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ÚVOD

Majte vieru Boiu!
Mr 11,22

Milí èitatelia, pod¾a
týchto slov Pána
Jeia jestvuje viera, ktorá stojí na
Boej moci a vernosti. Moci  vykona vetko, èo
je napísané v Biblii
a vernosti  dodra vetko, èo je
napísané v Biblii. To je Boia viera. Takú
mal aj Abrahám, otec vetkých veriacich
ako ho nazýva Sväté Písmo. V Biblii si
èítame, e Abrahám, keï bol u starý
a telesne nebola nádej na splodenie
potomka, uveril v nádeji Bohu, e splodí
syna a z neho bude ma mnostvo potomkov. Nepochyboval v nevere o Boom
slove ani zoèi-voèi faktu, e jeho èas plodenia detí sa pominul. To je Boia viera.
Milí èitatelia, akú máte vy vieru? Medzi
¾uïmi jestvuje mnostvo predstáv o viere.
V otázke: Akej si viery? sa pod vierou
rozumie vierovyznanie, druh náboenstva. Ja som katolík, ja pravoslávny, ja
evanjelik, iní sa hlásia k idovskej viere
a zas ïalí k moslimskej, hinduistickej
a tie vetky viery sa ete ïalej delia na
ortodoxnú a liberálnu vetvu a sa napokon kadý èlovek h¾adajúci pravú vieru
v tom nekoneènom klbku vier stratí
a znechutene odvráti od predstavy, e by
mohla jestvova univerzálna, skutoèná
a pravá Boia viera, pre ktorú sa oddá i
i mrie.
Vetci sa vak oh¾adne viery zhodneme v tom, e viera je potreba náho
srdca. My potrebujeme vieru pre svoj
kadodenný ivot. Nikto z nás nemôe
prei bez viery. Bez viery hynie v beznádeji kadá ¾udská bytos. Potrebujeme
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predsa veri, e dnes sa nám bude dari
v práci, e dokonèíme túdium, stretneme
ivotného partnera, s ktorým preijeme
dobrý ivot, e si prácou zarobíme
prostriedky k zaopatreniu dennej potravy
a potrebného odevu. Aj medzi¾udské
vzahy stoja predsa na dôvere ¾uïom
a ich èestné úmysly, veríme, e budeme
zdraví, astní ¾udia, celý ná ivot je
spojený s dúfaním v srdci.
A Pán Boh, ktorý nás takto stvoril,
neiada vo vzahu k sebe niè iné ako
prostú dôveru v seba a svoje slová a nazýva to: Boia viera. Preto je napísané:
A bez viery nie je moné ¾úbi sa
Bohu. (d 11,6)
Ko¾kým ¾uïom sa vak zamieòa viera
s teologickým vzdelaním. Preto povaujú
¾udí s týmto vzdelaním akosi automaticky za veriacich a ich slová za slová
Boích sluobníkov, hoci srdcom sú
ïaleko od Boha.
Moje dnené slová patria vetkým,
ktorí alebo od rodièov alebo vzdelaním
nadobudli takú mieru biblického poznania, e môu pokojne iných uèi, no
srdcom sú ïalekí a cudzí Tomu, o ktorom
uèia. Pán Jei
povedal: Ústami
ma ctia, ale ich
SRDCE je ïaleko odo mòa.
Z poh¾adu týchto
slov je moné by
celý ivot vnímaný inými ¾uïmi ako
veriaci, no zomrie nezmierený s Bohom
 to je duchovná tragédia.
Èítal som príbeh o kazate¾ovi Boieho
slova. Bol to náboný èlovek. Nede¾u, èo
nede¾u kázal iným. Poznal biblické uèenie
o spasení z milosti a preto si myslel, e je
s ním vetko v poriadku. V jedno letné
ráno sa vybral k moru. Bol výborným
plavcom a tak sa nebál a plával ïalej
ako iní. Ani si nevimol, e ho unáa prúd
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ïaleko do mora. Keï pocítil únavu a chcel
sa vráti, s hrôzou zistil v akej je situácii.
So vetkých síl sa snail pláva naspä,
a si náhle uvedomil beznádejnos situácie a s ubúdajúcimi silami aj nevyhnutnos smrti. Vtedy sa ho zmocnila hrôza.
Na mysli mu tanula pravda o vlastnom
srdci: Iných si pripravoval a sám nie si
pripravený. Videl v òom prázdnotu. Cítil,
e iným kázal o Kristu, ktorého vlastným
srdcom nepoznal. Hovoril o spasení,
ktoré sám nemal. Vedel, e nedal svoje
srdce Bohu, ako iada v Písme: Daj mi,
môj synu, svoje srdce! (Pr 23,26) Dal
mu svoj èas i peniaze ale nie srdce. Teraz
jasne videl, e to boli iba màtve skutky,
lebo bez viery, nie je moné ¾úbi sa
Bohu. (d 11,6) Jeho samospravodlivos
mu pripadala ako pinavé handry. A vtedy
si uvedomil, e ete môe pre záchranu due urobi to, k èomu vyzýval iných:
Volajte na Neho...lebo je hojný odpusti... (Iz 55,6-7) A tam na mori, ïaleko od ¾udí, sa po prvý raz ozval z jeho
srdca krik k Bohu: Boe, zachráò ma,
lebo hyniem! Buï milostivý, mne,
hrienemu pokrytcovi! Prosím, zachráò
ma! Poslednou mylienkou predtým,

ne upadol do bezvedomia boli slová
z Biblie, ktoré mu doniesli pokoj: Krv
Jeia Krista, Jeho Syna, oèisuje nás
od kadého hriechu. (1J 1,7)
A Pán ho zachránil dvakrát. Jeho duu
od hriechov aj jeho ivot. Rybári spozorovali zúfalého plavca a vèas ho zachránili.
Milí èitatelia, majte vieru Boiu! Uverte
celým srdcom Bohu, e Kristus zomrel
za vae hriechy a vstal z màtvych pre
vae ospravedlnenie. Zavolajte aj vy
z celého srdca na Neho: Buï milostivý,
mne, hrienikovi! A prijmite od Boha
odpustenie hriechov pod¾a Boieho
slova: e odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno kadý, kto verí
v neho. (Sk 10,43)

Nech vetkým otvorí srdce
k Boej viere sám Pán Jei,
ku ktorej vyzýval slovom:
Majte vieru Boiu!
Za redakciu Kresan
Miroslav Vyhnánek

Zotrvávali v uèení apotolov a v spoloènom
bratskom obecenstve - viera pôsobiaca skrze lásku

Úvahy o uèení Pána Jeia a Jeho apotolov a prejavoch Boieho ivota
v kresanovi a prostredníctvom kresana v rodine, miestnom zbore a medzi ¾uïmi.

Miroslav Vyhnánek

AK NEBUDETE ÈINI POKÁNIE,
VETCI PODOBNE ZAHYNIETE
Lk 13,3.5

Tieto slová povedal Pán Jei ¾uïom,
ktorí Mu rozprávali ...o Galileanoch,
ktorých krv zmieal Pilát s ich obeami. (Lk 13,1): Vetci zahyniete ako
títo hrienici. V tomto kontexte nadobúdajú slová Pána Jeia hrozivý význam.

Nevieme presne, èo sa stalo, e sa Pilát
rozhodol rozseka obetujúcich z Galilee
spolu s ich obeami. Ale táto udalos dlho
rezonovala medzi ¾uïmi. Neobyèajne
krutá smr ich zastihla v najneoèakávanejiu chví¾u  vtedy, keï prináali Bohu
predpísané obete za hriechy. Preto vyvolávala otázku preèo to Boh dopustil?
Napokon sa verejná mienka ustálila na
jednej príèine tejto mimoriadnej udalosti 
museli to by tí najhrienejí ¾udia zo vetkých obyvate¾ov Galilee. Ale Pán Jei
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vnáa do tejto udalosti duchovné svetlo.
Pýta sa: Domnievate sa, e tí Galileania boli hrienejí nad vetkých
Galileanov, e pretrpeli také veci? Nie,
hovorím vám; ale ak nebudete èini
pokánie, vetci podobne zahyniete.
(Lk 13,3-4) Pán Jei podáva Boí dôvod
tejto udalosti. Títo nezomreli preto, e boli
najviac hrieni. Zomreli preto, lebo pristupovali k Bohu bez kajúceho srdca.
Preto ich zastihol Boí súd. Boh vyal ich
ivot na výstrahu vetkým v Izraeli pred
nekajúcim srdcom. Vetci podobne zahyniete! Nemono donekoneèna pristupova k Bohu formálne, bez kajúceho srdca.
A èo dnes? Nevidí snáï Boh do ¾udského srdca? Èi Bohu dnes menej záleí
na tom, s akým srdcom prichádzajú k Nemu ¾udia? Ko¾kí si myslia o iných podobne, e sú horí a hrienejí. A sami, hoci
menej hrieni, sa nekajajú Bohu z vlastných hriechov. Nikto z ¾udí nezahynie
preto, e sa ako hrienik narodil na svet.
V tomto niet medzi ¾uïmi nijaký rozdiel.
Je napísané: Lebo nieto rozdielu, lebo
vetci zhreili a postrádajú slávy Boej. (R 3,23) Vetci ¾udia sú hrieni od
svojho narodenia a pod¾a Boieho práva
odsúdení na veènú smr  zahynutie.
Nie miera hrienosti, ale kajúcnos
rozde¾uje hrienikov na zatratených
a zachránených. Pokánie je zodpovednos hrienikov oproti Bohu, svojmu Sudcovi. Zahynú vetci, èo neèinili pokánie. Vetci podobne zahyniete!
Pre hrienikov je preto pokánie téma
s najvyou dôleitosou. Boh vedie
hrienikov ku pokániu, lebo nechce, aby
niekto zahynul. Boh pripravil obe. Pán
Jei zomrel za hriechy celého sveta.
V smrti Pána Jeia je pripravené odpustenie hriechov pre vetkých ¾udí. Aj pre
Teba, milý èitate¾, milá èitate¾ka. Ale aj
Vám dnes hovorí Pán Jei: Ak nebudete èini pokánie, podobne zahyniete. Podobne ako tamtí nekajúci hrienici.
Ale to slovo  podobne  nás vedie a
k smrti Pána Jeia na kríi. Zahyniete

5
podobne ako Boí Baránok na kríi. Boh
Ho opustil, keï na Neho uvrhol nae
hriechy. Vtedy volal Pán Jei: Môj Boe, môj Boe, preèo si ma opustil?
By Bohom opustený kvôli hriechom  to
je zahynutie. Pána Jeia Boh opustil pre
nae hriechy. V Jeho zvolaní  Preèo si
ma opustil?  je dôkaz Bostva Pána
Jeia. Boh nenaiel na Òom niè iné ako
spravodlivos a Boskú svätos. Ale ani
svojho svätého Syna neuetril od smrti
vtedy, keï vzal na seba nae hriechy.
V zástupnej smrti Pána Jeia Krista sa
zjavila Boia milos a láska oproti hrienikom. Aká dobrota! A òou vedie Boh
vetkých ¾udí ku pokániu. Tak je napísané: A èi pohàda bohatstvom jeho
dobrotivosti, znáanlivosti a zhovievavosti nevediac, e a dobrota Boia
vedie ku pokániu? Ale pod¾a svojej
tvrdosti a nekajúceho srdca hromadí
sebe hnev na deò hnevu a spravodlivého súdenia Boha, ktorý odplatí
jednému kadému pod¾a jeho skutkov
a síce tým, ktorí v trpezlivosti dobrého
skutku h¾adajú slávu a èes a neporuenos - veèným ivotom, a svárlivým a tým, ktorí neposlúchajú pravdy, ale poslúchajú neprávos bude
prchlivos a hnev; súenie a úzkos
na kadú duu èloveka, ktorý robí
zlé...pretoe Boh neh¾adí na osobu.
(R 2,4-11)
A èo ak zostane èlovek ¾ahostajný?
Na kadého hrienika, ktorý neuèiní pokánie, raz dopadne ten istý Boí hnev,
ako dopadol na kríi na Pána Jeia
Krista. Áno, váne sú slová Pána Jeia:
Ak nebudete èini pokánie, vetci
podobne zahyniete.
Boh podáva vetkým hrienikom
odpustenie v smrti Pána Jeia
Krista. Kto uèiní pokánie a uverí
v Neho, bude zachránený. Kto neverí
Bohu, nekajá sa, zostáva vo svojich
hriechoch a bude zatratený.
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SVEDECTVO BRATA
JOZEFA KRÁ¾A
Bez tylistickej úpravy

Uvádzame doslovný prepis magnetofónového
záznamu, ktorý nám poskytla rodina na CD
nosièi  Odkaz starých rodièov  zaznamenaný
v Turèianskych Tepliciach dòa 19.marca 1960
 pri príleitosti 77. narodenín brata Krá¾a
a 50. výroèia svadby.

Brat Jozef Krá¾ pochádzal z katolíckej
rodiny. Na vojenskom cvièení sa stretol
s bratom tefanom Kevickým, ktorý tam
jemu aj bratovi Pavlovi Hoghovi svedèil
o Pánovi Jeiovi a získal oboch vojakov
pre Pána. Táto udalos vzápätí otvorila dvere evanjelia na hornom Slovensku a síce
v Priekope a Turèianskom sv. Martine.
Obrátenie brata Krá¾a
Rád si spomínam na to, ako sa mi
20.augusta r.1905 stala milos, keï som
sa ziiel s muom Boím ako vojak, ktorý
mi priniesol evanjelium a trvalo mi tri dni,
som bol na kolenách a volal v tej kasárni,
aby sa Boh nado mnou zmiloval, Pán
Jei, ako na tom lotrovi, ktorý na kríi
visel. On veril, e keï sa Pán Jei len na
neho spomenie, e má dos. A mne to
staèilo. Obrátil som sa. A bola rados,
veliká, e od radosti som vo vytrení spal
a tak na druhý deò som mohol hneï
vyznáva, èo sa mi stalo, e som si zastal
hneï stanovisko, e mám ivot, Pána
Jeia, ivot veèný, lebo On za mòa na
kríi vetko vyrovnal.
A tak som písal domov matke. Mala
Bibliu pre deti za tri zlatky esdesiat.
Matka moja, vy máte najväèí poklad na
svete, máte Bibliu, tam je opísaný ivot
veèný, odpustenie hriechov, pokánie, aj
na to u je mnoho. A keï som priiel
domov, tak som jej rozprával a èítal zo
svatej evanjelii Jánovej, z prvej kapitoly
11. 12. a 13 ver, e On do svojho vlastného priiel, vlastní Ho neprijali, ale ktoríko¾vek Ho prijali, dal im právo aj moc sa

sta demi Boími. e nie z tela, nie z krvi,
nie z vôle mua, ale z Boha splodení sú.
Ach, syn môj, veï si to ty dobre spravil.
Tá radovala sa a stále si s nami èítala
slovo Boie a poèúvala.
Zaloenie a zabezpeèovanie rodiny
A v devästosiedmom (1907) som priiel
domov a samostatne zaèal remeslo.
Majetok som nemal iaden, iba sedem
korún a s tým som zaèal remeslo. A tak
som potom s akosou zaèínal remeslo,
ale Pán mi bol milostivý a tak mi pomáhal.
Som chodil do Martina na zhromadenia,
bratia si vopredok platili na látky a som im
tak il. A u ktoko¾vek si doniesol i, vopredok mi dávali a s tým som sa tak trápil
ve¾a, ve¾a rokov.
A som bol tej mylienky, e sa ani eni nebudem, ale brat Sadloò mi povedal:
A èi ty vie, brat môj,  lebo som povedal, e nebudem sa eni, kým moja
matka je ivá, aby tá ena nemala zlé pri
mojej matky  e môe prís tvoja matka
k obráteniu skrze tvoju enu? Tak som
u bol odzbrojený. A potom prila na návtevu s bratom Sadloòom sestra Irma
z Bratislavy. Tak tá mylienka bola hneï
vo mne, toto bude pre mòa ena. Sám
som si tak v sebe to, ako keby mi to bol
rozprával niekto. A tak sa aj stalo, e ako
keby bol poètár list doniesol mi na ruku,
tak aj ona prila do Martina. Vtedy brat
Sadloò býval ete v Martine. A tak, keï
sme u boli viac spolu, take som jej dal
otázku na rozmý¾ania a bola to tvrdá
otázka, èi by mohla so mnou putova za
Pánom ako ena. A tak s akosou sa aj
rozhodla, keï celý týdeò nespala, èo stále Pána prosila, aby jej to ukázal a dal
jasno, èi sa má za mòa vyda. A keï jej to
bolo jasné privolila a ja som mal rados,
keï sa mi tak s¾úbila. A tak sme aj dokazovali nae zas¾úbenie.
No a priiel ten èas v devästodeviatom (1909), 6.augusta, mi tak pripadá ako
keï Izák vyiel oproti svojej ene, oproti
svojej neveste do po¾a a videl zïaleka, e
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ide tá jeho vyh¾adaná skrze Eliézera a tak
sa stretli spolu  aj my sme sa tak stretli.
Na Vrútky som priiel oproti nej a som si
ju vzal do Martina a tak sme sa zobrali.
A sme prili a domov a tak sme spolu
v radosti ili. Prvý syn  Emilko  priiel
po roku a tak ostatnie Pán nám tie ehnal
tie deti, e sme mali rados.
Obrátenie detí
Keï som priiel v osemnástom (1918)
domov za svetovej vojny, bolo radostne
prejavenô, e sa Milko obrátil, aj ako sa
obrátil. e ten strom, na ktorom ovocie
nie jest, bojí sa zomrie a plaèe. Matka
mu hovorí: Milko obrá sa k Pánu Jeiovi  u som sa aj modlil k Pánu Jeiovi a On ma nechce poèu. Myslela si:
Diea si, nerozumie tomu, nehala ho
tak. Po pár dní priiel s radosou naplnený a hovorí: Mama, ja sa ti u nebojím
zomrie, lebo u mne Pán Jei hriechy
odpustil.
Nu a ako sa to stalo?
Mama, Pán Jei povedal, kto moje
slová poèúva a verí, ten má ivot veèný,
na súd nepríde, ale preiel cez smr do
ivota. A ja verím, tak mám. Tak potom
ona plakala zasa od radosti, e to on u
Pán mu dal tomu porozumenia. A si k¾akli
a ïakovali za tú milos. A od tých èias
potom vade vyznával, e aby sa obrátili
tí ¾udia, tí susedi, aby tak sa nebáli zomrie ako aj on. No a mali rados z toho
aj tí susedi, aj my sme mali rados.
A keï priiel do koly a v kole,
v Kremnici keï chodil, tam ho mali tie
radi a keï vytudoval v Bratislave, dostal
miesto do Preova. To sme mali rados.
On stade vetko, ko¾ko platu dostal, 750
korún, vetko si vypoèítal a nám stade
posielal. A tam chodil do zhromadenia,
mamièka ho tam zaviedla a tak sa vtedy
tam poznal aj s manelkou, ktorú si
zamiloval, aby tak s ním bola aj ona
a Pán ich poehnal troma demi, z ktorých majú rados. No ich najväèia rados
bude, keï aj anjelia sa budú radova
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nad nima, e patria Pánu Jeiovi a aj
my, aby sme s radosou mohli odís, keï
budeme môc poveda: Aj dietky, ktoré si
mi dal, som zachoval.
Vsuvka  syn Emil:
Keï som priiel do Preova, tak zaujímavé je, som dostal od brata Butchera
list a napadlo mi to, keï otecko spomínal
ten môj zárobok. Tak brat Butcher mi
napísal, aby som, keï u sám zarábam,
vdycky urèitú èas odloil na prácu
Pánovu. Èi u to bude 5%, èi to bude
10%, tak ako si uloím vo svojom srdci,
aby som to potom odkladal. A to mi tak
ve¾mi dobre padlo, e brat Butcher sa tak
vedel stara o tých mladých a aj takýmito
praktickými radami im bol na pomoci.
Pokraèovanie brata Krá¾a
o obrátení detí
Som mal rados, keï som priiel z
návtevy z Handlovej, veèer, neskoro a
ili mi vústrety Martua /asi 15 roèná/,
Irmua /asi 12 roèná/: "Otecko, my sme
u Pánovi Jeiovi!" Ja som a po ui
bola v hriechu a aká som astná",
Irmua hovorí. A ona, keï bola taká
presvedèivá, nadená, nedala Martue
pokoj, a keï aj ona padla na kolená a sa
obrátila. A tak sme mali rados spoloène.
Take mi to v takej ivej pamäti zostalo.
Spomienky manelky na rodinný ivot:
l Keï syn Emil tudoval v Kremnici,
písavala som mu listy a v jednom
som mu napísala takto: Tak ako sa
v kole usiluje dobré svedectvo
dosta, usiluj sa, aby si od Pána mal
dobrého svedectva, lebo to je veèné. No a vïaka Pánovi, e to daromné nebolo.
l Estika si od malinka tak Slovo Boie
zamilovala, ete ho èíta nevedela
a sadla si, otvorila Bibliu a u prtekom chodila po nej. A u keï sa nadívala, potom zavrela Bibliu, k¾akla
ku stolièke a modlila sa a hovorí:

blok 6 - W98.qxd

20.11.2011

19:35

Page 8

KRESAN

8

brat Krá¾ s manelkou

l

No, a takto to robí otecko. A aj
potom, keï u vedela èíta, milovala
ho a ho vdy rada èítala. Aj keï do
koly chodila vlakom vèasráno, ale
vdy si verík  dva aspoò preèítala
a beala.
Keï sme odili raz a nehali sme ich
doma, s oteckom sme ili niekde na
návtevu. Kadú nede¾u sme si èítavali. Ete zhromadenia riadneho
nebolo u nás, tak sme si len sami
kadú nede¾u doobeda aj poobede
èítavali. A tak sme deom nakázali,
aby si èítali samé. A ony poslúchli.
My sme odili a priiel jeden brat
a ten ich práve naiel ako si Slovo
Boie èítali a Emil im vykladal a potom Emil chytro mu ponúkol, ale on :
Nie, nie nie! Taký bol s tým dotknutý, e on si chcel vypoèu, èo to
diea bude rozpráva, èo ten chlapec hovorí. Aj vonkoncom ho nehal.
Len potom sa s nima pomodlil.
A keï skonèili, Martu zase s takou
opravdivou Martou chytro vstala,
pripravila mu zajes nieèo a on sa
divil, e také deti a tak to vedeli, ako
èo by boli dospelí. Ete bol u nás
asi pred dvoma rokmi na návteve
a ete to spomínal, e to nikdy vraj
nezabudne.

