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...káte evanjelium kadému stvoreniu!
Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený;
a kto neuverí, bude odsúdený. (Mk 16,15-16)
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ÚVOD
Ako je to s krstom?
Milí èitatelia, u ste sa niekedy váne
zamysleli nad otázkou krstu? Je krst bránou do neba? Môe tento obrad oèisti
svedomie od hriechov? Ak áno, logicky
sa pýtame, ako môe voda, ktorou sa
kropí telo alebo do ktorej je pri akte krstu
telo pohrúené a z vody vynorené, preniknú dovnútra èloveka a oèisti ho od
hriechov? A naèo bola potom potrebná
smr Pána Jeia, ak je pre spásu due
dostatoèný samotný krst? Ako sa dozvieme pravdu a z akého zdroja?
Toto sú naliehavé otázky, na ktoré
budeme h¾ada Boiu odpoveï v Biblii.
Veï ko¾ko úprimne veriacich v spásonosnú moc krstu pravdu o krste z Písma
nepozná. Plne dôverujú slovám svojich
duchovných  èo je chvályhodný postoj
srdca  a preto sa nikdy hlbie touto
otázkou nezaoberali  èo je odsúdeniahodná ¾ahostajnos, ak ide o veènú spásu
a veèné zahynutie due. Dôveruj ale preveruj. Ak platí toto pravidlo v oblasti riadenia ¾udských zdrojov v pracovno-právnom
vzahu, o èo viac platí v oblasti poznania duchovných právd, ktoré rozhodujú
o veènosti. Kadý duchovný vodca, ktorému záleí na spasení jeho oveèiek, ich
vedie k tomu, aby si z Písma overovali
pravdy, ktorým ich uèí. Takým bol apotol

Pavol, ktorý kázal v meste Berea v synagóge idom Boiu cestu spasenia a títo
...prijali jeho slovo s celou ochotou
a skúmali Písma, èi je to tak. (Skutky
17. kapitola 11. ver)
Uèenie o spáse prostredníctvom krstu
nenájdeme v slovách Boieho Syna a ani
v jednom liste apotolov.
Uvediem slová Pána Jeia a citácie
apotola Petra na tému spasenie:
PÁN JEI UÈIL NASLEDOVNE:
Èiòte pokánie a verte v evanjelium!
(Evanjelium Markovo 1. kapitola 15. ver)
Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude
spasený, kto neuverí, bude
odsúdený. (Evanjelium Markovo
16. kapitola 16. ver)
To je uèenie Kristovo o spasení a krste.
V òom sú urèené nasledovné kroky, ktoré
vedú ku spaseniu alebo odsúdeniu:
1. Pokánie
2. Viera v evanjelium a spasenie
3. Krst
Viera jedine v krst  bez pokánia a viery
v evanjelium  konèí vo veènom odsúdení. Kto neverí, bude odsúdený. Pokánie a viera sa týkajú vnútra èloveka a jeho
oèistenia evanjeliom, krst sa týka tela
a zverejnenia toho, èo sa stalo vo vnútri
èloveka po pokání a uverení v Pána Jeia Krista. Vnorením tela sa vyznáva podiel viery na smrti Pána Jeia Krista,
vynorením z vody sa vyznáva úèas viery
na vzkriesení Pána Jeia Krista a Jeho
svätom ivote. Krst bez predchádzajúceho pokánia a viery v evanjelium je úplne
nezmyselný akt. Jediné, èo sa takým
krstom dosiahne, je umytie tela. Takým je
krst nemluvniatok, ktoré ete nemôu
ani èini pokánie, ani veri a preto ak zomrú, idú do neba i bez krstu. Takým je
krst dospelých, ktorí síce boli pokrstení, ale
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hoci boli schopní, neurobili pokánie zo
svojich zlých skutkov a neuverili Boiemu
evanjeliu. Slová Pána Jeia nenechávajú nikoho v pochybnosti, ako to s pokrstenými bez pokánia a viery napokon
skonèí  kto neuverí bude odsúdený.
APOTOL
APOTOL PETER UÈIL
O SPASENÍ
SPASENÍ NASLEDOVNÉ:
...vediac, e nie poruite¾nými
vecami, striebrom alebo zlatom ste
vykúpení z márneho obcovania,
podaného otcami, ale drahocennou
krvou ako bezvadného a nepokvrneného Baránka, Krista.
(1. list Petra, 1. kapitola, 18.-19. ver).
Krvou Pána Jeia je oèistené
¾udské svedomie. Nie krstom.
...znova splodení súc nie
z poruite¾ného semena, ale
z neporuite¾ného, ivým slovom
Boha a zostávajúcim na veky.
(1. list Petra, 1. kapitola, 23. ver.)
Slovom Boím je umyté ¾udské
vnútro, ktoré ho vierou prijíma.
Nie krstom.

Apotol Peter nekonal misijné cesty po
svete s cie¾om krstom pokresanova pohanov. Chodil a kázal evanjelium.
A tým, ktorých Svätý Duch usvedèil z nevery a pýtali sa èo majú urobi, aby boli
spasení hovoril: Èiòte pokánie... A tí, èo
ochotne prijali slovo, dali sa pokrsti.
(Skutky 2. kapitola 38. a 41. ver)
Také je miesto krstu. Nasleduje po
pokání a viere v evanjelium.
Apotoli Pána Jeia Krista nikdy nepokrstili èloveka, ktorý by neèinil pokánie
a neprijal Pána Jeia za svojho Spasite¾a a Pána. Len èítajte, milí èitatelia,
Písmo a neuspokojte sa s púhym krstom
bez pokánia a viery v Pána Jeia. Pretoe výrok Pána Jeia je jednoznaèný:
Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, kto
neuverí, bude odsúdený. Pokorte sa pred
svojim Spasite¾om a vyznajte Mu svoje
hriechy. Prijmite odpustenie svojich hriechov zo smrti Pána Jeia a Jeho preliatej krvi. Prijmite Ho ako svojho Pána, ktorý vstal z màtvych pre vae ospravedlnenie. To je obsah evanjelia  radostného
posolstva Boha hrienikom.
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

KRST
Podnetom k napísaniu tejto úvahy mi boli
mylienky z knioèky Uver a daj sa pokrsti
od Victora Jacka a zo spisu brata Køesinu
Pøíme stezky pro dítky Boí, ktoré vetkým
èitate¾om doporuèujem.

