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ÚVOD
Malý kazate¾
Na parníku, ktorý sa plavil z Toronta,
obvese¾oval cestujúcich zvonivý hlas malého chlapca, ktorý sa neustále na vetko
vypytoval. Kládol mnostvo otázok tak
rýchlo, ako to dokáe iba jazyk zvedavého chlapca.
Vtom si k nemu prisadol nejaký policajt. Malý chlapec sa na naòho zah¾adel
a opýtal sa:
Vy ste policajt?
Áno, odvetil láskavo.
Preèo ste policajtom?
pokraèoval vo výsluchu chlapec.
Policajt sa rozpaèito pousmial a namiesto odpovede vzal do rúk putá.
Vidí, nato som policajt, aby som ich
zlým chlapcom nasadil na ruky a odviedol
ich.
Mòa neodvediete, povedal odváne
malý chlapec, h¾adiac mu priamo do tváre.
Nie, teba nie, a komu ty patrí? odpovedal policajt, stále sa usmievajúc na svojho malého suseda.
Ja patrím Pánovi Jeiovi, povedal
chlapec.
Hlavy mnohých cestujúcich sa ako
na povel otoèili k nim. Policajt sa zaèervenal, náhlivo vstal a odiiel.

Bola to pre mnohých
nezabudnute¾ná kázeò
pozostávajúca iba
zo tyroch slov:
Ja patrím
Pánovi Jeiovi.
Milí èitatelia, mohli by ste poveda to
isté? Je to preto dôleité, lebo bez Pána
Jeia sa nikto nedostane do neba. Nebo
má iba jedny dvere  Pána Jeia, ktorý
povedal: Ja som dvere, aby sme neh¾adali iný vchod do neba. Neexistuje.

Nebo je ako
mesto obohnané
ohnivým múrom
Boej
svätosti
a spravodlivosti.
Kto z hrienych
¾udí, by mohol
prejs a nezhorie? Je napísané: Dua, ktorá
hreí, tá zomrie. (Ez 18,4) A: Odplata
za hriech je smr! (R 6,23) A: Uloené
je ¾uïom zomrie a potom bude súd.
(d 9,27)
Podmienkou vstupu do Boej prítomnosti je nema hriech. Ako by sa mohol
sta hrienik svätým pred Bohom? Pod¾a
náboenstiev ¾udí je mnoho ciest k Bohu.
Ale pod¾a Boha je òou jedine Pán Jei.
Ani jedno náboenstvo nezbaví èloveka
jeho hriechov. Jediný Pán Jei vzal na
seba nae hriechy. On je pravý Boh.
Zostúpil z neba preto, aby na kríi vstúpil
do ohòa Boej spravodlivosti s hriechmi
celého sveta. Aj s Vaimi, milí èitatelia.
Aby podstúpil smr za nae hriechy. Tak
si nás zamiloval ná Stvorite¾, Pán a Boh.
Zomrel, spravodlivý za nás nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu.
Èlovek, ktorý prijme Pána Jeia je
oèistený od hriechov a v zhode s Boou
spravodlivosou. Tomu je dverami do neba Pán Jei.

elám vám, milí èitatelia, aby ste
prijali Pána Jeia Krista za svojho
Spasite¾a a vedeli, e mu patríte,
ako ten malý chlapec, ktorý na
otázku  Komu patrí?  bez váhania odpovedal: Ja patrím Pánovi
Jeiovi.
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.

Ján Siracký
Kresan, roèník I., marec 1948 è.3

HOTOVÉ VECI
V tomto èlánku chceme
uvaova o nieko¾kých hotových veciach, o ktorých
nám hovorí Písmo. Vetky
sú dôleité, ale my sa pozastavíme len pri troch z nich.
Z kadodenného ivota vieme, aký význam majú pre nás hotové veci. Len tie
nám vykonávajú uitoènú slubu. Tak napríklad, k bývaniu nám slúi hotový dom,
obliekame sa do hotových odevov a jeme
hotové pokrmy. Nedokonèené, alebo rozpracované veci nemôu plni svoje poslanie a preto nás ani nemôu uspokoji.
Teraz prejdeme na duchovné pole,
kde platí to isté pravidlo. Spomenieme
aspoò tri prípady. Jedna taká vec je Boie
spasenie, o ktorom povedal Simeon:
lebo moje oèi videli tvoje spasenie,
ktoré si prihotovil pred tvárou vetkých ¾udí. (Lk 2,30-31) Aj apotol Peter
napísal: Ktorí ste mocou Boou stráení vierou cie¾om spasenia, ktoré je
hotové, aby bolo zjavené v posledný
èas. (1Pt 1,5) Na prvý poh¾ad sa zdá, e
tie citáty si odporujú, alebo e hovoria
o dvoch spaseniach. Ale nie je to tak. Na
oboch miestach je reè len o jednom
spasení. Prvé nám hovorí o jeho poèiatku
a druhé o dokonèení toho istého spasenia. V prvej èasti je zahrnuté spasenie
naej due, to sme dosiahli pri obrátení.
V druhej spasenie a vykúpenie náho tela
a to je ete pred nami.
O tomto spasení nám hovoril Pán Jei a po òom jeho apotolovia. ¼udia sú

volaní k tomuto spaseniu ako na hotovú
svadbu. Tí, èo toto pozvanie prijmú a poslúchnu, dosahujú spasenie zadarmo,
bez skutkov, z milosti. Dostávajú ho ako
hotovú vec, ku ktorej nepotrebujú, ba
nesmú niè prida. V Boom spasení je
úplná a veèná záchrana pre hrienika.
Kto ho prijme, ten je dokonale omilostený,
s Bohom zmierený a tak zbavený Boieho hnevu. Týmto spasením je Kristus vo
svojej osobe a vo svojom diele. Toto bolo
hotové, keï priiel na túto zem. Naím sa
stalo, keï sme prijali Krista vierou.
Druhá èas tohto spasenia, o ktorej
hovorí Peter, je tie hotová, ale ete sa
nevidí. Ukáe sa pri Pánovom druhom
príchode. Vetci z milosti spasení ¾udia
oèakávajú toto spasenie. Kadý taký sa
raduje u teraz z toho, èo dosiahol a v nádeji oèakáva plnos, ktorú má dosiahnu.
Tak aj Kristus, raz obetovaný tým cie¾om, aby vyniesol na krí hriechy mnohých, po druhé sa ukáe bez hriechu
tým, ktorí ho oèakávajú cie¾om spasenia. (d 9,28) I tu je reè o spasení, ktoré
sa má zjavi. Lebo ak vtedy, keï sme
boli nepriate¾mi, boli sme zmierení
s Bohom skrze smr jeho Syna, tak je
o mnoho istejie, e súc zmierení, budeme spasení jeho ivotom. (R 5,19)
Toto spasenie, v ktorom je zahrnuté vyslobodenie ducha, due aj tela, je u hotové a bude zjavené v posledný èas.
Vetci takto spasení a plnos oèakávajúci ¾udia, majú chodi primerane k tomuto svojmu stavu. Majú by hotoví
pre slubu a obecenstvo. Ale posväcujte Pána Boha vo svojich srdciach a buïte vdycky hotoví zodpoveda sa
kadému, kto iada od vás poèet o nádeji, ktorá je vo vás. (1Pt 3,15) Majú sa
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posväcova a svedèi ¾uïom o tom, èo
s nimi uèinil a uèiní Pán. Toto má vypåòa
ich ivot odvtedy, èo prijali vierou spasenie, a kým nedosiahnu tú druhú èas 
 plnos spasenia. To, èo sme dosiahli,
nás vedie k vydávaniu svedectva. To, èo
oèakávame, nás vedie k posväcovaniu.
A kadý, kto má túto nádej na neho,
oèisuje sa tak, ako je aj on èistý. (1J 3,3)
Na týchto ¾udí sa vzahujú slová:
Keby sa niekto vyèistil od toho, bude
nádobou na èes, posvätenou, uitoènou hospodárovi, prihotovenou ku
kadému dobrému skutku. (2Tm 2,21)
Spasení ¾udia sa majú oèisova a posväcova, aby boli èistými nádobami pre
svojho Pána. To má by ich hlavným zamestnaním, kým èakajú na plnos spasenia. V minulosti dosiahli hotové spasenie,
aj v budúcnosti dosiahnu hotové. Ich ivot
má zdobi vános a pripravenos.
Tretia hotová vec, na ktorú chceme
poukáza, je súd. A keï u s nimi nebeháte, aby ste tak prostopaili, ako
oni, divia sa tomu a rúhajú sa, ktorí
vydajú poèet tomu, ktorý je hotový
súdi ivých aj màtvych. (1Pt 4,4-5)
Spasení ¾udia slúia Pánovi vo ve¾mi
nepriaznivých okolnostiach, lebo putujú
svetom, na ktorom vládne satan. Ten sa
dostatoène stará o to, aby popudzoval
svojich poddaných proti dedièom spasenia. To najmenie zlo, ktoré im robia
je, e sa im posmievajú a rúhajú. Èasom
ich aj uvrhnú do alára alebo aj zavradia pre Krista a jeho svedectvo. Toto je
úplne v súhlase s Pánovým prehlásením.
Mne sa protivili, aj vám sa budú protivi.
Èo majú robi dedièi spasenia v týchto
protivenstvách? Majú porúèa súd tomu,
ktorý súdi spravodlivo. Ktorý bude súdi
ivých aj màtvych. Majú si pripomína:
A vetkému sa priblíil koniec. (1Pt 4,7)
To znamená, e i protivenstvu zo strany
bezboníkov bude raz koniec. Boh uloil
deò, v ktorom bude súdi celý svet skrze
Krista. On je hotový ho súdi!

Nu, ponechajme vetok súd Pánovi.
Niekedy musíme trpie nieèo i od bratov
v Kristu. Poruème i túto vec Pánovi, ako
to robil Pavol, keï povedal: ...ktorú mi dá
Pán, ten spravodlivý sudca...(2Tm 4,8)
Vo vetkom, èo musíme trpie pre Pána,
myslime na ten súd. On pozná nás i naich protivníkov. Toto náleí tie ku tej
pripravenosti. To nás bude posilòova
a poteova v práci aj v utrpení pre Pána.
Spomienky od prísluníkov rodiny

SAMUEL RYBÁR

Pamätajte na svojich
vodcov, ktorí vám
hovorili slovo Boie
nasledujte takú vieru.
Obrátenie
Brat Samuel Rybár sa narodil v dedinke
Erdevík v roku 1912, v chudobnej ro¾níckej rodine ako tretie zo siedmich detí.
Otec im zomrel, keï mal devä rokov.
Matka prevzala úlohu ivite¾a rodiny
a ako veriaca i bremeno duchovnej výchovy svojich detí v Boej bázni.
Ako sedemnásroèný odmietol ïalej
chodi s mamou do zhromadenia. Neodolal svetu. S rovesníkmi chodieval po zábavách. Boli to aké chvíle pre milujúcu matku.
Èím viac si uvedomovala vlastnú bezmocnos, e by ho mohla vráti zo zlej cesty,
o to úpenlivejie sa modlila. Neprestajne
volala k Bohu, aby ho zastavil a zachránil.
Keï sa jednej noci vracal zo zábavy, ona
ho èakala. Videl jej uslzené oèi a cítil, e
s ním chce prehovori. Vyzvala ho, aby si
sadol a vypoèul ju. S vánou tvárou mu
vysvet¾ovala ako sa na jeho ivot pozerá
svätý Boh. Boli to varujúce a neobyèajne
úèinné slová.

1920:
brat Rybár
vpravo dole
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Jeho svedomie oilo. Tri nasledujúce
dni v òom rástlo poznanie viny a v jej
narastajúcom tlaku boli rozdrtené aj zvyky vzdoru a pýchy. A keï vstúpil do toho
Boh jedným ve¾mi urèitým zásahom v jeho ivote, uvedomil si, e potrebuje odpustenie hriechov. Vtedy aj jeho dua volala
o milos ako ten colník v chráme: Boe,
buï milostivý, mne, hrienemu! V pokore pred Bohom a z poníenia vlastnými
hriechami poznal pravdu o Boej láske
k sebe hrienemu. Celým srdcom sa obrátil
k Pánovi Jeiovi, svojmu Spasite¾ovi. Vierou prijal tú jedinú, Bohom poskytnutú
obe za svoje hriechy  Pána Jeia Krista.
Dôkazy nového rodu
Potom, èo vstúpil do jeho srdca
Pán Jei, zmenil sa jeho ivot.
Prvá to spoznala matka. Bola
Bohu nesmierne vïaèná za to,
e vypoèul jej modlitby.
Pretoe mal ve¾kú túbu po
F. Butcher
zhromadení s veriacimi, chodieval kadú sobotu z Erdevíku do Petrovca a v pondelok
skoro ráno naspä. Ani 40 km
peej chôdze ho neodradilo od
F. Køesina zhromadenia.
V miestnom zhromadení
vtedy spoznal Boích sluobníkov, ktorí spolupracovali na
zakladaní a budovaní zboru
Pána Jeia Krista v Petrovci.
Boli to bratia Butcher, KøesiJ. Siracký na, Siracký, Sadloò, Kurz,
od ktorých nadobudol poznanie základných právd Písma.
Po urèitom èase sa sám
presahoval do Petrovca. ivil
sa ako maliar. Spolu s mladýM. Sadloò mi navtevoval hlúèky veriacich v okolí Petrovca. Pôsobením kázaného Boieho slova
vzniklo v jeho srdci poznanie
pravdy o miestnom zbore ako
l jedinej kole urèenej Pánom
pre vyuèovanie veriacich,
J. Kurz

KRESAN

Petrovec 1939: brat Rybár  horný rad,
prvý sprava

priamo závislom a zodpovednom jedine Pánovi a nie ¾udským nadzborovým, medzizborovým a iným cirkevným organizaèným truktúram.
Pán Jei aj nám dnes radí  nasledujte takú vieru. (d 13,7)
l

Správca rodiny
Prvé prejavovanie daru evanjelistu
Po vstupe do manelstva so sestrou
Elenou Kigeciovou zaèali spolu pôsobi
a slúi Pánovi a Jeho ¾udu rôznymi spôsobmi. Vyuívali kadú príleitos pre
uskutoènenie Boieho poslania: Choïte káte robte uèeníkmi uèiac ich
zachováva vetko, èo som vám prikázal. Brat Rybár kázal Pána Jeia
Krista a celú radu Boiu, nie len èasti,
ktoré sa hodia pre daný èas.
Poèas II. svetovej vojny bol odvedený
do Maïarska na nútené práce. S vïaènosou rozprával, ako ho Pán nieko¾kokrát
zachoval od istej smrti a zloby dozorcov.
Ani tam nemlèal a hovoril spoluväzòom
o ve¾kom spasení a svojom Spasite¾ovi.

jún 1955, brat Rybár  horný rad, prvý sprava

blok 5 .qxd

29.3.2006

16:47

Page 7

7

KRESAN
Roky 1953  1955,
RIJEKA, OPATIJA
Povolanie a postavenie
do sluby evanjelistu
V roku 1953 do¾ahla na jeho srdce naliehavá potreba duchovných pracovníkov
v Chorvátsku. Boli to pionierske èasy evanjelia v tejto èasti vtedajej Juhoslávie. ili
tam len tri sestry. Zhromaïovali sa v dome jednej z nich. Po vyrozumení vôle
svojho Pána odiiel s manelkou z Petrovca na pobreie Jadranského mora
do prístavného mesta Rijeka a neïalekého mesteèka Opatija.
Brat a sestra Rybárovi vychovávali
svoje deti v Boej bázni. Bolo to milostivým pôsobením Pánovým, e ich veriace deti, hoci nedospelé, predsa súhlasili,
aby rodièia ili a konali Boie dielo.
Starostlivos o domácnos a deti prevzala matkina sestra Mária. Aj ochota jej
srdca bola dôkazom Boej vôle a Boieho
èasu ís. Na základe Písma, aj z vlastného ivota, takto Pán nauèil brata Rybára
Boiu zásadu, ktorú dôrazne uèil: Ak
Pán vysiela niekoho slúi mimo rodinu a domáci zbor, tak k tomu pripraví
srdcia i okolnosti. Nie je moné slúi
bez podpory v rodine.

krst  Rijeka

Rijeka  1970

Spomienky dcéry Anny
Vtedy sa cestovalo len vlakom a cesta
do Rijeky trvala skoro 24 hodín. Preto
nebolo moné, aby nás v Petrovci rodièia navtevovovali èastejie ako raz za
5 mesiacov. Nejestvovalo telefonické
spojenie. Po piatich mesiacoch sa otec
sám vrátil domov, aby vzal zásoby potravy a zase odcestoval do Rijeky. V Rijeke zobúdzal Pán Jei pôsobením
Boieho slova due ku pokániu a viere.
Denodenne prebiehali rozhovory s mumi a enami h¾adajúcimi pravdu a zmysel ivota. A to v èase tvrdého komunizmu! Prili k nim aj políciou nasadení
provokatéri, ktorí ich mali zastrai a odradi. No diablovi sa nedarilo zastavi
pôsobenie Svätého Ducha ani v èase,
keï sa ¾udia báli chodi do kostola kvôli
odvetným opatreniam tátnej moci. Pán
Jei sa priznal k svojmu dielu. Mnoho
¾udí sa obrátilo k Pánovi Jeiovi a zostali v zbore v Rijeke a do konca svojho
ivota. Niektorí pamätníci tohoto prebudenia tam ete ijú. Ako mladá som
strávila medzi nimi nezabudnute¾né
prázdniny. Hlboko do srdca sa mi vrylo
duchovné ovzduie, aké vládlo v rodine
vastovej. Bola to známa a váená rodina. Obývali ve¾ký byt v centre Rijeky.
Keï prijali Pána Jeia, ich ve¾ká obývaèka sa otvorila pre susedov, známych
i úplne neznámych ¾udí, ktorí h¾adali
cestu spasenia. Pamätám sa na ten duchovný ruch od rána do veèera. Vade
samé stolièky a skoro vetky obsadené.
Cudzí ¾udia s ich známymi, plní otázok
a s vánosou naèúvajúci èo hovorí Boh.
Tam som chodila kadý deò so svojím
otcom k jeho dlhým a mnohým rozhovorom. Odchádzali sme v neskorých veèerných hodinách.
Po dvoch rokoch, ku koncu roku 1955,
keï boli veriaci upevnení a Pán vychoval
bratov schopných vies zbor, sa nám
rodièia vrátili do Petrovca. No ich srdce
zostalo s veriacimi v Rijeke. Rok èo rok
s nimi trávili aspoò jeden mesiac.
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Roky 1955  1956
PADINA, KYSÁÈ
Po návrate z Chorvátska, pokraèovali
takýmto spôsobom práce aj v bliom
okolí Petrovca. Zimu v rokoch 1955 -1956
strávili v slovenskej dedine Padina.
Podobne ako v Rijeke, aj tu trávili najviac
èasu v osobných rozhovoroch v domácnostiach. A pritom slúili aj v zbore.
Rok 1956 strávili s Pánovým ¾udom
v Kysáèi. Aj tu spôsobil Pán Jei svojim
slovom duchovné prebudenie, poèas
ktorého prili mnohí k poznaniu svojho
stavu a boli spasení. K¾úèom bolo evanjelium v osobných rozhovoroch a ivot
Pána Jeia vo veriacich.
Roky 1957  1983
SARAJEVO, DUBROVNÍK,
SPLIT, BITOLA
Pán postupne roziroval pole pôsobnosti pre brata Rybára po celej bývalej
Juhoslávii  Sarajevo, Dubrovnik, Split,
Bitola atï. Cestoval tam, kde predtým
nikto nehovoril Boie evanjelium. Bol
oráè a rozsievaè, priekopník, pravý evanjelista. Dostal od Boha dar a pouívaním
ho zve¾aïoval. Vedel nadviaza bezprostredný kontakt s ¾uïmi. Z tohoto obdobia
pochádza aj nasledujúca spomienka
brata Rybára na príhodu, ktorú zail na
svojich misijných cestách: Bolo to v horských oblastiach Srbska. Prechádzal som
z jednej dedinky do druhej. Na ceste som
stretol baèu so stádom oviec a mohol
som mu zvestova evanjelium. Zaujatí

Sarajevo  1968

KRESAN

Dubrovník  1968

rozhovorom sme si ani neuvedomili, e
sa deò schy¾uje ku koncu. Keïe nebolo
kde prespa a baèa ma nechcel necha
putova nocou, pozval ma k sebe prenocova. V srdci som Pánovi ïakoval za to,
e sa tak stará o moje potreby a prijal
som pozvanie. Baèa prespával spolu
s ovcami v drevenej matali. Nikdy nezabudnem na poctu, akú mi tento èlovek
prejavil, keï mi uvo¾nil miesto na svojej
lavici a on prespal na zemi, na udupanej
hline. Tak si cenil Boie slová, ktoré poèul
odo mòa. Bol som vïaèný a astný. Niè
nemohlo utlmi rados z prítomnosti Pána
Jeia, v akej som zaspával.
Roky 1965  1980
ÈESKOSLOVENSKO, PO¼SKO,
BULHARSKO, VE¼KÁ BRITÁNIA
 dar uèite¾a vo viere a pravde
Brat Rybár zanechal vade stopy Pánovho pôsobenia. Bol známy aj v zboroch na
Slovensku, Èechách, Po¾sku, Bulharsku
a inde, kam ho Pán posielal. Vdy a vade kázal Pána Jeia, ktorého nadovetko miloval. Bol to Boí posol povestný známosou Pána Jeia Krista a vernosou biblickým zásadám. Duchovný
ståp zboru Pána Jeia Krista v Báèskom
Petrovci.
BÁÈSKY PETROVEC, starí zboru
Ïalou charakteristickou èrtou brata
a sestry Rybárových bola pohostinnos.
Bez oh¾adu na osobu  èi to boli malí
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Ostrava  konferencia
Beograd 1967: brat Rybár druhý z¾ava
v strednom rade

Sliaè 1975: v strede brat Rybár,
vpravo dole brat Koøínek

bratia a sestry, alebo ve¾kí Boí sluhovia
 prijímali vetkých, ktorí potrebovali
odpoèinok a obèerstvenie. Mnohí vydajú
o nich toto svedectvo Pánovi pred Jeho
súdnou stolicou. A od Pána vezmú svoju
chválu a èes za poslunú vieru, ktorá sa
hnala za pohostinnosou.
Sluobník zaopatrovaný vierou
Brat Rybár mal presvedèenie a uistenie
z Písma, e vetky potreby v spojení
s Pánovou prácou je potrebné oznamova jedine Pánovi a nie ¾uïom. Hovorieval, e Pán vie najlepie ako a kedy má
poskytnú potrebné veci a prostriedky pre
Svoje dielo, lebo je to Jeho dielo a nie ¾udské. On to aj svojím ivotom dokazoval.

