,10;
1Pt 2,5) Na tejto skale je zaloená a stavaná jeho cirkev. Preto ju nepremôu ani
brány ríe smrti (Mt 16,18). Blaený, kto
u zaloil na tejto skale.
Kadý v pravde veriaci èlovek stojí na
tejto pevnej skale. Preto môe s radosou

vyznáva: Na Bohu je zaloená moja
spása, od neho je moja sláva, skala
mojej sily, moje útoèite je v Bohu.
( 62,8) Cíti, e sám v sebe je slabý,
preto sa utieka k Pánovi, ktorý je skalou
jeho sily, jeho útoèiskom. Pre túto samú
príèinu vyznáva ïalej: Buï mi skalou
obydlia, kam by som vdycky voiel,
rozkázal si zachráni ma, lebo mojou
skalou a mojou pevnosou si ty.
( 71,3) Uvedomuje si, e býva vo svete,
kde je mnoho nepriate¾ov a preto mnoho
nebezpeèenstva a premien. Zle by bolo
s ním, keby nepoznal túto skalu. Preto si
ju vyvolil za svoj príbytok, kde prebýva
a je zachránený. Takto poznáva stále viac
a viac, e: V Hospodinovi je skala vekov. (Iz 26,4) Nikdy sa nemusí vysahova z tohto svojho príbytku. Tam ho niè
neohrozuje. Niè ho nemôe vyhna z tohto istého postavenia.
Keï loï stroskotá, kadý sa obzerá po
nejakom záchrannom predmete a po nejakej pevnine. Keï nemajú prístup k jednému alebo k druhému, musia zahynú
vo vodách. Tak by sme pochodili vetci
v tomto svete, keby sme nemali Boha 
skalu náho spasenia. Preto aj nám hovorí
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Pán:  Lebo ja Hospodin sa nemením,
preto vy synovia Jakobovi nevzali ste
konca. (Mal 3,6) Len v Pánovi máme
istotu, e nezahynieme v poruení, ktoré
je na svete v iadostiach. A svet ide ta
(hynie) i jeho iados, ale ten, kto èiní
vô¾u Boiu, trvá na veky. (1J 2,17) Len
takto nemusíme zahynú so svetom,
ktorý hynie. V spojení s Pánom máme
istotu, e budeme i veène. Stali sme sa
ivými kameòmi, ktoré stoja pevne na
skale vekov.
Naou prednosou a potrebou je
h¾adie stále na neho, ktorý sa nemení
a nezaniká. Len tak si nebudeme víma
pominute¾nosti sveta a jeho vecí. Dobre
urobíme, keï si budeme víma i jeho
slovo, o ktorom Pán prehlásil: Nebo a zem
pominie, ale moje slová nikdy nepo
minú. (Mt 24,25) Aký je ná Boh, také
je i Jeho slovo. On nepodlieha premenám
a zániku, tak im nepodlieha ani Jeho
slovo. Na druhej strane ako svet hynie,
tak hynú aj ¾udské slová: Takto hovorí
Hospodin: Zloreèený mu, ktorý sa nadeje na èloveka a kladie telo za svoje
rameno a jeho srdce odstupuje od
Hospodina... a ...Poehnaný mu, ktorý sa nadeje na Hospodina a ktorého
nádejou je Hospodin. (Jr 175-7) Èlovek je iba stvorenie, preto je ako tráva
a ako kvet trávy príli poruite¾ný. Naproti
tomu Boh, ten je veènou skalou.
Preto dobre urobíme, keï sa zamyslíme nad tým, èo pominie a nad tým, èo
trvá veène. Neia¾me nad uplynulým
èasom, o to¾ko sa iba skrátila naa cesta
do nebeského domova. Zamyslime sa
i nad tým, èo sme dosia¾ stavali na túto
veènú skalu náho spasenia. Aký materiál sme pouívali? Bolo to zlato, striebro
a drahý kameò? A èi drevo, seno a strnisko? Ak sme pouívali prvý materiál,
tak nae dielo obstojí, ak ale ten druhý,
potom nae dielo zhorí. Za prvú stavbu
dostaneme odmenu, za druhú utrpíme
kodu. Skúmajme sa, aký je ná ivot
a akou naa práca pre Pána. Keï to

zistíme, budeme môc alebo Pána oslavova za to, èo nám pomohol vykona
pod¾a Jeho vôle, alebo Ho prosi, aby
nám odpustil to, èo sme pod¾a Jeho vôle
nevykonali. No nezabúdajme, e naa
skala je s nami. Preto stojme ne nej.
Keby sa nám zdalo ako dvom idúcim
do Emaus, e sa zveèerieva a deò sa
nachýlil (Lk 24,29), myslime na to, e ná
Pán je ten istý. On sa nemení, On sa neunavuje, On nespí a nedrieme. On zostáva
verný, nie je ako èlovek, ktorý sa mení.
On nás miluje stále rovnako. On dodriava svoje slovo, plní svoje s¾uby a zmluvy.
On nás nikdy neopustí a nezanechá. On
je ten istý milujúci Boh a ná Otec, ktorý
dal za nás svojho milého Syna a dáva
nám s Ním vetky veci. On ne¾utuje svoje
dary a povolania. On je bohatý ku vetkým, ktorí ho vzývajú v pravde. On je ten
istý ¾útostivý Otec. Ako sa z¾utováva otec
nad svojím synom, tak sa z¾utováva Hospodin nad tými, ktorí sa ho boja. On je ten
istý silný Boh, ktorý nás nesie na svojich
krídlach. On je ten istý dôsledný Boh, ktorý nielen zapoèal v nás dobré dielo, ale
ho aj dokoná a do dòa Jeia Krista.
I nám platia Jeho slová: Tvojím príbytkom je Boh praveku, a dole na pomoc ramená veènosti. (5M 33,27) Ten
istý Pán i nám hovorí: Dúfajte, ja som,
nebojte sa! Halleluja!