A tak tí, ktorí ochotne prijali slovo,
dali sa pokrsti a pripojilo sa toho dòa
okolo troch tisícov duí. (Sk 2,41)

1. Sta sa kresanom,
2. da sa pokrsti,
3. i kresanský ivot,
taká je správna postupnos pod¾a
Boieho slova. Prvý krok je sta sa
kresanom. Ani krst, ani kresanský
spôsob ivota, nemôu urobi
z hrienika sväté Boie diea,
kresana  nasledovníka Krista.
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Ako sa sta kresanom?
Z obsahu kázne apotola Petra, z ktorej
pochádza citovaný ver, vyplýva, e
Svätý Duch v nej predostrel k uvereniu
idom nasledovné pravdy, aby sa stali
kresanmi.
Pravdu o:
1. Osobe Pána Jeia  je to Boí
Syn, s¾úbený Mesiá-Kristus (Sk 2,22)
2. Jeho smrti  zomrel pod¾a Boieho
plánu kvôli odpusteniu hriechov
(Sk 2,23.38)
3. Jeho vzkriesení  Boh vzkriesil
svojho Syna, ON IJE (Sk 2,24.32)
4. Jeho vyvýení  Boh posadil vzkrieseného Syna po svojej pravici a tým
ustanovil za Pána neba i zeme, ktorý
príde na tento svet opä, v Bohom
urèený èas, aby súdil svet a prevzal
nad ním vládu (Sk 2,33-35)
Pokánie a viera
Vimnime si aký úèinok mali tieto pravdy
na tých, ktorí ochotne prijali toto slovo.
Èítame, e boli hlboko dojatí, a do srdca. (Sk 2,37) Èím? Tým, e neverili v Neho! Kým dovtedy ili v presvedèení, e
Jei nebol Boím Synom, pod dôkazmi
Písma poznali, e v nevere a nevedomosti zavrhli Boieho Syna, svojho Mesiáa a Pána. Ich srdce osvietené pravdou stálo pred Ním vo vine nevery. Neverili a preto Ho vzali a rukou bezboných
pripli na krí a zavradili. Pravda evanjelia osvietila ich vnútro a nala neveru
Bohu, ktorý povedal, e Jei je Jeho
Syn.
Poznali pravdu o vine oproti samému
Bohu a boli òou v håbke svojich sàdc
dojatí. Neh¾adali výhovorku, ale nápravu
pred Bohom: Èo máme robi? (Sk 2,37)
A èo im hovorí apotol Peter? Predpisuje im púte, modlitby za trest? Poaduje od nich nejaký skutok nápravy?
Nie! Hovorí im, èo od nich èaká Boh:
Èiòte pokánie a nech sa pokrstí jeden
kadý z vás na meno Jeia Krista na
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odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. (Sk 2,38)
Jediné èo môe da hrienik Bohu za
svoje hriechy je pokánie. Boh dáva hrienikovi to, èo si on sám nemôe zaslúi 
 odpustenie hriechov a veèný ivot.
Ako sa sta kresanom? Z uvedeného
príkladu v Písme sa uèíme, e kresanom
sa stávame po pokání a viere v evanjelium. Oboje je vyvolané kázaným evanjeliom a usvedèením Svätého Ducha z hriechu, spravodlivosti a súdu. Takto si Pán
povoláva hrienikov do svojho krá¾ovstva
od Letníc a podnes.
Kto sa krstí
A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrsti a pripojilo sa toho
dòa okolo troch tisícov duí. (Sk 2,41)
Z týchto slov je úplne zrete¾né jedno:
Pokrsti sa dali tí, ktorí uverili v Pána
Jeia Krista. Krst nasledoval potom, èo
sa stali kresanmi  nasledovníkmi Krista.
To  dali sa pokrsti  vymedzuje okruh
krstených. Sú to tí, ktorí uverili a prejavujú svoju vô¾u pokrsti sa. Preto je nezmyselný ako krst neveriacich, ktorí dúfajú, e
pokropením vodou sa stanú kresanmi,
tak aj krst nemluvniatok, ktoré nemôu
uveri a prejavi slobodnú vô¾u.
Význam pojmu krst
Slovo krst pochádza z gréckeho baptizo
a znamená pohrúi, ponori, potopi.
Slovo krst nie je odvodené od mena
Kristus.
História spôsobu krstu
Uvediem nieko¾ko citátov z kniky Pøímé
stezky pro dítky Boí od brata Køesinu:
Reformátor Kalvín hovorí: Slovo
krsti znamená pohrúi do vody a spôsob pohrúenia do vody bol zachovávaný
cirkvou od starodávna.
John Wesley vo výklade 6. kapitoly
listu Rimanom píe: Tu hovorí Písmo
o starovekom spôsobe krstu ponorením
do vody.
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Dr. Stanley, Westminsterský dekan
vo svojom pojednaní o krste v Nineteen
Century prehlasuje, e po celých 13 storoèí sa najviac pouíval krst, o ktorom
èítame v Novom zákone a ktorý plne vystihuje význam slova krsti, take tí,
ktorí sa dali pokrsti, boli potopení, èie
ponorení do vody, a e krst pokropením
bol celou cirkvou za starodávna zavrhovaný (s výnimkou prípadov krstu na
smrte¾nej posteli alebo naliehavej potreby) a nebol za krst vôbec pokladaný.
Dr. Whitby z anglikánskej cirkvi píe:
Pohrúenie do vody bolo zbone zachovávané medzi kresanmi a do 13. storoèia a bolo potvrdené nespoèetnými
dôkazmi, take nemôem inak ako
¾utova chorobné snahy mnohých, ktorí
by mu chceli odporova.
Dr. Martin Luther napísal: elal by
som si, aby tí, èo sú krstení, boli úpne
pohrúení do vody v súhlase s Písmom
aj významom toho úkonu.
Zmysel krstu
Krst nasleduje a po uverení v Pána
Jeia. Toto je dôleitý princíp, pretoe
krst vyjadruje osobnú vieru v Pána
Jeia. Bez viery je krst bezvýznamný
akt. Preto kadý, kto aj bol krstený ako
diea, z biblického h¾adiska pokrstený
nebol. Strach, ktorý je medzi ¾uïmi
rozírený vïaka nebiblickému uèeniu,
e krstom sa z dieaa stane èlen Cirkvi
a kresan, kým nepokrstené diea je
pohanèa, je z h¾adiska Písma úplne neopodstatnený. Krst nemôe spôsobi
spasenie a nie je prostriedok spasenia.
Vetci, ktorí dúfajú v spásonosnú moc
cirkevného krstu a neuverili v Pána Jeia, budú veène zatratení. Lebo je napísané: Milosou ste spasení, skrze
vieru... (Ef 2,8) a nie krstom! Krst bez
osobnej viery krsteného je vstupenkou
do cirkevnej organizácie na zemi a veèného zahynutia. Dverami, ktorými sa vstupuje do Cirkvi Pána Jeia Krista a neba,
je Pán Jei a nie krst. Ja som dvere.