Bitola  Macedónsko 1969

Bratislava: tvrtá z¾ava sestra Rybárová,
ved¾a nej sprava sestra Vyhnánková

Povolanie do veèného domova
Pán Jei si svojho verného sluobníka
povolal do veèného domova v júni 1983.

Nech sám Pán Jei povzbudí
nasledova  takú vieru!

Bratislava 1965: z¾ava bratia Bohu Koa,
Ilko Kozár, Samko Omasta,
Frantiek Vyhnánek, Samuel Rybár
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R. Folkner

LIST IDOM, 11. kapitola, 1. èas
A spravodlivý bude i z viery...
(d 10,38), ...ale spravodlivý bude
i svojou vierou. (Hab 2,4)
Starý aj Nový zákon potvrdzujú tú istú
pravdu: spravodlivý bude i vierou.
Predtým, ne sa pozrieme bliie na hrdinov, ktorí sú nám daní za príklad viery,
pouvaujme nad tým, ako sa sta spravodlivým a ako do ivota spravodlivých
vstupuje viera.
d 10,1-10: Hovorí sa tu, e starozákonné obete nemali moc odstráni ¾udský
hriech navdy, a preto sa museli neustále
opakova. Preto priiel Pán Jei Kristus,
aby sòal ná hriech Svojou obeou. On je
tou jedinou pravou obeou.
d 10,11-18: V tejto èasti sa podèiarkuje fakt, e Kristova obe je jedineèná,
neopakovate¾ná a má veèný význam.
d 10,19-39: V poslednej èasti tejto
kapitoly nachádzame zhrnutie poehnaní, ktoré poskytuje táto obe. A tak sa
nám prostredníctvom viery otvárajú nové
monosti. Pán Jei Kristus kadého
stavia pred vo¾bu: buï sa spo¾ahnete na
zákon a vlastné skutky, alebo prijmete
Pána Jeia ako osobného Spasite¾a,
aby ste dostali nový ivot, ktorý sa ije
vierou. Táto zves nie je obmedzená len
na jeden národ: rovnaká pravda znela
idom (Hab 2,4), do Ázie (G 3,11) i do
Európy (R 1,17)  je to dobrá zves pre
celý svet!
Ospravedlnení súc tedy z viery
máme pokoj blíi sa k Bohu skrze
svojho Pána Jeia Krista. (R 5,1) By
ospravedlneným znamená, e naa vina
je u odstránená, e nás Boh vidí
spravodlivých, ak veríme v Pána Jeia
Krista. Toto je tá správna spasite¾ná
viera!
A tak tedy ako ste prijali Krista
Jeia Pána, tak v òom choïte, zako-

renení a budovaní na òom vo viere,
ako ste nauèení, hojnejúc v nej ïakovaním. (Kol 2,6-7) Viera má prinies v ivote veriaceho ovocie, no najprv musíme
skrze Boie slovo rás a získava skúsenosti viery. Pozrime sa na Abraháma
z Rim 4. Vidíme, e viera znamená poslunos, kadodennú závislos na
Bohu.
Epitola idom bola napísaná za vlády cisára Nera, ktorý kresanov nenávidel. Zo d 10,30 vyplýva, e niektorí prenasledovanie neuniesli a cúvli. Pisate¾ vak
oslovuje tých, ktorí neustúpili ani v rôznych
súeniach (vere 32-34). To, èo veriaci
èlovek potrebuje, je trpezlivos a vytrvalos
(ver 38). Kto je to teda ten spravodlivý?
Je to ten, kto od viery neustupuje (ver
34) a kto nejde do veèného zahynutia
(ver 39). Pisate¾ bol o tom presvedèený,
pretoe vedel, e títo ¾udia prijali Pána
Jeia Krista a Jeho obe.
A viera je podstatou toho,
na èo sa èlovek nadeje, presvedèením
o veciach, ktoré sa nevidia. Lebo
v nej dostali svedectvo starí,
predkovia. Vierou rozumieme, e sú
veky ustrojené slovom Boím, áno
i tomu, e nie z vidite¾ných vecí
povstalo to, èo sa vidí. (d 11,1-3)
Tieto vere nie sú definíciou viery,
ale monosami viery:

1. nádej do budúcnosti
2. uzdravenie z minulosti
3. pomoc v prítomnosti
Viera je uistenie a istota je základ. Jedinou naou nádejou je i vierou  to je
základ do budúcnosti. A tak kadý deò
môeme vloi do Boích rúk. Viera znamená ma nádej, pretoe ona je presvedèením o veciach, ktoré nevidíme.
Vetko okolo nás sa mení, ale Boie Slovo a Jeho zas¾úbenia sa nikdy nezmenia
a my máme nádej, e sa Pán vráti jedného dòa na túto zem a vezme si Svoju
Cirkev k Sebe. Boh nezas¾úbil, e bude-
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me vetci bohatí a úspení, ale podáva
nám vieru a òou nás na základe Svojej
milosti uzdravuje z naej minulosti. My
sme sklamali svätého Boha a boli sme
vinní. Avak vo chvíli, keï sme uverili
v Jeia Krista, nae viny sú naveky
obmyté, a to len pre Jeho drahú obe na
kríi. Staré veci pominuli a vetko je nové
(2K 5,17).
Vierou rozumieme, e existujú dva
svety: vidite¾ný a nevidite¾ný. Vierou
chápeme, e Boh priiel na zem v osobe
Pána Jeia Krista. A tak nám Pán Boh
dáva pre ná pozemský ivot základné
vybavenie: pä zmyslov, aby sme rozumeli jeden druhému a iesty zmysel 
 vieru  aby sme rozumeli Bohu. On drí
celý svet pokope a bude mu jedného dòa
vládnu. Ak vieme a veríme, e to tak bude, je zmysluplné v Neho dnes plne veri!
Témou epitoly idom 11 je viera.
Samotné slovo viera sa v nej opakuje
ve¾akrát a celá kapitola hovorí o tom, ako
vierou i. To znamená, e kresanstvo
je viac ako len obrátenie  je to spôsob
ivota, èie vetko, èo robíme a èím sme.
ivot kresana je ponorený do viery a nesený vierou. Je vyivovaný a chránený
vierou. Viera je ná základ. Podobný princíp nájdeme aj v benom ivote: nepostavíte vysokú stavbu na základoch,
ktoré sa hodia na stavbu kurína. Tak
treba postupova aj v duchovnom ivote.
Ak chcete budova pevný kresanský
ivot, musíte ma silný základ  vieru.
Práve sme trochu pootvorili dvere do
11. kapitoly epitoly idom. V tejto kapitole nájdeme zoznam ¾udí zo starozákonnej doby, o ktorých sa tu hovorí ako
o ¾uïoch viery. Boh zmenil ich ivot, odpustil im hriechy a teraz nám ich dáva za
príklad.
História izraelského národa starej doby
sa delí na pä základných období:
1. Vere 4-7 hovoria o období
pred potopou.
2. Vere 8-22 zaznamenávajú obdobie
patriarchov, poènúc Abrahámom.
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3 Vere 23-24 hovoria o východe
izraelského národa z Egypta.
4 Vere 30-31 popisujú dobývanie zas¾úbenej zeme.
5 Posledná èas tejto kapitoly, od
vera 32, pokrýva obdobie sudcov,
krá¾ov a prorokov.
ijeme v dobe, keï je niekedy aké i
vierou. Obèas by sme sa radi riadili pocitmi. Pred nejakým èasom som sa rozprával s jedným mladým muom, ktorý za
mnou priiel s ványm problémom. U
ve¾akrát sa modlil o odpustenie svojich
hriechov, ale pod¾a jeho slov sa ako spasený necítil, a tak mal váne pochybnosti
o tom, èi pôjde do neba alebo nie. Jeho
problém spoèíval v tom, e si vieru zamieòal za pocit. Boie Slovo nám hovorí, e
viera je dôverou v Boie zas¾úbenia.
Preto som tomuto èloveku preèítal ver
J 6,37, kde Jei povedal, e toho, kto
príde ku mne, nevyeniem von a opýtal som sa ho: Priiel si k Jeiovi?
Áno, odpovedal. Potom som sa ho opýtal: Odohnal a od seba? Nie, odpovedal mi. A tak som mu poloil ete jednu
otázku: Teda a prijal? Odpovedal:
Hádam áno, ale necítim, e by to urobil.
Moji drahí, naou úlohou nie je hna
sa za pocitmi. Boh chce, aby sme dôverovali Jeho za¾úbeniam. Keï ste chorí
alebo máte za sebou aký deò a nedarí
sa vám, tak sa necítite ve¾mi dobre.
Avak iadna z týchto okolností nezmení
Boie zas¾úbenia. Ak sa vám ako dievèau páèi nejaký chlapec a on o vás nejaví záujem, prirodzene to vo vás pôsobí
smútok, ale to nemení vzah s Bohom. Ak
v práci urobíte nejakú závanú chybu
a nadriadený na vás nakrièí, cítite sa mizerne, ale ani to nemení vá vzah s Bohom. Viera toti nie je zaloená na naich
pocitoch, ani na okolnostiach, ani na tom,
ako sa veci na tomto svete vyvíjajú. Pravá viera obsahuje dôveru a poslunos
voèi Bohu napriek pocitom a okolnostiam.
Vetci títo mui a eny zo idom 11
sa museli nauèi závislosti na Bohu na-
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priek mnohým problémom, zlým pocitom
a dôsledkom svojho rozhodnutia.
Pozrime sa teda najprv na troch ¾udí,
ktorí ili pred potopou; na Ábela, Enocha
a Noacha. Spomínajú sa v prvých siedmich veroch 11. kapitoly idom.
Prvým z nich je Ábel. Hovorí
nám o uctievaní viery a o tom,
e kresanstvo je viac ako
len obrátenie, pretoe je to
spôsob ivota. Keï sa teda
blíime k Bohu vo viere, znamená to, e Boha uctievame. A hneï na zaèiatku máme popísané dve cesty, ktorými sa ¾udia
snaia priblíi k Bohu a o ktorých sa
podrobne píe v knihe Genesis v 4. kapitole. Tam nájdeme dvoch ¾udí, ktorí
uctievali Boha a blíili sa k nemu: Kaina 
po¾nohospodára a Ábela pastiera. Obaja
priniesli Bohu obe a Písmo nám nehovorí, preèo to urobili. Avak celkom
zjavne plnili Boí príkaz. Je len logické,
e Kain priniesol ako obe ovocie svojej
práce. Bol po¾nohospodárom, a tak priniesol nieèo zo svojej úrody ako obe
Bohu. Na tom nie je niè zlé, veï predsa
aj zákon povo¾oval prinies Bohu obilnú
obe. No Boh Kainovu obe neprijal, nepáèila sa Mu, pretoe bratia dostali jasné
pokyny, ako má Boia obe vyzera.
V Gen 4,4 sa píe, e Ábel priniesol
z prvorodených svojho stáda. A Hospodin pohliadol milostivo na Ábela
a na jeho obetný dar. Èie Ábelovu
obe Boh prijal a Kainovu nie. Preèo bol
jeden prijatý a druhý odmietnutý? Odpoveï nájdeme v idom 11: Kain priiel
v tele a Ábel priiel vo viere. Ábelova obe
bola zaloená na viere v Boie prikázanie
oh¾adom obete. Kain veril jedným spôsobom a Ábel zase druhým. Kain si povedal: Predsa nezáleí na tom, èo
Bohu prinesiem. Obetujem Mu to, èo
som sám namáhavo vypestoval  je to
práca mojich rúk. V Kainovej obeti vak
nebola krv. Nový zákon tento druh náboenstva nazýva Kainovou cestou. Urèite

KRESAN
sa stretnete s ¾uïmi, ktorí sú Kainovi podobní a budú tvrdi, e nezáleí na tom,
èomu veríte, hlavne, e nieèomu veríte.
Prípadne vám povedia, e treba usilovne
pracova, kona dobré skutky, dra sa
desiatich Boích prikázaní, chodi
do kostola, by milí k susedom a Boh
bude ma z váho ivota rados.
A ak na konci váho ivota dobré
skutky preváia tie zlé, Boh vás prijme. To je cesta Kainova.
Ábelova obe zahàòala smr.
Priniesol ovcu zo svojho stáda a toto
zviera muselo zomrie. Je to obraz nevinnej obete, ktorá zaujíma miesto vinného
hrienika. Ábel bol pred Bohom zodpovedný za svoje hriechy. Preto Boh
bratom prikázal prinies obe, ktorá by ich
hriechy prikryla, pretoe ju obaja potrebovali. Avak len Ábel priniesol tú
správnu obe. V d 9,22 sa píe: ... bez
vyliatia krvi nedeje sa odpustenie.
Máme tu obraz Pána Jeia Krista na
kríi, Baránka Boieho, zabitého od poèiatku sveta. On je tou obeou, ktorá mala
zaplati za nae hriechy. A tak keï Ábel
obetoval svoju oveèku, symbolicky sa stalo to, èo Pán Jei vykonal na kríi. V Rim
5,12 si èítame: Preto ako skrze jedného èloveka voiel hriech do sveta a skrze hriech smr, tak prela smr na vetkých ¾udí, pretoe vetci zhreili. My
vetci sme zhreili a potrebovali sme
obe. Ak sa pokúsime k Bohu priblíi so
svojimi dobrými skutkami, Boh nás neprijme. Ak sa vak k Bohu priblíime vo viere
v tú obe, ktorá sa za nás obetovala na
kríi, Boh nás prijme, pretoe Pán Jei
Kristus zomrel na naom mieste. On je
naou zástupnou obeou, naím Baránkom. 1K 15,22: Lebo ako v Adamovi vetci zomierajú, zrovna tak
i v Kristovi vetci budú oivení.
Kristus je naou zástupnou obeou.
Vráme sa teraz do Gen 4. Po tom,
ako Kain priniesol Bohu obe, dostáva dokonca príleitos k pokániu: A Hospodin riekol Kainovi: Preèo si sa rozpálil
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hnevom? (Gen 4,6) Vidíme, e Kain sa
na Boha rozhneval, keï neprijal jeho
obe. Bol to pyný èlovek, ktorý si myslel,
e Boh nemal dôvod jeho prácu neprija.
Boh mu vak hovorí: Keï bude dobre
robi, nebude tvoja tvár povznesená
a veselá? (Gen 4,7) Konaj dobro a odvrá
sa od svojich skutkov, od faloných predstáv, Kain! Boie Slovo nám to priamo
nehovorí, ale som presvedèený, e
Kain vedel, èo znamená robi dobre.
Vedel, e má prinies krvavú obe. Kain
vak neèinil pokánie a jeho srdce sa
viac a viac zatvrdzovalo. Nakoniec bol
taký zaslepený iarlivosou, e zabil
svojho brata Ábela. Boh ho za to odsúdil
a z Kaina sa stal tulák. Urèite sa stretnete
s mnohými ¾uïmi, ktorí sú ako Kain 
túlajú sa z jedného miesta na druhé,
z jedného vzahu do druhého, z jednej
filozofie do druhej a nemajú pritom v dui
pokoj. To sa stane, keï sa pokúsime pristúpi k Bohu so svojimi dobrými skutkami. Izaiá hovorí, e vetky nae spravodlivosti sú pred Bohom ako ohyzdné
rúcho (Iz 64,6). V Tít 3,5 sa píe: Nie zo
skutkov spravodlivosti, ktoré by sme
asi my boli èinili, ale pod¾a svojho
milosrdenstva nás spasil. V Ef 2,8 si
èítame: Lebo ste milosou spasení
skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar
Boí. Náboenstvo zaloené na skutkoch
je Kainovou cestou.
Ve¾a èasu sme venovali Kainovi, pretoe nám pomôe lepie pochopi, preèo
Boh prijal Ábela. Ábel sa k Bohu neblíil
v pýche, ani so skutkami  bol pokorný
a èinil pokánie zo svojho hriechu. Poloil
ruky na hlavu nevinného zvieratka, ako
keby na neho prenáal vlastnú vinu a potom mu podrezal hrdlo. Vzal krvácajúce
zviera, poloil ho na oltár a spálil. To bola
obe, ktorú mohol Boh prija. Ábel vedel,
e za jeho hriech sa musí zaplati. Vimnime si, èo d 11,4 hovorí o Ábelovi:
... dostal svedectvo, e je spravodlivý. Aké úasné uistenie! Boh mu povedal, e je prijatý a e je v Jeho oèiach
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spravodlivý. A táto spravodlivos nebola
odplatou za mnohé dobré skutky  bol
z milosti prehlásený za spravodlivého.
Bol to dar, zaloený na krvavej obeti.
A Ábel tak hovorí k nám a
dodnes, tisíce rokov po svojej smrti.
Hovorí nám o spôsobe, ktorým sa
môeme blíi k Bohu a o pravom uctievaní viery. Iba skrze
krv Baránka. Ako sa modlíme? V mene Pán Jei Kristus. Keï prichádzam k Bohu
na modlitbe, nekonám tak vo
svojom vlastnom mene, pretoe
som hrieny èlovek. Svätý Boh v iadnom
prípade nemôe vo Svojej prítomnosti strpie hrieneho èloveka, pokia¾ nebolo za
tohto hrienika zaplatené. Vïaka Bohu,
e aj za moje hriechy zaplatil Pán Jei
Kristus! A tak keï pristupujem ku svätému Bohu, prichádzam k Nemu v mene
Toho, ktorý zaplatil za moje hriechy. Ábel
je obrazom spasenia a ukazuje nám, ako
môeme pristupova k Bohu v pravom
uctievaní. Ale kresanstvo je viac ako
obrátenie, je to spôsob ivota. Pán Jei
povedal: Keï vy zostanete v mojom
slove, v pravde ste mojimi uèeníkmi.
(J 8,31) Stretnete ¾udí, ktorí budú ve¾a
o spasení hovori, ale ich ivot to nebude
dokazova. Títo ¾udia majú radi spoloènos veriacich, ale volia si cestu ¾ahieho
odporu.
Dovo¾te mi osobnú otázku: Snaíte sa
priblíi k Bohu ako Kain a ponúkate
Bohu prácu svojich rúk? Boe, pozri, èo
vetko som urobil! Som náboný èlovek!
Alebo k Nemu pristupujete v pokore ako
Ábel? Je iba jediný spôsob, ako vás Boh
môe prija: na základe obete. Pán Jei
Kristus je vaou obeou. Pristúpte k Bohu
vo viere v Pána Jeia Krista! Ak ste Ho
ete neprijali do svojho srdca, ak ste sa
ete nikdy nemodlili v pokání, môete to
urobi hneï. Môete Bohu vyzna, e
viete o svojom hrienom stave, ale aj to,
e Pán Jei Kristus zomrel na kríi za
vá hriech a e veríte v Neho. Môete Ho
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poprosi o odpustenie a spasenie a o to,
aby vám pomohol sta sa takým, akým
vás chce On ma. Môete sa takto modli
kedyko¾vek a ak to myslíte úprimne, Boh
vás vypoèuje, odpustí vám a prijme vás
tak, ako prijal Ábela!
Vytrvalos je ve¾mi dôleitá a jej krásnym obrazom je Enoch. Vo veri 5 vidíme
Enocha, ktorý reprezentuje chodenie
vo viere. Enoch bol
mu, ktorý sa nikdy
nedostal do márnice
a nemal pohreb.
Máme pred sebou
èloveka, ktorý nezomrel, pretoe Boh ho
vzal k sebe. V Písme sa doèítame, e
Enoch chodil s Bohom a e sa Bohu ¾úbil.
Enochov ivot je zachytený v Gen 5 a vidíme, e stojí v úplnom protiklade so svojimi súèasníkmi. Mnohí z nich boli dobrí
¾udia, ktorí nasledovali Pána, ale vetci títo
¾udia mali jednu vec spoloènú: zomreli.
Vetci okrem Enocha. V Gen 5 sa neustále opakuje to isté: ... a zomrel, a zomrel,
a zomrel. Pripomína nám to skôr pohrebný sprievod. No Enoch je výnimkou. A tak
sa môeme v údive opýta: Èím je Enoch
odliný? Nu, Enoch chodil s Bohom.
Kresanský ivot je èasto pripodobòovaný ku chodeniu. V 2K 5,7 sa píe:
Lebo chodíme vierou a nie videním.
Rovnako v Gal 5,16 si èítame: Choïte
Duchom. Ef 5,2: a choïte v láske.
1 J 1,7: ... chodíme vo svetle. Keï s niekým chodíme, znamená to, e máme
k nemu vzah. Enoch mal s Bohom vzah.
Vzah, v ktorom bola harmónia. Èi azda
pôjdu dvaja spolu bez toho, aby sa zhodli? (Ám 3,3) Enoch s Bohom súhlasil
a pod¾a Júdu aj verne prorokoval. Nakoniec bol odmenený. Nikto ho nenaiel,
pretoe chodil s Bohom a Boh si ho vzal.
Èo je teda ivot viery? Pavol hovorí,
e viera je z poèutia a poèutie skrze Boie
slovo (R 10,17). Viera je ako sval, ktorý
sa musí posilòova. Je viacero vecí, ktoré
môu ivot viery nièi. Jednou z nich je