Ján Ostrolucký

TAJOMSTVO OSOBY
PÁNA JEIA KRISTA
U v 1. storoèí náho letopoètu, keï
Júda písal svoj list, existovali kresania,
ktorí zapierali Pána Jeia Krista: Lebo
votreli sa niektorí ¾udia, o ktorých u
dávno bol napísaný súdny výrok:
Bezboníci, ktorí zamieòajú milos
náho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného vládcu a náho Pána,
Jeia Krista. (v. 4) Kralickí tento ver
preloili takto: ...a toho, který jest
sám Hospodin, Boha a Pána naeho
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Jezukrista zapírají. Asi nikde inde
v Písme nie je takto v jedinom veri potvrdené, e Jei Kristus je Boh, Hospodin
a Pán. Ko¾ko kresanov aj dnes popiera
toto svedectvo Písma!
Èo znamená zapiera si vieme vysvetli na Petrovom príbehu. V Kaifáovom dome trikrát odoprel prizna sa
k Jeiovi a tvrdil, e Ho nepozná a s Ním
nechodil. Apotol Ján, ktorý písal svoje
listy zrejme neskorie ako Júda, ako jediný spomína antikrista: Kto je klamár,
ak nie ten, èo popiera, e Jei je
Kristus? Antikrist je ten, kto popiera
Otca i Syna... iaden duch, ktorý
nevyznáva Jeia Krista, prilého v tele, nie je z Boha. Je to duch antikristov,
o ktorom ste poèuli, e príde. Ten je u
vo svete. (1J 2,22; 4,3)
Veri, e èlovek menom Jei, ktorý
na zemi il na poèiatku náho letopoètu,
je Boh a Kristus, môe len ten, kto má
Boieho Ducha. To, e Jei je Boh zjavený v tele, je ve¾ké tajomstvo pobonosti (1Tm 3,16). ¼udia síce môu túto
pravdu prija rozumom, pokia¾ veria správam Biblie, ale skutoène veri v srdci je
moné iba z Boej milosti. Pán Jei
v Cezáreji Filipovej povedal Petrovi, e
jeho poznanie o Jeiovi ako o Kristovi
nepochádza z jeho rozumu, ale e mu to
zjavil Boh.

SPOCHYBÒOVANIE OSOBY
PÁNA JEIA KRISTA
Od poèiatku Cirkvi Kristovej bola základná pravda o Jeiovi ako o Bohu a Kristovi spochybòovaná a v súèasnej dobe
sme svedkami vystupòovania èinnosti
ducha antikrista. Pripomeòme si niektoré
skutoènosti o tomto spochybòovaní.
1. Kritika Nového Zákona sa sústredila na
evanjeliá. Mnohí teológovia tvrdia, e
autormi evanjelií nemohli by oèití svedkovia. Preto evanjeliá sú mýty bez historického významu, ktoré boli zostavené a desiatky èi stovky rokov po Jei-

ovej smrti a obsahujú mnoho vymyslených nadprirodzených príbehov.
2. Rôzne koly biblickej kritiky sa snaia
dokáza, e evanjelium pod¾a Jána
bolo napísané a koncom 2. storoèia.
V tomto evanjeliu je o Pánovi Jeiovi
napísané ako o Bohu (1,1.18; 20,28),
preto liberálni teológovia tieto správy
pripisujú kresanom, ktorí osobne
nepoznali ani Jeia ani apotolov,
ale napísali evanjelium pod Jánovým
menom.
3. Mnohí teológovia odmietajú biblické
správy v tých prípadoch, keï pod¾a
nich správa nemá potvrdenie v nezávislých mimobiblických zdrojoch.
Písmo sväté nemá pravdu a dovtedy, pokia¾ sa nezdôvodní jeho pravda
nejakými vykopávkami èi nálezmi
mimobiblických dokladov.
4. Prvenstvo medzi myslite¾mi pristupujúcimi k Písmu týmto spôsobom majú
desiatky teológov z tzv. Jesus Seminar
(Seminár o Jeiovi) v Tübingene
(SRN), ktorí údajne odha¾ujú pravdivého, historického Jeia namiesto
Toho, akého poznáme z evanjelií. Pripisujú mu len èas slov a èinov uvedených v Novom Zákone. Pod¾a nich
a 82 % Jeiových výpovedí citovaných v evanjeliách nepochádza od
Neho, pretoe On bol predsa obyèajným tesárom. Ako by mohol o sebe
poveda, e je jediná Cesta, Pravda
a ivot a nikto neprichádza k Otcovi
iba skrze neho (J 14,6)? V tomto seminári pracujú aj niektorí vzdelaní teológovia, a tak ich závery sú prijímané
ako vierohodné a vedecky podloené.
Ako vak prichádzajú k takým záverom? Pomocou farebných flamastrov
hlasujú, ktoré výroky uznajú za Jeiove (èervená farba), ktoré mono povedal (ruová), ktoré sú pochybné (edá)
a ktoré nemoné (èierna). O záveroch
takéhoto výskumu rozhoduje väèina.
Celé evanjelium pod¾a Jána je takto
oznaèené èiernou farbou.

blok 4 + ob..qxd

12.10.2005

23:15

Page 27

KRESAN
5. Liberální uèenci akceptujú zobrazenie
Jeia zaloené na mystických zjaveniach, filozofických pekuláciách
a druhoradých prameòoch, akými sú
gnostické evanjeliá (Tomáa, Filipa èi
Petra). Nie je aké zisti, preèo to títo
biblisti robia: gnostici neveria v ¾udské vtelenie Krista a Jeho zmàtvychvstanie. Ich evanjeliá neobsahujú
nadprirodzené prvky. A problém liberalizmu je práve v tom, e títo ¾udia
neveria v nadprirodzené zásahy,
v znamenia, ktorými napríklad Pán
Jei dokazoval idom, e prichádza
od Otca z nebies.
6. Mohli by sme ete uvies rozírenú
hypotézu, e evanjelisti sa pri písaní
evanjelií opierali o nejaký prameò
Q (nemecky Quelle), ktorý údajne obsahoval Jeiove výroky. Takýto
prameò sa nikdy nenaiel a ani nie sú
o òom nijaké zmienky v mimobiblických spisoch. To, e vetky knihy Biblie
napísali ¾udia pod vedením Ducha
Boieho (2Pt 1,21), a teda nemusel
jeden evanjelista od druhého opisova, nie je pre nich smerodajné.
Toto je len ukákou toho, ako duch
antikrista pôsobí v kresanstve v naej
dobe. Okrem toho je na svete viac ako
miliarda ¾udí vyznávajúcich islam, ktorí
veria Koránu, pod¾a ktorého na Golgote
nezomrel Jei, ale niekto iný. Keï Jei
Kristus nie je Boh, ktorý ije a ktorý je
jedinou Cestou k Bohu ako k Otcovi,
potom je márna akáko¾vek viera èloveka,
pretoe kto nemá Boieho Syna, nemá
ani veèný ivot.