KRESAN
Ak niekto vojde cezo mòa, bude
zachránený... (J 10,9) Ja som cesta
pravda i ivot a nikto nepríde k Otcovi,
len skrze mòa. (J 14,6) Z týchto slov
Pána Jeia vyplýva jednoznaène, e
krstom sa nevchádza do neba a k Otcovi.
Milí èitatelia, prosím Vás
na mieste Pána Jeia, aby ste sa
kvôli veènej spáse svojej due
neuspokojili lou, e krstom ste
sa stali kresanmi!
Uverte v Pána Jeia, prijmite Ho za svojho Spasite¾a. To je jediná podmienka
spasenia hrienikov. Pretoe je napísané
a toto je pravda ...kto neuverí bude
odsúdený. (Mk 16,16) Ale vetkým,
ktorí ho prijali, dal právo a moc sta sa
demi Boími, tým, ktorí veria v Jeho
meno. (J 1,12)
Biblický krst sa nevykonáva pokropením, ale ponorením. Krst ponorením
prebieha v dvoch fázach  ponorením do
vody a vynorením z vody. Takto je krst
obrazom smrti a zmàtvychvstania. Ponorením pokrstený vyznáva, e bol vnorený 
 vkrstený v smr Pána Jeia a spolu
s Ním pochovaný. A vynorením, e spolu
s Ním vstal z màtvych.
Pokrstený takto vyznáva, e v krste
odumrel s Kristom a spolu s Ním vstal
k ivotu pod panstvom Pána Jeia.
Vyznáva Jeia za svojho Pána a Jeho
právo nad sebou. Pohrobení sme tedy
s ním skrze krst v smr, aby sme ako
Kristus vstal z màtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote ivota.
(R 6,4)
Krstom sa tie vyznáva vysporiadanie
so starým spôsobom ivota. Keï vstupuje
krstený do vody, tak vyznáva, e ako zomrel Pán Jei za jeho hriechy na kríi, tak
i on s Ním zomrel hriechu vo svojom ivote, e nastal úplný rozchod s minulosou
 smr  so ivotom v nevere ...súïte
o sebe, e ste màtvi hriechu... (R 6,11)
Veriaci v podstate vyznáva: Zomrel som
s Kristom, som spolu s Ním pochovaný.
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Ako keï hovoríme na èloveka
cele zaujatého nejakou èinnosou
a vôbec nás nevníma. Je ako màtvy,
nereaguje na nás. Tak je veriaci
màtvy pre svet, pretoe je úplne
zaujatý Pánom Jeiom v nebi
a vecami, ktoré sú hore (Kol 3,1-3).
Ponorením do vody sa symbolicky nevyjadruje len smr, ale aj pochovanie. Telo
krsteného je pod vodou ako pochované
v hrobe. Pochovanie do hrobu nasleduje
logicky po úmrtí. Màtva osoba sa musí
pochova. Pohrobení sme tedy s ním
skrze krst v smr... (R 6,4) Tak, ako
bolo telo Pána Jeia pochované v hrobe,
je symbolicky v krste pochované spolu
s Ním aj telo krsteného. Význam je jednoznaèný. ivot v hriechu sa stratil spred
Boích oèí. ivot hrienika bol odstránený
z Boieho poh¾adu. Krst sa stáva symbolickým pohrebom vo vodách Boieho
súdu vykonaného na tele Pána Jeia na
kríi Lebo to, èo bolo nemoné zákonu, nako¾ko bol slabý skrze telo, to
vykonal Boh polúc svojho Syna v podobnosti tela hriechu a príèinou hriechu a odsúdil hriech v tele, aby bolo
naplnené právo zákona v nás, ktorí
nechodíme pod¾a tela, ale pod¾a
Ducha. (R 8,3-4) Vetko, èím bol
hrienik, Boh právoplatne odsúdil v smrti
svojho Syna na kríi, stratilo sa vo
vodách Boieho súdu a bolo navdy
pochované spred svätých Boích oèí.
Smr a hrob znemoòujú návrat màtveho
a pochovaného tela. Preto tá otázka:
Lebo veï, ktorí sme zomreli hriechu 
 ako budeme ete i v òom? (R 6,2)
Vynorenie z vody je obrazom oivenia-vzkriesenia spolu s Pánom Jeiom
Kristom. ...aby sme ako Kristus vstal
z màtvych slávou Otcovou, tak aj my
chodili v novote ivota. (R 6,4) Keï sa
veriaci vynára z vody, z obrazného hrobu, vyznáva: Tak, ako vstal Pán Jei
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z màtvych na slávu Boha Otca, tak vstávam i ja, aby som il vierou vo vetkom
posluný svojmu Pánovi. Lebo ak sme
sa stali spoluzrastlými podobnosou
jeho smrti, ale takými aj podobnosou
vzkriesenia budeme. (R 6,5)
Boh vzkriesil Pána Jeia z màtvych.
Krstený veriaci je vyzdvihnutý k novému
ivotu, k ivotu skrze Krista. ...tak aj vy
súïte o sebe, e ste màtvi hriechu, ale
iví Bohu v Kristu Jeiovi, v naom
Pánovi. (R 6,11) Veriaci vychádzajúci
z vody po krste v podstate vyznáva:
Zomrel som s Kristom, pochovaný som
s Kristom a vstal som z màtvych spolu
s Kristom, ...to, èo teraz ijem v tele,
vo viere Syna Boieho ijem, ktorý si
ma zamiloval a vydal sám seba za
mòa. (G 2,20)
Krst a nový ivot
Krst vyúsuje do prejavovania nového
ivota. i vierou a chodi Duchom je
ivot Pána Jeia Krista. Medzi starým
a novým ivotom, medzi ivotom v hriechu a Boím ivotom je taký rozdiel, ako
medzi nocou a dòom, tmou a svetlom. To
nie je i nábone, ale i skrze Krista.
Pán Jei il skrze svojho Otca, veriaci
v Pána Jeia ije skrze Neho. Ako
mòa poslal ten ivý Otec, a ako ja
ijem skrze Otca, tak i ten, kto mòa je,
bude i skrze mòa. (J 6,57) Apotol
Pavol píe o novote ivota toto: Lebo
mne je i Kristus... (F 1,21) Pod¾a
uèenia apotola Pavla je to ivot pod vládou milosti itý skrze spravodlivos,
ktorého koniec je veèný ivot. ...aby ako
kra¾oval hriech v smrti, zrovna tak
kra¾ovala aj milos skrze spravodlivos cie¾om veèného ivota skrze
Jeia Krista náho Pána. (R 5,21)
Nech tedy nekra¾uje hriech vo vaom
smrte¾nom tele, aby ste ho poslúchali
v jeho iadostiach... (R 6,12) ...lebo
hriech nebude panova nad vami,
pretoe nie ste pod zákonom, ale pod
milosou. (R 6,14)
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Kadý skutok tela volá Boí zákon
pred Boí súd. Kadý skutok poslunosti
viery, skutok Ducha, je skutok Boí, po
ktorom neprichádza Boí súd, ale Boia
èes a sláva. Tak veriaci, ktorý ije pod¾a
tela, zomiera, ije v odsúdení Boím
zákonom pod¾a starého spôsobu ivota
pred obrátením a v rozpore s vlastným
povolaním. Preto je napísané: Lebo ak
budete i pod¾a tela, zomriete, ale ak
Duchom màtvite skutky tela, budete
i. (R 8,13) A: Nu akýe ste mali
vtedy úitok z toho, za èo sa teraz
hanbíte? Lebo koniec toho je smr.
Ale teraz oslobodení súc od hriechu
a v slubu podrobení Bohu máte svoj
úitok na posvätenie a koniec veèný
ivot. (R 6,21-22)
Ale vïaka Bohu, e pravda boli ste
sluhami hriechu, ale ste zo srdca
poslúchli druh náuky, do ktorého ste
vydaní, a oslobodení súc od hriechu
podrobení ste v slubu spravodlivosti. (R 6,17-18)
Áno, vïaka Bohu, e ak aj ijeme
pod¾a tela, karhá nás stratou pokoja
a radosti vo Svätom Duchu a pozdvihuje
z hriechu do poslunosti viery a vlády
milosti, v ktorej niet nijaké odsúdenie
(R 8,1) ale iba poteovanie Ducha Boou
láskou (R 8,38).