Záver  manelka:
Hoci som telesne slabá, zato v duchu
vdy zalietam hore tak, ako keï som bola
aj mladá. Tá sila ma neponechala, len
táto telesná. A naim deom, hoci sme
nemohli da vysokého vzdelania, jedno

sme si vdy iadali, e by sme im chlieb
do ruky dali, aby si ho kadý mohol zobra. A to nám Pán aj pomohol. Ale to najvyie sme im predsa len ukázali a Pán
im to najvyie dal  sám seba. Aby mohli
túi po ivote Boom, aby videli ten vír
sveta tohto a aby utekali pred ním.
Vyznávam spolu s oteckom, e spoloèné modlitby sú ve¾kým poehnaním.
My sme si nevedeli toto odpusti. A ete
to sme robievali, e raz do týdòa sme
mali spolu s demi, ete boli malé, modlitebnú hodinku. V spoloèných modlitbách
je ve¾ké poehnanie. Èlovek vie, e je
vdycky s Pánom. To nás tak drí, e my
dvaja nevieme bez toho by, bez tej drahej veèernej chvíle na spoloènej modlitbe.

Brat Krá¾:

Zmysel ivota
Naim cie¾om je, aby sme slúili Pánovi,
ako je v 2.liste Korintským opísaná tá
sluba, aby som Mu aj ja slúil. A tak a
posia¾ sme spolu, putujeme a oèakávame
Pánov príchod, ktorý je pevný, blízky
a tak by sme radi boli so vetkými milými
aj vzatí k Pánovi.

Cie¾ výchovy detí
Lebo máme krátky èas z tejto zeme odís
a tak sme radi, e môeme naim deom
pripomenú, ako sme ich priahovali, ako
sme ich trestali a pouèovali, aby tomu
svetu neslúili, ale aby Pánovi slúili,
Pána milovali.
Láska k zhromadeniu
Ja som nemal nede¾u, ktorú by som zhromadenie vynechal len tak na¾ahko.

Tajomstvo duchovnej radosti
Ja som Pána vyznával, miloval a slúil
a z toho mám rados.

Láska k duchovnej piesni
Ja prajem len tie dve piesne, ktoré som
prvé poznal, keï sa mi milos stala, aby
zneli vetkým, ktorí poèuli to drahé evanjelium, ako mne zneli a znejú a podnes:

blok 6 - W98.qxd

20.11.2011

19:35

Page 9

KRESAN
Nezabudni, nezabudni, jak draho a Jei kúpil... a tá druhá: A boje pozemské
zakonèia raz a ja do nebeských zaletím
krás... atï. Pri tých piesòach som sa
vdy vyplakal a spolu s manelkou sme
sa pri nich vdy tak rozhorlili.

Spoloèný modlitebný ivot
 tajomstvo svieej nádeje,
lásky a svedectva
Celý ivot sme sa spolu modlili, spoloène
sa zdie¾ali na kolenách, spoloène si èítali
a to bolo dobré, to utvrdzuje jeden druhého vo viere, v nádeji, v láske a vyznávaní Pána.

Tajomstvo vïaènosti a vernosti
viery  Pánove vedenie, ochrana,
tedros a Pánova sláva
My sme videli tú ruku Pánovu cez celý
ná ivot, aká bola nad nami, ako nás
viedla, e nemáme iadnej ponosy, e by
nás bol Pán ukrátil vo¾ajako. Bárs sme
prili do mnohých akostí a kôd, utratili
sme mnoho zemského majetku a pritom
vetkom Pán nám to vdy vynahradil.
Keï nás aj kto oklamal, desanásobne
nám to nahradil. A tak sme nemali nedostatok ako aj cez vojnu (2.svetovú). Ja
som posielal, kde bolo treba chlebíèek,
tým, ktorí zostali po tých, èo odili na
front. A tak som sa staral o svoju rodinu
a aj tým, èo trpeli nedostatok, hlad, som
posielal. Tí mali rados, e dostali chlebíèek a ja som mal rados, e som im to
mohol posla. Som si to predstavoval vdy
ako ten Eliá, keï bol sýtený vtedy, keï
mu havrani nosili a bol kàmený za celý
èas. Aj ja som bol ako jeden z takých
havranov, ktorý donáal tým, ktorí to potrebovali. Pán bol oslávený a tak chcem
aj vo svoj posledný èas ivota, aby ete
Pán bol oslávený skrze mòa medzi bratmi, medzi sestrami, v zhromadení a kdeko¾vek, kde mi dá príleitos, aby som mohol kadému, kadej dui poslúi tým drahým evanjeliom, a kým Pán ma neodvolá.



9
Adolf Saphir

Vybrané z publikácie:
Pojednanie o epitole k idom

DEJINY IZRAELA A PÍSMO

Na Písmo sa musí pozera v jeho
spojení s Izraelom a Kristom.
Pán Jei je z Izraela a preto Abrahámovmu semenu boli zverené Boie
výroky. Tak ako veríme, e Boh nie je len
Boh idov, ale aj pohanov, e v dejinách
sveta musí by uznaná Boia múdros,
moc a milos a e celé dejiny nám podávajú obrazy duchovných zásad a zrkadlo
nevidite¾ných vecí a budúcich, tak aj veríme, e dejiny Izraela sú v zvlátnom
zmysle zázraèné a nadprirodzené a v bezprostrednom spojení s ve¾kým plánom
vykúpenia.
Izrael je Boí národ, vyvolený kvôli
vetkým národom, oddelený pre Boha
a pre dobro celého sveta, aby sa skrze
neho zjavila sláva a Boie spasenie. Sám
Boh nerozluène spojil od veènosti to veèné Slovo, ktorý je odblesk slávy a obraz
Boej podstaty a Izrael, svoj vyvolený
¾ud; výpovede Písiem a Jeia, Boieho
syna a Syna èloveka. A ako bolo Slovo
u Boha stredobodom boskej rady a ako
sa Slovo stalo stredobodom stvorenia 
 vetko povstalo skrze Neho, tak bolo
Slovu vyhradené sta sa stredobodom
vykúpenia a budúcej slávy a dedièstva.
Tento ve¾ký Boí plán, ktorý má Syna
za svoj stred, mal Izrael, takpovediac, za
svoj prvý vnútorný kruh. Boh vyvolil Izrael
za záhradu, v ktorej sa mal ukáza ten
poehnaný Výhonok. Zo vetkých národov si vybral a oddelil Izrael, aby z neho
priiel Vykupite¾ a Spasite¾ ¾udského pokolenia. A ako bol Izrael vyvolený v Kristu
a pre Krista, tak k tomuto ve¾kému cie¾u
smerovali jeho celé dejiny i výchova.
Preto aj Písmo, ktoré je svedectvom
Boieho jednania v milosrdenstve, nemohlo vzniknú nikde inde, iba medzi
idmi. Bolo to pod¾a Boieho plánu, e
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Jei mal by z Izraela a tak aj Písmo
musí by idovské. Dejiny Izraela sú teda
ústredné vo svojej dôleitosti a symbolické vo svojej povahe. Je to jedine kvôli
Vykupite¾ovi, vyvolenému v Boej rade,
e padlé a hriene èloveèenstvo trvá a
doteraz a iba kvôli koneènému napraveniu vetkých vecí trvajú dejiny národov:
lebo v Izraelovom Mesiáovi budú poehnané vetky národy zeme. A pretoe
Boh vyvolil Izrael a zjavil mu seba i svoju
milos slovom, skutkom i obrazom, nemôe to by ináè, ne e celé dejiny tohto
národa musia by ve¾kolepým radom
duchovných symbolov a veèných právd,
a e Písmo, opisujúce tieto dejiny, musí
ma ivotnú silu a håbku významu, ktoré
sa nedajú vyèerpa.
Dejiny vybraného a vykúpeného ¾udu
boli nadprirodzené a vetky udalosti a zariadenia spojené s nimi boli pod bezprostredným Boím vedením a pod priamym vplyvom Svätého Ducha.
Nadprirodzená povaha dejín Izraela
musí by zrejmá i pochopite¾ná kadému,
kto verí v zázraèné narodenie Pána
Jeia. Ako bol On poèatý zo Svätého
Ducha a narodil sa z Márie, Bohom vyvolenej panny, tak Jeho narodenie bolo
posledným èlánkom dlhej reaze, zakonèením celej rady zázraèných zjavení
a skutkov Vykupite¾a Boha. Dávidov Výhonok (Jr 23,4; 33,15) je zároveò i koreò
Dávidovho domu; Abrahámovo semä
bolo prv ne Abrahám; a celé dejiny
Izraela nie sú niè iné, ako východiská
od pradávna (Mich 5,2) Toho, ktorý je
veèný.
Takto potom rozumieme ve¾kým a nad
iné vynikajúcim udalostiam týchto dejín
ako sú: Izákovo narodenie, utrpenie
a povýenie Jozefa, východ z Egypta,
pád Jericha, panovanie Dávida. Potom
rozumieme figúram, obetiam a slávnostiam. Chápeme, e stánok zmluvy nevymyslela ¾udská múdros, ale e Svätý
Duch predstavoval a znázoròoval touto
tajuplnou svätyòou veènú pravdu, ako je

KRESAN
v Jeiovi. Bez toho, aby nás to prekvapilo, zisujeme, e tento nadprirodzený,
symbolický a veèný charakter Izraelských
dejín sa nejaví len v hlavných udalostiach
a osobách, ale preniká i vetky podrobnosti. Veï i samotné mená: Abrahám,
Jozue, Dávis a iné boli dané pod¾a Boej
vôle a majú svoj význam. Áno, aj poriadok, v akom za sebou nasledovali jednotlivé udalosti a jednotlivé zas¾úbenia,
ïalej farby a èísla pri zariadení stánku
zmluvy  vetko to bolo pod Boím
riadením a obsahuje hlboký zmysel.
Dejiny Izraela sú pre svoje ústredné
postavenie symbolické, ukazujúce ako
v zrkadle skúsenos jednotlivej due i celého Boieho zhromadenia za velijakých okolností, v patriarchálnej nedospelosti a prostote, v dome sluby, v putovaní po púti, v bojoch o Kanaán a pokueniach, v Dávidovom i alamúnovom
panovaní a v babylonskom zajatí. Dejiny
Izraela sú obrazné a prorocké, ukazujúce ono koneèné rozvinutie Boského
krá¾ovstva, ku ktorému smeruje vetko
Boie konanie a o ktorom svedèili vetci
proroci od poèiatku.
Celé dejiny Izraela sú dejinami zlatými a môeme poveda, dejinami Svätého Ducha. Sú odliné od vetkých ostatných dejín. Tento ¾ud stvoril Boh pre seba. A vo vetkých dejoch, zariadeniach
a ve¾kých muoch tohto ¾udu zjavil Boh
zvlátnym spôsobom sám seba a pravdy
Svojho krá¾ovstva. A to preto, e to veèné
Slovo, Spasite¾ hrienikov, krá¾ idov,
Hlava Cirkvi, Dediè vetkého, ktorý je
udrovate¾ a koniec vetkého, sám Jei,
je organicky a nedelite¾ne spojený s týmto vyvoleným ¾udom: Je zo semena Dávidovho, zo semena Abrahámovho.
Vdýchnutie
Keï je charakter izraelských dejín takýto,
èi môe by ich záznam  sväté Písmo 
dielo èloveka, závislé na schopnosti a
bystrosti èloveka, na spo¾ahlivosti jeho
pamäti, na jeho dôvtipe? Èi nie je ten kô
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zlatý, ktorý obsahuje taký neocenite¾ný
klenot? Ak sú duch a podstata od Boha,
potom ich urèite Boh zaodial telom
pripraveným a dokonaným Jeho vemohúcou a vemocnou rukou. My veríme, e
Písmo je vdýchnuté od Boha. Nepovaujeme to za moné, aby túto knihu
spísali svätí ¾udia, iba, e títo boli pudení
Duchom, ktorý spytuje Boie hlboké veci.
Jedine tak, e ich pri písaní riadil Ten,
ktorý bol, a ktorý je a ktorý príde. Naa
viera vo vdýchnutie Písiem má svoj základ a koreò v naej viere v Boha samotného. Pretoe sme zakúsili boskú moc
pravdy obsiahnutú v Písme a poèuli sme
èítajúc Písmo Boí hlas, veríme, e ono
je Boie. Táto viera je presvedèením,
vnútorným videním, poznaním, ktoré svojim svetlom i silou, istotou a stálosou.
Ïaleko presahuje vetky ¾udské dôkazy
a svedectvá. Túto vieru nemôeme da
svojmu blínemu; pretoe viera je Boí
dar a vetci budú uèení od Boha;
môeme o nej len svedèi a poda správu
o známosti, ktorú máme. Ale na iadnom
niom základe nemôeme zaloi svoje tvrdenie, e Písmo je vdýchnuté od
Boha; ani na svedectve cirkvi, ani na
dôkazoch o historickej vernosti záznamu, ani na naplnených proroctvách,
ani na úèinkoch, ktoré dosiahlo Písmo
 aj keï má kadá z týchto vecí svoju
dôleitos, ktorú nechceme podceòova.
Vdýchnutie Písiem je predmet viery!
A viera môe spoèíva jedine na
Boom slove, na svedectve Svätého
Ducha.
Ak sa nás niekto pýta: Je toto vdýchnutie doslovné alebo sa vzahuje len na
bosky zjavené pravdy a zas¾úbenia?
odpovedáme, e nie je potrebné robi
rozdiel, ktorý nerobí Písmo. Nepotrebujeme prívlastok pre to podstatné meno:
vdýchnutie. Nemôeme vytvori teóriu
o vdýchnutí. Veï ani o tom pôsobení Ducha, ktoré sme okúsili v naom obrátení
a obnovení, by sme nevedeli zostavi
nejakú teóriu; pretoe dielo Ducha je taju-
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plné. Nemôeme stopova zaèiatok ani
koniec Jeho cesty (J 3,8); Jeho príhovor
za nás sa deje nevyslovite¾ným lkaním (R 8,26). Nemôeme vysvetli Jeho
prebývanie v srdci. A ako je Jeho láska
nekoneène nená, ktorá vniká do naich
najhlbích potrieb a osobnej zvlátnosti,
tak je nám nemoné rozloi Jeho stále
oivujúci vplyv, Jeho vedenie nás a riadenie. A keï nevieme vysvetli dielo Ducha,
s ktorým máme osobnú skúsenos, preèo by sme sa pokúali vytvori teóriu
o vdýchnutí, o ktorom nikto z nás nemá
skúsenosti? Snáï ani samotní proroci nemohli vysvetli a rozanalyzova pôsobenie Svätého a nekoneèného Ducha na
nich a v ich duchu a nemohli by nám
poveda o tom niè viac ako samotné Písmo: Zostúpil resp. priiel na nás Duch
Hospodinov (Ez 11,5; Sdc 15,14). Nie
sami od seba, zo seba, ale Duchom
Svätým nesení (pudení a vedení) hovorili svätí Boí ¾udia. (2Pt 1,21)
Nerozluèné spojenie medzi mylienkou a slovom, medzi podstatou a duchom, úpravou a výrazom je zjavné. Svätý Duch, ktorý zjavoval svätým ¾uïom
pravdu a duchovnú skutoènos, ich riadil
aj pri hovorení. Pôsobil tak na ich slová,
e tieto sú správne a primerané; hovorené a písané slovo je teda správne vyjadrené slovo vnútorne zjavené prorokom. Boie Slovo je o moc presnejie vo
svojich výrazoch, ne si myslíme. Rozdeli mylienku a slovo, ducha a telo,
obsah a spôsob, bola vdy ve¾mi aká
a nebezpeèná vec. Lebo nielene je takmer nemoné nájs deliacu èiaru medzi
nimi, ale i Ducha, ktorý oivuje telo, ktoré
sformoval, nemôeme inak udra jedine
v slove. Preto platí, èo povedal Martin
Luther proti racionalistom svojej doby:
Kristus povedal nie o svojom Duchu, ale
o svojich slovách: sú duch a sú ivot.
Písmo je Boie slovo, Jeho dar a zjavenie
samého seba. Je to Boie slovo, zjavenie
veènej a duchovnej pravdy v napísanej
správe.
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Preto je reè Písma jedineèná: má v sebe nieèo, èo sa nedá popísa a èo sa
nenájde v nijakom spise èloveka. Duch,
ktorý vidí vetky veci v ich håbke a skutoènosti, ktorý pozná koniec od poèiatku, hovorí tu spôsobom takým dôkladným a veobsiahlym, e skúsenos vetkých vekov
nemôe vyvái Jeho myslenie. A predsa
s takou prostotou a urèitosou, e vetky
detinské srdcia nachádzajú v Písme pouèenie a poteenie pre kadodenné povinnosti a skúky. Aj sloh Písma ukazuje jeho
vdýchnutie. Je tu håbka, posvätnos, srdce
zajímajúca sladkos a dôvernos, ktoré
nenájdeme nikde inde. Je tu hlas Jedného,
ktorý hovorí v moci a oznamuje nám z nevyèerpate¾nej plnosti èo je nám uitoèné
pre súèasný stav. Písmo je v pomere ku
iným knihám to, èo príroda oproti umeleckým dielam, èo oceán oproti jazeru. Písmo
vidí vetko z nebeskej výsosti a dýcha
ovzduie veènosti. V najlepích knihách
¾udí, v najvzneenejom básnictve, v najvrúcnejích a najzbonejích výrokoch
èloveka je vdy nieèo neskutoèné, umelé,
sebavedomé, vedné a nezdravé. Písmo
je tá jediná pravá, skutoèná, veèná Kniha.
Apotolovia a Pán nás uèí, e nielen
dejiny Izraela boli pod vplyvom a riadením
Boha, ale aj záznam týchto dejín t.j. celé
Písmo, ktoré rozpráva o Boom jednaní
s Izraelom, sa dial pod zvlátnym a neomylným vedením Svätého Ducha. Je zrejmé z kázania apotolov idom a pohanom, z ich spôsobu ako lútia aké otázky
uèenia a ivota, z listov, ktoré písali zborom, e mali Písmo za vdýchnuté v najplnom zmysle a muov, ktorí ho písali, za Boie nástroje, ale Pána, alebo lepie povedané, Svätého Ducha za vlastného pôvodcu celého organizmu idovských spisov.
Aj zo siedmej kapitoly listu idom (i z celého listu) jasne vidie, e pisate¾ povaoval Písmo za vdýchnuté v plnom slova
zmysle, pretoe celé jeho dokazovanie je
zaloené na spôsobe, v ktorom podal Svätý Duch príbeh o Melchisedechovom zjave
a poehnaní. Pretoe sa tu nepodáva
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iadna správa o jeho rode, o jeho poèiatku
a konci, vidí apotol v tomto opomenutí naznaèenie ve¾mi dôleitej a základnej pravdy. Prvá kniha Mojiova je kniha rodu.
Ve¾mi starostlivo a podrobne sa stopuje
rod istých ¾udí. Udáva sa ich vek a zaznamenáva ich smr. Z knihy napísanej èlovekom by sa z vypustenia takých údajov
nedalo niè vyvodi. Inak je to ale s Písmom. Tak ako sú v hudobnej partitúre noty
aj pomlèky urèené skladate¾om, tak aj mlèanie Písma nepochádza z náhody alebo
nevedomosti pisate¾a, ale je v súhlase
s múdrosou veèného Ducha, ktorý je pôvodca a autor správy. Apotol nám ukazuje, e Svätý Duch nás uèí aj tým, e neuviedol údaje o Melchisedechovom rode,
veku a smrti. Podobne tie pripisuje dôleitos menám Melchisedech a Sálem.
V liste Galaanom zakladá ve¾mi dôleitý záver na slove semä  nehovorí o semenách ako o mnohých, ale ako o jednom
 a vyvádza z toho, e Kristus je to zas¾úbené semeno a dediè (G 3,16). Sáru a Hagar predstavuje ako obraz zmluvy zákona
a zmluvy milosti (G 4,22-31). V tomto liste
apotol tie tvrdí, e Písmo predzvedelo,
e z viery Boh ospravedlòuje pohanov
a predzvestovalo Abrahámovi evanjelium,
ktorému bolo povedané: V tebe budú poehnané vetky národy. A opä: Písmo zavrelo vetko pod hriech, aby zas¾úbenie z viery Jeia Krista bolo dané tým,
ktorí veria. Apotol hovorí o Písmu ako
o vevedúcej osobe, ktorá predvída vetko
a hovorí v súhlase s celou Boou radou.
Apotolské  je napísané  vyviera z hlbokého presvedèenia o boskej dokonalosti písaného slova. Celé Písmo je jedna
organická stavba, lebo je vdýchnuté
Bohom. Nekoneèný a veèný Duch zjavuje
skrze Písmo pravdy a skutoènosti Boieho
spasenia. Preto mená osôb a miest,
vypustenie istých okolností, pouívanie
jednotného alebo mnoného èísla, alebo
nejakého titulu v Písme, vetko, áno vetko
sa dialo pod zvlátnou správou a dozorom
vemúdreho a milostivého Boieho Ducha.
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Ján Siracký