JEI KRISTUS JE BOH
Celé Písmo nám hovorí o tom, e Jei je
Boh  Boí Syn. Slovo Boh nie je meno,
ale oznaèenie Osoby, ktorá je zvrchovaná
nad vetkým, èo existuje. Boh je svojbytný, to znamená, e nemá nikde svoj
poèiatok, a preto nie je nikomu zodpovedný. Jeho existencia nezáleí na nikom.
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On je sebestaèný, nemá nijaké potreby
a nie je na nikom závislý. Boh je veèný
 je ten istý vèera, dnes a naveky. On sa
nemení vo svojich vlastnostiach ani
úmysloch.

O Pánovi Jeiovi èítame tieto
svedectvá, e On je Boh:
a) Na poèiatku bolo Slovo, to Slovo
bolo u Boha a to Slovo bol Boh.
(J 1,1) O aký poèiatok ide? Je to
poèiatok èasu a stvorenia, toho, èo je
mimo Boha. To Slovo, ktoré sa stalo
telom = Jeiom, je odbleskom Boej
slávy a obrazom Jeho podstaty (d 1,3).
On, hoci mal Boiu podobu a svoju rovnos s Bohom nepovaoval
za ulúpenú, zriekol sa tejto hodnosti, keï vzal na seba podobu
otroka, stal sa podobný ¾uïom
a zjavil sa ako èlovek. (Fp 2,6-7)
Jedine Pán Jei mohol o sebe poveda: Ja a Otec sme jedno. (J 10,30)
O svojich slovách aj èinoch mohol
poveda, e sú to slová a èiny Otcove.
Kto iný z ¾udí by mohol toto poveda?
b) Pán sám svedèí: A teraz ty, Otèe,
osláv ma u seba slávou, ktorú som
pri tebe skôr, ako povstal svet!
(J 17,5) Ak niekto tvrdí, e Jei sa
stal Boím Synom a poèas Jeho
existencie na zemi, potom sa hlboko
mýli! On existoval ako Boí Syn od
veènosti. Na Neho sa vzahovalo slovo: Tvoj trón, Boe, je na veky vekov
a ezlo tvojho práva je ezlom tvojho krá¾ovstva. ( 45,7; d 1,8)
Izaiá vo vytrení videl v nebesiach
trón a na òom sedie Pána (Iz 6,1).
Nevidel snáï Boieho Syna na tróne?
c) Keï sa hovorí o Bohu, potom Písmo
má na mysli aj stvorite¾skú moc. Preto
sa v Genesis 1 a 2 píe o Bohu, ktorý
stvoril nebesia a zem . A èo je o Pánovi Jeiovi napísané z h¾adiska stvorenia? Ním vzniklo vetko a bez neho nevzniklo niè, èo jestvuje. (J 1,3)
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(Boh)... skrze ktorého stvoril aj veky... Ty, Pane, na zaèiatku si zaloil
zem, a nebesá sú dielom tvojich
rúk. (d 1,2; 1,10) On je Alfa a Omega, poèiatok i koniec, prvý a posledný
(Zj 1,11). On je to Slovo, skrze ktorého Boh stvoril vetko vidite¾né aj
nevidite¾né. Ale nielen skrze Neho,
ale aj pre Neho!
d) Pán Jei na zemi odpúal hriechy.
Zákoníci jasne vyjadrili, e len Boh
má právo hriechy odpusti (Mk 2,7).
Na to im Pán Jei povedal: Aby ste
vak vedeli, e Syn èloveka má
moc odpúa hriechy na zemi...
(Mk 2,10) Hoci bol èlovekom, konal
ako Boh a odpúal hriechy ¾udí,
pretoe bol Bohom!
Staèí nám týchto nieko¾ko výpovedí
Písma, e Jei Kristus vo veènosti
bol Boí Syn, rovnakej podstaty
s Bohom  Otcom, e bol Bohom aj
v ¾udskom tele ako Jei z Nazareta,
a e i teraz na Boej pravici
na tróne je Bohom?

JEI KRISTUS JE HOSPODIN
Druhá výpoveï z Júdovho listu hovorí, e
Jei Kristus je Hospodin. Hospodin je
meno, ktorým je preloené hebrejské
JHVH. Keï Boh posielal Mojia spä do
Egypta, aby skrze neho vyviedol Jakobovo pokolenie z domu otroctva a voviedol ho do Kanaánu, na Mojiovu iados
oznámil svoje meno JHVH, v preklade:
Som, ktorý Som. (2M 3,14) Toto je
moje meno naveky, a to je moja pamiatka z pokolenia na pokolenie. Toto
meno odkrýva tajomstvo, èím je Boh sám
v sebe. Boh je, vdy bol a vdy bude. Je
zaujímavé, e pri popise èloveka v 1. Mojiovej sa zrazu uvádza Hospodin Boh
(kap. 2-3) a po páde èloveka èasto iba
samotné Hospodin (od kap. 4). Pokia¾
vyjadrenie Boh nás privádza k Tomu,
ktorý býva v neprístupnom svetle,
ktorého nikto nevidel z ¾udí a ani ne-