KRESAN
zlá spoloènos (1K 15,33). Preto uèeníci
prosili: Pridaj nám viery! (Lk 17,5).
Boh vernú vieru odmení, keï Ho èlovek
h¾adá celým svojím srdcom (Jer 29,13).
Enoch chodil s Bohom a Boh ho odmenil.
Enoch il v bezbonej dobe (Júda 14),
ale svedèil tomuto bezbonému pokoleniu. Èlovek viery sa stáva Boím svedkom proti svetu a Enoch bol tak blízko
Boieho srdca, e mohol by Jeho svedkom. My vieme, e Pán Jei Kristus je
s nami vdy, a preto máme jedineènú
príleitos trávi s Ním svoj èas. Kadodenne aspoò chví¾u s Boím slovom
a s jeho Autorom! Budeme podobní
Enochovi, ktorý chodil s Bohom vo viere.
Potom nebudeme zahanbení, keï sa raz
postavíme pred náho Pána.
Noachov ivot poukazuje na prácu
viery. Vierou Noe, keï mu bolo zjavené
od Boha o tom, èo sa ete nevidelo,
bojac sa Boha, pripravil koráb na záchranu svojho domu, ktorou to vierou
odsúdil svet a stal sa dedièom spravodlivosti, spravodlivosti vo viere. (d 11,7)
Boh sa rozhodol znièi bezboný svet
a Svoje úmysly zjavil spravodlivému
Noachovi, ktorý naiel v Boích oèiach
milos. Dostal príkaz vystavi koráb pre
seba a svoju rodinu. Stavba korábu si
vyadovala celého èloveka a Noach sa
rozhodol poslúchnu. Pán Boh prehovoril
k jeho srdcu a on odpovedal v bázni,
ktorá je poèiatkom múdrosti (Prís 9,10).
Noach bol Bohu úplne oddaný a bol
pripravený aj na osamelos. Nikto nezdie¾al jeho postoj viery! Boh...neuetril ani starodávneho sveta, ale samoôsmeho Noeho,
hlásate¾a spravodlivosti zachránil,
keï bol uviedol
potopu na svet
bezboných.
(2Pt 2,5) Noach
ostal sám so svojou vierou.
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Vimnime si vak jednu vec. Napriek
tomu, e bol Noach osamelý vo svojom
postoji viery, predsa dostal svoju rodinu na
palubu korábu! Jeho viera priniesla
záchranu jeho domu. Nestalo sa tak automaticky vïaka Noachovmu postoju;
kadý èlen jeho rodiny sa sám musel
rozhodnú nastúpi do korábu. Urobili tak,
pretoe mali úctu k Noachovmu svedectvu viery. Deti pozorovali jeho ivot,
a preto mu verili. Noach nebol pokrytec
a to bolo ve¾mi silným svedectvom.

15

 zostúpi z kría. Otázka znie: Skutoène
by Mu uverili? Bolo by zázraèné zostúpenie z kría cestou k záchrane ¾udí?
Urèite nie!
Boia vô¾a bola, aby Pán Jei zostal
na kríi. Veï preto priiel na svet. Priiel,
aby poloil svoj ivot. Krí, viera v ukriovaného Krista  to je cesta záchrany
pre èloveka. V príbehu o boháèovi a Lazarovi Pán Jei povedal, e ani keby
niekto vstal z màtvych a kázal evanjelium,
neuverili by mu (Lk 16:31). Boí spôsob
zvestovania evanjelia s cie¾om, aby ¾udia
Kresanstvo je viac ako len
uverili Pánovi Jeiovi, nie sú zázraky, ani
obrátenie  je to spôsob ivota.
svedectvo màtvych. iadne senzácie, neZo ivota Ábela, Enocha a Noacha
tradièné formy, ve¾ké organizovanie a plávyplýva nieko¾ko zásad,
novanie nenahradia spontánne kázanie
ktoré by sme mali aplikova
evanjelia slovom a ivotom. Pán Jei
aj do vlastného ivota:
èinil a uèil (Sk 1,1). Ve¾ký zvestovate¾
evanjelia apotol Pavol v 1K 1,21 hovorí,
1. Èlovek viery je Boím svedkom.
e: keï v múdrosti Boej svet skrze
2. Èím viac ijeme vierou, tým viac
múdros nepoznal Boha, za¾úbilo sa
sa podobáme Pánovi Jeiovi
Bohu skrze bláznovstvo KÁZNE spaKristovi.
si veriacich. Lotor na to, aby uveril,
3. Èlovek viery dôveruje Bohu bez
nepotreboval iadny zázrak. ivot Pána
oh¾adu na následky.
Jeia, Jeho správanie v kritických oka4. Je viac by  kres anom,
mihoch na Golgote, bolo pre neho dostaako sa ním sta .
toèným svedectvom o Boej láske. Slová,
ktoré poèul a skutky, ktoré videl, staèili
KÁME UKRIOVANÉHO
pre jeho vieru. Spoznal svoju hrienos
a moc odpustenia.
KRISTA
Hoci dielo prvých uèeníkov bolo niekedy doprevádzané aj divmi, ich úmyslom
Podobne i najvyí kòazi sa posmievali
nebolo, aby netradiènými spôsobmi
so zákonníkmi a so starími a hovorili:
získali ¾udí pre Krista. V liste idom 2,3-4
Iným pomáhal a sám sebe nemôe
je napísané, e to bol Pán Boh, ktorý
pomôc. Je krá¾om Izraelovým, nech
takýmto spôsobom potvrdzoval, e je to
teraz zostúpi z kría, a uveríme mu.
Jeho práca, Jeho spasenie a e stojí za
(Mt 27,41-42)
slovami uèeníkov. Teraz, keï prilo to, èo
Bola to aká skúka pre Pána Jeia.
je dokonalé, Boie Slovo (1K 13,8-10),
Veï neraz hovoril, aby v Neho verili.
tieto znamenia a zázraky sa
Vravel, e len tí, ktorí v Neho uveria, budú zachránení. Ak ¾udia vidia Pána Jeia stávajú minulosou.
ijeme v posledných èaV J 14:11 hovorí, e ak nie v naich ivotoch a poèujú
kázané Boie Slovo
soch, keï by spasený Boí
pre slová, aspoò pre skutky
v plnosti Ducha, a ani tak
èlovek chcel niekedy urobi
nech veria. Teraz má Pán
mu neuveria, nepomohlo
vetko preto, aby ¾udia uveJei jedineènú ancu doby im ani keby Kristus
rili v Pána Jeia. V takýchto
káza, kým je. Má monos
zostúpil z kría.
odhodlaniach due si je dobré
urobi jedineèný skutok 
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uvedomi, e ak ¾udia vidia Pána Jeia
v naich ivotoch a poèujú kázané Boie
Slovo v plnosti Ducha, a ani tak mu neuveria, nepomohlo by im ani keby Kristus
zostúpil z kría. Preto sa nenechajme
nadchnú modernými spôsobmi priblíenia sa k ¾uïom, ktoré nepouíval Pán
Jei ani uèeníci prvotnej cirkvi, formami,
ktoré nie sú v súlade s duchom Písma,
hoci pouitými v najlepej snahe po záchrane hrienikov. Verme, e kázanie
ukriovaného Krista, ktoré je jedným pohorením a iným bláznovstvom, je Boou
mocou tým, ktorí dosahujú spasenie.
Daniel Moji

PÁS OVCE, ALEBO
ROZVESE¼OVA BARANY?
Je pozoruhodné, s akým nadh¾adom
opísal autor situáciu kresanstva vo svojej dobe okolo roku 1900 a súèasne aj
dnený stav. Ovce  to sú tí, ktorí dobrého pastiera Pána Jeia Krista osobne
poznajú a barany sú nezachránení ¾udia
tohoto sveta.
Jedno zlo sa vkradlo medzi znovuzrodených kresanov a je také krik¾avé a nesluné, e ani ten najkrátkozrakejí ho
nemôe prehliadnu. V priebehu posledných pár rokov sa rozmohlo ako kvas,
ktorý nakvasí celé cesto. Zriedkakedy
nahovoril satan zborom nieèo ¾stivejie,
ako to, e súèasou ich poslania je poskytova ¾udom zábavu, a takto ich získava
pre evanjelium. Puritáni hovorili priamo.
Bez okolkov a príkras zvestovali cestu
spasenia. Neskôr, keï veriaci z¾ahostajneli a svetské vplyvy v zhromadeniach
nebrali u tragicky, zaèalo sa zabávanie
v zhromadeniach okrajovo tolerova.
Dnes u zapustilo korene oficiálne a obhajuje sa tým, e práve s jeho pomocou
sa dajú zasiahnu ve¾ké masy.
Toto je potrebné úplne odmietnu.
Po prvé: Nikde z Písma zrete¾ne nevyplýva, e by úlohou kresanského zhromadenia bolo ponúka ¾uïom zábavu.

Keby patrila k duchovným spôsobom,
nebol by sa o nej Pán Jei zmienil? On
vak hovorí: ,,Choïte do celého sveta
a káte evanjelium kadému stvoreniu.(Mk 16,15) Toto je dostatoène jasné.
A tak isto by bolo jasné, keby dodal:
...a tým, ktorí sa o zves evanjelia neve¾mi zaujímajú, ponúknite zábavu....
Tieto slová vak nikde nenachádzame.
Pán Jei na také nieèo ani nepomyslel.
Zoberme si iné miesto: ...jedných dal
za apotolov, ...prorokov, ...evanjelistov, ...pastierov a uèite¾ov ...pre dielo
sluby. (Ef 4,11) Kde by sme zaradili
tých, ktorí prináajú humor a od¾ahèenie
do zhromadenia  zabávaèov? Svätý
Duch sa o nich nezmieòuje. Boli proroci
prenasledovaní preto, lebo svojich poslucháèov rozvese¾ovali a hovorili im príjemné veci, alebo práve preto, e sa zdráhali
ís takouto cestou?
Po druhé: Ponúka zábavu, znamená
postavi sa do priameho protikladu s uèením a ivotom Pána Jeia Krista a jeho
apotolov. Aký bol postoj veriacich voèi
svetu? Ste so¾ou sveta, hovorí Boie
slovo (Mt 5,13), nie lízatkom. So¾ sa s pôitkom urèite nehltá, ani necmú¾a. Krátky
a tvrdý bol výrok Pána Jeia:  Nechajte
màtvych, nech pochovávajú svojich
màtvych (Mt 8,22). Myslel to so svätou
vánosou. Keby Pán Jei vloil do svojho kázania viac ivích a príjemnejích
prvkov, nemusel a tak ve¾mi stráca na
svojej popularite. (J 6,60-69) Bola to vak
tvrdá reè. Kto ju mohol poèúva?
V Biblii nie je nikde uvedené, e by Pán
Jei povedal nieèo podobné ako: Peter,
rýchlo utekaj za nimi a povedz im, e od
zajtra zaèíname novým spôsobom  kázanie bude krátke a atraktívne. Pripravíme
príjemný veèer a uisti ich, e sa budú cíti
perfektne. Ponáh¾aj sa Peter, musíme ich
získa akýmko¾vek spôsobom!
Pán Jei mal súcit s hrienikmi, vzdychal a plakal nad nimi, ale nikdy sa
nepokúal ich zabáva. Môeme h¾ada
ko¾ko chceme, ale ani v novozákonných
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listoch nenájdeme zmienku o evanjeliu
zábavy. Posolstvo listov je jasné: ,,Vyjdite
spomedzi nich! (2K 6,17)
Prví kresania dôverovali práve evanjeliu a nepotrebovali iné zbrane. Keï boli
Peter a Ján uväznení kvôli svojmu verejnému kázaniu, zhromadila sa cirkev
k modlitbám (Sk 4). Ale ich prosba neznela: Pane daj aby tvoji sluhovia pomocou nekodnej a dobre premyslenej
zábavy mohli ukáza týmto ¾uïom, aký
sme my kresania veselý národ. Nedali
sa odradi od toho, aby zvestovali Krista
a jedine Krista. Na organizovanie zábavy
im jednoducho neostal èas. Rozptýlení
prenasledovaním, kamko¾vek ili, kázali
evanjelium a obrátili svet naruby. Toto je
ten hlavný rozdiel v porovnaní s dneným vlaným kresanstvom.
Ó Pane, oèisti svoj ¾ud od vetkého
rozkladu a hniloby, ktorými nás tvoj nepriate¾ zaail a priveï nás spä k metódam svojich apotolov !
Na záver: Kresanská zábava spochybòuje svoj úèel. Spôsobuje medzi mladými znovuzrodenými kresanmi pustoivé kody. Len skúste vyzva bezstarostných a vysmiatych ¾udí, ktorí ïakujú Bohu
za to, e im cirkev vyla a do pol cesty
v ústrety, aby vydali svedectvo o svojom
spasení. Nechajte svedèi bremenami
ivota obtiaených, ako nali pokoj vïaka
kresanskému koncertu. Nechajte povsta alkoholikov, ktorých k obráteniu priviedlo rozhodujúcou mierou kresanské
divadlo. Nikto sa nepohne.
Evanjelium spojené so zabávaním
a rozvese¾ovaním neprivedie nikoho
k obráteniu. To èo potrebujeme je
pravá známos Boha a Jeia Krista
náho Pána s vánosou uvádzaná
do náho kadodenného ivota, kde
jedno s druhým súvisí podobne, ako
súvisí ovocie s koreòmi stromu, na
ktorom vyrastá. Potrebujeme biblické
vyuèovanie, ktoré sa dotkne náho
rozumu i srdca a my zahoríme láskou
k Pánovi Jeiovi a naim blínym.

Tento èlánok bol uverejnený okolo roku 1900
v èasopise The Kings Business.
Ako autor bol uvedený C.H.Spurgeon.
Hoci sa v ïalích písomnostiach
anglického kazate¾a viac neuvádza,
znalci jeho diela potvrdzujú,
e týl reèi je charakteristický pre
C. H. Spurgeona

C. H. Mackintosh

Kresan, roèník I. január 1948, è.1

JEDNO TELO
Èi neviete, e ste chrámom Boím, a e
Duch Boí prebýva vo vás? (1K 3,16)
Alebo èi neviete, e vae telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás,
ktorého máte od Boha, a e nie ste
sami svoji? (1K 6,19)
Vyie uvedené citáty podávajú ve¾mi
významnú pravdu pre vetkých veriacich.
Boím chrámom je najprv Cirkev ako celok, potom kadý veriaci ako jednotlivec.
V dávnych èasoch prebýval Boh v zemskom chráme, teraz prebýva v duchovnom,
v Jeho Cirkvi a v jednotlivcoch. Vímajme
si túto slávnu skutoènos a zamyslime sa
nad òou. Tu nie je reè o nejakom názore,
ale o Boej pravde. Kto tejto pravde odporuje, s tým je zbytoèné dohadova sa.
Nech sa nikto nemýli namý¾aním si,
e o týchto veciach môe rozmý¾a ako
chce. Boh má na zemi svoj duchovný
dom, ktorým sú vetci veriaci ¾udia. Nehovorme teda, e by sme len mali by tým
domom. Teraz je na nás, aby sme si pozorne vímali, aké chovanie náleí tomu
domu. Tvojmu domu sluí svätos,
Hospodine, na veèné veky. ( 93,5)
Táto pravda predstavuje Boí poriadok u od èias, keï mal Boh svoj chrám
na zemi. Neèítame vak, e by Boh býval
s èlovekom, kým nebolo vykonané vykúpenie. Len Izrael vyvedený z Egypta a prevedený cez Èervené more spieval pieseò
vykúpeného ¾udu. Mojou silou a mojou
piesòou je Hospodin. (2M 15,2)
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Len èo bol stánok zmluvy hotový,
zostúpila do neho Boia sláva, ako dôkaz
Jeho prítomnosti medzi Jeho ¾udom.
Táto prítomnos Boia si vyaduje aj
zaruèuje svätos. Pri pozornom èítaní
6. a 7. kapitoly knihy Jozue zistíme, e
Boia prítomnos medzi Jeho ¾udom má
dvojaký úèinok. Prvým je víazstvo, na èo
ukazujú ruiny Jericha, druhým súd, na
ktorý poukazuje hàba z kameòov v údolí
Áchor. Aký to slávnostný a dojemný poh¾ad poskytli zrúcaniny pyného mesta
Jericho, leiace v prachu pod nohami
Boieho ¾udu. Ale beda! Naiel sa èlovek,
ktorý pokvrnil Boie zhromadenie. Aká
smutná vec! Preto tá istá prítomnos Boia, ktorá spôsobila pád Jericha, poukázala na hriech toho jedného èloveka, a súdila ho. Vímajme si týchto vecí, ony sú
napísané pre nae pouèenie a výstrahu.
Jozue mal zisti príèinu poráky ¾udu,
uprostred ktorého prebýval ivý Boh.
Týmto znakom bol Izrael odliný od ostatných národov. A Boh je Bohom, ktorý zostáva verný svojmu charakteru. On si vie
uchráni svätos svojho ve¾kého mena.
Má na to mnoho prostriedkov a spôsobov.
Hospodin je medzi svojim ¾udom, aby
mu dával víazstvo nad jeho nepriate¾mi,
no i na to, aby vykonával výchovné káznenie v spravodlivosti vo svojom ¾ude.
Izrael zhreil. Boh nehovorí: Jeden
èlovek zhreil. Nie! Vetkých esstotisíc Izraelitov zhreilo proti Hospodinovi, lebo Izrael je jeden národ. Boia
prítomnos medzi nimi bola dôkazom
tejto jednoty. Preto aj my nemudrujme
nad touto pravdou, ale sa pred òou
skloòme a dovo¾me jej, aby nás súdila.
Izrael zhreil, preto nemohol zvíazi.
Celý národ, mu za muom museli prís,
aby sa naiel ten, ktorý zhreil proti Hospodinovej zmluve. Boh nestrpí vo svojom
¾ude nesúdený hriech! Jemu neprekáa
¾udská slabos, ale prevrátenos. On nemôe schva¾ova zlo. Keï sme Boí príbytok, musíme by svätí. Od tohto veèného princípu nesmieme nikdy upusti.