Roky 100 a 312 
 doba cirkevných otcov

(Klement, Ignatius, Polykarp, Irenaeus,
Tertullian, Origenes, Cyprian, Novatian)

HOSTIA A PÚTNICI
Je pozoruhodný rozdiel medzi Novým
Zákonom a nekanonickými spismi, medzi
vdýchnutými Písmami apotolov a spismi
z tej istej resp. neskorej doby nezaradenými do kánonu Nového Zákona. Ich
druhorados je zrejmá. 1(Samotní pisatelia
sa v pokore odvolávajú na listy apotolov
ako na jediný zdroj ukonèeného zjavenia.
Svoje napomenutia a poteenia odvádza-

jú zo slov apotolov a svoje spisy nepovaujú za hodné prirovna k listom apotolov). No i tak obsahujú mnoho cenného
a dobrého. Vykladajú Písmo, obohacujú
pravdu, vyvracajú bludy, povzbudzujú
uèeníkov, no súèasne v nich mono
nájs znaky pokraèujúceho odklonu
od Boích novozákonných zásad,
ktorý má poèiatok v apotolskej dobe
a rýchlo napreduje.
Klementov list Korinanom
Prvý list Klementov Korinanom bol napísaný za ivota apotola Jána. Umoòuje nám nahliadnu do 2cirkví na sklonku
apotolskej doby. Klement bol starí cirkvi
v Ríme. Videl apotolov Petra a Pavla.
V liste sú neprehliadnute¾né naráky na
ich muèenícku smr. List zaèína takto:
Boia cirkev, ktorá je v Ríme, Boej
cirkvi, ktorá je v Korinte. Klement píe
o prenasledovaní, ktorým preli, s pokojným vedomím víazstva. Píe: eny
...súc prenasledované, skonèili svoj beh
viery v trpezlivosti, keï predtým pretrpeli
neopísate¾né muky, a aj keï boli pod¾a
tela slabé, prijali vzneenú odplatu.
Sloh listu je pokorný. Pisate¾ hovorí:
Nepíeme vám len preto, aby sme vám
pripomínali vau povinnos, ale aby sme
tie napomenuli seba.
V liste sú èasté odkazy na Starý
Zákon a jeho obrazný význam a obsahuje ve¾a citátov z Nového Zákona. Èitate¾om predstavuje nádej Pánovho príchodu, pripomína im aj cestu spasenia,
e nezáleí na naej múdrosti alebo
skutkoch, ale na viere. K tomu pripája, e
ospravedlnenie z viery by z nás nemalo
urobi ¾udí, ktorých treba poháòa ku konaniu dobrých skutkov. No u v tomto liste je zrejmý zaèiatok rozliovania medzi
stavom duchovných a laikmi, ako to bolo
v èasoch Starého Zákona.
1
2

Poznámka redakcie
cirkev  miestne zhromadenie
Cirkev  Telo Pána Jeia
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Ignatius
V 20. kapitole Skutkov apotolov povoláva k sebe apotol Pavol starích efezského zboru, ktorým hovorí, e ich Svätý
Duch ustanovil za dohliadate¾ov. Slovo
starí je totoné so slovom presbyter a slovo dohliadate¾ s pojmom biskup. Obe oznaèenia sa v uvedenom texte
vzahujú na tých istých muov a svedèia
i o ich poète, e boli viacerí v jednej cirkvi.
No Ignatius, ktorý písal nieko¾ko
rokov po Klementovi, napriek tomu, e
sám poznal niektorých apotolov, priznáva biskupovi význam a zvrchovanos, ktoré sú nielen cudzie Novému
Zákonu, ale aj presahujú vetko, èo
pre tieto osoby poadoval Klement.
Skutky 20. kapitolu vykladá Ignatius tak,
e apotol Pavol poslal z Milétu do Efezu
po biskupov a presbyterov. Tak urobil
z jedného oznaèenia pre rovnakých muov dva rôzne tituly pre rôzne osoby
a tvrdí, e títo mui boli z Efezu a okolitých miest a zatemòuje pravdu, e jedna
cirkev v Efeze mala nieko¾ko dohliadate¾ov, èie biskupov.
Polykarp
Jeden z posledných, ktorí poznali osobne
niektorého z apotolov, bol Polykarp,
biskup zo Smyrny, ktorý podstúpil v r.156
muèenícku smr. Bol vyuèovaný apotolom Jánom a stýkal sa s ïalími, ktorí
videli Pána.
Irenaeus
Irenaeus je iným èlánkom v reazci osobného spojenia s Kristovou dobou. Bol
vyuèovaný Polykarpom a stal sa v r. 177
lyonským biskupom.
Tertullian
Krst a Pánova Veèera
Spôsob krstu veriacich ¾udí na základe
vyznania ich viery v Pána Jeia Krista,
ako to uèí prax apotolov v Novom Zákone, sa zachovával aj v neskorích
dobách. Prvá jasná naráka na krst detí