èasopis Kresan, roèník I. september 1948, è. 9

PÁNOVI SA ¼ÚBI!
2K 5,9

Na mnohých miestach Biblie nám Pán
oznamuje, èo sa Mu ¾úbi a èo sa Mu ne¾úbi. Jedno z nich je toto: A tí, ktorí sú
v tele, nemôu sa Bohu ¾úbi... A bez
viery nie je moné ¾úbi sa Bohu.
(R 8,8; d 11,6) Z týchto miest vidíme, e
tu ide o ¾udí prirodzených, neobrátených,
ktorí nemajú duchovný ivot ani dar viery.
Majú len prirodzený ivot, tak pod¾a
Písma, sú v tele. Ak sa taký èlovek nenarodí znova, nemôe ani vidie Boie krá¾ovstvo. Preèo sa telesný èlovek nemôe
¾úbi Bohu? Preto, lebo nechápe veci
Boieho Ducha, lebo sú mu bláznovstvom, lebo sa majú duchovne posudzova. /2K 2,14/ Ako taký nemôe a nechce
pozna Boha a Jeho veci. Vetko jeho
úsilie je telesné, svetské a èasné. Ako by
v takých veciach mohol ma za¾úbenie
svätý Boh, ktorý je Duchom? Veï pred
Bohom i to najlepie, èo taký èlovek vytvorí, je ako neèisté rúcho. Nu, preto sa
neobrátený èlovek nemôe ¾úbi Bohu.
O veriacich ale Svätý Duch prehlasuje:
Ale vy nie ste v tele, ale v Duchu, ake
Duch Boí prebýva vo vás. Ale ak niekto
nemá Ducha Kristovho, ten nie je jeho.
(R 8,9) Preto, e veriaci èlovek nie je v tele
(prirodzený, telesný), ale v duchu (znovuzrodený, obrátený), môe sa ¾úbi Bohu.
Keï uveril v Krista, stal sa novým, duchovným stvorením. Kto je v Kristu, je nové
stvorenie, Lebo ako posväcujúci, tak
i posväcovaní, vetci sú z jedného, pre
ktorú príèinu nehanbí sa vola ich bratmi. (d 2,11) Títo sú narodení z neporuite¾ného slova Boieho, ktoré zostáva na
veky. Skrze toto slovo a Ducha Boieho, bol
v nich spôsobený nový, duchovný ivot. Pre
tento nový ivot, môu veriaci ¾udia poznáva Boha a Jeho veci. Môu ma za¾úbenie v týchto veciach a tak sa Bohu ¾úbi.
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Touto podstatnou základnou vecou
dosahuje Boh pri èloveku túto iadúcu
zmenu. Takto mu umoòuje ¾úbi sa Bohu. Teraz, keï tento základ máme, vímajme si bedlivo tých vecí, ktoré sa ¾úbia
Bohu. Nech nám slúi za príklad Pán Jei, ktorý dostal svedectvo z neba: Toto
je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa
mi za¾úbilo. (Mt 3,17; 17,5) Preèo sa
za¾úbilo nebeskému Otcovi v Pánu Jeiovi? Na túto otázku nám odpovedá sám
Pán: Neopustil ma Otec samého, lebo
ja vdycky èiním to, èo sa jemu ¾úbi.
(J 8,29) Pán Jei mal dokonalé za¾úbenie vo veciach svojho nebeského Otca.
Len tie h¾adal a uskutoèòoval. Niè neèinil
sám od seba a pre seba. H¾a, uème sa od
Neho!
Aby sme si ale nemysleli, e len On
mohol i k Boej ¾úbosti, máme v Písme
zmienku aj o ¾uïoch ako sme my, e sa
¾úbili Bohu. Jedným z nich bol Enoch,
o ktorom èítame: Lebo pred svojím prenesením dostal svedectvo, e sa ¾úbil
Bohu. (d 11,5) Èo konal tento patriarcha, e sa mu dostalo takého svedectva
od Boha? A Enoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. (1M 5,24)
Áno, chodil s Bohom v predpotopnej dobe, keï ¾udská neprávos dosiahla takých
rozmerov, e pre òu musel Boh odsúdi
a znièi celé ¾udské pokolenie. V tých èasoch, v èasoch neobmedzenej bezbonosti a prevrátenosti, il Enoch pobone
a sväto  chodil s Bohom. Nedal sa unáa prúdu, plával proti nemu. Nedbal na
verejnú mienku. Neradil sa s telom a s krvou. Jemu ilo len a len o Boiu mienku,
o Boí súhlas. V tejto veci sa môeme aj
my ¾úbi Bohu. Takému chodeniu s Bohom nie je potrebná ve¾ká inteligencia
alebo vysoké vzdelanie. K tomu treba veriace, pokorné a posluné srdce a duchovný, svätý ivot. Toto môe ma aj najjednoduchí kresan, lebo to nie je závislé
od intelektu ale od srdca. Srdce, v ktorom
je Boia bázeò, je chránené od poruenia, ktoré je na svete a oddané je Bohu.
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Druhý príklad máme v alamúnovi,
ktorému Pán povedal: iadaj si,
èo ti mám da?
...daj tedy svojmu sluobníkovi
posluné srdce rozumné...aby vedel rozozna medzi dobrým a zlým... A ¾úbilo
sa Pánovi, e alamún iadal túto vec.
(1Kr 3,6-10) Aký to rozdiel medzi týmto
èlovekom a tými, o ktorých píe Jakub:
Prosíte a neberiete, preto e si zle
prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkoiach. (Jk 4,2-3) Toto je
ïalia vec, s ktorou sa môeme Pánovi
¾úbi. Zo srdca pochádza ivot. Keï budeme túi po múdrosti, aby sme poznali
dobré a zlé a mohli sa tak ¾úbi Bohu. Keï
v naom srdci bude rozliata Kristova
láska; keï v òom bude prebýva slovo
Kristovo bohate, to sa bude ¾úbi Pánovi.
Pod¾a toho, ako sa zachováme v tomto
oh¾ade, budeme upravova svoje cesty.
Keï sa ¾úbia Hospodinovi cesty
èloveka... (Pr 16,17) O ceste bezboných èítame, e zahynie. Cestou a chodením je vyjadrený ná ivot, naa èinnos. Svet má svoje cesty, my sme ich tie
mali pred svojím obrátením, keï sme sa
jeden kadý obrátili na svoju cestu. Pri
obrátení sme opustili túto svoju cestu a nastúpili sme na Pánovu, ktorú sme potom
uèinili svojou. Keï teraz kráèame bedlivo
touto cestou, ¾úbi sa naa cesta Pánovi. To
je tá nová, ivá, úzka a tànistá cesta. To je
cesta spravodlivého, ktorá vedie do neba,

hore. To je cesta poslunosti a oddanosti,
cesta oddelenia. Keï na nej konáme priame kroky svojimi nohami a neuchy¾ujeme
sa ani napravo, ani na¾avo, tak sa naa
cesta ¾úbi Bohu. Na tejto ceste je s nami
Boh a preukazuje nám svoju priazeò.
I naich nepriate¾ov nám nakláòa. Nie je
rozhodujúce, èi na tejto ceste vykonáme
mnoho alebo málo, hlavné je, aby sme sa
po nej uberali k Boej spokojnosti.
Prv, ako by sme zakonèili túto krátku
úvahu, zmienime sa ete o tom, ako sa
veriaci èlovek môe ne¾úbi Bohu. Pán
vedel, e túto výstrahu potrebujeme, preto
nám ju zanechal v slovách: Ale vo väèine z nich sa neza¾úbilo Bohu... A toto
sa dialo tamtým predobrazne a je napísané na nae napomenutie. (1K 10,5-11)
Aká to smutná história! Po obdraní
to¾kých darov Boích a po videní takých
skutkov Boích, boli iadostiví zlého a pokúali Krista, preto sa ne¾úbili Bohu. Aj my,
úèastníci Krista a daru Ducha, musíme
bdie, aby sme nepokúali Krista a nespájali sa so svetom. Musíme bdie, aby sa
nám neprihodilo to, èo tamtým.
Zistili sme teda, e neobrátený
èlovek sa nemôe ¾úbi Bohu.
Naproti tomu veriaci sa môe
a má ¾úbi Bohu, ale sa môe
aj Bohu ne¾úbi. Máme príklady,
ktoré nás povzbudzujú i vystríhajú.
Preto sa rozhodujme vdy správne.
Nasledujme Pána a Jeho sluobníkov,
ktorí sa Bohu ¾úbili.

Ze slov pravdy a lásky
roèník XVI., december 1932, èíslo 11.-12.

NERUÈ ZA NIKOHO

Nebuï medzi tými, ktorí sa zaruèujú,
medzi tými, ktorí ruèia za dlhy.
(Pr 22,26) Ve¾mi si kodí èlovek, keï
sa zaruèuje za cudzieho; ale ten, kto
nenávidí rukojemstva, je bezpeèný.
(Pr 11,15)
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Boie slovo je ozaj svieca naim nohám
a svetlom námu chodníku. Je plné rád
aj pre nae jednanie s ¾uïmi veriacimi aj
neveriacimi.
Jeho rady sú rôzne. Raz nám hovorí:
Tomu, kto a prosí, daj; a od toho, kto
si chce od teba poièa, sa neodvracaj.
(Mt 5,42) Druhý raz hovorí, aby sme sa
nezaruèovali ani za blíneho (Pr 6,1-2).
Verná dua, ktorá sa riadi Svätým
Duchom bude vedie, komu má pomôc,
komu otvori svoju tedrú ruku a koho
odmietnu  bude vedie, ktorým miestom
Písma sa má riadi.
Ak vidíme brata alebo sestru v núdzi,
vdy máme pomôc, ak môeme. Pretoe: Ten, kto dáva chudobnému, nebude ma nedostatku... (Pr 28,27) A èiniac dobre neustávajme, lebo svojím èasom budeme a neumdlievajúci. A tak
tedy, kým máme èas, robme dobre vetkým a najviac domácim viery. (G 6,9-10)
To sú rady, ktoré sú jednoznaèné.
Vezmime si ich vetci k srdcu a riaïme sa
nimi. Pri tom nech nevie naa ¾avá ruka,
èo robí pravá (Mt 6,3). Vetko robme ako
Pánovi a nie ¾uïom. (Kol 3,23)
Rady z Prísloví by si mali bra k srdcu
vetci, ktorí sú unáhlení a nemajú èas sa
pýta Hospodina a preto sú ¾ahko oklamaní chytrými ¾uïmi, akými boli napr.
Gibeonci (Joz 9).
Poznám niektorých bratov, ktorí ruèili
tisíckami za Gibeonských chytrákov; títo
zaèali chodi do zhromadenia, ale keï
sa za nich niektorý brat zaruèil, nielen, e
prestali chodi do zhromadenia, ale ani
sa viac nestarali o zaplatenie svojich
dlhov. Bratia, ktorí sa zaruèili, museli
vetko uhradi.
Ako sa ale majú zachova bratia oproti bratom? Nieko¾ko príkladov nám dá
odpoveï. Jeden bývalý evanjelický farár,
ktorý z lásky k pravde opustil farárstvo,
poièal celý svoj majetok  asi 30 000 Mk
jednému bratovi na zadåenú továreò.
Onen brat zbankrotoval a ná brat
nedostal naspä ani Fenig.
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Iný brat poièal a aj ïalích bratov
povzbudil, aby poièali peniaze na výrobu
zvlátneho kovu pre brata vynálezcu. Kov
sa neosvedèil a vetci prili o peniaze.
Ko¾ko chudobných bratov, majite¾ov
kúska po¾a a chalúpky resp. domèeka sa
zaruèilo za bratov  a nakoniec museli
peniaze, za ktoré ruèili, sami zaplati.
Prili o svoje domèeky.
Je to úasná nesvedomitos vzia
nový dlh na dom, ktorý má hodnotu
napr.80 000, na ktorom je banková
hypotéka 30 000, ete 20 000 od druhej
banky. Táto pravdae skôr nepoièia,
kým nemá ruèite¾a. Brat ho h¾adá medzi
bratmi. Ak ho nájde, obyèajne je beda
obidvom. Ten prvý úroky a splátky plati
nemôe a druhý brat, ktorý ruèil, musí
plati. A ak nemôe ani on, tak obyèajne
idú do draby nemovitosti oboch bratov.
Kedysi bola v jednom anglickom èasopise (Witness) otázka, èi je povinnosou
bratov poièa peniaze bratovi na jeho
zadåenú továreò. Odpoveï znela: Na
poièiavanie peòazí sú banky. Banka
vyle svojho úradníka, aby odhadol cenu
objektu a urèí sumu, ktorá sa môe
zapoièa. Kto sa zadåi nad túto sumu,
prehreuje sa na svojich blínych.
Boie slovo nám hovorí: daj, poièaj
i tým, o ktorých vie, e pre svoju chudobu ti dlh na ivobytie nebudú môc
splati, daj a èiò dobre aj svojim nepriate¾om (Lk 6,27-36), ale Písmo nikdy nehovorí: poièaj tisícky na problematické
obchody svojich bratov, poièaj im peniaze na ich zadåené podniky a domy, ruè
za nich svojim majetkom. Kto potrebuje
ruèite¾a, aby mohol nieèo ve¾ké podnika,
je obyèajne hazardný a nesvedomitý
èlovek, i keby to bol brat v Kristu.
Tí bratia, ktorí svoje dlhy neplatia
a svoje obchodné záleitosti nedávajú
do poriadku, majú by daní do kázne.
Do akej miery má táto kázeò ís, na to
nie je ablóna. To je vecou starích kadého miestneho zboru. Rozhodne vak
taký nesvedomitý a hazardný brat, ktorý si
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narobil dlhy a neplatí ich, nemá by nikdy
a nikde pripustený k slube Slova. Takého si poznamenajte a v Pánovej práci s ním
nemajte niè doèinenia, aby sa zahanbil
(2Ts 3,11-15) a usiloval zaplati svoje dlhy.

Dr. F. Kiss

Kresan, roèník I., február 1948, èíslo 2.

CHLIEB A NÁPOJ ÈLOVEKA
Ján 6,48-56

Pán Jei sa predstavoval
svojim poslucháèom rôznym
spôsobom, aby mohli porozumie
Jeho Boskému poslaniu.
Predstavil sa im ako dvere oviec
a súèasne aj ako Pastier.
Predstavil sa im ako
cesta, pravda a ivot.
V uvedených veroch sa nazval chlebom
ivota. O akom chlebe a nápoji je tu reè?
Veï ko¾kí preijú svoj èasný ivot bez
Pána Jeia, ktorý je chlebom ivota. Pán
Jei a Jeho apotolovia pokladajú za
ivot iba ten, ktorý vedie k veènému
ivotu. Pre takýto ivot nie je iný chlieb
a nápoj ako ten, o ktorom hovorí Pán
v citovaných veroch Písma.
Ako vtedy idia, tak sa i dnes mnohí
pýtajú: Ako nám tento môe da svoje
telo, aby sme ho jedli? (J 6,52) V kresanskom svete sa stretávame s trojakým
vysvetlením tejto otázky.
Pod¾a prvého sú vraj isté osoby, ktoré
vedia pri Veèeri Pánovej premeni chlieb
a víno na pravé telo a pravú krv Pána Jeia. Kto vraj je takto premenený chlieb
a pije takto premenené víno, bude ma
veè-ný ivot. Kto má Sväté Písmo ten vie,
e o takomto premenení nehovoril ani Pán
Jei, ani Jeho apotolovia. Naopak, mnohí, ktorí takto jedia chlieb a pijú víno (údajne premenené na pravé telo a pravú krv),
ijú vo verejných hriechoch a v nevere.