KRESAN
Mono si niekto povie: Ako to, e
zhreil celý Izrael, keï zhreil len jeden
èlovek? Na to je jediná odpoveï. Národ
je jeden. Táto jednota musí by vyznávaná a zachovávaná. Na zlatom stole
pred Hospodinom bolo stále dvanás
chlebov. Na ne svietilo svetlo zo svietnika. (3M 24) Na konci tejto kapitoly
èítame, ako istého èloveka vyviedli von
za stany a celý Izrael ho ukameòoval.
Majú tieto dve miesta nieèo spoloèné?
Istee majú! Vidíme v nich jasne Boiu
slávu. Venujme patriènú pozornos týmto
miestam Písma, v ktorých zjavuje Svätý
Duch håbku Boej slávy.
Aký význam má spomenutá spojitos
v 3M 24? Ukazuje nám vzneenú a praktickú pravdu, e Izrael tvoril jednotu
i v sláve i v pohanení. Prvé miesto nám
poukazuje na to, èím je Izrael v Boích
oèiach a potom èím je pod Boou kázòou.
Naou povinnosou je zachováva túto
pravdu i dnes, lebo ona nestratila svoj
význam. Preto vdy a vade zdôrazòujme
potrebu dra sa tejto pravdy o jednote
tela Kristovho. Zachovávajme túto jednotu za kadých okolností.
Keï Eliá obetoval Bohu na vrchu
Karmel, Izrael bol vtedy rozdelený na dve
èasti. No Eliá, napriek tomu kázal
postavi oltár z 12 kameòov. Niekto mu
mohol poveda: Preèo z 12 kameòov, keï
je Izrael rozdvojený? Jednota Izraela sa
nemôe strati. Izrael pozostáva z 12
pokolení, kým Boh h¾adí na 12 chlebov
na stole a na 12 drahokamov v Áronovom
náprsníku. Eliá tomuto pevne veril.
Pod¾a toho aj staval oltár z 12 kameòov.
Nevzdávajme sa ani my tejto jednoty
Kristovho tela i keï ju v prítomnosti nevidíme. Cirkev bola jedna na Letnice
a bude aj v sláve. Aj dnes je iba jedno
Telo a jeden Duch, ako vtedy, keï boli tie
slová písané. Ako sa udriava jednota?
Skrze Svätého Ducha! On udruje
Cirkev  Telo na svete v spojení s Kristom  Hlavou, ktorý je teraz po Boej
pravici na výsostiach.
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Keï sa budeme pridàa tejto pravdy, tak
nebudeme:
1. Zneuctieva  Toho, s ktorým sme
v spojení,
2. zarmucova  Svätého Ducha,
ktorý nás spája,
3. zarmucova  údy, s ktorými sme
spojení.
Toto zdôrazòujme a nedajme sa nikdy
okradnú diablovi o poehnanie, ktoré
nám z toho plynie. Tak budeme úèastníkmi premieòajúcej moci tejto pravdy.
Pamätajme, e svojím chodením máme
vplyv na svojich bratov a sestry. A buï,
e trpí jeden úd, spolu trpia vetky
údy. (1K 12,26)
Achanovým hriechom bol zasiahnutý
celý Izrael. On si myslel, e o jeho skutku
nikto nevie, keï ho tak dobre ukryl vo
svojom stane. Kadý, kto takto rozmý¾a,
pocíti naprostú stagnáciu v duchovnom
ivote. Stratí príliv Boej moci, bez ktorej
nebude víazi. Pri takom sa Boia moc
zjaví v káznení, ba i v prípadnom súdení,
ako to bolo s Achanom.
Boiemu slovu máme bezpodmieneène veri a nie ho mera naim svedomím
alebo citlivosou. Tam èítame, e jeden
Duch spája kadý úd s oslávenou Hlavou  Kristom a ostatnými údmi. Kadý
úd, ktorý nepestuje obecenstvo s Hlavou, kodí ostatným veriacim. Priznávajme sa poslunosou k tejto pravde
a nikdy sa jej nevzdajme. Keby niekto
tvrdil, e dnes je celé telo rozbité, takému
odpovedzme, e my h¾adíme na Boiu
pravdu. Zhromaïujeme sa na podklade
tejto pravdy o jednom tele? Skúmajme sa
váne, lebo satan sústreïuje svoje útoky
práve na òu. Kto sa pripojuje k Pánovi,
je s ním jeden Duch. (1K 6,17) Taký úd
je súèasne spojený i so vetkými, ktorí sú
Pánovi. Nikto nie je nezávislý! Miestny
zbor je výrazom celej Cirkvi, ako sme to
videli na prípade 12 izraelských pokolení.
Preèo sa Daniel modlil smerom k Jeruzalemu, keï tam u nebol chrám? Pre

jeho vieru chrám neprestal jestvova. On
ho tam stále uznával a videl. Preto sa tým
smerom modlil i za cenu, e bude uvrhnutý medzi levy. Keï stál Pavol pred
krá¾om Agrippom, Izrael bol rozohnaný
po celom svete. On ale spomína 12 pokolení synov Izraelových. (Sk 26,6-7) Mohol dokáza Pavol existenciu 12 pokolení
Izraela? Mohol, ale iba vierou.
K tomuto Telu sa nikto nepripojuje,
k tomu Telu pripája Pán. Kadý skutoène
obrátený èlovek sa stal údom Tela,
ktorého sa ¾udská ruka nemôe dotknú.
Nijaký úd z neho nemôe by odrezaný.
Aj najslabí úd tohoto Tela bol pripojený
k nemu skrze veènú Boiu radu a pôsobenie Svätým Duchom. Toto Telo nie
je ¾udské dielo, ktoré by bolo potrebné
organizova. Poèas Letníc zostúpil
Svätý Duch aby to Telo zaloil a teraz ho
buduje. Keï príde Pán pre svoju Cirkev,
aby ju vzal do slávy, táto Nevesta bude
pripravená svojmu Muovi, svätá, Nový
Jeruzalem. Pán v nej ukáe neprevýené
bohatstvo svojej milosti a dobroty v Kristu
Jeiovi.

DUCH SVÄTÝ,
KTORÝ PREBÝVA V NÁS
(dokonèenie z minulého èísla)

Èi alebo do akej håbky tomu veriaci na
Letnice porozumeli, e Pán zaèal krstom
Svätým Duchom budova jedno telo 
 svoju Cirkev  to nevieme. Ale podstata jedného tela: jedno srdce a jedna
dua (F 2,2) vznikla medzi nimi Svätým
Duchom a bola aj navonok zjavná. Tomu,
e táto udalos sa vzahovala aj na veriacich z národov (ktorí boli ete ïalekí),
áno, e aj ich zahròovala, tomu nemohli
vtedy rozumie ani to tui. No predobraz
na tú dvojicu veriacich, zo idov a z národov, nachádzame u v idovských letniciach. V tom dni museli prinies pred Hospodina dva chleby obeti povznáania
(3M 23,17). Na tieto dva chleby môeme
h¾adie ako na predobraz veriacich zo idov
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a z národov, o ktorých hovorí apotol
Pavol: ...On ...uèinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr... (Ef 2,14) Toto
spojenie tých dvoch chlebov nastalo cez
novozákonné Letnice, ako èítame: Lebo
i v jednom Duchu my vetci sme pokrstení v jedno Telo, buï idia, buï
Gréci. (1K 12,13)
e tomu veriaci zo idov nerozumeli
a ani to netuili, vidíme zo zdesenia, ktoré
ich pochytilo, keï aj na pohanov bol vyliaty dar Svätého Ducha, a keï na nich
zostúpil Svätý Duch, ako na veriacich
zo idov na poèiatku (Sk 10,45; 11,15).
Nieeby sa tá letnièná udalos opakovala v Kornéliovom dome, ale pod¾a
hovorenia jazykmi a velebenia Boha
poznali, e aj na pohanov bol vyliaty dar
Svätého Ducha, lebo ich poèuli hovori
jazykmi a velebi Boha (Sk 10,45-46).
Tieto prejavy Svätého Ducha v týchto
prvotinách z pohanov sa tak podobali tým
na Letnice v Jeruzaleme, e Peter videl
zrejmú spojitos a súvislos s krstom Svätým Duchom poèas Letníc a rozpomenul
sa na Pánove Slovo (ktoré sa vzahovalo
na Letnice): Ján krstil vodou, ale vy
budete pokrstení Svätým Duchom u
o nie mnoho dní (Sk 1,5; 11,16). Tou
zvlátnou zhodou v úèinku a pôsobení
Svätého Ducha privádzal Pán Petra a veriacich zo idov krok za krokom k poznaniu, e aj veriaci z pohanov boli zapojení
do onoho krstom Svätým Duchom utvoreného tela. Pretoe v tomto mieste
je reè o: ZOSTÚPENÍ a VYLIATÍ
Svätého Ducha, niektorí sa domnievali,
e Kornélius a tí, ktorí tam boli s ním, prijali nový krst Svätým Duchom, a e sa
tá istá udalos z Letníc zopakovala. Ale
Písmo niè podobné nehovorí. Vidíme
síce, e Boh pri týchto prvotinách z pohanov preukázal zvlátnym spôsobom
ich spojenie s tým krstom Svätým Duchom cez Letnice v Jeruzaleme, no Písmo v tomto texte i ïalej nehovorí o krste,
ale o dare Svätého Ducha, ktorým sú
vetci pripojení k onej o Letniciach

KRESAN
zaloenej a následne sa rozrastajúcej
Boej rodine.
Vimnime si bliie tie slová zostúpi (padnú na niekoho) a vylia. Je pozoruhodné, e sa tieto slová vyskytujú iba
v dobe vývinu Cirkvi, kým nebola stavba
zo idov a pohanov dovàená. Ïalej
zisujeme, e tieto slová sa vzahujú iba
na prvotiny zo idov (Sk 11,15), Samaritánov a z pohanov (Boh tu pouil zvlátne
cesty, aby uviedol uèeníkov do svojho
plánu, ktorý si uloil o svojej cirkvi).
Cez Letnice Boh nechal zvestova, e
zas¾úbenie Svätého Ducha nie je iba pre
Izraelských synov, ale aj pre vetkých,
na iroko-ïaleko, ktorých a ko¾kýchko¾vek si povolá Pán, ná Boh (Sk
2,39). Keï potom Boh neobyèajným spôsobom povolal prvotiny týchto ïalekých, urobil to rovnako ako na poèiatku
(poèas Letníc v Jeruzaleme). Toto vidíme
zo slov: ktorí prijali Svätého Ducha
ako aj my (Sk 10,47). A ïalej: zostúpil
Svätý Duch NA nich ako aj na nás tam
na poèiatku (Sk 11,15) Týmto je nám
poukázané na Sk 2,3, kde sa Svätý Duch
posadil NA jedného kadého z nich a oni
zaèali hovori inými jazykmi.
Týmito neobyèajnými, iba tu sa vyskytujúcimi prípadmi, bol Peter a iní s ním
privedení k poznaniu, e aj pohania boli
privtelení krstom Svätým Duchom poèas
Letníc ku Kristovmu Telu, èo tie Pavol
vyjadril známymi slovami v 1K 12,13.
Miesta, v ktorých je reè o zostúpení
Svätého Ducha, sú: Sk 8,16; 10,44; 11,15
(v týchto troch miestach je slovo epipipto
a znamená zostúpi, alebo padnú na
niekoho).
O vyliatí Svätého Ducha sa hovorí
v Sk 2,17.33; 10,45; a Pavol pouíva toto
slovo ete raz veobecne vzh¾adom na
vetkých veriacich (Tt 3,6).
Týmito slovami nie je povedané, e by
zostúpenie alebo vyliatie Svätého Ducha muselo by vidite¾né zvonku. Èítame
napríklad: padla bázeò na vetkých
(Sk 19,17; porovnaj R 15,3; Sk 13,11).
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Samozrejme, e toto spadnutie bázne
atï. nebolo vidite¾né. Presne tak je to
i so slovom: vyliatie. To isté slovo, ktoré
je pouité u Joela 2,28 a Sk 2,17.33 pre
vyliatie Ducha, nachádzame aj v almoch 42,5; 62,9; 69,25 atï., kde sa pouíva pre vyliatie due, srdca a hnevu,
èo nemôe by spájané so iadnym vonkajím znamením. Tieto slová vyjadrujú
viac nieèo náhle a prekvapujúce, ako
vonkají úkaz zostúpenia èi padnutia
Svätého Ducha. To nám potvrdzujú aj
slová, zapísané v Sk 10,44-46; Peter bol
po krátkej reèi náhle preruený a to èo
videli a poèuli v nich vyvolalo úas nad
tým, e i pohania prijali Svätého Ducha,
lebo ich poèuli hovori jazykmi a velebi Boha. Tieto úèinky (hovorenie
jazykmi a velebenie Boha) boli dôkazom,
e prijali Svätého Ducha.
V Písme síce nachádzame ete slová
hovori (rozliènými) jazykmi a velebi
Boha, ako prejav Svätého Ducha, ale
nikdy viac v spojení so zostúpením
alebo vyliatím Svätého Ducha.
Niektorým èitate¾om sa snáï bude
zda rozdiel medzi krstom Duchom Svätým a darom Ducha Svätého trochu
podivný. Ak ale Pán hovorí o dare, o príchode, a o prijatí Ducha Svätého, myslí
tým aj to, èo hovorí? Je u Neho dar, príchod a prijatie skutoène darom, príchodom a prijatím? Alebo keï hovorí
o krste Svätým Duchom, myslí tým skutoène krst? Je samozrejmé, e to, èo
Pán hovorí, aj myslí, a èo myslí, aj hovorí.
Otcove Zas¾úbenie (ktoré v sebe zahròuje dar, príchod a prijatie) a krst Svätým
Duchom nie je nikdy jedno a to isté.
K daru patrí darca; k príchodu osoba;
k prijatiu príjemca; ku krstu krstite¾. Písmo
toto vetko ve¾mi presne rozde¾uje. Keï
je v Písme reè o darovaní Svätého
Ducha, tak nám hovorí, e darcom je ako
Otec, tak Syn (J 14,16; 15,26; Sk 11,17).
Keï je v òom ale reè o krste Svätým
Duchom, tak menuje jedine Pána ako
krstite¾a (Mt 3,11; Mk 1,8; Lk 3,16; J 1,33).
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Nikdy nehovorí, e to èiní aj Otec alebo
Svätý Duch. Niektorí bezmylienkovite
prosia, aby boli pokrstení od Svätého
Ducha, akoby Duch Svätý krstil Svätým
Duchom.
Ak si ïalej vimneme, e Pán prikázal
svojim uèeníkom, aby neodchádzali z Jeruzalema, kým neobdria Otcove zas¾úbenie, tak z toho vyrozumievame, e ho
ete len mali dosta v Jeruzaleme.
Rovnako hovoril Pán o krste, e o nie
mnoho dní budú pokrstení Svätým
Duchom (doslovne: v Ducha Svätého).
Tieto slová nám jasne ukazujú, e Pán
mal na mysli Letnice, na ktoré sa malo
uskutoèni zostúpenie Svätého Ducha
a krst Svätým Duchom (a rovnako aj obdranie resp. prijatie Svätého Ducha).
Urèite je naou povinnosou uvaova
o tom, ako prebehli tieto ve¾ké, dôleité,
ale tak rozdielne udalosti. A istee nie
je vôbec aké tieto veci, pod¾a Boej
správy o Letniciach, aj rozoznáva.
Keby sa tie zas¾úbenia (èi udalosti)
poèas Letníc nesplnili, kedy by sa splnili
potom? Veï po Letniciach sa o nich píe
u ako o hotových udalostiach.
O krste Svätým Duchom je dnes mnoho rozlièných názorov a tu potrebujeme
milos, aby sme nevyboèili z toho, èo hovorí Písmo. Mnohí napríklad tvrdia, e
krstom Svätým Duchom zaèína DIELO
VO VERIACICH a preto, e má by kadý
iadostivý krstu Svätým Duchom a tie,
e kadý, kto je Ním pokrstený, obdrí
urèitú èiastku Ducha.
Ale Písmo nieèo také neuèí, toti, e
by krstom Duchom povstávalo v nás
nejaké dielo. V krste Duchom sa nejedná
o nejaké dielo v nás, ale o dielo s nami.
Skrze krst Svätým Duchom bolo vykonané dielo s veriacimi. Vetci boli zapojení v jedno Telo.
Ma túbu po krste
Svätým Duchom by potom znamenalo, e
tento krst sa ete vykonáva na jednotlivcoch. Písmo ale, èo je ve¾mi pozoruhodné,
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nepozná nijaký krst na jednotlivcoch.
Krst Svätým Duchom sa stal pod¾a Pánových slov na Letnice v Jeruzaleme a bol
vykonaný (na rozdiel od krstu vodou) nie
na jednotlivcoch, ale na celku veriacich.
Bol vykonaný Pánom  Pán Jei krstil
Duchom. Týmto ojedinelým Pánovým
èinom bola zaloená Jeho Cirkev (povstala), do ktorej sú zapojení VETCI,
ktorí prijali Svätého Ducha, ako hovorí
Písmo: Lebo i v jednom Duchu my
vetci sme pokrstení v jedno telo...
(1K 12,13)
Nikdy viac Písmo nehovorí o iných
krstoch Svätým Duchom ako o opakujúcej sa udalosti. Môeme by ete raz
pokrstení v jedno Telo? Môe by cirkev
opakovane zakladaná? To by nebol dobrý
stavite¾, ktorý by jednu stavbu opakovane zakladal. Môe opakovane zaèína
Kristove Telo? Nikdy! V krste Svätým Duchom cez Letnice v Jeruzaleme vzniklo
spojenie vetkých údov do jedného Tela,
Kristovho tela, a Písmo nehovorí o iadnom opakovaní. Kadý veriaci, teda
èlovek, ktorý bol zapeèatený Svätým
Duchom, bol k tomu jednému telu, ktoré
povstalo cez Letnice, pripojený. Diea,
akonáhle sa narodí, stáva sa údom
rodiny, ktorá bola zaloená u pred jeho
narodením. Nikdy sa znovu rodina nezakladá pre diea, ktoré sa má narodi.
Vetky sú zahrnuté do toho raz zaloeného zväzku. Tak nie je iadny nový
krst Svätým Duchom pre kadého jednotlivca, ale vetci sú skrze dar Svätého
Ducha zahrnutí do toho raz vykonaného
krstu, ktorým bola zaloená nebeská
rodina, take sám apotol Pavol mohol
písa tým telesným korinanom, e skrze
jedného Ducha sú pokrstení v jedno Telo.
Pri krste Svätým Duchom Písmo nikde
nehovorí, e by pokrstený dostal nieèo
z toho ivlu, do ktorého bol pokrstený.
Teda nieèo z Ducha, pretoe bol pokrstený V (alebo DO) Ducha, alebo z vody,
pretoe bol vo (alebo do) vode pokrstený,
alebo z oblaku, èi z mora, kde (alebo kam)

bol Izrael pokrstený. Písmo s krstom
nikdy nezluèuje mylienku o prijatí nieèoho, ale s krstom spája mylienky o spojení alebo o vyjdení z jednej oblasti
a vojdení do druhej! Napr. Izrael bol
pokrstený v oblaku a v mori. Je zrejmé,
e z oblaku a z mora niè neprijali, niè
nedostali. Ale vyli zo starého spojenia
a voli do nového. Krstom v oblaku a v mori boli v oblaku spojení so slávou a Boou prítomnosou. More ich odde¾ovalo
od Egypta a tak vstúpili na pú. V krste
vodou nedostaneme niè z vody; ale keï
sme s Ním pohrobení (R 6,4-5) krst
pre nás znamená opustenie celej oblasti
prvého èloveka a vstup do ivotného
kruhu druhého èloveka. Krst vodou je
zároveò deliaca hranica medzi starým
a novým èlovekom a medzi ich ivotmi
(zemským a nebeským). Tak je to aj pri
krste Svätým Duchom. Tým niè neobdríme zo Svätého Ducha  ale pre nás
je to východ z toho, èím sme boli predtým: idia, Gréci, sluhovia, slobodní
a privtelenie k tomu jednému telu,
ktorým je Kristova Cirkev.
Výòatok z listu Jozefa Kurza priate¾om,
bratom a sestrám v Kanade v roku 1985