môe vidie (1Tm 6,16), potom Hospodin sa pribliuje k ¾uïom, ktorí Ho
môu vidie a poèu, ktorý sa nad èlovekom zmilováva. Ale Hospodin nie je
meno iba pre Boha Otca; v tomto mene
koná aj Boí Syn a ná Pán Jei. Kto to
priiel k Abrahámovi a oznámil mu súd
nad Sodomou (1M 18,20)? Hospodin.
Podobne môeme prechádza celým
Starým Zákonom a nachádza kristofaniu, zjavenie Krista vo vidite¾nej podobe
Toho, o ktorom sa píe ako o Hospodinovi. On je tá Skala = Hospodin, ktorý
doprevádzal izraelský národ z Egypta a
do zas¾úbenej zeme (1K 10,4).
Pod¾a evanjelia Jánovho Pán Jei
nieko¾kokrát o sebe hovorí ako o Hospodinovi, keï pouíva slová JA SOM! To
najpozoruhodnejie slovo je: Lebo ak neuveríte, e JA SOM, zomriete vo svojich hriechoch. (J 8,24) Pokia¾ Hospodina (Otca) nikto z ¾udí nevidel, tak
v Pánovi Jeiovi sa Ho ¾udia mohli dotýka, mohli Ho poèúva a za Ním ís. Tak
od pádu v záhrade Éden Hospodin sa pribliuje k ¾uïom, aby poèuli Jeho volanie a vrátili sa spä do spoloèenstva
s Ním. Boh je nielen zvrchovaný a svätý,
ale aj milostivý, odpúajúci, milujúci èloveka. Ktorý z ¾udských vymyslených
bohov môe by k Nemu prirovnaný!?

JEI KRISTUS JE PÁN
Nech teda vie istotne celý dom Izraelov, e i Pánom i Kristom ho uèinil Boh,
toho Jeia, ktorého ste vy ukriovali.
(Sk 2,36) Pán Jei je Pán pánov a Krá¾
kra¾ujúcich. Boh Otec Ho posadil po svojej pravici na tróne. Dal mu moc na nebesiach aj na zemi. Ustanovil Ho Sudcom
vetkých  ivých aj màtvych. Je Hlavou
Cirkvi a najvyím kòazom v nebesiach.
Keï druhýkrát príde na nau zem, potom
Ho uvidí celý svet, ako na svojom rúchu
ponesie meno: Krá¾ krá¾ov a Pán pánov
(Zj 19,16). Ale my smieme u teraz v naich srdciach pada pred Ním ako Tomá,
ktorý vyznal: Môj Pán a môj Boh. Pred
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Ním skláòame svoje kolená a vyznávame, e Jei Kristus je Pánom, na slávu
Boha Otca (Fp 2,11)
Aké je to bolestné poèúva tých, ktorí
hovoria o Òom iba ako o Jeiovi, ktorí
v preslovoch alebo rozhovoroch nevzdávajú Mu poctu, aby povedali Pán Jei,
alebo aspoò Jei Kristus. Platí aj pre
nich slovo Hospodina Zástupov: Ak som
ja Otec, kde je moja èes? A ak som
Pánom, kde je moja bázeò? (Mal 1,6)
ijeme v dobe zapierania Jeia Krista
ako Boha, Hospodina a Pána. Tvorí sa
ve¾ká ekuménia svetových náboenstiev,
kde meno Jeia Krista nemá miesto.
Tí, ktorí hlásajú, e On je jediná Cesta
k Bohu, sú odmietaní ako radikálni
a netolerantní. Niè nové pod slnkom  u
prví kresania sa mali vzda Krista
ako Pána. Keï sa nevzdali, boli muèení.
Dnes nám zatia¾ muèenie za vyznávanie
náho Pána nehrozí. Preto sa nehanbime
za toto svedectvo a zostaòme námu
Pánovi verní. Kde môeme, odmietajme
liberálny prístup k Tomu, ktorý je jediným
Prostredníkom medzi Bohom a èlovekom,
jediným Záchrancom èloveka
pred veèným odsúdením.


Ján Siracký
Cestou ivotem 1966, 19.6. ; 22.5.; 3.7.

PAMIATKA SMRTI PÁNOVEJ
A PRÍCHOD PÁNA JEIA
Lebo ko¾koko¾vek ráz by ste jedli
tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smr Pánovu, a dokia¾ nepríde.
1K 11,26
Pri lámaní chleba stojíme medzi dvoma
ve¾kými udalosami v Kristu. Sú to prvý
a druhý príchod. Tu sa dríme jednou rukou umierajúceho Pána a druhou Pána
prichádzajúceho pre svoju cirkev. Na jednej strane Ho vidíme zomiera na Golgote
za nae hriechy, ktoré niesol na svojom te-