Pod¾a druhého vysvetlenia sa síce
chlieb a víno nepremení na skutoèné telo
a skutoènú Kristovu krv, ale kto ich je
a pije po predbenom pokání, dosiahne
odpustenie hriechov. Aj medzi nasledovníkmi tohto druhého vysvetlenia sú
v prevanej miere ¾udia, ktorí ijú v hriechoch a verejne zapierajú Pána Jeia.
Tieto náh¾ady a hriech sa v èloveku
znáajú.
Oh¾adne duchovne i formálne správne
uívanej Pánovej Veèeri èítame: Toto
èiòte na moju pamiatku (Lk 22,19)
A: Smr Pánovu zvestujete, pokia¾
nepríde. (1K 11,26)
Ako teda máme rozumie slovám
Pána Jeia Kto je moje telo a pije
moju krv, prebýva vo mne a ja v òom?
(J 6,56) Túto zdanlivo akú otázku nám
vysvetlí samotné Boie slovo. Jánovo
evanjelium zaèína prehlásením, e Slovo sa stalo telom a videli sme Jeho
slávu, ako slávu jednorodeného od Otca (J 1,14) Tým Slovom, ktoré sa stalo
telom je Pán Jei. Nezáleí na tom, èi
skúmame slová alebo skutky Pána Jeia, tie sú vdy v súlade. Pán uskutoèòoval svoju kázeò na vrchu (Mt 5.-7.kap.),
ktorú dal svojim uèeníkom. Ona je vlastne
popisom Jeho ivota i smrti. ¼udia, ktorí
poèuli Jeho kázeò na vrchu, videli ju
uskutoènenú v Jeho ivote. Slovo sa
stalo telom a videli sme..., hovorí
apotol Ján v citovanom texte. Ani najsvätejí ¾udia nedokáu to, aby sa ich reè
dokonale zhodovala s ich ivotom. Ján
hovorí iba to¾ko, e: Z Jeho plnosti sme
my vetci vzali (J 1,16). Aj Pavol píe
o sebe: Nehovorím, e by som u
dosiahol, alebo e by som bol u dokonalý, ale sa snaím, aby som dosiahol (F 3,12). Preto aj v najsvätejích
¾uïoch sa iba èiastka slova stala telom
(ivotom). Jediný Pán Jei uskutoènil
Boie slovo bezo zvyku. Pánov príklad,
alebo to, èo sa zhoduje s Ním, Boie
prehlásenie uskutoènené skrze Jeia
Krista je chlebom ivota.
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Vieme, e pre udranie ivota musíme
jes a pi. Chlieb /pokrm/ dáva telu silu a
nápoj uháa smäd. No ich sila nestaèí na
akosti, pokuenia a hriech. Silu proti
týmto dáva iba slovo alebo príklad
Pána Jeia. Kto sa nesýti týmto
chlebom ivota, ten trpí duchovný
hlad, nie je v Pánovi Jeiovi ale v
hriechu. Je slabý a premáhaný. Silu
k víaznému boju s hriechom je iba
v tomto chleba ivota. Nedáva ju
iadna náboenská ceremoniálna
alebo mravná výchova. Pán odmieta
kadý ¾udský pokus v tomto smere, keï
hovorí: Keï nebudete jes telo Syna
èloveka, nebude ivota vo vás. (J 6,53)
A èo je tým pravým nápojom, pod¾a
Pána Jeia, ktorý On odporúèa pi spolu
s jedením Jeho chleba? Pri poslednej Veèeri sám vysvetlil význam kalicha: Toto
je moja krv, krv novej zmluvy, ktorá sa
vylieva za mnohých na odpustenie
hriechov. (Mt 26,28) Keï povedal tieto
slová o víne v kalichu, Jeho telo ete nebolo zlámané a Jeho krv sa ete nepreliala. Nehovoril teda, e Jeho krv je
taký nápoj, ktorého sila prechádza do
naej krvi, ako sila vypitého vína. Táto
krv prináa novú zmluvu medzi svätým
Bohom a hrienym èlovekom, ktorej cie¾
je odpustenie hriechov. Tak, ako za Starej, ani za Novej zmluvy nie je odpustenie
hriechov bez krvi. Hriech zapríèiòuje
smäd due. Na jeho uhasenie niet iného
nápoja okrem krvi Pána Jeia. Kto je
v duchovnej smrti, ten necíti tento smäd,
nepije vierou Jeho krv a zostáva vo svojich hriechoch. Pán Jei hovorí ïalej:
Keï nebudete pi krv Syna èloveka,
nie je vo vás ivot. (J 6,53)
Neveriaci nech si nemyslí, e tento
pokrm a nápoj je len pre veriaceho a veriaci nech si nemyslí, e tieto veci potrebuje iba neveriaci. Ani nech si nikto nemyslí, e jediné napitie staèí na celý ivot.
Kde vo Svätom Písme je napísané, e
z chleba ivota je potrebné jes len raz
a z nápoja ivota pi len raz? Kde je taký
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èlovek, ktorý by nebol denne odkázaný
na duchovné posilnenie z tohto pokrmu
a na obmytie hriechov prostredníctvom
Jeho krvi? Uívanie Pánovej Veèere v duchu a v správnom spôsobe je nutné, jej nehodné uívanie je vak zatracujúce. Je nesprávne si myslie,
e jedenie tela Pána Jeia a pitie
Jeho krvi spoèíva v prijímaní Pánovej Veèere. I najsprávnejie uívanie Pánovej Veèere BEZ jedenia ivota Pána Jeia a pitia
Jeho krvi, ktorá odpúa hriechy, je
úplne bezmocné. Pánova Veèera je len
nová a nová rozpomienka na to, èo Pán
Jei vykonal pre nás. Nám pripomína
nae povinnosti voèi Jeho pravému pokrmu a nápoju.
Takto sa nám objasòujú aj iné Pánove
slová: Blahoslavení, ktorí laènejú
a íznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. (Mt 5,6) Alebo: Ja som tá
cesta, pravda i ivot, nikto nemôe
prís k Otcovi, len skrze mòa. (J 14,6)
Apotol Pavol podáva pouèné vysvetlenie
v spomienke na idov putujúcich na púti:
A vetci pili z jedného duchovného
nápoja, lebo pili z duchovnej skaly,
ktorá ich sprevádzala a táto skala bol
Kristus. (1K 10,4)
Sú pravdou slová Pána Jeia, e v
nás je iba to¾ko duchovnej sily, ko¾ko sa
vierou sýtime slovami a príkladom Pána
Jeia a len nato¾ko je uhasený ná duchovný smäd, nako¾ko vierou pijeme
hriechy odpúajúci duchovný nápoj.
Kto sa nesýti týmto pokrmom a nápojom,
v tom je namiesto duchovného ivota
duchovná smr. Kto sa sýti nedostatoène,
v tom je bezmocný a chor¾avý ivot. Taký
ivot ¾ahko premôu hriechy a uvedú do
duchovnej nemoci tak, ako podlamujú
choroboplodné zárodky zdravie nedostatoène vyivovaného tela. Preto nám
vetkým platia slová poslednej Pánovej
výzvy v Biblii: Kto ízni, nech príde
a kto chce, nech naberie vody ivota
zadarmo. (Zj 22,17)
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F. Butcher

Ze slov pravdy a lásky,
roèník I., marec  apríl 1912, èíslo 3.-4.

DNI MALÝCH ZAÈIATKOV

Zach 4,10
(Úvaha o stavaní pod¾a Boej vôle)
Ako radi sa Boie dietky za týchto posledných dní, keï sú skleslé, obracajú pre
potechu ku knihám Ezdrá, Nehemiá
a prorokom Haggeus a Zachariá. A vskutku, tie nae dni slabosti a akostí sa v mnohom podobajú tým, v ktorých ili Ezdrá
a Nehemiá. Mnoho poteenia plynie
z ich usilovného snaenia a koneèného
víazstva nad vetkými akosami.
Tých 70 rokov, poèas ktorých bol
Izrael pod¾a predpovede v zajatí, sa blíilo ku koncu a tomuto, tak trpko skúanému národu, bolo dovolené, aby sa vrátil
do mesta, ktoré si vyvolil Boh pre oslavu svojho mena. Malá, slabá spoloènos
42.360 duí so 7.337 sluobníkmi, teda
skoro 50.000 dospelých, sa vracala, aby
h¾adala starý základ, tak mnoho rokov
zasypaný a stratený v ruinách. Aký to
kontrast s tým obrovským zástupom
dvoch miliónov duí, ktorý opustil Egypt
pred nieko¾kými storoèiami, o ktorom
èítame: ...vyviedol a svojou tvárou
a svojou ve¾kou silou z Egypta, aby
vyhnal národy, väèie a mocnejie ako
si ty, spred tvojej tvári a aby teba voviedol a dal ti ich zem do dedièstva...
(5M 4,37-38)
Táto malá spoloènos, ktorá sa vracala z Babylona, nezaila nijaké mocné
divy, nevidela rozdelenie vôd, ani èarovný
poh¾ad na Sinai. Nijaký oblakový ståp cez
deò a ohnivý cez noc neiel pred nimi
a ani manna im nepadala z neba na cestu. Aký rozdiel! Ale oni nezúfali. Ich srdcia
boli naplnené vánou, áno, vánivou
túbou ujs z Babylona a h¾ada starý
základ, aby mohli stava a kona vetko
pod¾a Boích slov. I keï ich neviedol
oblakový ståp a nesvietil im ohnivý ståp na

cestu, predsa len ich viedol Hospodin
svojim slovom, ktoré prv hovoril cez proroka: Vyjdite z Babylona! Uteète od
Chaldejcov! (Iz 48,20) A oni poslúchli.
Neodrádzalo ich ani mnostvo práce,
ktoré ich èaká a námaha pri odstraòovaní
ruín. Tie ich ani nenapadlo, aby h¾adali
nejaké nové miesto pre oltár, chrám
a mesto, ani to, aby zaviedli nové zákony
a nové zariadenie, upravené pod¾a moderných poiadaviek doby  nieèo príjemnejie telu. A nemajú niektorí veriaci
v týchto dòoch ten úmysel, toti, h¾ada
iné, vhodnejie základy? Títo vracajúci
sa idia na nieèo podobné ani nepomysleli.
Kto by sa neradoval z toho vetkého,
èo koná Pán v týchto posledných dòoch.
No môe sa táto doba porovnáva s dobou, keï prila bázeò na kadú duu
a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze ruky apotolov... a keï Pán pridával
Cirkvi zachránených kadý deò? (Sk
2,43-47) ...a keï sa zatriaslo miesto
a to mnostvo veriacich bolo jedno
srdce a jedna dua, a keï apotoli vydávali s ve¾kou mocou svedectvo o zmàtvychvstaní Pána Jeia, a keï bola
ve¾ká milos na nich, na vetkých?
(Sk 4, 31-33) Nie, nemôe. Napriek tomu
ale buïme i my naplnení túbou ¾úbi sa
Bohu vo vetkom a za kadej okolnosti.
Stavajme na tom jedinom správnom základe a robme vetko pod¾a Boích slov.
Tí slabí idia, keï prili na miesto,
mohli si poveda: Keïe sa nám po
ceste nestal iadny zázrak ako naim
predkom, ani Jordán sa pred nami
nerozstúpil a Boia truhla zmluvy nebola medzi nami, tak to asi nebude Boia
vô¾a, aby sme stavali na tých pôvodných
základoch a robili a do detailu vetko
tak, ako nai predkovia. Nájdime si
nejaké vhodnejie miesto na stavbu
a vyhlásme nové zákony, odpovedajúce
naej pokroèilejej dobe a preto, aby sme
mohli i s okolitými národmi v zhode
a nepohorovali ich."
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Takto nerozmý¾ali. Èítame, e: vystavili oltár Boha Izraelovho, aby obetovali na òom zápalné obete ako je napísané v zákone Mojia, mua Boieho.
...A slávili slávnos stánov, ako je
napísané. (Ezd 3,2-4)
Nepochybujeme o tom, e mnohí
z dnených veriacich unikli babylonským
poverám a tradíciám, ale chcú vystava
vlastné "Siony". A keï vystavajú cirkevné
zriadenia, dávajú im nové, èasto polobiblické mená, zavádzajú v nich svoje nové
pravidlá, za ktoré horlivo bojujú. Èasto idú
tak ïaleko, e iadajú, aby im cudzí ¾ud
pomohol alebo aspoò finanène prispieval.
Tí jednoduchí idia rozumeli obnoveniu
stavby inak. Keï k nim prili cudzinci, e
im pomôu, odbili ich slovami: Vy nemáte spolu s nami stava dom námu
Bohu, ale my sami budeme stava
Hospodinovi Bohu Izraelovmu, ako
nám rozkázal krá¾ Cýrus, perzský
krá¾. (Ezd 4,3) Toto je príklad, ako sa
majú veriaci ¾udia oddeli od tzv. kresanov pod¾a mena, no bez ivota.
Najprv postavili oltár na jeho základoch. (Ezd 3,3) To hovorí k naim srdciam o tom, e krí a to dokonané Kristovo dielo musia ma pravé miesto. Má
krí pravé miesto v nás? Alebo je zakrytý
¾udskými uèeniami a tradíciami? Nech je
zvelebený Boh za to, e mnohí a mnohí
v týchto posledných èasoch poznali
z vlastnej skúsenosti tú pravú cenu kría
a dokonalej obete nepokvrneného Baránka na kríi i keï nedospeli tak ïaleko,
aby sa stali spolupracovníkmi na stavbe
chrámu alebo múru mesta. Áno, radujeme sa kadej dui, ktorá vo viere poznala pravý význam diela, ktoré dokonal
Kristus na kríi a dosiahla ten pravý pokoj
a veèný ivot, ktorý je údelom vetkých,
ktorí postavili oltár na jeho základoch.
Keï bol postavený oltár, èítame, e
chrám Hospodinov nebol ete zaloený. (Ezd 3,6) alamúnovu ve¾kolepú stavbu, ktorú naplnil Boh svojou prítomnosou, spálila Nabuchodonozorova
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armáda. A teraz, tento malý húf, sa pustil
do stavby chrámu na jeho starých základoch. Aký to zvlátny výjav a aká významná udalos! Ak zváime vetky okolnosti, tak sa nebudeme divi tomu, e
jedni krièali od radosti a druhí plakali
ve¾kým hlasom. Ezd 3,13)
Stavba chrámu nám hovorí, e ako
hrienici sme boli vytrhnutí z tohto sveta
a ako svätí a vykúpení sme postavení
na ten pravý základ  kde Pán Jei
Kristus sám je uholným kameòom, na
ktorom celá stavba príslune spolu
spojená rastie v svätý chrám Pánovi,
v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boí v Duchu. (Ef 2,20-22)
A ako to dopåòa apotol Peter: v duchovný dom, sväté kòastvo, obetova
duchovné obete, príjemné Bohu skrze
Jeia Krista. (1Pt 2,5) Toto nie je
nejaká horlivá práca pre nau denomináciu, a toto nemá niè spoloèné so snahami o rozírenie niektorého cirkevného
systému  vetko toto je cudzie Pravde
a Boiemu slovu. To, o èom píu apotolovia, je zodpovednos kadého veriaceho, aby zaujal svoje miesto ako ivý
kameò v tom slávnom duchovnom
Boom dome, ktorý na taký dlhý èas zmizol zraku viery pochovaný pod ¾udské
tradície a názory. Je vána povinnos
kadého veriaceho zachováva jednotu
Ducha vo zväzku pokoja. Vetci tí, ktorí
horlivo budujú a posilòujú svoj zvlátny
cirkevný systém, sú náchylní, buï si
nevíma, alebo úplne podceòova ten
pravý Boí dom a jeho dôleitos. A
navdy zaniknú vetky cirkevné systémy
¾udí, vtedy sa ukáe tá pravá stavba v
plnej sláve na dôkaz, e jej stavite¾om je
Boh a kadá znovuzrodená dua jej
ivým kameòom. Preto sa na kadom
mieste zhromaïujú veriaci, lebo patria
Pánovi a nie preto, e patria k nejakej
zvlátnej denominácii. Táto posledná
príèina k zhromaïovaniu je zlá preto,
e zachovávaním ¾udských pravidiel
vyèleòuje spomedzi seba tých, ktorí ich
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pre poslunos Boiemu slovu a poriadku
v zhromadení nemôu poslúcha.
Tí, ktorí sa vrátili a zaèali stava s radosou a nadením a museli zakúsi
mnoho protivenstiev. Keby prijali ponúknutú pomoc od zmieaného obyvate¾stva
Samárie  Budeme stava s vami, lebo h¾adáme váho Boha ako vy a jemu
obetujeme odo dní Esar-chaddona,
asýrskeho krá¾a, ktorý nás doviedol
sem hore. (Ezd 4,2), mali by menej akostí. Aj dnes majú veriaci akosti, keï
odmietnu pracova s tými, ktorí vyznávajú, e sú Kristovi, ale nie sú, ktorí majú
tvárnos pobonosti, ktorí vak jej
moc zapreli. A tých sa stráò. (2Tm 3,5)
V dôsledku vetkých akostí tí stavitelia
stratili chu do práce a povedali: ...nie je
toto èas prís, èas, aby sa staval dom
Hospodinov... (Hg 1,2) a zastavili dielo.
Ale Pán sa z¾utoval na sk¾úèenými
sluobníkmi a poslal im Haggea s posolstvom: Prilote svoje srdce ku svojim
cestám. Iïte hore na vrch, dopravte dreva, stavajte dom a budem ma v òom
zá¾ubu a budem oslávený, hovorí Hospodin (Hg 1,7-8). A skrze iného proroka
hovoril Pán: Nie silou ani mocou, ale
mojim Duchom, hovorí Hospodin
Zástupov...ruky Zorobábelove zaloili
tento dom a jeho ruky ho aj dokonajú... (Zch 4,6-10) A Hospodin zobudil
ducha ... vetkého ostatku ¾udu a tak
prili a konali dielo na dome Hospodina Zástupov, svojho Boha. (Zch 1,14)
A tak stavali starí idov a darilo sa
im pod¾a proroctva proroka Haggea
a Zachariáa, syna Iddovho. A tedy
stavali a dokonèili z rozkazu Boha
Izraelovho... (Ezd 6,14) Kie by tieto
udalosti posilòovali vieru a trpezlivos
vetkých, ktorí za naich dní duchovného
rozvratu chcú stava pod¾a Boieho vzoru na tom starom základe, ktorí vidia ten
jeden pravý Boí dom, ktorého náhlavný (posledný, najvyí) kameò bude tie
poloený s hluèným pokrikovaním 
Milos, milos mu! (Zch 4,7) Ale jeden