PRAVÁ KULTÚRA
Èlovek bol stvorený na obraz Boí, aby
il bez akéhoko¾vek strachu v spoloèenstve s Bohom ivot dôvery v Boha a lásky
k Bohu. V spojení s Bohom mal potom
stále viac rás do Boej podoby v dokonalej radosti. To bol pôvod jeho urèenia.
Keï sa vak èlovek svojím hriechom
Bohu odcudzil, prepadol sebestaènosti,
stratil prameò a vzor skutoèného ivota,
zaèal sa potáca v bezcie¾nosti a nemal
iadnu silu k tomu, aby oslávil Boha. Tak
stratil rados a jej miesto zaujal strach.
iadne kultúrne úsilie tento stav nezmení,
pretoe pravá kultúra je iba tam, kde sa
tvoria osobnosti k Boiemu obrazu, kde je
rados a kde nie je iadny strach.
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Pravú kultúru  ivot radosti bez
akéhoko¾vek strachu  môe dnes uskutoèòova len èlovek ijúci v srdeènej viere
v Pána Jeia Krista. O takom ivote viery hovorí Pavlov list k Filipänom. Nakrátko si ho prelistujme!
F 1,21: KRISTUS  NÁ IVOT
Kristus je ná ivot. To je predovetkým
prameò ivota v nás, zaèiatok Boieho
pôsobenia v nás, nae ospravedlnenie,
ná duchovný tart, zaèiatok veèného
ivota v nás spôsobený v okamihu, jednorazovo, jedineène, neopakovate¾ne a pre
celú veènos dokonalým Boím stvorite¾ským zásahom zhora, z vertikálnej
roviny Boej vemohúcnosti do horizontálnej roviny naej bezmocnosti. Je to dar
Boej milosti, nièím nepodmienený z naej strany (viï tie Ef 2,1-10). Nie sme
zachránení preto, e máme nejakú mimoriadnu mravnú úroveò alebo kvalitu, ale
preto, e sme vierou prijali Boie pozvanie na hostinu, ktorú sme sami nepripravili. Ani nie sme zachránení preto,
e sme dobrí a nie zlí, ale preto, e sme
si vierou obliekli Kristovu spravodlivos. Preèítaj si o tom podobenstvo
v ev. Matúa 22,2-14. Kresanská viera
je srdeèná istota, e pre drahú krv Kristovu sme u Boha v milosti. A a z tejto
istoty pramení ná nový ivot, nae
posvätenie, keï Kristus je naím vzorom,
cie¾om aj silou. Len v tomto novom ivote
môeme s Boou pomocou kona dobré
skutky k Boej sláve (Ef 2,10), ale ten
ivot sám je dar Boej milosti bez
akýchko¾vek zásluných skutkov.
F 2,5-11: KRISTUS  NÁ VZOR
Kristus je ná vzor ako Boí Syn (tak ho
vidí Ján), pravý èlovek (pod¾a podania
Lukáa), pohotový sluobník (videnie
Marka) a mesiásky Prorok, Krá¾ a Kòaz
(obraz pod¾a Matúa). A to je celoivotná
náplò náho posvätenia, keï sa v medziach svojej stvorenosti stále viac podobáme tomuto vzoru. Kresansky veri
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znamená h¾adie s dôverou a oddanosou na Krista ako na svoj vzor a by
skrze toto videnie mocou Ducha svätého pretváraní do Kristovho obrazu.
Len tak potom ako deti Boie môeme
myslie, hovori a kona v Kristovej pravde a láske.
Len tak môeme ako naozajstní ¾udia
pod¾a vzoru milosrdného Samaritána
(L 10,30-37) prináa svetu pravý liek
na jeho rany. Svet nepotrebuje dogmatiku
a ceremónie (kòazov a levitov), ale olej
a víno: v moci Ducha svätého podávané
evanjelium o Boej milosti v Kristovi.
Len tak sa potom môeme s blínymi
stotoòova v pohotovej pomoci.
Len tak potom ako posli prichádzajúceho Mesiáa môeme na tomto svete
plni svoju prorockú, kòazskú a krá¾ovskú
úlohu ako prípravu na príchod enícha
a Krá¾a.
To sú tie skutky, ktoré Boh pripravil,
aby sme v nich chodili (Ef 2,10)
F 3,12-14,20-21: KRISTUS  NÁ CIE¼
Kristus je ná cie¾. To je vrchol náho
posvätenia a jeho koneèný úèel. U teraz
sme mocou Ducha svätého neustále premieòaní do Kristovho obrazu, aby sme tu
na zemi ili po nebesky ako obèania
nebies (F 3,20) a uskutoèòovali pravú
kultúru: radostný ivot, v ktorom nie je
iadny strach. Zároveò sa vak bez oddychu ponáh¾ame dopredu  ku koneènej premene, ktorá nastane vo chvíli
Kristovho príchodu (1Te 4,13-18, F 3,21).
Veï kresansky veri znamená taktie
usilovne sa ponáh¾a(?) ku koneènému cie¾u  k stretnutiu s Kristom v Otcovom dome (J 14,1-3). Preto sa zbavujeme vetkého, èo by tento ná beh
mohlo nejako spomali. Sú to napríklad
spomienky. Keï si spomíname na predchádzajúce úspechy, vedie to k pýche.
Spomienky na utrpené prehry a straty
nás naopak deprimujú. Pýcha triumfov
a zármutky z neúspechov podlamujú aktivitu a energiu. Preto zabúdame. Nie vak
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vo vlastnej sile, ale v moci Pánovho
Ducha. Pán sám je magnetom, ktorý
nás tiahne vpred a hore. Mocou jeho
Ducha dokáeme zabúda. Aj náboenské spomienky: tradície a rôzne
zvyky, ktoré v premene èasu stratili svoj
pôvodný zmysel a význam a stali sa
len màtvou záaou, brzdiacou ná beh
za Kristom. Zbavme sa týchto neúnosných bremien tým, e na ne zabudneme
(F 3,4-11)
F 4,11-13: KRISTUS  NAA SILA
Kristus je naa sila k tomu, aby sme
z bezcie¾nosti nali vdy správne východisko. ijeme v absurdnom svete, kde
¾udia odcudzení Bohu tápajú po stenách
temného alára svojej osamelosti a svojvo¾nosti. Nemajú ani trochu sily, aby tie
múry prelomili a aby urobili nieèo naozaj
dobrého pre veènos. Filozofi vymý¾ajú
vzneené ideály, ale nikto nemá silu ich
uskutoèni. Veda uèí, ako ovláda prírodu, ale vláda èloveka tú prírodu kazí,
deformuje a nièí. Umelci tvoria krásne
obrazy a sochy, píu vzneené básne,
ale to najvyie umenie, ako i za kadej okolnosti tak, aby sa to ¾úbilo Bohu,
nikdy nepoznali. Nemajú napr. silu k tomu, aby v hojnosti ili skromne a bez
nadutosti a aby v nedostatku ili bez
strachu a bez pocitu poníenia. Apotol
Pavol toto umenie pravej spokojnosti poznal, pretoe veril v Pána Jeia Krista.
Kresanská viera je stále prijímanie
sily k tomu, aby sme sa za kadej
okolnosti ¾úbili Bohu umením správne i pod¾a jeho vôle.
List Filipänom je listom radosti, listom,
kde poznávame, èo je pravá kultúra.
Pravá kultúra je tam, kde je Kristus
prameòom ivota, vzorom ivota, cie¾om
ivota a silou ivota. Povedané inak:
pravú kultúru, t.j. ivot v Boom obraze,
môe realizova len èlovek ospravedlnený z viery v Krista a ijúci tou vierou
v neustálom posvätení, kedy Kristus je
naím vzorom, cie¾om a silou.

Konèím citátom
zo svojho ob¾úbeného F. X. aldu:
Strach a utrpenie zo strachu 
 do toho sa dá zvies kadá
¾udská bieda, aspoò to z nej,
èo èloveka najviac deptá a poniuje,
èo otravuje vetky korene ivota
a nièí vetok charakter a jeho
hrdos. Pravá kultúra je a tam,
kde nie je strach a utrpenie
zo strachu. Pravá kultúra
je kultúra radosti. Sòa z èloveka
túto pokorujúcu kliatbu strachu
a da mu rados  to je cie¾ kultúry.

F. Butcher

Køesanská roèenka 1936

ZRELÉ A SLADKÉ OVOCIE
Nieko¾ko prostých slov
pre starích pútnikov.

Ete aj v edinách ponesú ovocie
a budú sviei a zelení.  92,15
Pred nieko¾kými dòami poèul istý pán,
ktorý il v Taliansku, e starie pomaranèovníky rodia sladie ovocie ako
mladé. Nemalo by to plati aj o starích
Boích deoch? Aj keï si nemôeme tvrdenie toho pána overi, èi nie je pravda
to, e vekom starí veriaci sa stávajú blahodárnym teplom Boej lásky dobrotivejími, povo¾nejími, miernejími, zrelími
a tichími? Veï starí rodièia sú èasto pohotovejí rozmazna svoje vnúèence ne
vlastní rodièia! To je v dôsledku toho, e
sa vekom stali mäkími.
Pred nieko¾kými rokmi sme cestovali
malebným údolím Tichej Orlice a síce proti prúdu a k rozvodiu. Tam stekal na druhú stranu do údolia potôèik. Bol èerstvý
a mladistvo zurèal, takpovediac, s úsmevom bez strachu preskakoval ve¾ké kamene, vihácky sa toèil, odváne a vzdorovito plynul v ústrety neznámej budúcnosti.
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Nespútaný a zanovitý a predsa pôvabný
a ¾úbezný. Ako sme ho so zá¾ubou pozorovali, bolo nám povedané: To je Morava. Morava? Tú sme poznali dobre. Èi
sme sa v nej tam dolu pod Devínom
mnohokrát nekúpali? Ale tam bola u
stará. Chýbala jej mladícka hravos, jej
tok plynul takmer nebadane. Jej voda
bola teplá, dohneda sfarbená nánosom
hliny a tak sa vlievala do Dunaja. Nie je
toto vhodný obraz mladosti a staroby ¾udského ivota? Keby milá Morava mohla
spomína, povedala by: Som vïaèná
Bohu, za svoj ivot. Keï som bola mladá,
rozdávala som rados. Pri mojich brehoch
nachádzali odpoèinutie unavení. Zo mòa
brali ivotodarnú vlahu okolité lúky a moje
vody napájali smädných... Áno, stará
Morava sa s radosou obzerá do svojej
minulosti a nechce súhlasi s patriarchom
Jakobom:  Dní môjho putovania je 130
rokov. Málo ich bolo a zlé boli dni rokov môjho ivota... (1M 47,9) Nemôe
by nevrlá, mrzutá a neznáanlivá, aj keï
sa trasú strácovia domu a nakrivia
sa silní muovia a prestanú pracova
melúce, pretoe ich bude málo a zatmia
sa tie, ktoré vyzerajú z okien a zavrú sa
dvere ulice pri slabom zvuku mlyna...
(Kaz 12,3-4) To je biblický, básnický popis
krehkosti a akostí starého èloveka. Ale
stará Morava radej povie: ja sa jednako budem veseli v Hospodinovi, budem plesa v Bohu svojho spasenia...
(Hab 3,18), lebo aj staroba je sviea
a zelená. Áno, i vo vysokom veku mono
chváli Pána a chváli sa Jeho dobrotivosou. Srdce sa stalo pokornejím,
pretoe to nie je zásluhou èloveka, e má
za sebou uitoèný ivot, ale pôsobením
Boej milosti.
Ako je to teda s Boími demi, ktoré sú
u v starom veku? Stali sa mäkími,
sladími, zrelími a znáanlivejími? Podobajú sa chutnému a avnatému ovociu, ktoré sa nechá bez odporu odtrhnú
z vetvi, ktorá ich doteraz niesla a by iba
pre toho, kto strom pestoval?
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Takým bol iste starý Simeon, ktorý tak
krásne vyznal: Teraz prepúa svojho
sluobníka, Samovládca, pod¾a svojho
slova, v pokoji, lebo moje oèi videli
tvoje spasenie,... (Lk 2,29-30). Stará
prorokyòa Anna mala podobné zmý¾anie. Aká krásna a radostná staroba!
A keï vidno i cez vrásky, e sú starí pútnici astní a radostní v srdci, to je pôsobivé svedectvo pre Pána.
Nedávno sme sedeli vo vlaku oproti
pánovi, ktorý vytiahol Bibliu a èítal si z nej.
Keï sme sa ho pýtali, èo èíta, odpovedal,
e príbeh o starom muovi, ktorý u nemal ani chu na dobré jedlá zo stolu krá¾a Dávida, ani sluch pre hudbu na krá¾ovskom dvore. (2Sa 19,35) Nebol to
smutný stav? Je moné, aby starí veriaci
upadli do tejto satanovej pasce? Pred
týdòom sme navtívili asi devädesiatroènú sestru, ktorá nestratila chu na
Boie slovo, aj keï jej telo u bolo ochrnuté a pripútané ku kreslu.
Ako si môu staré Boie deti zachova
chu k Boiemu slovu? Návod nám dáva
Boie slovo, keï spomína takých, ktorí
majú pre zvyklos vycvièené zmyslové ústroje a tak spôsobné posúdi èo
je dobré a èo zlé. (d 5,14) Aj keï
starí èlovek u nemôe zjes a strávi
to¾ko, èo mladý a priali by sme si, aby
mali mladí veriaci zdravú chu na
nebeský pokrm, aby im zostala vzdialená
chu na mäso egyptských hrncov, aj starí
veriaci sa musia ma napozore, aby nestratili dobrú chu k Boím slovám, aby sa
im nikdy nesprotivili pochúky krá¾ovského stola. Písmo hovorí, e je dobré
pre mua, aby nosil jarmo od detstva. Ak
si na jarmo zvykneme, potom ho u necítime. Je nám u také Kristove jarmo?
(Mt 11,30) Ak sme zostarli a cvièili sa
v nosení Kristovho jarma, budeme ho
nosi aj vo vysokom veku. Je moné by
tvrdohlavý a zároveò nies jarmo Pána
Jeia? By mrzutý pre malièkosti a uèi
sa od Toho, ktorého srdce je tiché a pokorné? Tieto dve stránky sa k sebe nehodia.
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Áno, starí veriaci majú by ako sladké,
avnaté a zrelé ovocie bez hlodajúcich
èervov. To by bolo Bohu ¾úbe.
Pozorovali sme, e Pán jedná so svojimi starími svätými zvlá láskyplne. On
vie, e u dobre neznáajú drsné poèasie, On vie, e u nie sú tak odolní studenému severnému vetru ako mladí,
ktorí môu znáa utrpenia ako dobrí
vojaci Jeia Krista (2Tm 2,3). Tu sa ale
prejavuje Boie pravidlo: Lebo èoko¾vek seje èlovek, to bude i a. (G 6,7)
Ak niekto v mladosti rozsieval lásku,
zhodu a zmierlivos, tak to v starobe bude
aj a. Starý Jakob, ktorý preil prudké
ivotné búrky sedí koneène tíko a odovzdaný Bohu na mäkkom lôku a svedèí
ványm hlasom: Boh, ktorý ma opatroval celý môj ivot a do tohto dòa,
ten Anjel, ktorý ma vyprostil zo vetkého zlého... (1M 48,15-16). Radostný
a astný je starý patriarcha, pretoe
nemôe by mrzutý a tvrdohlavý. Èi nie je
hojne obklopený starostlivou láskou svojho Boha? Pravda, on u nemôe trávi
dlhé studené noci pri stáde, ale svoju
starú pastiersku a pútnickú palicu drí
pevne v ruke, pretoe ete má verné
pastierske srdce a charakter pútnika si
zachováva a do poslednej chvíle ivota.
(d 11,21)
Ako príjemne znejú slová z úst starca
Dávida: Mladý som bol, aj som sa zostarel, ale som nevidel spravodlivého
opusteného ani jeho semena obra
chleba. Kadý deò sa zmilováva (ten
spravodlivý) a vypoièiava a jeho semeno je na poehnanie. ( 37,25-26)
Aj to bolo chvályhodné u starého Dávida,
e ponechal stavbu chrámu pod¾a Boej
vôle na svojho syna alamúna, aj keï
z celého srdca pripravil vetko potrebné
k stavbe. Nemali by starie Boie deti
postupne prenecháva prácu Pánovu
mladím veriacim? Bolo by dobré, aby
starí bratia, ktorí niesli bremeno a horúèavu dòa, prenechali slubu Slovom
mladím  a neustali na modlitbách. Starý
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Samuel pokladal za hriech proti Hospodinovi presta sa modli za Boí ¾ud
(1Sa 12,23), i keï ¾ud zarmútil jeho verné
srdce tým , e si iadal krá¾a. Kieby vetci veriaci, starí i mladí verne poslúchli
uitoèné napomenutie v 1Pt 5,5: Podobne mladí, podriaïte sa starím a vetci, podriaïujúc sa jedni druhým,
obleète sa do pokory, pretoe Boh sa
pyným protiví a pokorným dáva
milos.