le na kríi. Na druhej strane Ho vidíme v
kráse a sláve prichádza pre cirkev, aby si
ju vzal k sebe krásnu a slávnu. V takomto
uctievaní Pána sa naa dua pripája k samému Kristovi. Dívame sa na Neho a vidíme
Ho v týchto obrazoch: Kristus zomierajúci
v poníení a Kristus prichádzajúci v sláve.
Tu potom s vïaènosou vyznávame:
Dokia¾ nepríde v sláve, vzia nás k sebe
do odpoèinutia v ten slávny deò, zvestujeme Tvoju smr, Pane Jeiu! Tu Ti chceme by pripodobnení v smrti, keï na Teba
spomíname!
Takto sa nám táto vzácna pamiatka
nestane màtvym zvykom a formou. Nikdy
nezabúdajme, e sa tu máme stretnú
s Pánom, ktorý nám chce ukazova svoje
ruky, nohy a svoj bok. Takto nás chce
znovu a znovu presviedèa, e za nás
zomrel a vstal z màtvych. On, ten istý,
zase príde  pre nás.
A po ôsmich dòoch boli zase vnútri
jeho uèeníci a Tomá s nimi. J 20,26
Vieme, e Tomá nebol s uèeníkmi, keï sa
Pán ukázal medzi nimi po svojom vzkriesení, ale o týdeò neskôr bol aj Tomá
s nimi zavèas rána. Zdá sa, e uèeníci ili
za ním a povedali mu, e Pán vstal a bol
medzi nimi. To pohlo Tomáa, aby priiel
tie medzi nich. Na nás je, aby sme ili za
tými, ktorí neboli pri lámaní chleba a povedzme im, aké poehnanie sme mali s Pánom. Keï sa opravdivo teíme z Pánovej
prítomnosti, budeme si pria, aby nasledujúcu nede¾u boli s nami aj chýbajúci. Pamätajme, e prítomnos kadého veriaceho èiní zhromadenie radostnejím, poehnanejím. Z toho vidíme, e nae miesto je
vdy tam, kde sú uèeníci spolu. Preto bez
zvlátnych prekáok, ako sú povinné zamestnanie alebo nemoc, nikto nemá vynecha úèas na zhromadení. U v liste
idom apotol písal, e niektorí majú obyèaj opúa spoloèné zhromadenie. A ako
je to dnes? Dnes to u nie je iba obyèaj
niektorých, ale priam epidemický jav v kresanstve. Buïme vdy na svojom mieste!
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Lebo sluba tejto svätosluby nielen
e doplòuje nedostatky svätých, ale aj
hojneje mnohým ïakovaním Bohu.
2K 9,12
Nezabúdajme, e nae dary núdznym
a chorým spôsobia viacej dobra nám,
ktorí dávame, ako tým, ktorí ich prijímajú.
Dobre je dáva, ale iba z lásky, nenútene, bez vypoèítavosti. Dáva tak, ako
kvet vydáva svoju vôòu. Vydáva ju
preto, lebo nikdy niè iného nerobil.
Alebo tak, ako pohybujúce sa morské
vlny, ktoré odráajú jasné lúèe slnka.
Robia to preto, e ich prirodzenosou
nie je iba absorbova slneèné lúèe, ale ich
aj odráa, odosiela. Kie by sme mali
takú milos v srdci, ktorá by nás pobádala k radostnému obetovaniu naich
vecí aj samých seba Pánovi! Buïme
Bohu ivou obeou. Najprv my osobne a
potom i vetko, èo sme a èo máme. Pavol
chválil veriacich v Korinte za túto ich
sväto-slubu.
Z tohto príkladu môeme vidie, e
sluba Bohu nepozostáva iba z modlitieb
a spevu. K tomu patrí aj dávanie na potreby trpiacich svätých. Aj v tejto slube
máme by pocvièení. Nesmieme na òu
zabúda alebo si ju z¾ahèova. Pán ju od
nás iada a èaká. Preto dokia¾ máme èas,
èiòme dobre vetkým, najviac vak
domácim viery.

vo¾ne upravené

Ze slov pravdy a lásky, roèník II., máj 1913, èíslo 5.

MYLIENKY O PÁNOVEJ
VEÈERI 1K 11, 23-26
Medzi mnohými veriacimi je rozírená
ve¾ká nejasnos a dokonca i podceòovanie
tohto tak drahocenného predmetu. Mnoho
Boích dietok v tomto èase plnom zmätku
nedokáe doceni svoju vzácnu výsadu.
Vedomie vïaènosti je preto také slabé,
pretoe mnohí nerozumejú láskyplnej
starostlivosti a vestrannému ehnaniu
svojho dobrého Pána.

Ná Pán ustanovil vo
veèeri pamiatku svojej lásky, prestrel
pred nami stôl, okolo
ktorého sa majú zhromaïova nielen niektoré Boie deti, ale vetky.
Pri tomto stole sa má
kadé srdce zamestnáva Jeho za nás vydaným telom a Jeho za
nás preliatou krvou a by
naplnené vïaènosou za
Jeho nesmiernu lásku k nám.
Tu majú zvestova smr tí, ktorí sú zmierení s Bohom a oèakáva Jeho príchod a radova sa v nádeji na Jeho
i svoju budúcu slávu.
Pri pozornom èítaní Boieho slova
prídeme k uzáveru, e Pánova veèera je
hodom vïakyvzdania za prijatú milos
a miestom velebenia a chváloreèenia.
Pán pri ustanovení svojej Pamiatky sám
urèil jej pravý význam poïakovaním:
...vzal Jei chlieb a keï bol dobroreèil... (Mt 26,26). A vezmúc chlieb
poïakoval...(Lk 22,19). Dobroreèenie
a ïakovanie, nie prosby znejú zo sàdc
tých, ktorí sú zhromadení vôkol Pánovho stolu. Istotne, nemono poprie, e
máme ve¾a dôvodov ku prosbám, lkaniu
a vyznávaniu; ale Pánov stôl nie je miestom pre náreky; na tie máme miesto
doma v komôrke. Kalich dobroreèenia (1K 10,16) je pre nás kalichom vïaky a chvál a Bohom ustanovený symbol
(znak) onej drahocennej krvi, ktorá nám
vydobyla spasenie. A chlieb, ktorý lámeme, èi nie je úèasou na tele Kristovom? (1K 10,16) Ako by sme mohli láma chlieb bez ïakovania? Pretoe sme
Boou rodinou, máme sa zís k Pánovmu
stolu a bez pretvárky sa radova z Lásky,
ktorá nás zhromadila k sebe. Bezpochyby kadý z nás bude ma svoje zvlátne
skúsenosti a skryté starosti, skúky
a slabosti; ale tieto záleitosti nepatria
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k Pánovmu stolu. Ak sa tak deje, tak
oberáme jeden druhého o rados a kalich
dobroreèenia sa stane kalichom ustarostenia. Pán nás pozval k hodovaniu,
a preto napriek naím mnohým nedostatkom a slabostiam nemá medzi Bohom
a naou duou niè tak vyniknú, ako
plnos Jeho lásky a oèisujúcej moci Jeho
krvi. Ak zostane ná zrak upretý na Pána
Jeia, potom On svojou ve¾kosou zatieni vetko ostatné. Ak sa ale zaoberáme
hriechmi, od ktorých nás oèistila Kristova
krv a ak sa necháme znepokojova tým,
na èo nám káe Boh zabudnú, potom sa
cítime biedni a neastní a v takom stave
zabudneme na to, èo jediné má by predmetom naich myslí, toti na svojho Vykupite¾a. Pánova veèera nám potom nebude hodom radosti a blaenosti, ale dobou
sk¾úèenosti a trudnomyse¾nosti, a tak
stratí pre nás svoj pravý význam. Potom
sa vak hodíme skôr do rady strachujúcich sa ¾udí pod vrchom Sinaj ako medzi
údy blaenej rodiny pri Pánovom stole.
Pri ustanovení Pamiatky svojej smrti
pôsobili Pánovi vetky okolnosti zármutok
a stiesnenos v Duchu. Pán Jei napriek
nim mohol ïakova. Prúd onej duchovnej radosti, ktorý vyvieral z Jeho vnútra,
bol príli silný, aby ho sk¾uèujúce okolnosti stlmili èi zadrali. A keï sa On mohol vtedy radova a ïakova pri lámaní
chleba, my, ktorí uívame vetko to poehnanie plynúce z Jeho utrpení a smrti,
by sme sa nemali? To je nemoné. Spasení hrienici, ktorí sa stali milovaní v tom
Milovanom, nehorekujú a nebedákajú
v Boej blízkosti. Pred Jeho tvárou je
radosti do sýtosti a v Jeho pravici je rozmanité veèné blaho. ( 16,11) Ak teda
nie sme astní a blaení, potom nie sme
v Boej blízkosti; naopak, stojíme pred
vlastnými hriechmi a starosami, alebo
nieèím, èo je mimo Boha.
Mono by sa niekto mohol opýta: Èi
sa netreba pripravi? Máme si sadnú
k Pánovmu stolu v ¾ahostajnosti? Istotne
nie! Ale nech skúa sám seba èlovek...