KRESAN
kadý viï, ako naò stavia. Lebo iný
základ nemôe nikto poloi mimo toho, ktorý je poloený, ktorým je Jei
Kristus. (1K 3,11) Nech nám dá Pán
dostatok milosti a múdrosti, aby sme boli
Jeho pomocníci pri stavbe tohto jediného,
svätého Boieho chrámu a aby sme nemárnili èas a sily na budovaní vymyslených ¾udských cirkevných organizácií
a systémov, ktoré svojou existenciou
ruia jednotu Kristovho tela.
Tí, ktorí tam zostali, boli aj ïalej slabí,
mnohí robili alostné chyby, iní klesli do
hriechu neoddeliac sa od okolitých národov (Ezd 9,1-2) a múry Jeruzalema
zostávali stále v rozvalinách a brány
spálené ohòom (Neh 1,3). Ale Boh svojou
milosou u pracoval na srdci Nehemiáovom. Ten sa vrátil o nieko¾ko rokov
zo zajatia a s vrúcnym a odhodlaným srdcom prehovoril k ¾udu: Vy vidíte to zlé,
v ktorom sme, e Jeruzalem je spustoený, a e jeho brány sú spálené
ohòom. Poïte a vystavme múr Jeruzalema a nebuïme ïalej na potupu.
(Neh 2,17-18) Nehemiáove slová nali
odozvu v srdciach ¾udu, ktorý odpovedal:
Vstaneme a vystavíme! A tak posilnili
svoje ruky na dobré.
Ak postavenie zboreného oltára nám
poukazuje na to, e sa máme vráti ku
zvestovaniu pravého významu kría
a k ospravedlneniu krvou Krista skrze
vieru; a stavanie ohòom znièeného chrámu na opätovné objavenie a bránenie
pravdy o Tele Kristovom, toho pravého
duchovného Boieho domu, potom stavba múru a osadenie brán nám hovorí
o svätom a nutnom oddelení sa Boích
detí od tohoto sveta a vetkých jeho ciest
a zámerov. Nepriate¾stvo, hnev a nenávis nepriate¾ov sa stále viac stupòovali.
Raz sa snaili prekazi dielo otvorenými
hrozbami, druhý raz úskoènosou. Tým
chudobným a unaveným robotníkom nezostávalo iné ako jednou rukou pracova
a druhou dra zbraò (Neh 4,17)
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Ako ve¾mi zúri nepriate¾, keï vidí, e
veriaci stavajú múr oddelenia medzi seba
a prítomný zlý svet a e osadzujú brány,
aby drali von vetky veci, ktoré oslabujú
a spôsobujú Pánovmu menu pohanenie.
My môeme iba nato¾ko jasne svieti
v duchovnej tme tohoto sveta, nako¾ko
sme sa v pravde oddelili od vetkého, èo
sa volá svet. Nemilujte svet, ani vecí,
ktoré sú na svete. Keï niekto miluje
svet, nie je v òom lásky Otcovej.
(1J 2,15) O dobe apotolov si èítame:
A z ostatných sa im nikto neopováil
pripoji. Ale ¾ud ich zveleboval.
(Sk 5,13) A v týchto posledných dòoch
slabosti a malých vecí, podobných tým,
v ktorých il Nehemiá, sme i my obklopení rôznym zlom, ktoré nepozorovane
vniká medzi nás a nièí nae svedectvo
o Pánovi. Preto je nutné, aby sme mali
múr oddelenia dos vysoký a pevný
a brány spo¾ahlivo osadené a stráené
(Neh 13,19). Áno, boli to dni malých
zaèiatkov, dni, v ktorých sa zostatok
¾udu vrátil na Boie sväté a Bohom
presne urèené miesta a základy!
Zostatok, ktorý bol ve¾a ráz malátny a dopúal sa mnohých chýb; no napriek tomu
váne a úprimne h¾adal starý základ
a jednal tak, ako mali napísané v Boom
slove. Tento zostatok ¾udu mal otvorené
srdce pre dávno stratenú pravdu aj pre jej
porozumenie (Neh 8,9-18). Posilnime sa i
my! Vráme sa k prvej láske! Prilome
srdce ku starému základu, ktorý bol taký
dlhý èas prikrytý pod ¾udskými tradíciami
a názormi. Pozorne poèúvajme a správne krájajme slovo Pravdy. Buïme ako
Ezdrá, ktorý ustavil svoje srdce spytova zákon Hospodinov a èini a uèi
v Izraelovi ustanovenie a súd. (Ezd 7,10)
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Ze slov pravdy a lásky

roèník XVI., september 1932, èíslo 9.-10.

SEN PRACOVNÍKA
NA PÁNOVEJ VINICI

Ako kazate¾ evanjelia som mal za sebou
namáhavý deò. Úplne vyèerpaný som
klesol do kresla. Medzi mojimi poslucháèmi bolo mnoho h¾adajúcich duí a mnohí
nali Pána Jeia. Èlenovia zboru boli
medzi sebou v láske spojení, moje kázne
pútali poslucháèov, ktorí na ne prichádzali v hojnom poète. A tak bolo moje srdce
plné radosti nad výsledkami môjho pôsobenia. Oddávajúc sa týmto radostným
mylienkam som na okamih zaspal a mal
som nasledujúci sen:
Náhle, bez zaklopania, vstúpil do mojej pracovne neznámy èlovek. V jednej
ruke mal váhu, v druhej chemické nástroje. Pôsobil na mòa zvlátnym dojmom.
Priiel ku mne, podal mi ruku a povedal:
Ako je to s tvojou horlivosou pre Pána?
Táto otázka mi bola príjemná, pretoe
som si bol vedomý, aký som vo svojom
povolaní horlivý. Oèakával som, e sa na
jeho tvári objaví spokojný úsmev, lebo
jeho otázka naznaèovala, e u bol bliie oboznámený s podrobnosami môjho
úspeného pôsobenia.
Snívalo sa mi, e moja horlivos sa
zhmotnila. Vzal som ju a podal neznámemu na preskúanie. Vzal ju, poloil na
svoju váhu a poèul som, ako povedal:
Sto kilogramov? Pri tých slovách som
iba s akosou ovládol svoju rados,
ktorú ale rýchlo zmrazil vány výraz jeho
tváre. Zistil som, e to nie je koneèné
zistenie, pretoe neznámy pokraèoval
v skúke. Vzal panvicu a postavil na
oheò. Celú hmotu dal do nej a roztavil.
Potom panvicu odstavil a èakal a sa
vychladí. Hmota po tavení zmenila formu.
Tvorili ju na seba poukladané vrstvy
rúznych materiálov, ktoré neznámy kladivom od seba odde¾oval. Potom opä
vetko zváil a zaznamenal. Keï skonèil,
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podal mi papier, aby som sa oboznámil
s výsledkom jeho skúmania. Pritom smutne a súcitne na mòa pozrel a odchádzal

so slovami: Boh nech a vyslobodí!
Keï odiiel, obrátil som zrak na záznam,
ktorý som dral v ruke a èítal:

Rozbor horlivosti uchádzaèa o korunu slávy

Celková váha:
Jednotlivé zloky:

100 kg
Úzkoprsos oproti inak zmý¾ajúcim veriacim . . . .10
Ctiiadostivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
H¾adanie vlastnej chvály a uznania . . . . . . . . . . . .19
Pýcha z vlastnej cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Rados z váeného postavenia . . . . . . . . . . . . . . .12
Rados z vlastného nadania . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Seno, slama, drevo. 1.Kor.3,12

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Láska k Bohu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 kg
Láska k blínym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 kg
Èistá boská horlivos  zlato a striebro

Výsledkom som bol ve¾mi znepokojený
ako aj podivným cudzincom a jeho chovaním. Tých nieko¾ko slov a spôsob akým
mi ich povedal mnou hlboko otriasli. Keï
som videl tie èísla, na moje srdce dopadlo olovené závaie. Pomaly som si uvedomoval, e moja spokojnos a hodnotenie boli zlým sebaklamom. Vnútorne som
výsledok analýzy ete nechcel uzna no

tlak a úzkos srdca neprestávali. Plný
strachu a zúfania som volal: Pane, vysloboï ma! Padol som na kolená so
zrakom upreným na papier v ruke. Zrazu
som uvidel ako v zrkadle obraz svojho
srdca a preniklo ma hrozné spoznanie: Je
to pravda. Rozbor bol správny!
Prijal som pravdu o sebe a s plaèom volal k Bohu, aby ma vyslobodil od môjho JA.

Josef Kurz

kresanského ivota. Vetky udalosti sú
tu neraz zoradené pod¾a vnútorného,
duchovno-mravného ivota. To vidíme
i v tejto 10. kapitole. Tie i tu máme
zvlátne zoskupenie udalostí:



Nasledujúci èlánok nám zaslala
sestra Margita Michalková,
dcéra brata Josefa Kurza,
z otcovho rukopisu.

LÁSKA, RADOS, POKOJ
Lk 10,17-42
Úvod

Máme tyri evanjeliá. Kadé z nich pojednáva o Kristovej sláve z iného h¾adiska. Lukáove evanjelium je evanjelium
Kristovho dokonalého èloveèenstva.
Je to zároveò evanjelium vnútorného

1. návrat uèeníkov z misijnej cesty
a Pánov rozhovor s nimi,
2. podobenstvo o milosrdnom
Samaritánovi a
3. rozhovor Pána s Máriou a Martou
v Betánii.

To vetko je zoskupené do zvlátneho
celku, ktorý nám ukazuje, èo je najvlastnejou podstatou kresanského ivota. Je
to láska, rados, pokoj.
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Keï èítame epitolu Galaanom a prídeme a do 5.kapitoly, èítame v 22.veri
o ovocí Ducha. Je tu vymenovaných
devä vecí: tri trojice nebeského ovocia.
A na najpoprednejom mieste stojí láska, rados, pokoj. V nich je podstata
kresanstva. A v naom texte u Lukáa je
ukázané práve na tieto tri veci: vo veroch 17-24 sa hovorí o radosti, vo veroch 25-37 o láske, vo veroch 38-42 sa
dozvedáme, èo je tajomstvo pokoja.
O týchto troch veciach chceme uvaova.
1. RADOS
Uèeníci Pána Jeia sa navrátili z misijnej
cesty. Mali úspech a radovali sa z toho,
e sa im poddávajú aj démoni. Snáï
povedali: Pane, vetko, èo si povedal,
keï si nás posielal, sa splnilo. Aj divy
a zázraky sme robili v Tvojom mene.
Je úplne prirodzené a ¾udské radova
sa z úspechov v Pánovej práci. Kadý
èlovek má rados, keï sa mu práca darí.
Ale takáto rados nikdy netrvá dlho. Dnes
má úspechy, zajtra môu prís neúspechy. Dnes si chválený, zajtra bude
mono hanený. A na túto stránku veci
upozoròuje Pán svojich uèeníkov. Je potrebné h¾ada takú rados, ktorá má
veèné základy.
Hovorí im asi toto: Neradujte sa iba
z toho, èo je doèasné, pominute¾né, ale
sa radujte z toho, èo zostáva na veky. Radujete sa príli z toho, e máte doèasnú
moc èini zázraky. Ale radej sa radujte
z toho, e ste prijali skrze vieru veènú
moc by Boie deti a dedièia veèného
Boieho krá¾ovstva, ktorých mená sú
nezmenite¾ne zapísané v nebesiach.
To je i pre nás pouèenie nesmiernej
ceny. Radujme sa z toho, e sme poznali
veèné hodnoty a na nich zakladajme
svoju rados. Pravá rados je iba tam, kde
si veriaci èlovek neprestajne uvedomuje,
e z Boej milosti dosiahol veèné veci
a e ich u viac nemôe strati. Skrze
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evanjelium sme poznali obe Pána Jeia, na ktorej je zaloené nae spasenie.
Tá obe je pred Bohom veène platná
a v Boích oèiach nikdy nestratí svoju
cenu. Preto je nepohnute¾ným základom,
ktorý stojí pevne, i keby sa pominuli
nebesia a zem. Z toho sa radujme!
Boh nám dal Ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otèe! Ten Duch v nás
pôsobí nový ivot, ivot veèný, pripodobòuje nás obrazu Pána Jeia a uisuje
nás, e sme dedièmi veèného Boieho
krá¾ovstva. Z toho sa radujme!
Boh zapísal nae mená v nebesiach.
Urobil to pod¾a svojho veèného, nezmenite¾ného vyvolenia, ktoré je závislé jedine na jeho svätej vôli, nie na naich skutkoch, ani na naej viere. Boh sám o nás
nezmenite¾ne rozhodol vo svojej milosti,
aby sme boli obèanmi nebeského Jeruzalema. Nikto a niè nemôe toto jeho rozhodnutie o nás zmeni. Z toho sa radujme!
Pán sám dáva svojim uèeníkom príklad takej radosti. Práve v dobe, keï mali
uèeníci úspech, Pán naopak úspech nemal. Ján Krstite¾, jeho predchodca, zakolísal vo viere a z väzenia odkázal Pánovi:
 Èi si ty ten, ktorý má prís, a èi máme
èaka iného? (Mt 11,3). A celá prítomná
generácia Izraelského národa sa podobá
hrajúcim sa deom: sú to náladoví ¾udia,
ktorým nevyhovel ani Ján Krstite¾, ani
Pán (Mt 11,16-19). A mestá Korazim
a Betsaida i Kafarnaum videli mnoho Pánových divov, a predsa neurobili pokánie
(Mt 11,20-24). A práve v tej dobe, v tú
chví¾u (Mt 11,25; L 10,21) sa ná Pán
rozveselil v duchu a dobroreèil Otcovi,
pretoe neh¾adel na èasné neúspechy,
ale na svoj veèný vzah k Otcovi.
Tak Pán Jei ukázal svojím osobným
príkladom, e pravá a trvalá rados musí
by zaloená vdy na tom, èo je trvalé,
veèné, nezmenite¾né.
e rados zaloená na pominute¾nom
nie je trvalá pravá rados, to poznal u
staroindický myslite¾ Buddha. Rozpráva
o tom pekná legenda.

blok 6 - W98.qxd

20.11.2011

19:43

Page 26

KRESAN

26
Buddha bol syn maharadu a otec ho
vychovával v prepychu a obklopil samými
mladými, zdravými a radostnými ¾uïmi.
Raz sa Buddha vydal so svojim sprievodom za brány otcovho sídla a uvidel tri
otrasné zjavy.
Uvidel starca, trasúceho sa od slabosti a staroby, uvidel chorého èloveka,
znetvoreného stranou nemocou, uvidel
sprievod nesúci ltú màtvolu k pohrebisku. Bol ve¾mi prekvapený, keï ho sprievodcovia pouèili, e aj on sám raz bude
taký, ako ten starec, e i on by tak vyzeral, keby dostal tú chorobu, a e i on sám
raz zomrie. Staroba, nemoc, smr nerobia
iadnu výnimku medzi ¾uïmi. Potom
uvidel mnícha s roziarenými oèami.
Pouèili ho, e je to èlovek, ktorý sa zriekol
vonkajích radostí a pestuje kultúru ducha a srdce: medituje o mravných hodnotách, ktoré sú trvalejie ne hmotné
vonkajie hodnoty; trvalejie ne rozkoe,
bohatstvo a pozemská sláva. To rozhodlo
o Buddhovom ïalom ivote. Odiiel do
samoty a meditoval o nepominute¾ných
mravných hodnotách.
K èomu dospel? Doiel tak ïaleko,
kam vôbec môe dospie rozum u¾achtilého èloveka. Nu, dospel asi k tomuto
záveru: Ak vidí pohár s lákavým nápojom, ale keï vie, e v tom nápoji je jed,
iste sa ho zriekne a nebude ho pi.
Uhasí v sebe smäd po nápoji. A ak vidí,
e v pohári ivota a jeho nápoji rozkoí,
bohatstva a slávy je nakvapkaný jed pominute¾nosti, take pi z toho pohára by
znamenalo pi rados, ktorá sa nakoniec
zmení na utrpenie a horkos, urèite odmietne pi a bude premý¾a o mravných hodnotách, ktoré pretrvávajú.
Ïalej ako Buddha nemôe so svojím
prirodzeným rozumom dospie iadny
èlovek. A Kristus nám otvára perspektívy veènosti a ukazuje veci nepominute¾né, ktoré ïaleko presahujú vetky hodnoty mravné. Lebo vetky mravné zákony
platia iba pre túto zem, len pre pozemské
vzahy èloveka k èloveku. Ale Kristus nám

ukázal, e skrze vieru v evanjelium sa
stávame Boími synmi a dedièmi jeho
veèného krá¾ovstva, ktoré pretrvá vetky
systémy hviezd. Stále sa zaobera h¾adením v nádeji na tieto veci, ktoré nám nevezme ani staroba, ani nemoc, ani smr 
to pôsobí v srdci trvalú rados, veènú,
ktorá je predchuou nebeskej Baránkovej svadby. To je pravá rados: Vierou
v evanjelium pôsobené vedomie, e som
úèastníkom veèného Boieho krá¾ovstva
a e nikto a niè mi toto u nemôe vzia.
Túto rados majme vdy!
2. LÁSKA
To druhé, èo patrí k podstate kresanského ivota, je Kristova láska. Je zjavená v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, ktoré tvorí stred náho textu.
Sú tu tyria mui. Jeden z nich leí
zranený a olúpený pri ceste, ostatní traja
 kòaz, levita a Samaritán  idú okolo
neho. Prví dvaja prejdú okolo bez povimnutia, a tretí z nich sa ujme toho
zraneného.
V tomto prostom príbehu je celé evanjelium: zves o Boej láske v Kristu, ktorá
nám dáva milos spasite¾nú i zachovávajúcu.
Kòaz predstavuje zákon. Zákon hrienikovi nepomôe. Je iba zrkadlom, ktoré
mu ukáe, e potrebuje umývadlo, ale
sám ho neumyje. Pravda, zákon je potrebné náleite pouíva, aby nám tým
zrkadlom skutoène bol. V 18. kapitole Lukáovho evanjelia máme dvoch modliacich sa muov  farizeja a publikána (colník). Ten publikán skutoène poznal zo zákona, e je zahynulý a stratený hrienik.
Preto volá k Bohu o z¾utovanie. Avak farizej, aj keï bol snáï odborník v teológii,
vyèítal zo zákona nieèo iné. Zákon se mu
stáva pancierom samospravodlivosti.
Èlovek je tak skazený a poruený, e
dokáe zneui i svätý Boí zákon: èo je
mu dané k poznaniu hriechov, to ho privedie k samospravodlivosti. Ako povrchne