Josef Kurz  z kázne v roku 1967

A POTIA¼TO NÁM
POMÁHAL HOSPODIN
1S 7,2-12, Joz 5,13-15

ÚVOD
Stojíme, bratia a sestry, na konci roku
1967 a ak sa na ten uplynulý rok pozeráme skutoène poh¾adom viery, potom
musíme vyzna: A potia¾to nám pomáhal Hospodin. Rád by som vám
nieèo povedal o tejto Boej pomoci. Budú
to dve veci:
1. Podmienky Boej pomoci
2. Povaha Boej pomoci
O tej prvej veci sa iba zmienim, pretoe
nás dnes dopoludnia bude zaujíma
hlavne povaha Boej pomoci.
1. PODMIENKY BOEJ POMOCI
Najprv teda nieèo o podmienkach Boej
pomoci. Je to slovo výluène pre veriacich
¾udí, lebo tu ide o pomoc, ktorú Pán Boh
poskytuje výluène svojmu ¾udu.
Zamyslime sa teraz krátko nad oddielom v 1S 7,2-12. Tam nájdeme tie podmienky Boej pomoci.
Izrael sa roztúil celým srdcom pre
Hospodina a zavrhol cudzích bohov zo
svojho stredu. To je prvá podmienka pre
Izrael i pre nás. Ak chceme, aby nám Pán
Boh pomáhal, musíme ho milova celým
srdcom a zavrhnú vetky modly. Èo je
vlastne modla? Modla je vetko, èo èlovek
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miluje viac ne Pána Boha. Milova bude Pána Boha svojho z celého svojho
srdca...! tak znie prvé a najväèie prikázanie. Ak ho prestupujeme a Pána Boha
nemilujeme celým srdcom, celou duou
a zo vetkých síl a schopností, potom
máme nejakú modlu, nech je to modla
hmotná, napr. peniaze, rozkoe alebo
nejaká modla duchovná, napr. nae vlastné ja, naa samospravodlivos, naa dôstojnos, naa samo¾úba zbonos, alebo
èoko¾vek iné. Pána Boha je nutné milova
celým srdcom a vetky modly zavrhnú.
Potom môeme oèakáva na jeho pomoc.
Izrael sa zhromadil do Micpy a tam
spoloène vyznávali Hospodinovi, e proti
nemu zhreili, a poddávali sa súdu Samuelovho prorockého slova. To je druhá
podmienka: Pán Boh si praje, aby sme ho
h¾adali spoloène, zborovo, ako spoloèenstvo bratov a sestier. Nejde nám predsa
o nejaké èisto osobné veci, ale ide nám
o Boiu pomoc pre celý ¾ud Boí a pre
nae spoloèné úlohy.
A teraz si vimnime, e Filitínci to videli neradi a vytiahli vojensky proti Izraelovi. Izraeliti sa nezhromadili v Micpe
preto, aby bojovali proti Filitíncom, ale
preto, aby vyznávali Hospodinovi svoje
hriechy a aby sa poslune poddávali súdu
jeho prorockého slova, hovoreného skrze
proroka Samuela. Ale práve to nepriatelia
videli neradi. Diabol vdy nerád vidí, keï
¾ud Boí vyznáva svoje hriechy a poslune sa poddáva prorockému (a pravdae
aj apotolskému) slovu. Lebo kdeko¾vek
toto ¾ud Boí koná, vade tam prichádza
Boia pomoc a panstvo diabla sa konèí.
Izrael prosí Samuela, aby sa modlil za
neho. A Samuel berie baránka, obetuje
ho ako zápalnú obe, ktorá patrila úplne
Hospodinovi, volá k Bohu a Boia pomoc
prichádza. Izrael slávne víazí. A to je tretia podmienka Boej pomoci: Pán Boh si
praje, aby sme k nemu volali o pomoc,
ale nie pre nejakú svoju spravodlivos,
ale pre Pána Jeia, ktorý ako Boí
Baránok obetoval sám seba Bohu dar a
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obe Bohu na príjemnú vôòu (Ef 5,2). Len
pre jeho meno nás Pán Boh poèuje
a posiela nám pomoc.
Samuel zobral kameò, vztýèil ho medzi Micpou a enom a nazval jeho meno
ÉbenÉzer  kameò pomoci, lebo
povedal: A potia¾to nám pomáhal
Hospodin To meno ÉbenÉzer má
vlastne dvojaký význam. Jednak je to
názov miesta, kde bol Izrael kedysi strane porazený (1S 4,1), jednak je to názov
kameòa na pamiatku slávneho víazstva,
ktoré dobyl Izrael, keï splnil Boie podmienky pomoci. Dá sa teda poveda, e
ÉbenÉzer pripomínal Izraelu dvoje:
1. Ak nesplníte podmienky, ktoré vám
predkladám, moja pomoc nepríde
a budete strane porazení a zotroèení.
2. Ak splníte podmienky, ktoré vám
predkladám, moja pomoc príde
a dosiahnete slávne víazstvo
A to je to prvé, èo sme si dnes chceli
poveda. Musíme dobre pozna podmienky, na ktoré sa viae Boia pomoc,
a musíme ich plni. Potom pomoc skutoène prichádza a my môeme radostne vyznáva v kadom èase: A potia¾to
nám pomáhal Hospodin.
POVAHA BOEJ POMOCI
A teraz si, bratia a sestry, povieme to druhé, toti to, v èom Boia pomoc záleí:
aká je jej povaha. Boia pomoc, ktorú
Pán dáva svojmu ¾udu je mnohá a rôzna.
Tento predmet sa nedá vyèerpa jednou
kázòou. Preto si dnes ukáeme iba na
trojakú Boiu pomoc a osvetlíme ju trojakým biblickým príkladom.
a) Boia pomoc je prozrete¾ná: týka
sa plánovitého riadenia náho ivota
k cie¾u, urèenému od veènosti. Biblickým príkladom, na ktorom nám
táto pomoc ivo a plasticky vynikne,
bude Jozef egyptský.
b) Boia pomoc je duchovne mravná:
ide tu o neustále uzdravovanie náho
srdca Boím slovom, aby aj kadá
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naa èinnos bola zdravá. Biblickým
príkladom, ktorý nám názorne postaví pred oèi túto Boiu pomoc, bude
Moji.
c) Boia pomoc je pracovná: Pán Boh
nás uèinil nástrojmi svojho diela
vo svete i v Cirkvi a k tomu nás zmocòuje, aby sme videli dobré výsledky
svojej práce a svojich duchovných
bojov. Výstiným biblickým príkladom tu bude Jozue.
1. Boia pomoc prozrete¾ná
A potia¾to nám pomáhal Hospodin,
vyznávame vierou. A tá Boia pomoc je
predovetkým prozrete¾ná, ako to ve¾mi
dobre vidíme v ivote Jozefa egyptského.
V 39. kapitole 1. Mojiovej èítame dvakrát:
A Hospodin bol s Jozefom(v. 2 a 21).
Kto je ten èlovek, o ktorom výslovne
èítame, e Hospodin bol s ním? Je to
èlovek s prorockými snami, je to èlovek
nenávidený pre tieto sny od vlastných
bratov a predaný nimi do Egypta za otroka. Tam ho hriena ena obviní z hriechu, ktorého sa Jozef nedopustil, a Jozef
musí ís do väzenia, pretoe nechce
hrei. Tak ide stále jeho ivotná dráha
spoloèensky niie a niie. Najprv je
èlovekom, ktorého nenávideli vlastní bratia. Potom je otrokom v Egypte. A nakoniec je skompromitovaným otrokom,
na ktorého môe kadý ukáza prstom
a poveda: Pozrite sa na toho zradného
otroka! Jeho pán mu tak dôveroval a on
mu chcel zvies manelku. Ale Hospodin
bol s Jozefom, a tak sa nakoniec stalo,
e práve tie prorocké sny, ktoré priviedli
Jozefa do Egypta ako otroka, a teda
vlastne aj do alára v Egypte, nakoniec
ho z toho alára vyviedli a posadili na
trón v Egypte. Lebo bol to práve zvlátny
dar videnia, pre ktorý bol nenávidený, ale
ktorý mu nakoniec otvoril alár a pomohol na trón.
Ale ako sa Boia pomoc Jozefovi javila? Keï èítame príbeh o Jozefovi, pozorujeme jedno: nedeje sa niè zvlátne. Nevi-
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díme tu iadne nadprirodzené Boie
zásahy do Jozefovho ivota. Nekonajú sa
iadne zázraky. Vetko ide prirodzenou
cestou. Zlo víazí tak, ako to je obvyklé
v dennom ivote. Bratia Jozefa nenávidia,
predajú ho do Egypta a Jozef nemá síl
postavi sa tomuto zlu na odpor a odvráti
zlý údel. Zlá ena v Egypte obviní Jozefa
z toho, èoho sa Jozef nedopustil, a Jozef
nedokáe nejako objektívne preukáza
svoju nevinu. Naopak, tá ena má vo svojich rukách zdanlivo nezvratný dôkaz jeho
viny. A tak to ide od prehry k prehre.
A Pán Boh mlèí a je akoby ukrytý.
Áno, je ukrytý, ale èinný vo svojej skrytosti. Nie je bezradný, ani bezmocný, ale
jeho pomoc sa prejavuje úplne zvlátnym
spôsobom: tichým, skrytým zákonitým
pôsobením. Pomáha tak, e vetky veci
podriadil pevným zákonom, napr. zákonu
sejby a atvy, a tak vetky veci bezpeène,
pevne, zvrchovane a zákonito vedie ku
cie¾om vopred urèeným pod¾a vnútornej
povahy vecí. Zlo aj dobro dozrievajú
pod¾a rovnakého zákona sejby a atvy.
Preto sa nakoniec vdy jasne ukáe nie
èo kto predstiera, e rozsieva, ale èo skutoène rozsieva. Je nutné len èaka, a dozreje sejba. Tak sa nakoniec i tu ukázalo,
e ten skompromitovaný otrok Jozef je
mu, v ktorom je Duch Boí (1M 41,38).
Tým bola zaiste aj zlá ena, ktoré ho priviedla do alára, usvedèená z klamstva.
Taktie aj Jozefovi bratia boli èasom
usvedèení z hriechu a museli sa pokori,
svoj hriech vyzna a napravi. Jozef bol
slávne rehabilitovaný, ale on sám si tú
rehabilitáciu nijako nenareíroval. Pán
Boh sám mu dopomohol ku cti a právu
a uskutoènil to tým, e potichu, skryto,
plánovito, prozrete¾ne riadil vetky veci
pod¾a zákona sejby a atvy k prísluným
cie¾om. Nebolo tu iadnych zázraèných
zásahov do Jozefovho ivota, vetko sa
dialo úplne prirodzeným a obvyklým spôsobom, a predsa to vetko je zázrak, lebo
ten zákon sejby a atvy sám je nieèo
zázraèné.
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A týmto spôsobom i dnes Pán Boh
pomáha svojmu ¾udu. Preto apotol Pavol
hovorí: Nemý¾te sa, Bohu sa nebude
nikto posmieva. Lebo èoko¾vek seje
èlovek, to bude i a (G 6,7). A z tejto
skutoènosti neustálej, skrytej ,zákonitej,
prozrete¾nej Boej pomoci môeme odvodi tieto praktické dôsledky:
a) Buï trpezlivý! Èakaj, a dozreje
sejba. Vdy sa èasom ukáe, èo kto
rozsieval. Nebuï rozhorèený alebo
zmätený, keï vidí, e lo a násilie
víazia a e pravda a láska trpí príkorie. Poèkaj, a dozreje sejba. Nereptaj, e zlým sa darí dobre a dobrým zle. Poèkaj a do atvy! Potom
bude dobrým dobre a zlým zle.
b) Buï skromný! Nechvá¾ sa tým, e
koná dobre a trpí zlé! Rozsievaj!
Povinnosou rozsievaèa nie je chváli kvalitu svojho zrna, semena a dokazova neviem akými argumentami
jeho kvalitu. To zrno alebo semeno
sa pochváli samé v èase atvy. Povinnosou rozsievaèa je rozsieva.
c) Dôveruj! I keï sa tvoj ivot niekedy
(a ve¾mi èasto!) utvára inak, ne ako
ty chce, alebo plánuje, buï si istý,
e dodatoène v òom predsa len nájde logiku, poriadok, zákonitos, lebo
tým hlavným ivototvorným èinite¾om je Boia skrytá prozrete¾ná
pomoc. ¼udia na teba môu nahádza akúko¾vek pinu klamstiev a ohováraní, vdy sa èasom ukáe, èo
kto rozsieval. Boie zákony sú neomylné. A dôveruj práve vtedy, keï
ete tú logiku, poriadok a zákonitos
nedokáe postrehnú. Dôveruj, keï
niè nenasvedèuje, e a vedie Boia
ruka, keï nikde nevidí, e by v tvojom ivote nastával nejaký obrat,
a keï vetko ide prirodzenou cestou
a nedejú sa iadne zázraky. Aj vtedy
je Pán Boh nevidite¾ne prítomný, má
vetky veci pevne vo svojej ruke a vedie a k cie¾u urèenému od veènosti.
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To je tá pomoc prozrete¾ná. Nikto
z nás ani len netuí, za èo Bohu vïaèíme
práve po tejto stránke. A veènos ukáe,
ako múdro a prozrete¾ne sme boli vedení
ku chvále slávy jeho milosti.
2. Boia pomoc duchovne mravná
Druhým muom, ktorému Pán Boh výslovne povedal: Budem s tebou (2M
3,12) a na ktorom si názorne ukáeme,
ako Pán Boh pomáha aj nám, je Moji.
Keï ho Pán Boh volal do svojho diela, dal
mu ako vodcovi ¾udu Boieho tri znamenia. Tie tri znamenia zobrazujú, ako
èlovek skrze vieru v slovo Boie víazí
nad hadom  satanom, nad skazenosou
vlastného srdca a nad svetom (2M 4,1-9).
Zamyslíme sa nad tým druhým znamením, pretoe je to pre ná dnený výklad dôleité:
A ete mu riekol Hospodin:
Noe vlo svoju ruku za svoje
òadrá. A vloil svoju ruku za svoje
òadrá. A keï ju vyòal, tu h¾a, jeho
ruka bola malomocná, biela ako
sneh. A riekol: Daj zase svoju ruku
do svojich òadier! A zase dal svoju
ruku do svojich òadier. A keï ju
vyòal zo svojich òadier, tu h¾a,
bola zase zdravá ako iné jeho telo
(2M 4,6-7)
To je jasná obrazná reè. Je to obraz pomoci duchovne mravnej. Òadrá sú symbolom toho, èo sme v skrytosti svojho
srdca, v podstate svojej bytosti, pred
tvárou Boou, sami sebe, keï nás iadne
¾udské oko nevidí. Ruka naopak je symbolom toho, èo konáme, teda vetkých
vonkajích prejavov ivota v slovách,
skutkoch a vo vetkých spoloèenských
vzahoch a pomeroch. A tu je nutné dobre chápa, e to, èo sme, rozhoduje vdy
o tom, èo konáme. Ak je nae srdce
malomocné, potom je aj naa ruka malomocná. Ak je nae srdce zdravé, uzdravené ivou vierou v slovo Boie, potom
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taktie aj kadá naa reè a konanie je
zdravé. Stav srdca vdy rozhoduje o naich slovách a skutkoch. Je teda nesmierne dôleité, aby sme vetko svoje
úsilie vynakladali predovetkým na to,
aby nae srdce bolo zdravé. Preto u
múdry starozákonný mu radí: Nado vetko, èo treba strái, stre svoje srdce,
lebo z neho pochádza ivot (Pr 4,23).
Aj to sa u dozvedáme zo Starého
zákona. V alme 51,12 volá Dávid: Stvor
mi èisté srdce, ó, Boe..., a v alme
119,11 èítame: Vo svojom srdci som
ukryl tvoju reè, aby som nezhreil proti
tebe. To je jediná cesta k tomu, ako
zachova srdce v èistote, ako sa o neho
neustále stara, aby nebolo zdrojom malomocenstva, ale prameòom zdravia, svetla, èistoty, radosti a pokoja. Je potrebná
neustála èinnos, neustále úsilie modlitebného, stáleho premý¾ania, aby sa slovo
Boie dostalo do srdca a mohlo v òom
kona svoju oèisujúcu a uzdravujúcu
prácu. Bez tejto permanentnej aktivity
zostávalo by i po obrátení nae srdce
prázdne; a prázdne srdce je vdy nakoniec sídlom démonov (Mt 12,43-45). Èisté srdce nie je nikdy prázdne srdce. Èisté
srdce je vdy srdce plné Boieho slova. Ale túto plnos dosahujeme iba neustálou èinnosou: stále musí prosi za
èisté srdce a stále musí do svojho srdca
uklada Boie slovo. Tak to robili vdy
vetci ¾udia skutoènej, naozajstnej viery,
lásky a nádeje.
Pozrime sa na Máriu z Betánie (L 10,
38-42). Ako hlboko pochopila, e to
jedno potrebné, ktoré musí by vdy na
prvom mieste, je Kristus v srdci skrze
prítomnos Boieho slova. Preto keï Pán
Jei voiel do domu jej sestry Marty,
vetko odloila, i slubu Kristovi, posadila
sa k jeho nohám, naèúvala jeho slovám
a vkladala ich do svojho srdca. Preto bolo
jej srdce bohaté na Boie slovo, preto
bolo prameòom zdravej èinnosti a sluby.
Keï potom slúila Kristovi, boli jej sluby
úplne rozdielne ne sluba jej sestry

KRESAN
Marty. Zatia¾ èo Marta iadala pre svoju
slubu pozornos a priamo sa domáhala
uznania a pomoci, Mária slúila pokojne,
bez reptania, bez trpkosti, e je jej sluba
nedocenená, bez nárekov, e sama slúi
a e jej nikto nepomôe. Neiadala pre
svoju slubu ani chválu, ani uznanie, ani
pozornos, ani ocenenie, ani pomoc. Bola
to sluba lásky v najvýsostnejom zmysle
slova, lebo vychádzala zo zdravého, èistého srdca, naplneného Boím slovom.
Ale nikdy nezabúdajme, e ten, kto
nae srdce uzdravuje, je sám Pán. Naa
najhorlivejia modlitebná èinnos a nae
najsústredenejie rozjímanie nad Boím
slovom by nám nakoniec nepomáhalo,
keby On sám nám nevychádzal v ústrety
a neiel s nami cestou ivota a neustále
neuzdravoval nae srdce. On sám uzdravuje nae srdce od kadého malomocenstva. Slúi nám ako kedysi tým dvom
uèeníkom, idúcim z Jeruzalema do
Emaus. Ich oèi nespoznali Pána Jeia,
keï sa k nim priblíil, ich ústa hovorili
zarmútene o màtvom Jeiovi, ich nohy
boli na nesprávnej ceste, na ceste z Jeruzalema, od bratského obecenstva, a to
vetko preto, e v ich srdci nebolo ivé
Boie slovo o zmàtvychvstalom Kristovi.
Pán Jei nekarhá ich oèi, e ho nepoznávajú. Nekarhá ich ústa, e sú plné
horkého zármutku, nekarhá ich, e ich
nohy sú na nesprávnej ceste, ale lieèi ich
srdce: vkladá do neho ivé Boie slovo
o svojej smrti, aj o svojom zmàtvychvstaní. A Boie slovo v srdci pôsobí,
uzdravuje ho, zapa¾uje v òom èistú nebeskú rados a oèisuje ho od kadého
malomocenstva nevery. A h¾a, keï je
srdce zdravé, lebo zo srdca pochádza
ivot (Pr 4,23): tam je zdravá ruka 
 tam sú zdravé oèi, zdravé nohy a zdravé ústa. Náhle sa ich oèi otvorili a oni
spoznali Pána. A ich nohy ihneï sa ponáh¾ali spä z Emaus do Jeruzalema 
 zo súkromia do obecenstva. A tam sa
ich ústa otvorili k radostnému svedectvu
o zmàtvychvstalom Pánovi.
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Bratia a sestry, kde by sme boli, keby
aj nás Pán Jei neuzdravoval od rána
do veèera na kadý deò? Je to len jeho
zásluha, e nae srdce nie je prameòom
prirodzenej poruenosti, neèistoty a malomocenstva nevery, ale e je prameòom
zdravia, svetla a nového ivota. A to je tá
pomoc duchovne mravná. Som zhrozený
zo skazenosti svojho srdca. Je v òom
vetko, èo Pán Jei povedal o srdci èloveka. Èítaj Mk 7,21-22 a zamysli sa nad
tým, aké veci pochádzajú zo srdca  môjho i tvojho. Ale buï Bohu vïaka, e On
sám uzdravuje neustále nae srdce, take nie je prameòom malomocenstva, ale
prameòom duchovne mravného zdravia.
A to je tá Boia pomoc duchovne mravná.
Neraz som pri zvestovaní evanjelia
citoval apotolove slovo: Verné je to slovo a hodno kadého prijatia, e Kristus
Jei priiel na svet spasi hrienikov,
z ktorých prvý som ja (1Tm 1,16). Prvý
z hrienikov! To napísal apotol Pavol nie
ako zaèiatoèník vo viere, ale ako osvedèený bojovník viery, úspený misionár
a najväèí nasledovník Kristov. Myslieval
som si, e apotol svoje vyznanie osobnej hrienosti predsa len trochu reènícky
preexponoval. Ale dnes to vidím inak.
Èím viac kráèal Pavol vo svetle evanjelia
a ivota Krista, tým bolestnejie vnímal
prirodzenú poruenos svojho srdca, ale
tým mocnejie taktie prebýval v jeho
srdci Kristus skrze vieru, uzdravoval ho
od kadého malomocenstva a èinil ho
prameòom radostnej a poehnanej sluby, ktorá prináala svetlo a zdravie národom. A tak èím viac videl apotol svoju
biedu, tým viac poznával Pánovu uzdravujúcu moc. Po prvé preto, aby nedúfal
v seba, po druhé preto, aby vetka èes
a sláva náleala samotnému Bohu. A to
je Boia pomoc duchovne mravná.
3. Boia pomoc pracovná
A teraz ete to tretie! Pán Boh nás postavil do svojho diela na tomto svete, uviedol nás do duchovného boja, a pretoe
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tieto úlohy sú nad nae sily, zas¾ubuje
a dáva nám i tu svoju pomoc ako kedysi
Jozuovi. Úloha zverená Jozuovi bola ve¾ká. Mal uvies Boí ¾ud do zas¾úbenej
zeme, kde boli silní a mocní nepriatelia,
a mal ju vybojova a ovládnu ako veèné
dedièstvo Izraela. Pre túto ve¾kú úlohu
zas¾ubuje mu Boh ve¾kú pomoc. Hneï
v 1. kapitole knihy Jozua vo veri 5 èítame: Nikto neobstojí pred tebou po
vetky dni tvojho ivota. Ako som bol
s Mojiom, tak budem s tebou; nezanechám a ani a neopustím. V 9. veri
tej istej kapitoly opä Boh slávnostne
prehlasuje: Lebo veï èi som ti neprikázal: Buï silný a pevný! Netras sa
ani sa nestrachuj!? Lebo s tebou je
Hospodin, tvoj Boh, vo vetkom a vade, kamko¾vek pôjde. A to je tá Boia
pomoc pracovná.
Potom v 5. kapitole knihy Jozua vo
veroch 13-15 vidíme, ako Pán Boh plní
s¾ub pomoci a ako naozaj prichádza na
pomoc. Jozua je na poli Jericha a vidí,
ako proti nemu stojí mu s vytaseným
meèom v ruke. Èi si ty za nás a èi za naich protivníkov? pýta sa Jozua. A odpoveï znie: Nie, lebo ja som kniea
vojska Hospodinovho; teraz som priiel (na pomoc). Jozua padol svojou
tvárou k zemi, vzdal mu boskú poctu a to
kniea Hospodinovho vojska nielen e ho
neodmietol, ako to konajú anjeli, ale ju
dokonca dôrazne vyadoval: Sozuj svoju obuv so svojich nôh, lebo miesto,
na ktorom stojí, je sväté. Z toho vidíme, e je to sám na veky poehnaný Pán,
ktorý tu prichádza Izraelu na pomoc.
Ako nám ukazujú obe ïalie kapitoly
(kap. 6 a kap. 7), tá pomoc znamenala
pre Izrael dve veci:
a) V kapitole 6 èítame o dobytí a zborení Jericha. Jericho bola nepriate¾ská pevnos hneï na hraniciach
zas¾úbenej zeme. Jeho dobytie malo k¾úèový význam pre celý ïalí postup. Znamenalo to ma bezpeèný