31
(1K 11,28) Ak sa budeme skúa, nebudeme ¾ahostajní. Ak sa skúame, nebudeme sa spolieha na niè, èo by pochádzalo z náho úsilia, nebudeme si myslie, e by nás vzdychania a náreky urobili
hodnými pre stôl Pánov, a tie námu
Bohu nebudeme pripomína niè iné, iba
drahocennú Pánovu krv. Ona to dielo
Pána Jeia na Golgote uèinila pre nás,
ona nás uèinila hodnými k týmto hodom.
Na tú poukazujeme  a smr Pánovu
zvestujeme dokia¾ nepríde. (1K 11,26)
Vimnime si okolnosti, za ktorých bola
Pánova veèera ustanovená. Pán Jei
stál pred ve¾kým utrpením. Blíilo sa pre
Neho hrozivé ráno, hroznejie, ne uzrel
ktorýko¾vek èlovek alebo anjel, a predsa
v tú noc, v ktorú bol zradený, vzal
chlieb... (1K 11,23) Akú ve¾kú lásku,
ktorá neh¾adá vlastné, tu vidíme! V tú
noc  noc sk¾úèenosti a bô¾u, v tú noc
svojho smrte¾ného zápasu a krvavého
potu, v ktorú Ho jeden z uèeníkov zradí
a druhý zaprie  v tú noc, keï preukázal,
e ...miloval svojich, a do konca ich
miloval (J 13,1), v tú noc ustanovil svoju
Pamiatku. Tak ako tá noc, tak i Pánova
veèera nám pripomína håbku tej èistej,
svätej lásky Pána Jeia, ktorý iiel za
nae hriechy na smr. Kto môe pri Pánovom stole, pri rozpomínaní sa na tú
noc, zamestnáva sa len sebou? Môeme v prítomnosti Toho, ktorý sa obetoval
za nás a hovoril: To èiòte na moju
pamiatku (1K11,24-25), myslie na
svoje záleitosti? Môeme sa v prítomnosti toho Dobrého Pastiera, ktorý za
vetky svoje ovce poloil ivot, riadi názormi a ustanoveniami ¾udí, pod¾a ktorých majú ma veriaci obecenstvo iba
s tými, ktorí majú urèité názory a ktorí
boli privedení ku Kristovi iba urèenými
osobami a na tých druhých ani nepozrú?
Èi to nie je stôl Pánov pre vetky v úprimnosti a v pravde chodiace Boie deti,
miesto, kde majú by s otvorenou náruèou prijaté, nech boli ku Kristovi privedené ktorýmko¾vek Boím sluobníkom?
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Je to snáï ná stôl? Nie je to stôl Pánov?
Pre koho je ustanovená Pánova veèera?
Jedine pre Boiu Cirkev, pre vetkých
vykúpených, znovuzrodených ¾udí. Len
veriaci ¾udia môu zvestova Pánovu
smr a radostne oèakáva Jeho príchod.
Oni majú plný podiel na bohatstve poehnaní spojených s Kristovou obeou.
Neveriaci èlovek stojí mimo nich. Preto
k Pánovmu stolu nepatrí ten, kto nie je
údom Kristovej Cirkvi. Tí cudzí, neobrezaní ¾udia za èias Izraela, nesmeli ma
podiel s Izraelom na hode baránka. Kristus je ná Baránok obetovaný za nás
a ten, kto nie je Jeho krvou vykúpený
a oèistený, nemá miesto pri Jeho stole.
Tam, kde sa vedome pripúajú neveriaci
k Pánovmu stolu, aby jedli chlieb a pili
z kalicha, tam nie je Pánov stôl; je to stôl
niektorej cirkvi; na takom stole veriaci nemajú ma podiel.
Kadé úprimné Boie diea má zá¾ubu
v Pánových prikázaniach. Sú mu Duchom a ivotom. Je ich nieko¾ko, ako
napríklad: Iïte a uète; krstite; milujte sa,
ako som i ja vás miloval a iné. Jedno
z nich je tie: To èiòte na moju pamiatku. So zachovávaním tohto posledného
je spojené posilnenie pre vetky ostatné
prikázania. Tak ako Melchisedech, krá¾
Sálema, vyiel v ústrety Abrahámovi po
víazstve s chlebom a vínom, aby ho