blok 6 - W98.qxd

20.11.2011

19:43

Page 27

KRESAN
a ¾ahkomyse¾ne sa zaoberal zákonom!
Iba povrchne, navonok, plnil literu zákona, predpisy zákona, ale nikdy sa zákonom nezoberal vnútorne. Keby sa opravdivo a hlboko zamyslel èo len nad jediným prikázaním zákona, napríklad nad:
Nepoiada!, bol by rýchlo v zúfalstve
poznal, e nemôe opravdivo a cele zadosuèini ani jednému prikázaniu, pretoe jeho srdce je plné neèistých iadostí.
Kòaz nepomohol zranenému. Zákon
je i v najlepom prípade iba zrkadlom,
nikdy vak umývadlom.
Levita zobrazuje sluobnosti: obete.
Vetky tie obete  za hriech, za viny, pokojné, zápalné atd.  sú vidite¾ným Boím
slovom, ktoré zvestovalo prorockými
obrazmi Kristove evanjelium. Ale zase len
ukazujú na Krista. V nich samotných nie
je vyslobodenie. A keï si niekto myslel,
e púhou úèasou na nich mu bude poskytnutá pomoc, stal sa obradníkom. Niè
viac.
Samaritán bol jediný, ktorý skutoène
pomohol. Kristus je jediný, kto ti
môe pomôc. Samaritán zobrazuje Krista. On jediný mal pre
zraneného liek: olej a víno. Víno
zobrazuje Kristove evanjelium, olej
je obraz Svätého Ducha, ktorého
zoslal Kristus po svojom
vystúpení do neba.
Ku tomu, aby mohlo
evanjelium, zvestované
vo Svätom Duchu, ís svetom, ako moc Boia na
spasenie kadého veriaceho (Ø 1,16),
bol nutný ve¾ký Boí èin. Kristus, bezhrieny èlovek, musel vzia na seba
okrem náho hriechu aj vetky jeho
dôsledky. Musel okúsi za nás bolesti
a sinavos smrti i hrôzy Boieho súdu.
Musel strpie smr ako odplatu za hriech,
aby nám mohlo by zvestované odpustenie hriechov. A musel premôc smr, aby
nám mohlo by skrze evanjelium zvestované, e nám Boh v Òom  v ivom Spasite¾ovi  ponúka nový ivot. Evanjelium
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nie je nejaké prázdne slovo. Evanjelium
je zves o ve¾kom Boom èine: nie o tom,
èo my máme èini pre Boha, aby sme boli
spasení, ale o tom, èo Boh uèinil pre nás,
aby sme mohli by spasení bez vlastných
skutkov, z milosti, zdarma. Po stároèia
bolo evanjelium milosti zatemnené, a
zase Luther objavil vetku jeho krásu
a slávu, keï poznal vierou z listu k Rimanom, e èlovek býva spasený jedine vierou, bez skutkov, zdarma, púhou milosou
a jedine na základe Kristovho zadosuèinenia. V tejto pravde videl samotné jadro
Písma. Preto hovoril, e je to èlánok,
s ktorým cirkev stojí a padá a e musíme
by v tomto bode úplne istí a nepochybova, inak by nás svet, diabol a pápe opä
premohli.
Èo má teda èlovek èini, aby bol spasený? Niè viac ako prija Bohom pripravený liek. Niè iné ne veri. A veri znamená prija Krista: nielen nejaké uèenie
o Òom, ale Jeho samotného. To je ve¾ký
rozdiel: prija uèenie o Kristovi alebo
prija osobne Krista samého a uèini Ho
Pánom svojho myslenia, svojho srdca
a celej svojej bytosti.
Keï ma nejaká pravdivá zves
presvedèí, e niektorý èlovek je
môj najlepí priate¾, tak toho èloveka nenechám stá pred
dverami, ale ho pozvem
ïalej, prijmem ho
do svojho príbytku
a otvorím mu i svoje
srdce. Tak i tu. Keï ma Svätý Duch presvedèí skrze evanjelium, e Kristus
zadosuèinil svojou smrou za moje viny
a e ako premoite¾ smrti, chce so mnou
zdie¾a svoj ivot, tak Ho prijmem. Iba
viera je potrebná ku spáse a viera je prijatie Krista. Osobné prijatie ivého, zmàtvychvstalého Krista! A ak máme Krista,
sme spasení. Prijmi Krista ako svojho
Pána a bude spasený. Povedz Mu so
ivou úèasou svojho srdca: Pane, ty si
zomrel za moje hriechy a premohol si
smr. Daj mi z milosti úèas na svojom
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ivote a buï teraz i navdy Pán celého
môjho myslenia, hovorenia i jednania.
Chcem by Tvoj a Tvojím chcem zosta na veky. Tu nejde o nejakú ustálenú formulku, ktorú je nutné vyslovi.
Chceme tým iba poveda, e prija Krista
znamená prija nielen nejaké uèenie, ale
ivého, osobného Spasite¾a.
A tento ivý Kristus má pro mòa nielen
milos spasite¾nú, ale i milos zachovávajúcu. Samaritán, ktorý mal pre toho zraneného liek olej a víno, mal pre neho aj
prostriedky k ivotu dva denáre (a snáï
i ïalie výdavky, pokia¾ sa ten èlovek neuzdraví). Tak i Kristus má pre nás milos,
ktorá nás zachováva. A sú dva prostriedky, ktorými sa tak deje: Svätý Duch a Boie slovo.
Toto vetko je zjavené v podobenstve
o milosrdnom Samaritánovi: ve¾ká Boia
láska, zjavená v Kristovi. A my sme vyzývaní: Iï a èiò aj ty podobne! (Lk 10,37)
Ak má by naa láska pravá musí sa
ustaviène orientova a kontrolova touto
Boou láskou. To je ná vzor.
Ten zákoník, s ktorým Pán hovoril,
nemohol ale pochopi celú håbku tohoto
podobenstva. To môeme lepie my, po
vykonanom diele spásy na Golgote.
Predsa vak mohol pochopi aspoò to, e
opravdivá láska je milosrdná, dôsledná
a obetavá.
Kristova láska, ktorá je nám vzorom,
je milosrdná. Nie je to len nejaká studená,
osobne neúèastná pomoc, ale je to srdeèné stotonenie sa s blínym v úèinnej
pomoci. Jeden evanjelista rozprával, e
videl na cintoríne hrob chlapca, na ktorého náhrobku bolo vytesané meno
Vilém. Aj on mal syna Viléma. Uvedomil
si, èo asi trpel ten otec, keï pochovával
svoje diea. Opravdivá láska je milosrdná: dokáe sa vi so srdeènou úèasou
do postavenia blíneho a priamo sa s ním
stotoni v úèinnej pomoci.
Kristova láska je dôsledná. Nezostáva
stá na polceste, má pre èloveka nielen
liek, ale aj prostriedky k ivotu. Samaritán

nepovedal: Ja som ho zachránil, nech sa
teraz o jeho uzdravenie a zotavenie stará
zas niekto iný! Nie, ale iiel v milosrdnej
láske a do posledných dôsledkov.
Postaral sa nielen o prvú pomoc, ale aj
o prostriedky k ïaliemu lieèeniu. Tak èiní
i Kristus: Má pre nás milos spasite¾nú
i zachovávajúcu.
Kristova láska je obetavá. Pre toho
Samaritána to znamenalo zdranie na
ceste, stratu èasu a dokonca i finanènú
stratu. Kadá opravdivá pomoc nás nieèo
stojí. Nejakú obe. Je nutné ju prináa
bez reptania.
Taká je láska, ktorá je zjavená v evanjeliu. Touto láskou Kristovou sme spasení. Ale teraz chce prebýva v nás a vyzýva nás: Iï a èiò aj ty podobne!
3. POKOJ
K najvlastnejej podstate kresanského
ivota patrí aj pokoj. Udalos, ktorá v Lukáovom podaní naväzuje na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, ukazuje, èo je pokoj. Poznáme to z rozhovoru
Pána Jeia s Máriou a Martou. Nieko¾ko
málo slovami ukázal Pán na jadro veci:
Marta bola ustarostená o mnohé veci,
preto nakoniec stratila pokoj a bola znepokojená. Mária naproti tomu dbala aj
o jedno potrebné, preto mala hlboký
pokoj. To jedno potrebné v tejto situácii
bolo: da si poslúi Kristom  a nie sa
predovetkým stara o Jeho pohostenie.
Tu je celkom prostá a pritom denne
ivotom preverovaná skúsenos: vetok
nepokoj vzniká tým, e v danej situácii
nemáme to, èo jediné práve potrebujeme.
A naopak: skutoèný pokoj vzniká vdy
tam, kde má èlovek to, èo práve najviac
potrebuje. Nieko¾ko príkladov to objasní.
Predstavme si, e sa niekto topí. Aby
sme mu pomohli, hádeme za ním do vody klobúk, rukavice, palicu, peòaenku,
bochník chleba, náramkové hodinky a podobné predmety. To vetko sú v tejto situácii pre neho predmety naprosto nepotrebné.
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Neuspokojíme ho. Bude sa ïalej zúfalo
zmieta vo vode, a kým sa neutopí. To
jedno potrebné tu je lano. Hodi mu lano
so záchranným kolesom a vytiahnu ho
na breh.
V evanjeliu Matúa 25, 1-13 èítame
o bláznivých a opatrných pannách. Tie
bláznivé vzali lampy, dokonca ich aj ozdobili, ale v kritickej chvíli, keï bolo potrebné, aby lámp horeli, sa ukázalo, e im
chýba jedno potrebné: olej. Múdre panny na to mysleli a mali olej. Ako boli
znepokojené v kritickej chvíli tie bláznivé
panny. Ale u nebolo pomoci: premekali
svoju ve¾kú príleitos.
Pre letorast vinièa (Jan 15,1-8), ak
chce nies ovocie, je jedným potrebným
zostáva v organickom spojení s kmeòom. Práve tak pre kresana, ktorý chce
nies ovocie Ducha a ma predovetkým lásku, rados a pokoj" je jedným
potrebným zostáva v Kristovi vierou:
stále prijíma Krista vierou v Boie slovo
a modlitbou viery.
Nech je naa duchovno-mravná situácia akáko¾vek, je pre nás jedným potrebným vdy Kristus sám.
l

l

l

l

l

l

Ak sme vyprahnutí a smädní, On je
ivá voda,
voda ktorá obèerstvuje
k veènému ivotu.
Ak sme vnútorne vyhladnutí a bez sily
k duchovnej práci, On je chlieb ivota,
vota dávajúci ivot a silu.
Ak sme slepí a bezradní a nevieme,
po ktorej ceste máme ís, On je
Svetlo,
Svetlo ktoré nás vedie a ukazuje
nám správnu cestu.
Ak sme chorí a neschopní premáha
telo, svet a diabla, On je lekár ,
ktorý nám poskytuje pravý liek a dáva
zdravie.
Ak sme v ohrození zla a pokuení, On
je prepevný hrad i výborná
zbroj,
zbroj v ktorej istotne zvíazíme.
A ak sme dokonca màtvi alebo takmer
màtvi, On je vzkriesenie i ivot
a plnos ivota.
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Pretoe máme v Kristovi vdy vetko
to, èo je práve potrebujeme pre svojho vnútorného srdca èloveka, tak máme i pokoj.
A ak je ná vnútorný skrytý srdca èlovek
uspokojený v Bohu, tak nás iadna vonkajia vec nemôe znepokoji. Keï Boh
upokojí, kto znepokojí? Prichádzame
teda ku poznaniu pravdy: Ma pokoj znamená ma v kadej duchovno-mravnej
situácii vdy to, èo práve potrebujem: a to
je vdy Kristus sám.
ZÁVER
Láska, rados, pokoj, ako o nich hovorí ná dnený text, je popredné ovocie
Svätého Ducha a sama náplò kresanského ivota. Je to naa blaenos,
astie srdca, nebo na zemi. Nie je to
nejaké vonkajie astie, ktoré sa rýchlo
pominie, ale astie nebeské, blaenos.
Kde je nebo? Kam umiestni v tom
nekoneènom priestore, kde je snáï sto
tisíc miliónov mlieènych dráh a v kadej
z nich stotisíc miliónov sånk, a to nielen
takých malièkých ako je nae slnko, ktoré je jeden a tvr miliónkrát väèie ne
naa zem. Sú tam aj obrie slnká, napr.
Aldebaran, Beteigenza, do ktorých by sa
volo nae slnko aj s obenými dráhami
nieko¾kých planét. Ale nebo nepatrí
k týmto vidite¾ným veciam, ktoré sú èasné
i s tými obrími slnkami (2 K 4,17-18), ale
je to skutoènos vyieho poriadku: patrí
k veciam nevidite¾ným, ktoré sú veèné
a nepohnute¾né. A je to miesto, kde je
dokonalá rados, dokonalá láska a dokonalý pokoj na veky vekov. Nu, do tohoto
miesta môeme ís u teraz vierou v Krista. Pán Boh nám nezas¾ubuje niè pre veènos, z èoho preddavok by nám nedával
u tu na zemi, u tu v tomto ivote.
Snáï je tu niekto, kto si povie vo svojom srdci: Aké krásne veci! Aké by to
bolo krásne, keby som mal takú nebeskú
blaenos radosti, lásky a pokoja. Ale èo
robi, aby som ich dosiahol? Môe to
vetko ma a nemusí robi vôbec niè, iba
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to jedno: prija Krista. V Òom a s Ním
bude ma vetko. Prijmi Ho! Otvor Mu
svoje srdce! Urob Ho Pánom svojej
mysle, svojich slov i skutkov a celej svojej
bytosti! Prijmi Ho osobne ako ivého,
zmàtvychvstalého Spasite¾a. Prijmi Ho
a s Ním aj nebo u tu na zemi. Amen.

Fr. J. Køesina

Ze slov pravdy a lásky roè. I, marec 1912, è. 3.

H¼AÏME
NA PREIADÚCI CIE¼!

Preve¾ká sláva nás oèakáva! Unavenému
telu dá vytúený odpoèinok, zomdleným
sluobníkom k¾ud. Na zemi rozbroje, tam
v Otcovom dome pokoj; tu slzy, tam plesanie; tu neporozumenie, tam vysvetlenie; tu z èasti, tam úplne; tu mnohí poslední, tam prví. Tu pre mnohých údel kacíra,
tam od samotného Pána odmena proroka.
Aká to bude výmena a premena. No to
nie je hlavné, èo zamestnáva srdce, ktoré
opravdivo miluje Krista. Veriaca dua túi
vidie Jeho samotného, toho Poehnaného, ktorý ju tak miloval, e vydal sám
seba za òu. Chce uzrie oslávenú tvár
Toho, ktorý bol napriek vetkému dobru,

ktoré konal, nenávidený a zavrhnutý.
Áno, budeme Ho vidie, ale ako? Nie ako
svojho sudcu, ale ako svojho Vykupite¾a.
Budeme Ho vidie ako Prvorodeného medzi mnohými bratmi, ako Syna v Otcovom
dome, ktorý nás predstaví: H¾a, ja a deti, ktoré mi dal Boh. (d 2,13)
Keï príde On, tak premení nae telo
poníenia, aby bolo podobné Jeho telu
slávy. My sa budeme podoba Jemu.
Nielen vonkajou podobou, telom, ale aj
kadé elanie, kadá túba a pohnútka
budú v úplnom súlade s Otcovou radosou a ¾úbosou v Synovi a Synovou
v Otcovi. A vtedy v pravom slova zmysle
poznáme sväté obecenstvo  bez rozptýlenosti mylienok, nedorozumenia.
Zmizne zemský nesúlad a nahradí ho
dokonalá harmónia. Tam nenastane u
iadne oddelenie. Budeme i spolu s Pánom a so vetkými vykúpenými v onom
slastnom, veènom dni, na ktorý nebude
nikdy vrha svoje temné tiene èierna noc.
Naa rados bude dokonalá, pretoe
Ho budeme vidie, budeme Jemu podobní a s Ním na veky. Nae túby budú
naplnené, pretoe Radosti do sýtosti
je pred tvojou tvárou, rozmanitého blaenstva v tvojej pravici na veènos.
( 16,11)

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

Ján Ostrolucký

MESIÁ V STAROM ZÁKONE

Pán Jei priiel po zmàtvychvstaní medzi
zhromadených uèeníkov, aby im okrem
iného otvoril myse¾, aby chápali Písma (L 24,45). A povedal im: Toto sú
moje slová, ktoré som vám hovoril,
keï som ete bol s vami, toti e sa
musí naplni vetko, èo je napísané

o mne v zákone Mojiovom, v prorokoch i almoch. (L 24,44) Tým vlastne
naznaèil, e celý Starý zákon hovorí o Òom,
o Kristovom utrpení aj vzkriesení.
Slovo mesiá je odvodené z hebrejského maiach  pomazaný, grécky preklad je christos, z toho ná Kristus. Slovo pomazaný sa v Starom zákone vzahovalo na tri typy sluby èloveka: na kòazov (2M 258,41; 3M 4,3), na krá¾ov (1S 12,3;
16,13) a na prorokov (1Kr 19,16;  105,15).
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V Starom zákone sa slovo mesiá vyskytuje 39 krát a najmenej 9 krát sa vzahuje
na budúceho pomazaného Krá¾a Hospodinovho, napríklad:
Hospodin bude súdi konèiny
zeme a dá silu svojmu krá¾ovi a vyvýi
roh svojho pomazaného. (1S 2,10;
pozri tie 2,35)
Krá¾ovia zeme sa postavujú, a knieatá sa spolu radia proti Hospodinovi
a proti jeho pomazanému  ( 2,2;
pozri tie 20,7; 28,8; 84,10)
V zúrivom hneve si kráèal po zemi,
v hneve si mlátil národy. Vyiel si na
záchranu svojho pomazaného  (Hab
3,12-13)
Ve¾mi známa je udalos zo ivota
náho Pána, keï èítal v nazaretskej synagóge oddiel z knihy proroka Izaiáa, kde
je napísané: Duch Pánov je nado mnou,
a preto ma pomazal zvestova  Keï
zvinul zvitok a odovzdal ho sluhovi, posadil sa  lebo pri èítaní Písma sa stojí,
k úasu vetkých prítomných povedal:
Dnes sa naplnilo toto písmo vo vaich uiach. (L 4,16-30) Mohli porozumie tomu, e On je naplnením prorockého slova, e On je tým Pomazaným
prorokom, ktorý priiel vyhlási rok
Pánov príjemný  inak dobu milosti.
Hneï vtedy povedal, e prorok nie je
vzácny vo svojej otèine a tým myslel aj
na seba ako na pomazaného Proroka.
V Starom zákone nenájdeme èloveka,
ktorý by bol pomazaný do vetkých troch
úloh súèasne  aby bol prorokom, kòazom aj krá¾om. Melchisedech bol síce súèasne krá¾om a kòazom, Dávid prorokom
a krá¾om, ale iba Pán Jei bol pomazaný
Duchom Boím pre tieto vetky tri úlohy:
na zemi vykonával úlohu proroka, teraz
ho vidíme v nebi na Boom tróne v úlohe
najvyieho kòaza, a keï príde v sláve do
Jeruzalema, bude plni poslanie krá¾a 
bude kra¾ova na zemi.
Rabínske dokumenty uvádzajú, e
a 456 starozákonných oddielov hovorí
o zas¾úbenom Mesiáovi a o mesiáskej
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dobe1. Payne menuje 127 proroctiev
o osobe Mesiáa2. To znamená, e je
moné urobi prechádzku celým Starým
zákonom  od zas¾úbeného semena
eny v záhrade Eden, ktoré rozdrtí hlavu
satana, a po slnko spravodlivosti
v poslednej kapitole Starého zákona
(Mal 4,2) a vade nachádza zas¾úbenia
o Tom, ktorého poznáme ako Mesiáa, Krista  náho Vykupite¾a, Spasite¾a a Pána.