9
je v jednom zo spisov Tertullianových
z r. 197, v ktorom zavrhuje vznikajúci spôsob krstu màtvych detí. Tento nový spôsob krstu bol ale pripravovaný uèením
o krste, ktoré sa odchy¾ovalo od uèenia
Nového Zákona.
Zanedlho sa v druhom storoèí
uèilo, e èlovek sa znovuzrodí krstom.
Toto a ete jedno  Pamiatka Pánova
(v lámaní chleba a pití z kalicha medzi
uèeníkmi) sa zmenila na kòazom konaný zázraèný úkon, napomáhalo vznikajúcemu rozdielu medzi kòaským stavom
a laikmi. Vzrast kòazského systému pod
vládou biskupov, ktorí boli zas ovládaní
metropolitmi, spravujúcimi rozsiahle
oblasti, nahradil Svätého Ducha a vedenie Písma v jednotlivých cirkviach
¾udskou organizáciou a náboenskými
formami.
Vznik kòazskej triedy
Tento vývoj bol postupný a mnohé z cirkví
ani neboli do neho vtiahnuté. Spoèiatku
toti nebola nijaká snaha o vykonávanie
dozoru jednej cirkvi nad druhou i keï
malá cirkev mohla poiada väèiu o vyslanie vybraných muov, aby pomohli
v dôleitých záleitostiach. Obèas sa konali miestne stretnutia dohliadate¾ov, ale
zdá sa, e a do konca druhého storoèia
sa zvolávali iba vtedy, keï ho vyvolala
nejaká zvlátna okolnos. Tertullian napísal: Vnucovanie pobonosti nemá niè
spoloèné s pobonosou, ktorá má by
prijatá bez donucovania.
Origines
Origines, jeden z najväèích uèite¾ov ako
aj najduchovnejie zmý¾ajúci z cirkevných otcov, vydal jasné svedectvo o duchovnom ráze cirkvi.
Narodil sa v roku 185 v Alexandrii z veriacich rodièov a bol jedným z tých, ktorí
zaívajú v útlom detstve pôsobenie Svätého Ducha. Jeho astný vzah k múdremu a zbonému otcovi Leonidovi, jeho
uèite¾ovi Písiem, sa vyjavuje v tom, e sa
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ako sedemnásroèný rozhodol nasledova
do väzenia svojho otca, väzneného pre
vieru, v èom mu bolo zabránené len matkou, ktorá mu skryla odev. Písal otcovi do
väzenia a povzbudzoval ho k vytrvalosti.
Keï bol Leonidas popravený a jeho majetok zabavený, spoèívala na mladom Originovi hlavná staros o matku a es mladích bratov. Jeho neobyèajná uèite¾ská
schopnos naò èoskoro upozornila verejnos. Sám k sebe bol ve¾mi prísny. Prenasledovaným bratom prejavoval to¾ko srdeènej úèasti, akoby bol sám v ich utrpeniach.
Naèas sa uchýlil do Palestíny, kde
poèúvali jeho výklady Písiem a èítali jeho
spisy biskupi ako iaci. Alexandrijský
biskup Demetrius, pohorený tým, e
Origenes sa ako laik osme¾uje vyuèova
biskupov, ho pokáral a povolal do Alexandrie. A aj keï sa Origenes podrobil, v roku
231 ho vylúèil. Ale zvlátny charakter
a håbka jeho uèenia a poznania mu získali
oddanos muov, ktorí po jeho smrti pokraèovali v jeho uèení. Tá nastala roku 254
ako dôsledok muèenia, ktorému bol podrobený pä rokov predtým v meste Týrus
poèas prenasledovania za cisára Decia.
Pod¾a Origina sa Cirkev skladá zo
vetkých, ktorí vo svojom ivote zaili moc
veèného evanjelia. Tí tvoria pravú duchovnú Cirkev, ktorá sa vdy nekryje s tým, èo
¾udia nazývajú cirkvou. Jeho håbavá myse¾
ho doviedla ïalej ne väèinu, mnohí ho
pokladali v uèení za kacíra. On ale rozlioval medzi tým, èo sa musí poveda jasne
a dogmaticky a tým, èo sa musí poveda
s opatrnosou na uváenie. O týchto veciach hovoril: Ako veci budú je pravdae
známe iba samému Bohu a tým, ktorí sú
Jeho priate¾mi skrze Krista a Svätého Ducha. Jeho plodný ivot bol venovaný vysvet¾ovaniu Písiem. Jeho ve¾ké dielo
Hexapla u¾ahèilo porovnanie rôznych
prekladov.
Cyprian a Novatian
Cyprian sa ve¾mi odlioval od Origina. Bol
biskup v Kartágu, narodil sa okolo roku

KRESAN
200. Tento smelo pouíva výraz katolícka cirkev a mimo nej nevidí nijaké spasenie. Z toho mono vyvodi, e u jestvovala Starokatolícka cirkev, ktorá si u
pred Kontantínovou dobou osobovala
meno katolícka a vyluèovala vetkých,
ktorí sa neprispôsobili. Keï píe Cyprián
o Novatianovi a tých, èo boli jeho priate¾mi a snaili sa o väèiu èistotu v cirkviach,
zavrhuje zlo nezákonného ordinovania,
ktoré sa dialo napriek odporu Katolíckej
cirkvi.
Hovorí, e tí, ktorí súhlasia s Novatianom, nemôu ma obecenstvo s Katolíckou cirkvou, pretoe sa snaili trha jedno
Kristovo Telo Katolíckej cirkvi a spáchali tú bezbonos, e opustili svoju Matku
a musia sa navráti ku katolíckej cirkvi,
pretoe jednali proti Katolíckej jednote.
Ïalej hovorí, e sú kúko¾ medzi penicou, my ale nemáme odde¾ova od cirkvi,
ale usilova, aby sme v nej boli penicou,
nádobami zlatými a striebornými vo ve¾kom dome. Doporuèoval svoje spisy ako
pomôcku vetkým pochybujúcim. Hovoriac
o Novatianovi tvrdí: Kto nie je v Cirkvi
(katolíckej) Kristovej, nie je kresan, je len
jedna Cirkev... a tie jedno biskupstvo.
Rôzne druhy cirkví
Akonáhle sa cirkvi rozmáhali, strácala sa
prvá horlivos a vzmáhalo sa pripodobòovanie svetu a jeho spôsobom. To sa ale
nedialo bez protestov. S vývojom organizácie katolíckej skupiny cirkví sa
uprostred nej tvorili krúky, ktoré usilovali
o nápravu. Aj od nich sa neskôr oddelilo
nieko¾ko cirkví. Iné cirkvi, ktoré sa viac
alebo menej pridàali pôvodného uèenia
Nového zákona a jeho praxe, zostávali
postupne osamotené a oddelené od
cirkví, ktoré opustili apotolské uèenie
a prax.
Tá okolnos, e sa neskôr stal prevládajúcim systém Katolíckych cirkví zapríèinila, e máme obsiahlu literatúru tohto
systému, zatia¾ èo literatúra tých, ktorí
sa od tohto systému odchy¾ovali, bola
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potlaèená a sú nám väèinou známi len
z toho, èo mono vyvodi zo spisov písaných proti nim. Tak sa ¾ahko vytvorí
mylná predstava, e v prvých troch storoèiach bola jedna jednotná Katolícka cir-