posilnil pred prichádzajúcim pokuením
v stretnutí so Sodomským krá¾om (aby
neprijal od neho dary a nespojil sa s ním,
ale sa spoliehal na Hospodina silného,
najvyieho, ktorý je Majite¾om neba
a zeme"), tak i ná Melchisedech zvíazil
v boji a vstal z màtvych a teraz nám prináa chlieb i víno, aby posilòoval a poteoval srdce svojho ¾udu mocou z výsosti a svojou prítomnosou. Nemyslime
si teda, e sa táto Pamiatka slávi príli
èasto. Èím èastejie, tým lepie pre nás;
a deò, v ktorý On vstal z màtvych je urèite
pre nás tým najvhodnejím. Je to prvý
deò v týdni a Ten, ktorý je vo vetkom
Prvý, má ma sám v ten deò prvé miesto.
Niektorí kresania si myslia, e staèí
slávi Pamiatku raz za dva, tri alebo es
mesiacov, ba niektorí ju slávia len raz za
rok. Môe sa javi poehnanie veriacemu
ako neúmerne èasté a môe sa zda
veriacemu, e Jeho smr zvestuje príli
èasto? Ó, vráme sa i v tomto k prvokresanskej praxi!
A pre nás, ktorí sa zhromaïujeme
k Pánovmu stolu, nech znie napomenutie:
Neopúajte spoloèné zhromadenie,
ako majú niektorí obyèaj (d 10,25),
pretoe v òom zvestujete smr Pánovu
a dokia¾ nepríde. (1K 11,26)



Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Ján Siracký

Cestou ivotem 1966, 19.2

MODLITBA ZA CELÚ CIRKEV
Spas, ó, Hospodine svoj ¾ud a poehnaj svoje dedièstvo, pas ich a nos ich
a na veky.  28,9
Tieto krátke, ale významné slová obsahujú
modlitbu cirkvi. Kadý veriaci sa má modli
za celú Cirkev: Zachráò ich od ich nepriate-

¾ov; zachráò ich od ich hriechov; pomáhaj
im v ich akostiach; vysloboï ich z ich
pokuení a z kadého zla. Uèiò to, pretoe
sú Tvojím ¾udom! Nezabúdajme, e sa Boh
zaujíma o Cirkev ako o svoj diel, ktorý
chráni pred záhubou a pred zhubcom.
V poehnaní Jeho dedièstva je pokoj, hojnos duchovných darov a trvalé astie.
Daj, aby tvoje draho kúpené dedièstvo
bolo hojne poteované skrze Ducha. Obiv, obèerstvi, rozír a posvä svoju cirkev.
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Pas ich ako pastier pasie stádo. Naplò bohato duchovné i hmotné potreby. Spravuj,
vládni, zásobuj a nasycuj svoje ovce zo
svojej vlastnej ruky. K tomu vetkému nos
ich na svojich rukách, najprv tu na zemi
a potom ich zdvihni do svojho lona a dr
ich tam na veky. Pozdvihuj ich myse¾
a mylienky. Zduchovòuj ich pohnútky.
Uèiò ich viacej nebeskými s Kristovou
podobnosou, aby boli naplnení Bohom.

Ján Siracký

Cestou ivotem 1966, 13.2.

OSOBNÁ MODLITBA
Hospodine, ná Boe, panovali nad
nami aj iní páni okrem Teba; ale my si
pripomíname iba Tvoje meno.Iz 26,13
Takto vyznával Boí ¾ud za dávnych èias
a podobne vyznáva Boí ¾ud aj dnes.
Kadý z nich vyznáva osobne: S najväèou vánosou a cele sa Ti oddávam, poehnaný môj Boe. Odteraz som cele Tvoj
a veène. Áno, celý som Tvoj, neoddávam
Ti iba èiastku z toho, èo som a èo mám, len
èiastku svojich sluieb. Som Tvoj a chcem
Tvojím zosta a naveky. Preto sa zriekam
i kadého hriechu a kadej váne. V Tvojom mene sa vzopriem vetkým mocnostiam pekla, ktoré dosia¾ vládli nado mnou,
nad mojou duou. Zriekam sa vetkého,
èo hriech vniesol do môjho ivota, dokia¾
som bol pod jeho mocou. Vydávam celú
svoju myse¾ a vetky svoje údy do Tvojej
sluby, Tebe za ivú obe a príjemnú obe
(R 12,1). Iste, e touto mojou dobrovo¾nou obeou, ktorou je moja rozumná
sluba, nepohàdne, Boe môj.
Kadý kresan má pozna rozdiel
medzi slubou hriechu a svetu a slubou
Bohu. Sluba hriechu je namáhavá, aká a kodlivá pre èasnos i pre veènos.
Naopak, sluba Bohu je ¾ahká a uitoèná
pre telo i pre duu, pre èasnos i pre veènos. Keï to vieme, aj my si pripomíname
iba Jeho meno. Iba On je naím Pánom.

Ján Siracký

Cestou ivotem 1966, 17.2.

PRAVÁ MODLITBA
A CHVÁLA BOHU
Poehnaný Hospodin, lebo vyslyal
hlas mojich pokorných prosieb.  28,6
Modlitba k Bohu je najlepí pomocný
prostriedok v kadom neastí. Je vestranným liekom v kadej nemoci, lebo ho
predpísal najlepí Lekár, aký kedy bol
alebo môe by. Kto Pána poctí svojou
vierou vyjadrenou v modlitbe, ten iste
bude oslavova Pána. Praví modlitebníci
sú poehnaní a ehnajúci. Rozumie sa,
e najlepie chvály odosielajú svojmu
oslávenému Pánovi. Tí, ktorí sa modlia
dobre, tí budú aj Pána chváli dobre.
Modlitba a chvála sú ako dve pery due;
ako dva zvony, ktoré vydávajú sladkú
hudbu Boím uiam. Pravá chvála nie je
nerozumná, citová, ona vyviera ako èistý
potôèik z hlbín skúsenosti s Bohom.
Vypoèuté modlitby majú by potvrdené
chválami. No len sa zamyslime, èi sa
v tomto nedopúame chýb! Keï verne
vyznávame Boiu dobrotu, ktorej sa nám
dostane na nae modlitby, slúi to na
povzbudenie nám i naim blínym. Boia
milos, ktorej sa nám dostáva, nie je taká
bezvýznamná, aby sme za òu zabudli
chváli Pána. No aj to sa stáva u nás
veriacich. Chráòme sa nevïaènosti. ime
kadý deò v atmosfére vïaènej chváliacej
lásky. Veï nás aj Pán k tomu povzbudzuje, keï nás vyzýva:A pokoj Boí nech
víazí vo vaich srdciach, ku ktorému
ste aj povolaní v jednom tele a buïte
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Franklin Ferguson, Nový Zéland, The Believer´s Magazine, prel. E. R. M.
Olivnice, roèník I., august 1948, èíslo 4.