NIEKTORÉ MENÁ MESIÁA
POD¼A RABÍNOV

Uveïme si poh¾ady rabínov, ktorí sa
podrobne zaoberali menami budúceho
Vykupite¾a. Ich túdie o tomto predmete
nachádzame v Talmudoch a Mine.
TALMUD v preklade znamená uèenie,
nauka, túdium, a je to zbierka výkladov
diskusií a komentárov k Mine. Existuje
palestinský (jeruzalemský) Talmud a babylonský Talmud. Palestinský Talmud bol
uzatvorený koncom 5. storoèia, babylonský a na prelome 6.  7. stor. n. l.
MINA (hebr. uèenie, opakovanie) je
súbor prevane právnických tradícií a pouèiek, ktoré vznikali postupne pri súdnej
èinnosti a vyuèovaní Tóry (5 kníh Mojiových) od zriadenia Ve¾kého zhromadenia a do uzatvorenia kanonizovanej Miny, okolo r. 200 n. l.
ílo (Pokojný): Neuhne berla od Júdu ani palica zákonodarcu spomedzi
jeho kolien, dokia¾ nepríde ílo, a jeho
budú poslúcha národy. (1M 49,10)
Jinon (Porastie): Jeho meno bude
na veky; dokia¾ trvá slnce, bude trva
i jeho meno. ¼udia sa ním budú ehna;
vetky národy ho budú blahoslavi.
( 72,17) Iné preklady slova trva majú
porastie.
Couch M.: Lexikon zur Endzeit, Christliche
Verlaggesellschaft, Dillenburg 2004, s. 347.
2
Tamtie

1
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Cholaja (Nemoc):  kým on vzal na
seba nae nemoci a niesol nae bolesti, a my sme sa domnievali o òom, e
je ranený a zbitý od Boha a strápený.
(Iz 53,4)
Cemach (Výrastok, Letorast): H¾a,
idú dni, hovorí Hospodin, e vzbudím
Dávidovi spravodlivý výrastok, a bude
kra¾ova ako krá¾ a bude rozumne
robi a bude èini súd a spravodlivos
na zemi. (Jr 23,5)
Menachem (Teite¾): èíselná hodnota mena Cemach je 90 + 40 + 8 = 138
a mena Menachem je tá istá: 40 + 50 + 8
+ 40 = 138.
Nehira (Plný svetla): On zjavuje
hlboké veci a skryté a vie o tom, èo je
vo tme, a svetlo prebýva s ním. (Da
2,22) Podobne Izaiá: Povstaò a svie!
Lebo prilo tvoje svetlo, a sláva Hospodinova vzila nad tebou! (60,1)
Anani (Mu oblakov): Videl som
v noèných videniach a h¾a, s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi na poh¾ad
ako Syn èloveka  (Da 7,13)
Sar alom (Kniea pokoja):  a nazvú
jeho meno Kniea pokoja... (Iz 9,5)
Pele joec (Predivný radca):  a nazvú
jeho meno Predivný, Radca  (Iz 9,5)
El gibor (Boský bohatier):  a nazvú jeho meno
Silný Boh, Udatný
Hrdina  (Iz 9,5)
Niektoré z týchto mien Mesiáa nám
boli známe, iné by sme takto len ve¾mi
ako chápali.
MESIÁ AKO VÝRASTOK
Pre názornos, ako môeme premý¾a
o Mesiáovi v Starom zákone, zastavme
sa u jeho mena Výrastok  hebr. Cemach.
Nachádzame o òom tyri prívlastky.
Hospodinov: Toho dòa bude mládnik (výrastok, výhonok) Hospodinov
na krásu a slávu a plod zeme na pýchu
a okrasu uniklým z Izraela. (Iz 4,2) Izaiá píe v tomto oddieli o období po ve¾kom súení, keï sa bude hovori tomu,

ktorý unikol súdom a zostane na Sione,
svätý. Vtedy príde Výrastok Hospodinov
 Mesiá do Jeruzalema, kde bude nad
chrámom oblak slávy a Mesiá bude na
krásu a slávu tým, ktorí budú v Jeho krá¾ovstve. Mesiáa pole Hospodin, keï
príde plnos èasu. Tak, ako svojho Syna
poslal prvýkrát, pole Ho opä, ale nie v poníení, ale v sláve so vetkými svätými.
Krá¾: H¾a, idú dni, hovorí Hospodin, e vzbudím Dávidovi spravodlivý
výrastok, a bude kra¾ova ako krá¾
a bude rozumne robi a bude èini súd
a spravodlivos na zemi. Za jeho dní
bude spasený Júda a Izrael bude býva bezpeène. (Jr 23,5-6) Toto zas¾úbenie dal Hospodin mnoho storoèí po smrti
Dávidovej a vzahuje sa na tie dni, keï
do Izraela príde potomok Dávida pod¾a
tela  Pán Jei Kristus. Hospodin tomuto
Dávidovmu výrastku dá panstvo i slávu i krá¾ovstvo, aby mu slúili vetky národy a ¾udia a jazyky, ako o tom napísal prorok Daniel
(7,13-14). On je ten Krá¾ krá¾ov a Pán pánov.
Sluobník: Noe, poèuj Jozua, najväèí kòazu, ty i tvoji priatelia, ktorí
sedia pred tebou, lebo sú to muovia
zázraku; lebo h¾a, dovediem svojho
sluobníka Cemacha (Výhonok). Lebo
h¾a, kameò, ktorý som poloil pred
Jozuu; na jednom kameni sedem oèí;
h¾a, vyreem na òom jeho rezbu, hovorí Hospodin Zástupov, a odstránim
neprávos tej zeme jedného dòa." (Za
3,8-9) Celé podobenstvo o najvyom
kòazovi Jozuovi, ktorý stál pred Hospodinom v p¾uhavom rúchu a bol oèistený
a obleèený do slávnostného rúcha, hovorí
o budúcom oèistení Izraela od vetkých
neprávostí a zahájení tisícroèného krá¾ovstva. To je zobrazené výrazom: povoláte druh svojho druha pod viniè
a pod fík (Za 4,10). Udalos odstránenia
neprávosti a zahájenia tisícroèného krá¾ovstva je spojená s Cemachom  Výrastkom, ktorého dovedie Hospodin.
To bude úloha Pána Jeia ako Sluobníka, toho kameòa, ktorý zavrhli stavitelia,
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na ktorom je sedem oèí a na ktorý Hospodin vyree nejakú rezbu. On sa stal
uholnou hlavou a kameòom úrazu
a skalou pohorenia im, ktorí sa uráajú na slove súc neposluní, na èo sú aj
urèení. (1Pt 2,7-8) On bude ten kameò,
ktorý nebude v ¾udských rukách, ale ktorý
rozrazí Nabuchodonozorov obraz krá¾ovstiev a stane sa ve¾kým vrchom, ktorý
naplní celú zem (Da 2,34-35). On je ten,
ktorý má sedem oèí  sedem Duchov Boích (Zj 5,6; 3,1). Izaiá o tom napísal takto: Spoèinie na òom Duch Hospodinov (1), duch múdrosti (2) a rozumnosti (3), duch rady (4) a hrdinskej sily
(5), duch známosti (6) a bázne Hospodinovej (7). (Iz 11,2) Tak je sedem oèí
výrazom sedemnásobného pôsobenia
Boieho Ducha skrze Mesiáa.
H¾a, môj sluobník, ktorého podopriem, môj vyvolený, v ktorom má zá¾ubu moja dua! Dám svojho Ducha na
neho, vynáa bude národom súd.
(Iz 42,1) Hospodin námu Pánovi - Mesiáovi zverí súd nad národmi, aby bola
oèistená zem od neprávostí skôr, ako
zaène krá¾ovstvo spravodlivosti a pokoja.
KRISTOFANIA V STAROM ZÁKONE
V Starom zákone sa èasto hovorí
o zvlátnej osobnosti, ktorá sa nazýva
anjel Hospodinov  malach JHVH.
Táto urèitá osoba sa zjavuje obyèajne
ako výkonná Boia moc voèi Izraelovi
a nepochybne ukazuje na Boieho Syna.
Hovoríme o Kristofanii, o Kristovi (alebo
Mesiáovi) v Starom zákone To, e sa
jedná o zvlátnu osobu, vidíme tie z toho, e malach JHVH sa nikdy v Starom
zákone neobjavuje v mnonom èísle. Je
iba jeden anjel JHVH. Pokia¾ sa hovorí
o Boích anjeloch, potom je takýto anjel
nazvaný malach haElohim3.
3

Taine P. a Schneider L.: Stopy Mesiáe,
A  ALEF, Ostrava 2002.
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Pripomeòme si niektoré miesta, ktoré
hovoria o anjelovi Hospodinovom.
1. V 16. kapitole 1. Mojiovej sa píe
o Hagare, otrokyni, ktorú si Abrahám
priviedol z Egypta do Hebronu. Keï
táto ena nakoniec utiekla do púte,
naiel ju tam anjel Hospodinov, ktorý
s òou jednal zvlátnym spôsobom.
Povedal jej, e je tehotná, a keï porodí syna, má mu da meno Izmael.
On, Hospodin, rozmnoí jej semeno,
take nebude môc by spoèítané pre
mnostvo. Hagar v tomto muovi poznala samotného Hospodina.
2. Abrahám so Sárou bývali v Hebrone,
v dúbrave Mamreho. Abrahám jedného dòa videl prichádza k svojmu stanu troch muov. Jedného z nich oslovil:
Môj Pane, ak som naiel milos
v tvojich oèiach  (1M 18,3) Popis
tejto udalosti zaèína slovami: Potom
sa mu ukázal Hospodin  (v. 1) Ten
mu  jeden z trojice  bol Hospodin,
ktorého Abrahám videl, pohostil, s ktorým rozprával tvárou v tvár. V celom
ïalom deji tento mu vystupuje ako
Hospodin, s ktorým smel vyjednáva
o znièení Sodomy, o záchrane Lota.
O tých dvoch muoch z tej trojice sa
potom hovorí ako o anjeloch, take
nepriamo aj ten tretí bol anjel
Hospodinov, sám Boí Syn.
3. A h¾a, Hospodin stál nad ním a riekol: Ja som Hospodin, Boh Abraháma, tvojho otca, a Boh Izáka; zem,
na ktorej leí, dám tebe a tvojmu
semenu. (1M 28,13) Toto sa stalo na
ceste Jakoba k Lábanovi a na mieste,
ktorému Jakob dal meno Bét-el = Dom
Boí. O tejto udalosti Jakob neskorie
rozprával svojim enám takto: A anjel Boí mi riekol vo sne Ja som ten
silný Boh z Bét-ela, kde si pomazal
pamätný kameò  (1M 31,11-13)
Anjel Boí hovorí o sebe ako o silnom Bohu, o tom JHVH, ktorý stál
nad ním, keï leal na kameni.
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4. Anjel Hospodinov sa zjavil Mojiovi
v plameni ohòa z prostriedku kra
(2M 3,2). V celej udalosti èítame, e
tento anjel Hospodinov (JHVH) hovoril
o sebe ako o Bohu (Elohim). Na
Mojiovu iados mu oznámil svoje
meno: Som, ktorý som. Tento Hospodin iiel pred nimi vodne v oblakovom ståpe, aby ich viedol cestou,
a v noci v ohnivom ståpe, aby im
svietil, tak aby mohli ís vodne
i v noci. (2M 13,21) Apotol Pavel
vysvet¾uje, e týmto anjelom Hospodinovým, tou skalou, ktorá ila s nimi (1K 10,4), bol Kristus. Preto smieme s istotou tvrdi, e anjel Hospodinov v Starom zákone bol skutoène
Kristus  Boí Syn pred svojím vtelením. Keï potom èítame v evanjeliu
sedemkrát o tom, ako Pán Jei hovorí o sebe JA SOM , rozumieme,
e je to to meno, o ktorom povedal
kedysi Mojiovi z prostriedku kra.
HOSPODINOV SLUOBNÍK
 MESIÁ IZRAELA
Izaiá vo svojom proroctve, hlavne od 42.
do 53. kapitoly, napísal podrobne o osobe
a diele Mesiáa, Hospodinovho sluobníka. Je to vynikajúce mesiáske proroctvo,
zaoberajúce sa ivotom aj prácou, uèením aj dielom Mesiáa. Je to proroctvo
ve¾kého evanjelistu Starého zákona,
Izaiáa, ktorý predpovedal sedem storoèí
pred príchodom Mesiáa v ¾udskom tele
o Slove, ktoré sa stalo telom (J 1,14).
V 42. kapitole inpirovaný prorok napísal prvé zo tyroch mesiáskych proroctiev, ktoré nazvali biblisti Piesne o Pánovom sluobníkovi4. V kadej z týchto
tyroch piesní je Pánov sluobník predstavený v inom aspekte Jeho sluby:
42,1  9 . . . . . . . Sluobník  Zákonodarca
49,1  13 . . . . . . Sluobník  Prorok
50,4  11 . . . . . . Sluobník  Svedok
52,13  53,12 . . Sluobník  Spasite¾

Prvá pieseò o Pánovom
sluobníkovi (42,1-9)
H¾a, môj sluobník, ktorého podopriem, môj vyvolený, v ktorom má
zá¾ubu moja dua! (42,1) Boh v priebehu krstu v Jordáne a tie na hore premenenia potvrdil to, e má zá¾ubu v Jeiovi,
ktorý je Jeho milovaným Synom. V 40.
kapitole Izaiá napísal o Jánovi Krstite¾ovi
ako o heroldovi, ktorý bude predchádza
Hospodinovho sluobníka, a jeho sluba
bude hlas volajúceho na púti (40,3).
Ale teraz predstavuje samotného Mesiáa, na ktorom spoèinie Duch Hospodinov,
ktorý bude národom vynáa súd a pre
národy prinesie spravodlivos.
Hospodinov sluobník bude tichý,
verný, nedá sa znechuti protivenstvom
a a na ostrovy príde jeho vyuèovanie.
Druhá pieseò o Pánovom
sluobníkovi (49,1-13)
A riekol mi: Ty si môj sluobník, Izraelu, v ktorom sa oslávim. (49,3) Bohom
pomazaný a povolaný Sluobník zaèína
svoje posolstvo výzvou k ostrovom a ïalekým národom. On je povolaný k misii
zahròujúcej celý svet. Bol povolaný od
poèatia v ivote matky (v. 5) a je nazvaný
Izraelom. Je to preto, e Mesiá vyplní úlohu, ktorú izraelský národ nebol schopný
vykona: svet skrze neho má pozna Boha,
ktorého On oslávi takým spôsobom, akým
Izrael zïaleka nebol schopný. Boh poslal
svojho Sluobníka, aby svojím ivotom
a konaním oslávil Boha. Ako ideálny Boh
 Èlovek reprezentujúci národ prinesie
spasenie celému ¾udstvu: pri prvom príchode dokonèí dielo spasenia a pri druhom príchode toto spasenie prinesie poehnanie vetkým národom.
Ústa Mesiáa sú ostré ako meè  to sa
prejavilo v jeho verejnom ivote na zemi,
4

Turkanik H.: Na skrzyd³ach or³a, AREOPAG,
Jastrêbnie Zdrój, 2000.
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ale prejaví sa aj pri druhom príchode (Zj
19,15). Jeho slová poletia ako ostrá strela
 ktorá zasiahne cie¾.
Boh povolal svojho Sluobníka Mesiáa, aby priviedol naspä k Nemu Jakoba (v. 5), aby oslobodil väzòov (v. 9),
vyviedol z tmy tých, ktorí boli v nej zajatí
(v. 9), a aby tak spustoené dedièstvo bolo obnovené. Tí, ktorí boli hladní
a smädní budú obèerstvení, lebo nájdu
pramene vôd.
Asi nemusíme prechádza do evanjelií, aby sme vetky tieto úlohy Mesiáa
videli naplnené v duchovnom zmysle
v osobe Pána Jeia a ktoré sa ete v doslovnom význame naplnia pri Jeho druhom príchode.
Tretia pieseò o Pánovom
sluobníkovi (50,4-11)
Pán Hospodin mi dal jazyk uèených  (50,4) tyrikrát je tu slovo Pán
Hospodin a to rozde¾uje oddiel na tyri
èasti. Vo vetkých Hospodin pomáha
svojmu vernému Sluobníkovi. V prvých
dvoch èastiach Izaiá ukázal, ako Hospodin pripravuje svojho Sluobníka pre
slubu, v druhých dvoch, ako mu Hospodin pomáha v akostiach. Nadstavujem svoj chrbát tým, ktorí ma bijú,
a svoje líca tým, ktorí ma rujú, neskrývam svojej tvári pøed velijakou potupou a pred op¾uvaním. (v. 6) Aké je
nám to blízke pozna tieto stránky v ivote Pána Jeia.
tvrtá pieseò o Pánovom
sluobníkovi (52,13-53,12)
V tejto piesni je reè nielen o utrpení
Sluobníka, ale aj o príèinách, preèo musí
trpie. Táto pieseò je najdlhia, najbohatia a najèastejie citovaná. Hovorí sa
jej Evanjelium v Starom zákone. Ako
Mount Everest je dominujúci nad svetom,
tak 53. kapitola dominuje neporovnate¾ným majestátom nad ostatnými kapito-
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lami, pretoe nám odkrýva tajomstvo
osoby a diela Pána Jeia Krista a vedie
nás na Golgotu.
Do 12. storoèia idia interpretovali 53.
kapitolu z h¾adiska utrpenia Mesiáa, od
12. storoèia idovskí uèenci zaèali toto
proroctvo vzahova na utrpenie národa.
Ale neodpovedali na otázku: Ako Izrael
mohol zomrie za hriechy Izraela? Kto by
mohol poveda, e Izrael je nevinný,
nespáchal hriechy a preto trpel nespravodlivo? Ale Izaiá napísal o nevinnej
Osobe a nie o hrienom národe. Nevinný
Sluobník zomrel za vinných, aby tí
previnilí boli zachránení. Tým nevinným
Sluobníkom je Mesiá, Jei z Nazareta,
Boí Syn, ktorého dielo potvrdzujú Písma
Nového zákona.
V Novom zákone je 66 citátov z proroctva Izaiáa, a z toho 40 pochádza
z 53. kapitoly.
tvrtá pieseò o Pánovom sluobníkovi
sa skladá z 5 strof po 3 veroch:
1. strofa: vyvýenos
okujúci sluobník (52,13-15)
2. strofa: poníenie
trpiaci sluobník (53,1-3)
3. strofa: zadosuèinenie
zranený sluobník (53,4-6)
4. strofa: zavrhnutie
mlèiaci sluobník (53,7-9)
5. strofa: oslávenie
triumfujúci sluobník (53,10-12)

V prvej strofe hovorí Boh, v druhej prorok, v tretej ¾ud, v tvrtej prorok, v piatej
opä Boh.
V tejto úasnej piesni o Pánovom
sluobníkovi, korune vetkých mesiáskych proroctiev, je Pán Jei vetkým:
Bohom i Èlovekom, Najvyím kòazom,
Oltárom i obetným Baránkom. Je bezbrannou obeou aj víazným vládcom,
bezmocným sluobníkom aj suverénnym
krá¾om, ktorý uèiniac si skrze samého
seba oèistenie od naich hriechov,
posadil sa po pravici Velièenstva na
výsostiach (d 1,3).
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Záver:
Takto by sme mohli prechádza celým
Starým zákonom a vade nachádza priame slová, obrazy, symboly a typy na Mesiáa, náho Pána. On je Ten, pred ktorým
sa skláòame jako pred naím Spasite¾om
a Pánom, ktorý Bol, ktorý Je a ktorý Príde.

H. A. Cameron

èasopis KRESAN, roèník I., apríl 1948, è. 4.