kev a mnostvo pomerne bezvýznamných
kacírskych útvarov. No vtedy, podobne
ako dnes, bolo nieko¾ko smerov svedectva, kdý s osobitými prvkami a rôzne
skupiny vzájomne sa vyluèujúcich cirkví.


Volání uprostøed noci,
november  december 2004
(Skrátené, upravené)

MALÝ MU Z GEORGE STREET
Svedectvo Dave Smethursta /Londýn/ o vernom sluobníkovi,
ktorý z lásky k Pánu Jeiovi rozdával 40 rokov letáky bez toho,
aby videl ovocie svojej sluby.

To, èo vám budem rozpráva, je neobyèajný príbeh. Vetko sa zaèalo pred nieko¾kými rokmi
v jednom zbore v Londýne. Zhromadenie sa pomaly konèilo. Na konci povstal mu a rozprával svoje svedectvo: Vrátil som sa len nedávno zo Sydney v Austrálii z návtevy príbuzných.
Tam som sa prechádzal po George Street, keï z jedného vchodu do obchodu vyiel trochu
zvlátne vyzerajúci malý bielovlasý mu. Vtlaèil mi do ruky leták a povedal: Prepáète, pane,
ale ste spasený? Prídete do neba, keby ste dnes v noci zomrel? Tie slová ma zarazili, lebo
dovtedy sa ma na také nieèo nikto neopýtal. Slune som sa poïakoval, ale poèas dlhej cesty
do Londýna som bol celou udalosou celkom popletený. Preto som sa spojil so svojím priate¾om, kresanom a ten ma priviedol ku viere v Pána Jeia.
Zakrátko som odcestoval do Austrálie, kde som navtívil nieko¾ko zhromadení. V jednom z nich prila ku mne pani a pýtala sa na niektoré otázky. No ja som sa jej najprv opýtal
na jej vzah k Pánu Jeiovi. Odpovedala mi nasledovne: Raz som bola na krátkej návteve
priate¾ov v Sydney. Na George Street som nieèo kupovala, keï sa pri mne zastavil zvlátny
pomení bielovlasý pán, ktorý vyiel z vchodu do jedného obchodu a ponúkol mi leták so slovami: Prepáète, milá pani, ale ste spasená? Prila by ste do neba, keby ste dnes v noci zomrela? Keï som sa vrátila do Adelaidy, kde bývam, vyh¾adala som jedného kazate¾a z blízkeho zhromadenia a ten ma viedol k viere v Pána Jeia. Take vám môem poveda, e teraz
som kresanka. Bol som prekvapený, lebo v krátkom èase som poèul rovnaké svedectvo
na miestach tak vzdialených od seba.
Potom som odletel do Perthu v západne Austrálii. Po zhromadení ma k sebe pozval
jeden starí zboru. Pri jedle som sa ho opýtal, ako sa stal kresanom. Rozprával mi: Keï
som mal pätnás rokov, priiel som do tohto zboru, ale k Pánu Jeiovi som nemal iadny
osobný vzah. Proste som sa èasom prispôsobil tým ostatným. Bol som úspený podnikate¾
a môj vplyv v zbore narastal. Pred tromi rokmi som bol na obchodnej ceste v Sydney. A tam,
z jedného vchodu do obchodu, ku mne pristúpil taký malý èlovieèik, ponúkal mi nejaký
traktát  lacný brak  a prekvapil ma otázkou: Dovo¾te, pane, ste spasený? Priiel by ste
do neba, keby ste dnes v noci zomrel? Pokúal som sa mu vysvetli, e veï ja som starí
zboru! Ale on ma vôbec nepoèúval. Celú cestu domov vo mne vrela zlos. Hneï po príchode
domov som h¾adal pochopenie a súcit u svojho starieho. No on so mnou nesúhlasil. Po celý
èas ma znepokojoval výèitkou, e nemám osobný vzah k Pánu Jeiovi. A mal pravdu.
A tak ma doviedol ku osobnému vzahu k Spasite¾ovi.
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Keï som sa vrátil z Austrálie do Londýna a kázal v Keswickom zhromadení v Lake-District, spomínal som aj tieto tri svedectvá. Na konci prili za mnou tyria starí kazatelia
a rozprávali, e v uplynulých 25-30 rokoch boli tie spasení tou istou otázkou malého mua,
keï im podával leták na George Street.
Nasledujúci týdeò som letel na zhromadenia s misionármi v Karibiku. Aj tam som sa
zmienil o tých svedectvách. Aj tam za mnou prili traja misionári a tie hovorili, e asi
pred 15-25 rokmi ich na George Street v Sydney zastavila tá istá otázka a tak nali cestu
spasenia.
Na svojej ïalej ceste som sa stretol v Atlante (Georgia, USA) s muom, ktorý mi rozprával príbeh svojho obrátenia: Je to skoro zázrak. Bol som námorníkom na vojnovej lodi a il
som zavrhnutiahodný ivot. Pri námorných manévroch v Junom Pacifiku sme dopåòali zásoby v prístave v Sydney. Tam sme sa morálne úplne spustili. Bol som na mol spitý, nastúpil
som do nesprávneho autobusu a vystúpil na George Street. Úplne som sa z¾akol, pretoe som
si myslel, e vidím nejaký prízrak, keï sa predo mnou zrazu objavil akýsi chlapík, vtlaèil mi
do ruky leták a povedal: Si spasený, námorník? Priiel by si do neba, keby si dnes v noci
zomrel? Prepadla ma ve¾ká bázeò pred Bohom. V tú chví¾u som vytriezvel, utekal na loï,
vyh¾adal lodného kaplána a ten ma priviedol k Pánu Jeiovi.
O es mesiacov som letel na konferenciu v od¾ahlej oblasti severovýchodnej Indie. Po
konferencii ma k sebe pozval brat do svojho malého skromného domu. Aj jeho som sa pýtal,
ako naiel cestu k Pánu Jeiovi. Toto je jeho svedectvo: Vo svojej kariére som postúpil a do
diplomatických sluieb Indie a s poverením diplomatického zastúpenia Indie som precestoval
celý svet. Som ve¾mi vïaèný za odpustenie svojich hriechov, za to, e ich obmyla krv Pána
Jeia. Musel by som sa ve¾mi hanbi, keby vylo najavo, èo vetko som robil. Urèitý èas
som sa v rámci svojho diplomatického poverenia zdàal v Sydney. Vybavoval som ete nejaké
nákupy a oveaný hraèkami a atstvom pre svoje deti som iel po George Street. Tu zrazu
predo mnou stál zdvorilý bielovlasý mení pán, podával mi leták a poloil mi ve¾mi osobnú
otázku: Prepáète, pane, ste spasený? Priiel by ste do neba, keby ste zomrel dnes v noci?
Pekne som mu poïakoval, ale jeho otázka ma stále znepokojovala. Keï som sa vrátil do
vlasti, vyh¾adal som hinduistického kòaza. Nedokázal mi pomôc, ale poradil mi, aby som sa
obrátil na kresanského misionára na konci ulice a tam uspokojil svoju zvedavos. Bola to
dobrá rada, pretoe ete v ten deò ma misionár doviedol k Pánu Jeiovi.
Po ôsmich mesiacoch som kázal v Sydney. V tamojom zbore som sa pýtal, èi na George
Street rozdáva letáky nejaký malý bielovlasý mu. Kazate¾ mi to potvrdil: Áno, poznám ho.
Volá sa brat Genor, ale pochybujem, èi tú slubu ete koná. Je u starý a chorý. O dva dni
sme zamierili do jeho malého bytu. Zaklopali sme a otvoril nám chatrný, chorý, starý mu.
Pozdravil nás, ponúkol èaj. Bol taký starý a slabý a ruky sa mu tak triasli, e èaj rozlieval
na tanierik pod álkou. Rozprával som mu o vetkých tých svedectvách z posledných troch
rokov. Po lícach mu stekali slzy a potom zaèal rozpráva svoje svedectvo:
Bol som námorník na jednej austrálskej vojenskej lodi. il som zavrhnutiahodný spôsob
ivota. V jednej kritickej situácii som sa zrútil. Jeden z mojich kolegov, ktorému som urobil
ve¾a zlého, ma nenechal v biede a pomohol mi. Viedol ma k Pánu Jeiovi a môj ivot sa
zo dòa na deò úplne zmenil. Bol som taký vïaèný Pánu Bohu, e som mu s¾úbil, e kadý
deò vydám prosté svedectvo o Pánu Jeiovi aspoò desiatim ¾uïom. Bol som èasto chorý
a tak som svoj s¾ub potom, keï mi bolo lepie, s Boou pomocou doháòal. Keï som odiiel
do penzie, George Street bola mojím stanoviom. Tam som denne stretával stovky ¾udí.
Zakúsil som tam nejedno odmietnutie, ale boli i mnohí, ktorí moje letáky zdvorile prijímali.
Poèas celých tých tyridsa rokov, èo som konal túto slubu, som nepoèul ani o jedinom
èlovekovi, ktorému by moja sluba pomohla nájs cestu k Pánu Jeiovi.
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Tu je vidie, èo je skutoèná oddanos: 40 rokov preukazova lásku a vïaènos Pánu
Jeiovi a nevidie iadny úspech! Tento prostý, malý mu bez zvlátneho obdarovania vydal
svedectvo najmenej 150 000 ¾uïom. Jedine Pán vie, ko¾kí boli získaní pre Krista slubou
brata Genora a akú obrovskú slubu vykonal na misijnom poli. Dva týdne po mojej návteve
si Pán vzal k sebe svojho milovaného sluhu, ktorý Ho tak verne miloval a Jemu slúil. Viete si
predstavi to privítanie v nebi a tú odmenu, ktorá ho èaká? Nemyslím, e by sa niekedy jeho
tvár objavila na stránkach nejakého kresanského èasopisu, èi sa vynorila so svedectvom na
stránkach Billy Grahamovho Entscheidungu. Okrem malej skupiny veriacich v Sydney
brata Genora nikto nepoznal. Ale uisujem vás, e v nebi je jeho meno slávne. Nebo pozná
brata Genora. Dokáem si predstavi tú slávobránu, èervený koberec a fanfáry, keï ho
vítalo nebo do slávy a radosti jeho Pána.