MU
 ZO ZEME KRES
 ANOV
Pristá východne od Austrálie na ostrovoch Fidi  to vyadovalo odvahu.
Kapitána Bertrama k tomu donútili
vyèerpané zásoby vody a potravín.
Kapitán poznal zo skúsenosti povahu
obyvate¾ov ostrovov Fidi. Vedel, e
nejedného cudzinca pripravili títo
¾udorúti krutým spôsobom o ivot.
Preto, keï s nieko¾kými ozbrojenými
mumi zostupoval z lode do èlna a plavil sa k ostrovu, bol ve¾mi vány.
Domorodci rýchlo spozorovali èln.
Oèakávali na brehu vo ve¾kom poète.
Èln pristával. Kapitán Bertram vystúpil na breh. Tu sa k nemu ponáh¾ala
podivná postava. Vysoký domorodec
spolovice obleèený ako Európan. Bol
to náèelník domorodcov ostrova.
Kapitán s neskrývaným prekvapením
pozeral na vystretú ruku náèelníka,
ktorý ho oslovil po anglicky: Vítam
a, brat!
Kapitán sa nezmohol na slovo.
Náèelník sa obrátil ku svojim muom
a radostne im oznámil: Mu zo zeme
kresanov!
Kapitán Bertram zaèínal chápa.
Títo, vo¾akedy obávaní domorodci, sa
stali kresanmi. Ich viera im bola taká
drahá, e mua zo zeme kresanov
privítali ako brata.
Práve nadila hodina naej veèernej pobonosti, pokraèoval náèelník.
Vetci sa zhromadite! Dnes nám ju
vykoná brat zo zeme kresanov.
Kapitán sa pri týchto slovách zarazil.
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To nemôem! povedal.
Náèelník sa na neho nechápavo
pozrel. Po dlhom mlèaní sa opýtal:
Obáva sa, e ti nebudeme rozumie?
Má pravdu, moji ¾udia nerozumejú po
anglicky, ale ja a budem preklada.
Kapitán sa ocitol v najtrápnejích
rozpakoch vo svojom ivote. Na mori
sa vyznal dobre, ale vo svojej Biblii
nie. Od svojho detstva sa nestaral
o Boie Slovo. Ako by mohol tomuto
ve¾kému oèakávajúcemu zástupu odbavi pobonos? Zahanbene stál
pred náèelníkom, ktorý vôbec nemohol pochopi, preèo ete stále váha.
Oklama tohto dobrého, prostoduchého èloveka nemohol. Nezostávalo
mu niè iné, ako sa prizna.
Moja matka sa modlievala so mnou,
keï som bol ete chlapcom. Potom
zomrela a ja som sa dostal na more. Tu
som zabudol na Boie Slovo.
Zabudnú na Boie Slovo? neveril náèelník. Èi mono ma taký poklad a zabudnú naò!?
Zah¾adený na námorníka pokraèoval: Ale veï verí v náho Pána
Jeia Krista?
Kapitánovi bolo, ako keby stál pred
súdnou stolicou boského sudcu.
Po prvý raz pocítil prázdnotu ivota
bez viery. Hanbil sa pred domorodcom. Pokrútil hlavou a vyslovil tiché,
hlboko zahanbujúce: Nie.
Na hnedej tvári náèelníka sa zraèila
boles a z jeho hlasu vyznieval hlboký
súcit, keï povedal: Mu zo zeme kresanov  a neverí v náho Pána Jeia!
Potom pokynul svojim muom a tí
ho nasledovali na vyvýené miesto
s palmami, z ktorého bol výh¾ad ïa-

35
leko na more. Tam, ako kadý veèer,
odbavoval náèelník veèernú pobonos. Kvôli hosovi sa dnes modlil
anglicky. Nikdy vo svojom ivote
nezail kapitán Bertram takú dojímavú
slávnos. Nemohol odtrhnú zrak od
hnedých muov, ktorí sa na nastávajúcu noc s dôverou odovzdávali pod
Boiu ochranu.
Náèelník sa modlil so silou mua
a s dôverou dieaa. Hovoril s Bohom,
ako by tam bol, ako s blízkym priate¾om. Prosil o ochranu a poehnanie
pre celý ¾ud ostrova. Myslel tie na
bieleho cudzinca a na jeho ve¾ký ia¾.
Úzkostlivo prosil Boha, aby pomohol
tomuto biednemu muovi, ktorý, i keï
vyrástol v kresanskej zemi, predsa
neveril v Pána Jeia. Pane Jeiu,
nenechaj ho odís preè z náho ostrova prv, ne by a naiel!
Tým sa skonèila veèerná modlitba
náèelníka a pod palmami nastalo
ticho. Hlboké ticho. A vtedy sa kapitán
po prvý raz po dlhom èase modlil 
 spolu s týmito prostomyse¾nými domorodcami. Keï potom podával kapitán ruku domorodému náèelníkovi,
mohol s dojatým srdcom poveda:
Tvoja viera je teraz aj mojou vierou!
Desiatky rokov il kapitán medzi
kresanmi ako pohan a nikto mu
nepomohol nájs Pána Jeia. Naiel
Ho a na ostrovoch Fidi a priviedol ho
k Nemu obrátený pohan.

Boh tedy prehliadol èasy nevedomosti, ale teraz zvestuje ¾uïom,
vetkým, vade, aby èinili
pokánie. (Sk 17,30)