ZLOREÈENÝ OD BOHA
5M 21,22-23

V týchto veroch je vypísaný najvyí
trest za najväèie hriechy èloveka.
V predchádzajúcom príkaze Boh stanovil
pre spurného syna , ktorý bol ráè a pijan,
smr ukameòovaním. Tento spôsob popravy bol urèený aj za iné hriechy a vykonával sa a do tefanovej smrti.
V Biblii nachádzame rad ¾udí, ktorí
skonèili na ibenici pre zloèiny. Takí boli aj
piati amorejskí králi. Èoho sa dopustili?
Modlárstva. Vzdávali boskú èes inému,
ako samotnému Bohu a pritom páchali aj
iné ohavnosti - vrady, chlipnos a iné
diabolské orgie. Za tieto hriechy im Boh
hrozil súdom po celé stároèia. No oni
v nich pokraèovali a pohàdali Bohom.
Koneène naplnili mieru neprávostí a Boia trpezlivos uvo¾nila miesto Boej
spravodlivosti. Museli vypi kalich, ktorý
naplnili. Ich telá viseli na dreve a do
západu slnka ako pripomienka slov:
Èlovek mnoho ráz karhaný zatvrdzuje
svoju iju; bude rýchlo skrúený a nebude lieku. (Pr 29,1) Tvrdohlavý, vzdorovitý èlovek musí pozna, e sa alebo
poddá Bohu, alebo bude skrúený. Buï
sa poddá Boej milosti, alebo úderu
Boej spravodlivosti.
Ïalím je Achitofel  typický obraz
zradcu a prorocký predobraz Judáa.
Achitofel bol ve¾kým èlovekom v Dávidových èasoch. Bol azda najchytrejím

muom v krá¾ovstve. Keï niekto potreboval radu, hneï bol poslaný za Achitofelom. Nebolo potrebné ís k najvyiemu
kòazovi, ktorý nosil v náprsníku súdu
Urím a Thumím /svetlo a dokonalos ; (Ex
28,30), ani sa obráti k Zákonu a jeho
svedectvu, na vetko staèil Achitofel,
ktorý bol pre mnohých viac ako Boie
slovo. Boli to zlé èasy v Izraeli. Sprisahanie, povstanie, veobecná rebélia proti
Dávidovi. Len málo chýbalo, aby priiel
o ivot a Absalom by sa zmocnil jeho
trónu. Dávid sa zachránil útekom z Jeruzalema za Jordán, kam sa utiahol so svojimi vernými. Absalom potreboval poradi
a preto poslal po Achitofela. Ten priiel
a dal sa cele do Absalomovej sluby.
Poradil mu, aby zvolal ¾ud do boja a ihneï
prenasledoval a znièil Dávida. Kocky boli
vrhnuté. Absalom zaèal vojnu proti otcovi
Dávidovi. Keby sa táto Achitofelova rada
vykonala, bol by to Dávidov koniec. V Jeruzaleme bol vak Dávidov verný priate¾
Chúai, ktorý bol aspoò tak múdry ako
Achitofel a Absalom. Toho si zavolal
Absalom, aby potvrdil Achitofelovu radu.
Chúai z lojality k Dávidovi, oddialil uskutoènenie Achitofelovho plánu. Na púti,
za Jordánom, Dávid volal k Bohu:
Obrá, prosím, Hospodine, radu Achitofelovu na bláznovstvo! (2S 15,31)
A v Jeruzaleme Boh odpovedá na jeho
modlitbu. Chuaiho rada bola prijatá
a Achitofelova zruená. Keï sa o tom
dozvedel Achitofel, odiiel z Jeruzalema
do svojho mesta, dal patrièné príkazy,
usporiadal svoj dom a obesil sa. Bola to
síce samovrada, ale i Boie zloreèenstvo za to, e zradil Boieho pomazaného
a dal Absalomovi najhoriu monú radu.
I dnes nesú v sebe mnohé rady známku
pekla. Achitofel bol zruèný nástroj v ruke
satana a znièil seba i Absaloma. Keï
povedie slepý slepého, obaja padnú
do jamy. (Mt 15,14)
A èo Absalom, najob¾úbenejí èlovek
v Izraeli? Uchvátil srdcia ¾udu tým, e ich
bozkával a s¾uboval im, èo by on vykonal,
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keby bol krá¾om. Takto odcudzoval ¾ud od
krá¾a Dávida. A výsledok? Povstanie, obèianska vojna, v ktorej zahynuli tisícky
¾udí. A koniec? V rozhodujúcom boji bol
aj Absalom obesený za svoje vlastné
vlasy na dube. O chví¾u nato priiel k nemu Joáb, velite¾ Dávidovho vojska, a prebodol ho tromi kopijami. Absalomove
màtve telo sòali zo stromu, vhodili do jamy
a zahádzali hàbou kamenia. Za èo? Pretoe sa dopustil bratovrady a bol by
zavradil aj vlastného otca, aby sa zmocnil jeho trónu. Po mnohej milosti, ktorej sa
mu dostávalo od Boha i od Dávida, jeho
otca, sa stal obeou vlastnej pýchy,
závisti, váni a vrady. Preto bol obesený
na strome  zloreèený od Boha.
Pozrime teraz na Hámana, jedného
z najväèích nepriate¾ov Izraela. Èoho sa
ten dopustil? Chcel znièi celá národ.
Háman bol Hitlerom svojej doby. Kniha
Ester nám hovorí o jeho hroznom úklade
a o tom, ako bol zmarený. Hoci sa v celej
knihe Ester nemenuje meno Boie, boli
by sme slepí, keby sme v nej nevideli
Jeho ruku. A koniec? Na ibenici, ktorú
nechal Háman postavi pre Mardochea,
najväèieho ida tých èias, odvisol on
i jeho desa synov. Zloreèený od Boha.
Tu sa naplnila Boia hrozba: A poehnám tých, ktorí tebe ehnajú a tých,
ktorí tebe zloreèia, prek¾ajem. (1M 12,3)
Izrael je i dnes milý Bohu pre otcov!
Koneène najväèí zradca Judá, ktorého meno je azda najpohàdanejím menom na svete. Judá bol jeden z dvanástich, ktorý vak zradil svojho Majstra za
tridsa strieborných a vydal ho do rúk nepriate¾ov. Potom, prenasledovaný svojím
svedomím, odchádza na zakúpené pole
a obesí sa. Zhreil som, zradiac nevinnú
krv. A povrhnúc strieborné v chráme
iiel preè a odíduc, obesil sa. (Mt 27,4-5)
Zakonèil svoj ivot a odiiel na svoje
miesto. U dávno predtým znelo Boie slovo: Èlovek, obaený ¾udskou krvou, uteká a do jamy; nech ho nepodporia!
(Pr 28,17) Obesený  zloreèený od Boha.
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Teraz ete pozrime na tri kríe, na
ktorých visia tri obete. Pri tomto poh¾ade
nám znovu znejú slová Hodný smrti!,
Povesený na dreve a Zloreèený od
Boha. Dvaja z nich trpia za svoje zloèiny.
Tí boli odsúdení spravodlivo. Stoja na
prahu veènosti, èoskoro sa dostanú do
pekelnej jamy. Èím sa zamestnávajú vo
svojich posledných chví¾ach? Posmievajú
sa Tomu uprostred, ktorý i keï Mu zloreèili, nezloreèil. Jeden z nich sa nad tým
pozastavil, lebo ete nevidel èloveka,
ktorý by sa takto zachoval voèi tým, èo
mu zloreèia. Pozrel sa na nadpis nad jeho
hlavou a èítal: Jei nazaretský, krá¾
idov. Tak toto je ten Jei, priate¾ colníkov a hrienikov, o ktorom u to¾ko poèul. Pozrel na Pána, a z poníeného srdca
Mu vyznal svoju vieru. v Neho. A výsledok? V ten deò bol s Kristom v raji. Bol
vytrhnutý ako pochodeò z ohòa. U nie je
zloreèený od Boha, ale poehnaný. Druhý zloèinec sa posmieval a do konca.
Zbavil sa tak i poslednej príleitosti dosiahnu spasenie. Preto zomiera ako zloreèený od Boha.
Potom u celý súd dopadá len na
Jedného z nich, ktorý visí na kríi. On je
ten zloreèený Boí. Nie nadarmo hovorí
Zákon o tomto Jeho utrpení: Èo do slova, ktoré poslal Boh synom Izraelovým, zvestujúc pokoj skrze Jeia
Krista  a On je Pánom vetkého, o Jeiovi u Nazareta, ako Ho pomazal Boh
Svätým Duchom a mocou, ktorý preiel zem dobre èiniac a uzdravujúc
vetkých, ktorí boli premoení od diabla a draní v jeho moci, preto, e Boh
bol s Ním..., ktorého i zabili, povesiac
Ho na drevo. (Sk 10,36-39)
Aký hrozný to protiklad! Aký paradox!
Ten, ktorý chodil èiniac dobro, univerzálny
dobrodinca, obvinený je pred svojím
národom ako zloèinec a zaradený medzi
piestupníkov Zákona. Aké tajomstvo!
No viac ne to. On, poehnaný Boí, stáva sa zloreèenstvom. Pán vetkého je
povesený na drevo kría a zabitý. Kniea
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ivota zabité, Pán slávy ukriovaný. H¾a,
toto je tajomstvo tajomstiev. Aká bola Jeho vina? Bol azda modlár ako Amorejci?
Nie! On, keï bol pokúaný od satana,
aby sa poklonil niekomu inému ako
Bohu, povedal: Odídi satane, lebo je
napísané: Pánovi svojmu Bohu sa
bude klaòa. Bol snáï buriè ako
Absalom? Nie! On kázal idom, aby dávali daò cisárovi. Èi sa domáhal trónu?
Jemu trón právom náleal. On bol
Bohom od veènosti. Èi chcel ako Háman
vyhubi národ? Nie! On iiel zomrie za
ten národ.
Preèo teda visel na kríi? Poèujme, èo
o tom hovorí Svätý Duch: Lebo je napísané, e zloreèený je kadý, kto nezostáva vo vetkom, èo je napísané
v knihe zákona, aby to èinil. (G 3,10)
H¾a, tu je zdôraznená univerzálnos viny
a trest za òu. idia i pohania sú jednako
vinní, vetci sú pod jedným zloreèenstvom. Preèo nám nechal napísa o tomto univerzálnom odsúdení? Aby nám hneï
na to oznámil, ako toto zloreèenstvo

môe by z nás odñaté a ako môeme
namiesto neho dosiahnu poehnanie.
H¾a, takto poznávame tajomstvo utrpenia
Pána Jeia. Kristus nás vykúpil zo
zloreèenstva zákona tým, e sa bol
sám stal zloreèenstvom za nás, lebo je
napísané: Zloreèený kadý, kto visí na
dreve. (G 3,13) Takto svedèil o Pánovi
Zákon a proroci.
Jeho sudcovia Pilát a Heródes vyniesli rozsudok, e neurobil niè zlé, niè
hodné smrti. Predsa vak podstúpil smr
a zloreèenstvo. On bol zástupca tých, èo
boli pod zloreèenstvom. On sa stal zloreèenstvom pre nás. On bol uèinený
hriechom, aby nám odpustil hriechy.
Uèiniac pokoj skrze krv jeho kría,
necháva Boh zvestova pokoj skrze
Jeia Krista, ktorý je Pánom vetkého.
Slávne evanjelium! Milostivé prehlásenie o odpustení, pokoji, spasení a veènom ivote. Preto aj my voláme: Hoden
je Baránok, ten zabitý, vzia moc
a bohatstvo a múdros a vládu a èes
a slávu a dobroreèenie. (Zj 5,12)

Zotrvávali na modlitbách

D. H. Dolman

Úvahy o modlitbe.

Modlitebný ivot veriacich

PODIVUHODNÉ ZAS¼ÚBENIA

A raz budeme u svojho Spasite¾a
v nebi a budeme pozera na svoj
uplynulý ivot na zemi,
zachvejeme sa bázòou nad tým,
ako málo èasu sme venovali
modlitbám.
V posledných rozhovoroch s uèeníkmi a pred
svojou ve¾kòaskou modlitbou (J 17,1-26)
ako by sa Pán Jei znovu a znovu pýtal:
Aké je vae prianie, po èom túi vae
srdce, o èo iadate? I keby to bolo celé

moje krá¾ovstvo, dám vám. Veríme tomu?
Iste by sme tomu mali veri, keby sme len boli
schopní veri svojej Biblii. Stíme sa teraz na
chví¾u a zamyslime sa nad jedným z týchto
zas¾úbení, ktoré ná Pán mnoho ráz opakoval. Keby sme ho èítali prvý raz, snáï by sa
nám zdalo priamo neuverite¾né. Z úst obyèajného smrte¾níka by znelo ako nemonos.
Ale tu hovorí Pán nebies a zeme a vyslovuje
toto zas¾úbenie v najslávnostnejí okamih
svojho ivota. Je to v podveèer jeho utrpení a
smrti a preto je i slovom na rozlúèku. Ó, poèuj
ho a prijmi do svojho srdca.
Ameò. Ameò vám hovorím, e ten, kto
verí vo mòa, skutky, ktoré ja èiním, bude aj
on èini a ete aj väèie ako tie bude èini,
lebo ja idem k svojmu Otcovi. A èoko¾vek
budete prosi v mojom mene, uèiním to,
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aby bol Otec oslávený v synovi. Keï
budete nieèo prosi v mojom mene, ja
uèiním. (J 14,12-14)
Môu by zrete¾nejie a jasnejie
slová ako tieto? Dal niekto takúto ponuku? Ako asi boli prekvapení uèeníci týmito slovami! Urèite sotva verili svojim
uiam. Toto zas¾úbenia vak platí aj pre
nás, pre teba a pre mòa!
Aby nedolo k pochybnostiam, Pán ho
opakuje nieko¾kokrát. Áno, Svätý Duch
nariaïuje apotolovi Jánovi zaznamena
tie isté slová ete raz: Ak zostanete vo
mne a moje slová ak zostanú vo vás,
vtedy si proste èoko¾vek chcete a stane sa vám. Tým je oslávený môj Otec,
aby ste niesli mnoho ovocia a boli
mojimi uèeníkmi. (J 15,8-9)
Pán kladie svojim uèeníkom na srdce,
aby Jeho príkaz PROSTE skutoène poslúchli. Dokonca zdôrazòuje, e poslunos Jeho prikázaniam je dokaz, e sme
skutoène Jeho priate¾mi (J 15,14). Preto
opakuje ete raz: A toho dòa sa ma u
nebudete pýta na niè. Ameò, ameò
vám hovorím, e vetko, za èoko¾vek
by ste prosili Otca v mojom mene, dá
vám. Dosia¾ ste za niè neprosili v mojom mene; proste a dostanete, aby vaa rados bola naplnená. (J 16,23-24)
Nikdy predtým nekládol ná Pán na
iadne zo svojich prikázaní taký ve¾ký dôraz. Nikdy. Toto predivné zas¾úbenie nám
opakuje eskrát. eskrát nás Majster
pobáda, aby sme prosili v Jeho mene, za
èoko¾vek chceme. Je to najväèie a najpodivuhodnejie zas¾úbenie, aké kedy
bolo dané Boiemu ¾udu. Väèina veriacich sa vak týmto zas¾úbením nezaoberá, nevenuje mu pozornos, ktorá mu
patrí. Mimoriadny dosah tohto zas¾úbenia
by nás mal premôc, skloni k pokore,
zvlá keï vieme, e On ...môe uèini
nad vetko, nesmierne viac ne prosíme alebo rozumieme, pod¾a moci,
ktorá pôsobí v nás... (Ef 3,20)
Preto dáva ná milovaný Pán ete raz,
naposledy, svoje zas¾úbenie, ne Jeho
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pery vyslovia na kríi Je dokonané!
a ne zmåknu: Toho dòa budete prosi
v mojom mene a nehovorím vám, e ja
budem za vás iada Otca, lebo sám
Otec vás má rád, pretoe ste vy mòa
mali radi a uverili ste, e som ja vyiel
od Boha. (J 16,26-27)
Mnoho sa v zboroch kázalo a premý¾alo nad siedmymi slovami z kría. Je
to istotne správne. Ale premý¾ali sme
niekedy aspoò hodinku o tejto sedemnásobnej výzve Pána Jeia k modlitbám?
On teraz sedí na Svojom tróne v nebesiach a vzahuje k nám ezlo svojej nièím
neobmedzenej moci. Vztiahneme aj my
k Nemu svoje prázdne ruky a vylejeme
pred Ním úprimnú túbu svojho srdca?
On nás nabáda, ba viac, prosí, aby sme
nabrali z plnosti Jeho pokladov. Túi po
tom, aby nás mohol obdarova pod¾a bohatstva svojej slávy, aby sme boli zmocnení vo svojom vnútornom ivote pôsobením Jeho moci. Vysvet¾uje nám, e naa
sila a ovocie náho ivota závisia na naich modlitbách. Pripomína nám, e dokonca aj naa rados má svoj zdroj vo
vypoèutých modlitbách. (J 16,24) A napriek
tomu nás diabol dokáe nato¾ko oklama,
e modlitbu zanedbávame, e chceme
svojim vlastným úsilím dokáza viac,
ne modlitbami a jednaním s ¾uïmi viac,
ne príhovornou modlitbou za nich.
Je takmer nepochopite¾né, e táto sedemnásobná Pánova výzva k modlitbám,
toto sedemnásobné zas¾úbenie berú tak
málo váne tí, èo sa volajú Jeho nasledovníci, priatelia a uèeníci. Ako sa môeme vôbec odvái pracova v Boom
krá¾ovstve bez práce na kolenách?!?
Nedávno mi napísal jeden uèite¾ nede¾nej
besiedky: Ete nikdy som nezail vypoèutie svojich modlitieb. Ale preèo? Èi Pán
klame? Alebo nie je spo¾ahlivý, nie je dôveryhodný? Èi Jeho zas¾úbenie u dnes
neplatí? Nemyslí snáï váne to, èo hovorí? Mono, e tieto riadky budú èíta mnohí, ktorí zmý¾ajú v skrytosti srdca podobne, ako onen uèite¾. Payson má pravdu,
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keï hovorí: Ak chceme mnoho vykona
pre svojho Pána, musíme si od Neho
mnoho vyprosi. Musíme sa sta opravdivými modlitebníkmi. Ak nae modlitby
zostávajú bez odpovedi (èo nemusí znamena, e prosby neboli vypoèuté!),
potom príèina je jedine v nás samotných,
nikdy nie v naom Bohu. Pán Boh rád
vypoèúva nae modlitby a zaruèil nám
svojim nezmenite¾ným slovom, e na ne
chce odpoveda.
Spolupracovníci na Pánovej vinici!
Nemono pochybova o tom, e je to
jasné elanie náho Pána, aby sme sa
modlili, áno, mnoho sa modlili. Veï On
hovorí, e tým oslavujeme Boha. Niè nie
je nedosiahnute¾né modlitbou, èo by nebolo z Boej vôle a my predsa nechceme
niè, èo by bolo proti Jeho svätej vôli.
Neodváili by sme sa poveda, e slová Pána Jeia nie sú pravdivé. Veï On
sám seba nazval cestou  pravdou  ivotom, a predsa sa zdá, e v Jeho slovo
verí málo kresanov. Èo nás zdruje od
modlitby? Èo nám bráni sa modli? Èo
zatvára nae pery? Èo nám bráni da
modlitbe predné miesto? Pochybujeme
snáï o Boej láske? Nedopusme nikdy
také pochybnosti, takú nedôveru! Nebuïme trstinou, ktorá sa kláti vo vetre! Sám
Otec vás má rád  tak hovorí Syn veriacim v Jeho meno dnes a hlásal to svojim uèeníkom za svojho ivota tu na zemi,
keï ich pobádal k modlitbe. Pochybujeme
snáï o Jeho moci? Veï On povedal:
Daná mi je kadá moc na nebi i na zemi. A tak iïte, èiòte uèeníkmi vetky
národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha uèiac ich zachováva vetko, èoko¾vek som vám prikázal. A h¾a, ja som s vami po vetky
dni a do skonania sveta. (Mt 28,1820) A predsa mnohí Jeho nasledovníci
povaujú modlitbu za úplne nedôleitú.
Iste by to nepriznali, ale ich ivot hovorí
dôraznejie ne ich slová.

Mono, e sa bojíme vzia Boha za
slovo a skúsi Ho. On sám nás vak k tomu nabáda: Doneste celý desiatok do
domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome, a noe ma potom skúste
v tom, hovorí Hospodin Zástupov, èi vám
nepootváram nebeských prieduchov
a nevylejem vám poehnanie a prehojne. (Mal 3,10) Ak nám teda Boh dáva svoje zas¾úbenie, povedzme odváne s apotolom Pavlom: ...veríme Bohu, e bude
tak, ako mi bolo hovorené. (Sk 27,25)
Môeme sa dnes sta modlitebníkmi,
ak nimi doteraz nie sme. Neodkladajme
rozhodnutie na príhodnejí èas. Boh chce,
aby sme sa modlili. Ná Spasite¾ si elá,
aby sme sa ja i ty modlili. Potrebuje nae
modlitby. To¾ko  ba vetko!  záleí na
naich modlitbách: sú spojkou medzi nebom a zemou. Preèo teda váhame? Polome si na kolenách otázku: Keby sa
nikto na celom svete nemodlil viac a vrúcnejie ako ja za záchranu hrienikov, ko¾ko ¾udí by sa obrátilo vplyvom modlitby
k Bohu? Strávime aspoò desa minút denne na kolenách v modlitbe Bohu? Je to príli málo, keï si uvedomíme, e modlitbou
môeme získa celé nebeské krá¾ovstvo!
Desa minút  malièký úsek náho èasu, v
ktorom sa máme chopi Boha". (Iz 64,7)
A nadto potom  èi je to skutoèná
modlitba, keï iba tak odriekame svoje
prosby, svoje modlitby, denne opakujeme
slová, vety a iadosti, z ktorých mnohé
pre nás u úplne stratili obsah a význam
a pri ktorých blúdia nae mylienky ktovie
kde? Keby Pán Boh vypoèul nau modlitbu, ktorú sme ráno odriekali, postrehli by
sme to vôbec? Spomenieme si vôbec cez
deò ete, za èo sme ráno prosili?
On vypoèúva. Dal nám záruku
v svojom slove. Odpovedá
na kadú modlitbu viery. My
vak máme naèúva, otvori svoje
srdce, svoju myse¾, svoje vnútro
pre tichý vánok Boej milosti.