br. F. J. Køesina

27.-28.10.1935  Text: 1J 2,12-17
(Poznámky brata Jozefa Krá¾a poskytla dcéra
Ester Kocholová rod. Krá¾ová protredníctvom sestry Rut Jergovej rod. Sirackej)

ZRNKÁ Z BRNIANSKEJ
KONFERENCIE
Písal som vám mládenci, e ste silní
a slovo Boie zostáva vo vás a zvíazili
ste nad tým zlým. (1J 2,14b-15)
V èom je príèina ich sily? V tom, e
Boie slovo zostáva v nich. Prvý èlovek
padol preto, e nemal v sebe Boie slovo.
Pán Jei ale zvíazil na púti Boím
slovom  je napísané.
V naom oddelení a zasvätení sa
Bohu je to podobne ako v tomto zákone
nazarejov. Jedni sa zasvätili na celý ivot,
iní iba na èas. Ale vetci nazareji v èase
svojho oddelenia sa museli zdàa od
rôznych vecí.
A Hospodin hovoril Mojiovi a riekol: Hovor synom Izraelovým a povie im: Keby niekto, u èi mu a èi
ena, uèinil zvlátny s¾ub, toti s¾ub
nazareja, aby sa oddelil pre Hospodina, oddelí sa, zdrí sa vína a opojného nápoja vôbec ani nebude pi
octu z vína, ani octu z nijakého opojného nápoja, ani nebude pi nièoho
tekutého z hrozien, u èi svieich a èi
suchých, nebude jes. Po vetky dni