blok 5 .qxd

29.3.2006

16:47

Page 32

32
prístup ku vetkým ïalím oblastiam
zas¾úbenej zeme. Nedoby túto pevnos, toto opevnené mesto, by znamenalo pri ïalom postupe ma za
sebou neustále nebezpeènú hrozbu.
A to je to prvé, èo priniesla Izraelu
prítomnos knieaa vojska Hospodinovho: Jericho padlo. A padlo nie
po nejakom regulárnom obliehaní,
ale skrze vieru Izraela. Pán Boh sám
zboril múry Jericha.
b) V 7. kapitole knihy Jozua potom
vidíme to druhé, èo Izraelu priniesla
prítomnos knieaa vojska Hospodinovho. Je to súd nad Izraelom pre
Achana. Ako zvlátne je táto organická jednota a kolektívna zodpovednos Boieho ¾udu: Bolí a zub
a celý èlovek tou bolesou trpí. Tak
aj tu: Jeden èlovek pod¾ahol pokueniu a celý Izrael bol potom porazený.
Jeden èlovek tajne zhreil a celý
Izrael je zjavne a vidite¾ne porazený.
Jozua je zdrvený, leí na svojej tvári
pred Bohom a volá o zmilovanie.
A Pán Boh zjavuje Achana ako príèinu poráky Izraela. A keï je
Achan s celou svojou rodinou odsúdený, zahádzaný kameòmi, spálený
a keï je na neho nahromadená
ve¾ká kopa kamenia v údolí Áchor,
môe ís celý Izrael zase víazne
dopredu. Aj toto je udalos k¾úèového významu. Keby kniea vojska
Hospodinovho nezjavilo tajný hriech
uprostred Izraela a keby ten hriech
nebol súdený a vykorenený, nemohol by Izrael ís víazne dopredu.
Pád Jericha a hromada kamenia na hrobe Achana v údolí Áchor: to bola pomoc,
ktorú prináa Izraelu kniea vojska Hospodinovho. Aká zvlátna história! Ale táto
história je i prorockou alegóriou, ktorej
naplnenie vidíme v Skutkoch apotolov.
Tam je obrazne povedané, aj to Jericho,
i ten Achan a v oboch prípadoch sa tam
stretávame so slávnou pomocou Pána.

KRESAN
Najskôr sa teda pozrieme do Skutkov
4,21-37. Tu je to Jericho  pevnos
k¾úèového významu. Ak nepadnú jeho
hradby, nemôe ïalej, nemôe postupova duchovne, stratí svoju vetku
svedeckú statoènos a bude pre Boie
dielo trvale a navdy vyradený. O èo tu
ide? Peter a Ján stoja pred idovskou
ve¾radou, náboenským svetom svojej
doby, a ten náboenský svet sa snaí ich
zastrai, aby u nezvestovali evanjelium
Jeia Krista a nesvedèili o jeho zmàtvychvstaní. Vyhráky ve¾rady bolo nutné bra
váne, lebo na jej strane je aj spoloèenský vplyv aj svetská moc. A tak Peter
a Ján prili ku svojim a jednomyse¾ne pozdvihli svoje srdcia na modlitbách k tomu,
ktorý je zvrchovaným Pánom nebies i zeme. A odpoveï prila vzápätí  A keï
sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde
boli zhromadení, a zrazu boli vetci
naplnení Svätým Duchom a hovorili
slovo Boie prosto a smelo. A toho
mnostva uverivích bolo jedno srdce
a jedna dua... A apotoli vydávali s ve¾kou mocou svedectvo o zmàtvychvstaní Pána Jeia... (Sk 4,31-33). Tak padlo Jericho, pevnos k¾úèového významu, bol premoený strach zo sveta
a svedectvo Cirkvi ilo víazne ïalej.
Svet vdy zastrauje. Náboenský
svet idovský zastraoval prvých kresanov tým, e slovo evanjelia Kristovho
prehlasoval za nieèo, èo odporuje Boiemu zákonu  Boiemu zjaveniu, a èo je
teda vlastne rúhanie. Apotoli boli medzi
nábonými idmi kompromitovaní ako
kacíri, heretici, rozkolníci, rúhaèi, ¾udia,
ktorí sa protivia Boiemu zákonu. Preto
bola k tomu potrebná moc Boia a naplnenie Duchom svätým, aby tento strach
bol prekonaný, aby sa tí prví svedkovia
nebáli svedèi o tom, ktorý bol idom
pohorením (1K1,23) ako popravený
rúhaè a rebel.
Taktie kultúrny svet (Gréci) a svet politický (Rimania) zastraovali kresanov,
a to tým, e zves o Kristovi prehlasoval
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za bláznovstvo (1K 1,23), a to bláznovstvo neraz nebezpeèné pre tát alebo
aspoò bláznovstvo takého rázu, e úrady
nemôu cez tieto veci prejs bez povimnutia a e to pôsobí ve¾kú nepríjemnos
tým, ktorí to bláznovstvo propagujú, ako
by sme to povedali dnes. Len si spomeòme na apotola Pavla pred vladárom
Festom. Pavol rozpráva o svojom obrátení. Rozpráva, ako sa na ceste do
Damaku stretol so zmàtvychvstalým
Jeiom a ako ho ten Jei uèinil svojím
sluobníkom a svedkom a ako ho poslal
k pohanom otvára ich oèi, aby sa
obrátili od tmy k svetlu a od moci satana k Bohu, aby dostali odpustenie
hriechov a podiel medzi posvätenými
vierou, vierou v Pána Jeia. (Sk 26,18)
Festus ako vysoký rímsky hodnostár
a ako èlovek v moci postavený sa vedel
ovláda. Ale teraz sa neovládol a ve¾kým
hlasom zvolal: Blázni, Pavle. Tá tvoja
ve¾ká uèenos a enie do bláznovstva (Sk 26,24). Inak povedané: Pavol,
ty si predsa èlovek uèený. Nehanbí sa
rozpráva mi také výmysly? To, èo mi tu
rozpráva, je nieèo také nereálne, neskutoèné, fiktívne, je to taká bájka, legenda,
mýtus, e to kadý triezvy èlovek vidí na
prvý poh¾ad. A ty to rozpráva ako skutoènos. Veï sa tým spoloèensky znemoòuje, kompromituje. Taký vzdelaný
èlovek ako ty by mohol napríklad vedecky
pracova a nie íri také táraniny. Ja viem,
e si z h¾adiska tátoprávneho úplne
nekodný èlovek, a predsa a nemôem
prepusti. Musí do Ríma k cisárovi.
Preèo si ten svoj ivot tak zbytoène komplikuje pre také rozprávky?
Bratia a sestry, aj toto je zastraovanie
a ve¾mi nebezpeèné, lebo apeluje na ¾udskú pýchu a ctiiadostivos. Nikto nechce
by povaovaný za blázna!  Ale Pavol sa
nedal zastrai. Pokojne odpovedá:
Nebláznim, výborný Feste, ale hovorím
triezvo, logicky, rozumne a v súlade s celoivotnou skúsenosou. Viem, komu som
uveril a èo sa so mnou stalo.
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Svet zastrauje. Strach spôsobený
týmto zastraovaním a utrpenie zo strachu: to je to Jericho, ktoré musí padnú,
ak chceme ís víazne ïalej. Pokia¾ táto
pevnos nepadne  strach z ¾udí a z ich
nepriaznivého súdu o nás, nemôeme
ïalej. Alebo si dáme vnúti za dielo Boie
nejaké dielo, ktoré uznáva svet. A to je
prakticky to isté  nemôeme ïalej v diele
Boom. Ako ¾ahko by nás svet premohol!
Ale je tu Pán, ktorý nám pomáha víazi
nad strachom.
A teraz sa pozrime do Skutkov 5,1-11.
tam zase nachádzame to, èo je novozákonné, duchovno mravnou obdobou
starozákonného Achana. Barnabá predal svoje pole, peniaze priniesol k nohám
apotolským a sám iiel do diela Pánovho, úplne závislý len na svojom Pánovi.
Vetkého sa vzdal pre Pána, nemyslel ani
na majetok, ani na slávu, ani na nejakú
kariéru, ale výhradne len na dielo Pánovo. Pravý syn poteenia (Sk 4,36-37).
Jeho príklad nasledovali Ananiá a Zafíra. Navonok urobili to isté èo Barnabá,
ale ono to nebolo to isté. Bolo to len pre
dosiahnutie ¾udskej chvály, bolo to nepravdivé. Len naoko sa vzdali vetkého,
v skutoènosti sa vetkého nevzdali. Ich
èin bol iba vonkajie gesto, náboenská
póza, divadlo pre ¾udí. Ananiá a Zafíra
boli pokrytci, predstierali, e sa vzdali
vetkého, v skutoènosti si vak nieèo podrali pre seba. Klamali Duchu svätému.
Preto zomreli  boli vyradení z Boieho
diela. Pán Boh ich odloil bokom ako
nástroje svojej milosti. Nemôe potrebova pokrytcov.
A to je to druhé, èo si musíme váne
uvedomi. Pán Boh nám pomáha nielen
víazi nad strachom pred svetom, ale
chce nás taktie oslobodi od kadého
pokrytectva. Len potom môeme ís stále
vpred a zúèastòova sa radostne a víazne na Boom diele. A to je Boia pomoc pracovná. Ak sa vak nedáme oslobodi od kadého strachu, od kadého
pokrytectva, nie sme schopní pre Boie
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dielo. Ak si nedáme Pánovi pomôc, aby
sme premohli strach a pokrytectvo,
potom nemôeme postupova v diele
Pánovom, ako Izrael by nemohol tiahnu
víazne ïalej, keby s pomocou Boou
nedobyl Jericho a neodsúdil Achana. A
toto dvojité víazstvo bolo východiskom
k ïalím víazstvám. A to je tá Boia
pomoc pracovná. Ak s pomocou Boou
premôeme strach a pokrytectvo, potom
s pomocou Boou pôjdeme i ïalej od
víazstva ku víazstvu.
ZÁVER
Takto nám teda Pán Boh pomáha. Rád by
som to ete krátko zrekapituloval: jeho
pomoc je trojaká:
1. Pomáha nám ako zvrchovaný Pán,
ktorý vetky veci skryto, plánovito
a zákonito riadi k cie¾u od veènosti
nezmenite¾ne urèenému. I keï sa
nedejú v naom ivote iadne zázraky, i keï vetko prebieha prirodzene, i keï ve¾akrát sa nám zdá,
e zlo neustále víazí nad dobrom,
len neklesajme na mysli a dôverujme, ako to spievame v známej krásnej piesni:
Bych pak i nezøel rámì,
Jím Pán mne veï.
Vím pøec, e nenechá mì,
e kráèím vpøed.
Ó veï mne tedy sám,
A tam má noha stane,
Kde zaplesám.
2. Pán Boh nám pomáha ako Posvätite¾ srdca. To je jeho pomoc duchovno mravná a prejavuje sa v tom, e
stále uzdravuje nae srdce. Tak sa
opraví aj vonkají ivot. Jeden z omylov 20. stor. je aj to, e ¾udia chcú
reformova ivot duchovno-mravný
zvonka, zmenou vonkajích, hospodárskych podmienok ivota. Nie,
kadá skutoèná reforma zaèína
v srdci. Musíme ís k Pánovi Jeiovi, ako spievame v známej piesni:

Tak jaký jsem  pln neøestí,
Vak zdraví, svìtla, radosti
V tvém lùnu doufám nalézti:
Beránku Boí, k Tobì jdu!
Hrienik h¾adá u Pána Jeia odpustenie hriechov, nový ivot, ospravedlnenie, ale veriaci èlovek h¾adá
v Kristovi zdravie, svetlo, rados, pokoj, poehnanie, plnos ivota. A tá
plnos je v Òom  a iba v Òom.
3. Pán Jei nám nakoniec pomáha aj
v práci a v boji. Je medzi nami ako
kniea vojska Hospodina s meèom
Ducha, ktorým je Slovo Boie. On
sám je Slovo Boie, Pán a Hlava
Cirkvi. Prosme Ho, aby nás vyslobodil od Jericha aj od Achana  od
kadého strachu i od kadého pokrytectva. Len potom budeme môc
ís ako dobyvatelia zas¾úbenej
zeme, plnosti poehnania v Kristovi,
stále vpred.

Bratia a sestry, ak budeme
i v novom roku ivou srdeènou
vierou prijíma vetku túto pomoc,
budeme môc v kadej dobe
a na kadý deò vyznáva:
A potia¾to nám pomáhal
Hospodin.
Oba èlánky od brata Kurza nám zaslala
jeho dcéra, sestra Margita Michalková
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Zotrvávali pri lámaní chleba - osoba a dielo
Pána Jeia Krista
Úvahy zamerané na osobu a dielo Pána Jeia Krista.

A. Saphir

Ze slov pravdy a lásky roèník XXIV,
január 1940, èíslo 1-2

KRISTOVA KÒAZSKÁ ÚLOHA
Písmo nám hovorí, e Pán Jei je krá¾
i kòaz v jednej osobe. Jeho krá¾ovská dôstojnos ustupuje do úzadia a jeho kòazstvo je
v popredí. Jemu je daná vetka moc na nebi i na zemi. V tejto moci riadi vetko pre
dobro svojich vyvolených. Pre tvoje aj pre
moje dobro. Aj osudy národov má v rukách,
aby mohli by vyvolení Boí vyvolaní
zo sveta k Nemu ako svojmu Spasite¾ovi,
aby sa mohla budova Cirkev. Jeho právo
krá¾a je dnes v úzadí, ale Jeho súcit a milosrdenstvo sa prejavuje nepretrite.
Dnes sa káe evanjelium o dobrom
Pastierovi, ktorý h¾adá a nachádza stratenú ovcu, poloí si ju na ramená a nesie
domov, aby tam prebývala v dokonalom
bezpeèí a uvítaná láskou a radosou Otca
aj vetkých anjelov. Zvestuje sa evanjelium o vernom Pastierovi, ktorý zhromaïuje jahniatka vo svojom náruèí a nosí vo
svojom lone. Zvestuje sa anjelom o milosrdnom a súcitnom Najvyom kòazovi, ktorý prosí za nás, aby nezahynula naa
viera, a ktorý nás udruje svojou vestrannou milosou a dokonalým súcitom.
Pán Jei príde zase. Keï tento Najvyí kòaz vyjde z nebeskej svätyne,
ukáe celému svetu, e je Krá¾om krá¾ov
a Pán pánov. Potom vynikne Jeho krá¾ovská dôstojnos nad vetko. Vtedy Ho uvidia vetci ¾udia aj tí, ktorí Ho prebodli, ako
Syna èloveka, ktorému dal Boh veèné
krá¾ovstvo a nekoneènú vládu. Teraz vidíme krá¾a ako kòaza, potom uvidíme kòaza
ako krá¾a. Zjaví sa Baránkov hnev a na
mieste pastierskeho elezný prút. Po vyko-

naní súdu bude panova ako krá¾ v spravodlivosti a práve, ako to popisuje alm 72.
Ako vykonáva Kristus teraz svoju
kòazskú úlohu? Koná ju krá¾ovským spôsobom. Sedí na Boom tróne. A tým ukazuje, e nie je kòazom pod¾a poriadku
Áronovho, lebo Áron vchádzal do svätyne
svätých iba raz za rok v deò zmierenia
a to iba na krátku chví¾u. Nikdy sa v nej
neposadil. Ná Pán je vak ustaviène
pred Boou tvárou. Stále sa za nás prihovára a sediac na tróne, ije tam pre
nás. U svojim vstupom do nebeskej svätyne ukazuje, e je Pánom vetkého, Krá¾
slávy, s Otcom v rovnakej dôstojnosti. Vo
svojom èloveèenstve je posadený na trón
a vykonáva svoje najvyie kòazstvo krá¾ovskou mocou. Jeho príhovor je vemohúci. Knieatstvo je na jeho pleci (Iz 9,6)
a Jeho vdy poèuje Otec. Vemohúca
krá¾ovská dôstojnos je v Jeho kòazstve
a kòazská láska i neha v Jeho krá¾ovskej
moci a sláve. Doposia¾ je tichý a pokorný
srdcom, s nekoneènou nenosou a súcitom. Panuje nad ¾udom mocou svojho
Ducha, ktorý prebýva v nich. Aké je to
poehnané spojenie! Aká dokonalos je
v Pánovi Jeiovi! On je Krá¾ i Kòaz  On,
Prorok a Syn Najvyieho zároveò.
Pociujem zvlátnu rozko v mylienke, e synovstvo Kristovo je základom
celej naej nádeje a e v onom prvom
výroku v liste idom: Boh hovoril nám
v Synovi, sú zahrnuté vetky náuky
a poteenia Písma. Iba Boí Syn môe
by Prostredníkom, nikto iný! Z tohto veèného a podstatného synovstva vyplývajú
vetky poehnania vykúpenia. Tu je zdroj
milosti a slávy. Pretoe je Pán Jei Boí
Syn, je i prorok, kòaz a krá¾, aby nás priviedol do Boej blízkosti, v ktorej sme
a na veèné veky zostaneme. Ameò.

blok 5 .qxd

29.3.2006

16:47

Page 36

KRESAN

36

S. Rybár

PÁN JEI  ZÁCHRANCA
A ako je uloené ¾uïom raz zomrie
a potom súd, tak i Kristus raz obetovaný tým cie¾om, aby vyniesol hriechy
mnohých na krí, po druhé sa ukáe
bez hriechu tým, ktorí ho oèakávajú na
spasenie. (d 9,27-28)
Uvedené vere Svätého Písma popisujú Pána
Jeia pri èinnosti Záchrancu v minulosti, prítomnosti a v budúcnosti.
V minulosti  zjavil sa na
zemi, v prítomnosti  ukazuje sa tvári Boej za
nás a v budúcnosti, èo
ete vykoná  ukáe sa tým, ktorí Ho èakajú. Tie tri èasti tvoria nedelite¾ný celok 
 ve¾ké spasenie. Iba keï ho vnímame
celý, dosahujeme plnú rados zo spasenia. Pán Jei sa modlil Otcovi: No, teraz
u idem k Tebe a toto hovorím na
svete, aby mali rados moju, rados
naplnenú v sebe (J 17,13).
Kým sme na svete potrebujeme slovo
Pánovo. Zamyslime sa nad spasením
opísaným v uvedených veroch Písma.
Vo veri 24.  Kristus voiel do neba,
ukáza sa teraz tvári Boej za nás. To je
významné dielo Pána Jeia v nebi v prítomnej dobe. Boh má zá¾ubu vo svojom
Synovi a dokonanom spasení, pre ktoré
dal Synovi vetko do rúk. Dve veci vidí
Boh h¾adiac na Pána Jeia:
1. Vidí Jeho obeou odstránený hriech
(zo vetkých veriacich)  ver 26.
2. Vidí Pána Jeia modliaceho sa:
Otèe chcem, aby tí, ktorých si mi
dal, boli so mnou tam, kde som
ja... (J 17,24).
Veriaci ¾udia veria, e Pán Jei je v nebi,
lebo povedal: V dome môjho Otca je
mnoho príbytkov. Idem vám prihotovi

miesto... (J 14,1-3) V prítomnosti je v nebi a prihovára sa  oroduje za nich. Pre veriacich je významné to, e Pán Jei odiiel
do neba ukáza sa za nich pred Boiu tvár.
Lebo On je zárukou ich ospravedlnenia
samotným Bohom. Kde, kto, odsúdi?
Kristus Jei je (nie len bol), ktorý zomrel a ete viacej, ktorý aj vstal z màtvych, ktorý aj je (nie bude) po pravici Boej a ktorý sa prihovára za nás. (R 8,34)
Z prítomnosti Boej h¾adíme na minulos, keï sa Pán Jei zjavil pri skonaní
vekov na zemi, aby svojou obeou raz navdy odstránil hriech  ver 26. Pán Jei
je Boí Baránok, ktorý niesol hriechy sveta. On je ná Ve¾konoèný Baránok, ktorý
sa ukázal, aby svojou obeou odstránil
ná hriech. Na Golgote Boh súdil na Òom
hriechy. Svätý Boh sa odvrátil od Neho.
Opustil Ho! Preto vyiel z håbky Pána Jeia bolestný výkrik: Môj Boe, môj Boe,
preèo si ma opustil! Vo chví¾ach Jeho
utrpenia nastal okamih, v ktorom Boh nemohol h¾adie na svojho Syna, keï bol za
nás uèinený hriechom (2K 5,21). Pamiatka
Pánova slúi k tomu, aby sme hlbie vnikali do tej pravdy a nezabudli na prvé zjavenie sa Pána Jeia na zemi kvôli odstráneniu naich hriechov Jeho obeou. On
ustanovil lámanie chleba na pamiatku svojej smrti, kým opä nepríde. Preto pri Pamiatke Jeho smrti h¾adíme aj do budúcnosti, keï Pán zase príde pre tých, ktorí
Ho oèakávajú na spasenie. O tom hovorí
28. ver: Kristus raz obetovaný tým
cie¾om, aby vyniesol hriechy mnohých
na krí, po druhé sa ukáe bez hriechu
tým, ktorí ho oèakávajú na spasenie.
Prvý raz vzal nae hriechy, druhý raz zoberie nás. Medzi prvým príchodom a druhým ukázaním sa v oblakoch, aby si nás
vzal k sebe, je doba Cirkvi, je ná ivot
viery ako pútnikov na svete. V tomto období sa Pán Jei ako Hlava Tela (Cirkvi)
v nebi ukazuje tvári Boej za nás a prihovára sa z nás. Keï sa zjaví, budeme Ho
vidie, takého aký je dnes u Boha  v sláve. Dovtedy ijeme vo viere Syna Boieho,
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v oèakávaní Jeho príchodu. To, e príde
je rovnako isté, ako Boie uloenie o Jeho prvom príchode, smrti a súde. (ver 27)
Nikto nepochybuje o tom, e musí zomrie. Diabol u dnes nemôe ¾uïom nahovára nezomriete, ako vtedy, keï ete
hriech nebol vykonaný. Iba Boh vedel, èo je
smr. Tak aj príchod Pánov je v Boej Rade, v Boom rozhodnutí. Boh o òom vie,
Pán Jei o òom hovorí v Písme. A èo veriaci? Písmo hovorí, e èakajú Jeho príchod. Apotol Pavol píe o veriacich, me-

dzi ktorých zaradil aj seba, e milujú Pánov
príchod (2Tm 4,8). V 1Te 1,9-10 je príchod
Pána Jeia opísaný ako udalos, na ktorú
veriaci oèakávajú preto, lebo ich zachráni
od prichádzajúceho hnevu. Aký ve¾ký význam má príchod Pánov! Vimnime si, e
veriaci z Tesaloniky po celý èas oèakávania
slúili ivému a pravdivému Bohu, ku ktorému sa obrátili. Take sluba Bohu a nie
neèinnos dokazuje, e èakáme Pána.
Nech je sluba Bohu charakteristickou
èrtou aj náho oèakávania na svojho Pána.

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

George Müller

Køesanská roèenka 1948

ÈAKAJ NA BOHA
Preèo si smutná, moja dua, a preèo sa
nepokojí vo mne? Èakaj na Boha, lebo
ho ete budem chváli, rôzne spasenie
svojej tvári a svojho Boha. alm 42,12
Pamätaj, e poèas náho pozemského ivota nejestvuje okamih, v ktorom by sme
sa nesmeli spolieha na Boha  aj keby boli
akoko¾vek ve¾ké nae akosti, potreby
a utrpenia. Aj keï sa nám zdá, e naa
situácia je beznádejná, aj vtedy sa môeme spolieha na Boha a dúfa v Neho.
Nakoniec sa ukáe, e naa dôvera nebola márna  pomoc príde, pravda a vtedy,
keï to urèí sám Boh. Stokrát, ba tisíckrát
som sa o tom presvedèil poèas svojich sedemdesiat rokov a tyroch mesiacov. Ak sa
nám niekedy aj zdá, e u je nemoná
pomoc, i tak sa presvedèíme o opaku, pretoe Boh má svoje zdroje a stovky i tisíce
moností, aby nám pomohol. Jeho vô¾a nie
je obmedzená nièím. Môe nám pomôc
pod¾a ¾ubovôle jedným zo sto, ba tisíc spôsobov. Naou povinnosou je, aby sme sa
Mu s kadou jednotlivou vecou zdôverili
a v detskej viere Mu povedali: Vôbec si nezaslúim, aby si ma vypoèul a dával mi to,

o èo a prosím, ale pre meno Pána Jeia,
Tvojho milého Syna, splò, o èo a prosím,
lebo iba na Òom zakladám spasenie svojej
due. On je Tvoj dokonalý sluobník, môj
Spasite¾; pre Neho vypoèuj moju pokornú
modlitbu a daj mi milos, aby som mlèky
a trpezlivo oèakával na èas, ktorý Ty urèí,
v ktorom sa Tebe za¾úbi vypoèu moju modlitbu. Verím, e tak uèiní, keï to bude Tebe ¾úbe. Zakúal som, e Boh poèul moje
modlitby. (Iba jedinú prosbu nemám dodnes vypoèutú, aj keï ju predkladám svojmu Bohu od 10. novembra 1844). Ani neviem
vyslovi, aký úèinok mala na môj ivot táto
skúsenos s Bohom, aký som astný aj vo
svojom vysokom veku. Nedokáem to popísa, aké je to nádherné ma v nebi takého Boha, ktorý poèuje volanie svojich detí.
...lebo ho ete budem chváli... Viac
modlitieb, precvièovania v dôvere a spoliehaní sa na Pána, viac trpezlivého oèakávania  a výsledok bude poehnanie. O tomto
som sa presvedèil viac ako sto krát a preto
si neustále hovorím: Èakaj na Hospodina!
On je rôznym spasením pre moju tvár
a môj Boh. A práve na to je dôleité stále
myslie, e Hospodin, vemohúci Boh, na
ktorého voláme, je ná Boh. A preto musíme na Neho ïalej oèakáva, viac a viac sa
cvièi v trpezlivom èakaní a presvedèíme
sa, e nae volanie a krik neboli márne.

blok 5 .qxd

29.3.2006

16:47

Page 38

KRESAN

38

Svedectvo sestry Janèovej (Text bez jazykovej úpravy)

AKO VZNIKLI ZBORY V NOLÈOVE A V KRPE¼ANOCH

Anna Janèová, rod. Rafajová (nar. 13.1.1929)

Keï ete nebolo zhromadenie v Nolèove, ila tam moja stará mama
Mária Vojtová, ktorá denne èítala Slovo Boie a skrze èítanie Boieho
Slova uverila v Pána Jeia, ako svojho osobného Spasite¾a. Zomrela
na kolenách pri modlitbe. Ve¾mi túila, aby jej deti, vnúèence aj celá dedinka Nolèovo, bola spasená. Hovorila mojej mame Zuzane Rafajovej,
svojej dcére, aby ila do Martina a vyh¾adala veriacich, e ona u nemôe, lebo je u
ve¾mi stará a chorá. Poèula o bratovi Sadloòovi, ktorý býval v Martine a evanjelizoval po
vetkých okolitých dedinách. Asi o dva roky sa tam nasahovala jedna sestra, volala sa
Zacharová. Bola to úprimná veriaca dua, ktorá uverila na svedectvo brata Sirackého,
Butchera a Sadloòa. Zaloila zhromadenie vo svojom domèeku v Nolèove. Bolo to okolo
roku 1925. Táto sestra mnoho trpela od svojho manela, e verí v Pána Jeia. Odiiel
do Ameriky a nechal ju z dvoma malými demi, ktoré vychovala. Manel sa jej nikdy
nevrátil. U nej doma sa schádzali z Krpelian, Nolèova, Turian a Konského ¾udia, ktorí
chceli poèúva Boie Slovo a mnohí z nich aj uverili a prijali Pána Jeia. Diabol útoèil
skrze dedinèanov, hádzali jej kamene do oblokov, vykrikovali, prenasledovali ju, ale nikdy
sa nikomu niè nestalo. Pán si chránil veriacich. Schádzalo sa nás tam okolo 30 ¾udí.
Keï som mala 6 rokov, moja sestra Milka Rafajová z Krpelian uverila na svedectvo
ete vtedy slobodnej sestry Heriánovej z Nolèova. Milka bola prvotriedna svetáèka, taneènica. Bola ve¾mi krásna, 20-roèná, pôvabná, ete slobodná, ktorá po obrátení svedèila
mojej mamièke Zuzane Rafajovej a ete trom sestrám z Krpelian. Mamièka uverila v Pána
Jeia a chodili do Nolèova na zhromadenie ku sestre Zacharovej. Diabol potval tieto
dve dedinky proti malému húfoèku veriacich. Keï ili z Krpelian dedinèania hádzali za nimi kamene a keï sa blíili ku Nolèovu aj tu ich vítali kamením. Ale Pán Jei ich vdy ochránil. Ledva sa dostali pred protivenstvom do zhromadenia. Ve¾mi trpeli od ¾udí pre Pána
Jeia. Keï diabol nemohol niè vykona tak poslali andárov do zhromadenia do Nolèova a kadý musel zaplati pokutu 30 korún za to, e sa zhromaïovali. Duch Svätý zasiahol celé okolie Martina. Prichádzal brat Butcher, arnovický st., Siracký  zaloili v Martine
zhromadenie a v Priekope brat Zako, Stanìk, Chorvát a neskôr brat Kostra, ktorí prichádzali aj do Nolèova. Moja mamièka zaloila aj v Krpe¾anoch v malom drevenom domèeku
zhromadenie a títo bratia prichádzali evanjelizova aj do Krpelian a celá dedina ich aj zo
zvedavosti prila vypoèúva do tohto náho zaèínajúceho zhromadenia. Mnohí z dediny
uverili a bola plná izba poèúvajúcich. Jedni prijali Pána Jeia  bolo ich okolo 30. Ostatných z dediny diabol potval tak isto ako aj v Nolèove, èo prilo im do ruky, hádzali do izby
a tak ich vyruovali a prenasledovali. Ale vïaka Pánovi, nai sa len schádzali a nedali sa
napriek ve¾kému prenasledovaniu odradi. Môj otec a mama si kadý veèer spievali, èítali
Boie Slovo, tak prila sestra Janíková, ktorá zvlátnym spôsobom uverila v Pána Jeia.
Nevedela ani èíta ani písa. Tejto sestre sa zapáèil ten ich spev, poèúvala pod oblokom,
nai ju zavolali dnu. Svedèili jej o Pánovi Jeiovi a tak uverila a ve¾mi úprimne to zobrala.
Bola najväèou evanjelistkou v Krpe¾anoch. Keï mal prís niektorý brat z Martina do
zhromadenia, tak chodila z domu do domu a pozývala ¾udí aby ili poèu Boie Slovo.
Niekde ju prijali a niekde ju metlou z domu vyhnali. My sme u v naom starom domèeku
nemali miesto  to¾ko bolo u veriacich. Táto sestra Janíková previedla zhromadenie do
ich väèieho domu, obrátil sa aj jej manel, aj jej es dcér. Neskôr sa tu prienil brat Gallo
a bolo tam dlhé roky zhromadenie. U rodiny Beòových v Turanoch sa obrátilo mnoho
mládee, ktorých Pán doteraz zachoval. Teraz je v Turanoch zhromadenie u brata Janka
Litvaja. Potom sa aj v Suèanoch utvoril malý zboreèek. Tri starie sestry navtevoval brat
Butcher, Stanìk, Zako a ostatní bratia z Martina. Tu udriavali toto zhromadenie u sestry Korèekovej, lebo tie sestry zomreli a ich dcéry uverili, aj viacerí zo Suèian.
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Keï som mala 12 rokov chodili sme do Martina na mesaèné zhromadenia, peo, bosí
z Krpelian do Martina, èo je asi 20 km. Chodilo nás okolo 20 aj veriacich aj neveriacich.
Cestou sme spievali piesne na èes a slávu Pána Jeia. Bola to ve¾ká rados i keï sme
nemali na vlak peniaze, s radosou sme ili pei. Keï sme sa priblíili ku zhromadeniu
obuli sme si topánky, aby sme neboli v zhromadení bosí. Na jednom mesaènom zhromadení bol brat Vaculík z Bratislavy a vtedy som aj ja uverila v Pána Jeia.
Keï som bola 15 a 20-roèná chodilli sme dopoludnia do Nolèova do zhromadenia,
odpoludnia sme mali zhromadenie v Krpe¾anoch. Podveèer sme ete ili do Turian, tam
sa väèinou schádzala mláde. Ve¾kú rados sme preili celú nede¾u.
Sestra Heryánová chodila k nám a s mojou sestrou Milkou sa uèili pesnièky, aj ich hrali
na harmónii, ktorá bola v naom dome. Ja som ich poèúvala, a ako 6-roèné dievèa som sa
ich od nich nauèila, napr. Pán Boh je láska a ve¾a podobných. Keï som mala 17-18 rokov,
brat Rumpe¾ z Vrútok ma nauèil hra na mandolíne. Chodili sme do jeho domu, kde bolo
zhromadenie. Hrávala som v naej rodièovskej záhrade pod jabloòou a mnohí susedia
prichádzali poèúva a spieva nae pesnièky a mnohí z nich sa aj obrátili. Teraz je u ve¾a
z nich u Pána. Teraz u mám 74 rokov a ete ve¾mi rada spievam ako aj celý ivot som
rada spievala  nech je oslávené meno náho slávneho Boha a Jeho Syna Pána Jeia!
Keï som sa vydala za brata Janka Janèu schádzalo sa k nám ve¾a mládee, aj keï
sme bývali v èiniaku. Bolo to za èias totality, ¾udia nám dohovárali, e spievame, mohli
sme spieva len do ôsmej hodiny veèer, tak sme si s mojím muom povedali, e si postavíme domèek, kde nás nebude nikto vyruova. I keï to bolo v tej dobe aké stava
dom, stavali sme ho 8 rokov. Brat Frantiek Vyhnánek priiel s mládeou z Bratislavy
a pomohli nám v tej najaej práci. Nech im Pán odplatí. Keï sme domèek dokonèili, tak
30 rokov sme prijímali návtevy detí i mládee, kadý rok tu bolo nieko¾ko turnusov
mládee. Ve¾a sa ich obrátilo, vïaka Pánovi, ktorých doteraz Pán udruje. Pán nám poehnal 4 deti  dve dcéry a dvoch synov, vïaka Pánovi Jeiovi sa vetci obrátili k Pánovi Jeiovi a Pán Jei ich udruje podnes aj s rodinami. Nech Mu je èes a chvála.

Milan Bocek

SPRÁVY ZO ZBOROV

Pamiatka spravodlivého je na poehnanie... Pr 10,7
Aj pre nás, ktorí sme poznali náho spolubrata v Kristovi  Milana
Boceka  manela, otca, starého otca a inak príbuzného, ktorého ivot
na zemi Pán ukonèil 3.10.2005 vo veku nedoitých 74 rokov, nech je
na poehnanie. Celý svoj produktívny vek venoval práci s mládeou
a bol èinný aj v iných zborových aktivitách Kresanského zboru v Batizovciach. Pánovi do vedenia odovzdal svoj ivot u ako 15-roèný.
V manelstve preil 53 rokov a s manelkou vychovali dvoch synov a dcéru.
Odiiel po dlhotrvajúcej chorobe tíko, rýchlo a bez bolestí.
Pri rozlúèkovom zhromadení, na ktorom sa zili spoluvykúpení z mnohých zborov,
Boím Slovom poslúili bratia Neklapil a Azor. Hlavná mylienka ich príhovorov boli:
Ale ja viem, e môj Vykupite¾ ije... a ...zo svojho tela uvidím Boha... Job 19,25-27.
Takto odiiel ná milý brat. Mal istotu veèného ivota, lebo svoj ivot vloil do rúk svojho Vykupite¾a  Pána Jeia Krista. Výzva, pre nás ijúcich, odznela z proroka Ámosa
4,12: Priprav sa v ústrety svojmu Bohu! pamätajme na to, e ná ivot sa rýchlo
minie. Sme vetci pripravení?
Padajú listy jesene, clivota duu halí.
Ná poh¾ad bol upriamený pod¾a Zjavenia Jána
Padajú listy jesene, za letom srdce iali. 15,2-3 do neba na tých, ktorí zvíazili a spievajú
Padajú listy jesene. My s nimi
aj pieseò Baránkovu. Iste aj ná milý brat sa zapája
nepadneme! Padajú listy jesene,
do spevu tak, ako to robil za svojho ivota.
alm spieva povstaneme!

Ján erfel