svojho nazarejstva nebude jes nièoho z toho, èo pochádza z vínneho
kmeòa, od zrna a do upy. Po
vetky dni s¾ubu jeho nazarejstva
neprejde britva po jeho hlave. Dokia¾ sa nevyplnia dni, na ktoré sa oddelil pre Hospodina, svätým bude;
nechá vo¾ne rás vlasy svojej hlavy.
Po vetky dni, na ktoré sa oddelí pre
Hospodina, nevojde k màtvemu telu.
Nepokvrní sa ani pre svojho otca,
ani pre svoju ma, pre svojho brata,
ani pre svoju sestru, keby zomreli,
lebo nazarejstvo jeho Boha je na jeho hlave. Po vetky dni svojho nazarejstva bude svätým Hospodinovi.
(4M 6,1-8)
Starozákonné nariadenie zobrazovalo
duchovné skutoènosti Nového Zákona.
Èo sa v Starom Zákone dialo navonok,
vidite¾ne, koná sa v Novom Zákone
skryte, vnútorne. Boí chrám bol vidite¾ný, hmotný, teraz je duchovný (1K 3,16).
Obriezka bola vykonaná na ¾udskom tele,
teraz na srdci (Kol 2,11). Obsah Boieho
zákona bol napísaný na kamenných
doskách, teraz na srdci (2K 3,3). V Starom Zákone sa zakazoval kvas, teraz
zlos, hnev a závis (1K 5,7-8). Zasvätení
Bohu nosili znaky oddelenia navonok, na
tele, dnes v srdci a jedine dôsledky zasvätenia sa ukazujú na novom spôsobe
ivota veriacich.
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Vo svetle Nového Zákona si poukáeme
na 3 veci, ktorých sa musel nazarej
oddelený pre Boha zriec:
1. Víno,
2. Krátke vlasy,
3. Dotyk màtveho tela.
1. Víno
Víno je pod¾a Sd 9,13 a  104,15 symbol
radosti. Nazarej mal zakázané aj pi víno
z hrozna aj jes hrozno. Obrazne sú to
radosti tohto sveta  opojné, kodlivé
(víno) i nekodné, nevinné (hrozno). Kto
by sa ich nezriekol, stratí duchovnú silu.
Pavol apotol ich volá diablov kalich.
Nemôete pi kalich Pánov i kalich
démonov. (1K 10,21) Kto z neho pije,
opije sa, stráca silu a padá. Svet ponúka
radosti rôzneho druhu. Sú radosti ohyzdné, hriene, ale sú aj radosti, ktoré nie sú
ohavné. Napríklad krásne divadelné predstavenia, no i tých sa musí veriaci odriec,
ak chce ma silu k víazstvu nad zlostníkom, satanom.
Pán podáva svojim vykúpeným svoj
kalich a z neho svoju rados, rados z poslunosti a po smr Otcovej vôli. Kto
zakúa Pánovu rados, ten sa nenechá
oklama ani najlákavejím obsahom kalicha ponúkaného diablovou rukou. Preèo?
Pretoe zakúa Otcovu lásku a v nej je
sila, moc zrieka sa i skrytých hanebností:
Preto majúc túto slubu, ako sme
dostali milosrdenstvo, neustávame, ale
sme sa odriekli skrytých hanebností...
(2K 4,1-2) Boie slovo nás vedie k oddeleniu od sveta a jeho iadostí. Nepite preto
z kalicha, ktorý vám ponúka svet. Ak si
chcete udra silu, moc, odriekajte aj
hrozná sveta, veci, ktoré sa zdajú úplne
nevinné. Uète sa od Pána Jeia. On
neprijal niè od sveta, ani od satana. Tie
Abrahám neprijal niè od sodomského
krá¾a a tak poctil Boha (1M 14,21-23). Pán
Jei hovorí, e jeho prikázania nie sú
aké tým, ktorí Ho milujú. Vetci, ktorí
poznali Boiu lásku, nemôu kona tak,
ako je napísané v Kaz 11,9 a Iz 22,12-13.

Kto by tak konal, pripraví sa o celé poehnanie, silu a víazstvo.
Víno predstavuje vetky radosti sveta,
ktorých sa musel a musí oddelený pre
Boha zriec, ak chce zosta silný. Kalich
sveta je smr.
2. Krátke vlasy
Pod¾a zákona nazarejov si oddelený pre
Boha nesmel necha oholi britvou vlasy.
Pozrime na niektoré miesta v Písme, ktoré
nám vysvetlia túto symboliku.
V 1K 11 èítame, e dlhé vlasy sú symbol poddanosti a oddanosti Bohu. V tejto
poddanosti a oddanosti je sila i moc. Je
napísané: Poddajte sa Bohu a vzoprite
sa diablovi a uteèie od vás. (Jk 4,7)
Boh oèakáva od svojich detí bezpodmieneènú poddanos. Vetky výnimky sú
vylúèené. V tomto je Boh iarlivý a nedelí
sa o lásku srdca s nijakým sokom. Chce,
aby Jeho láska plnila srdce veriaceho
èloveka a bola jediným predmetom náho
srdca. Keï budeme takto Jemu poddaní
a oddaní, tak nielene budeme ma
nevýslovnú rados, ale tie zostaneme
nepohnute¾ní a dostatoène silní na premáhanie toho zlostníka.
V 1K 11,4 èítame, e nás uèí i sama
príroda (prirodzenos), e je muovi
ohavné nosi dlhé vlasy. V 1K 11,15 v protiklade k tomu zas èítame, e dlhé vlasy sú
ene na slávu. Satanovi sa podarilo zvráti
tento prirodzený poriadok. eny nosia
krátke vlasy a mui dlhé.
Ale preèo mal nazarej nosi dlhé vlasy?
Znamenalo to, e sa zbavuje predností,
ktoré mu ako muovi náleali. Tým vyjadroval, e je hotový znáa pohàdanie, pre
oddelenie sa Bohu. A to je tie podiel vetkých Boích detí. Napríklad, keï poslal
Elizeus jedného zo synov prorokov k Jehuovi, aby mu oznámil Boie posolstvo,
jeden zo sluobníkov mu povedal: Preèo
priiel k tebe tento blázon? (2Kr 9,11)
Aj Ján Krstite¾ vystúpil na verejnos ako
nazarej, nejedol, nepil aj o òom hovorili,
e má démona. Tak nám pripomínajú dlhé
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vlasy nazareja to, e sme ochotní prija
nálepku bláznov pre Krista (1K 3,18; 4,10).
Iba tak v nás zostane sila, moc a víazstvo nad tým zlostníkom. Ak si ochotný
znáa kvôli oddelenému ivotu to, e sa
bude tebou pohàda pre meno Pána Jeia Krista, zostane víaz. Výstraný príklad máme v Samsonovi. Ten stratil svoju
silu a nevedel, e s ním u nie je Boh,
pretoe zaspal v lone Dalily a priiel
o svoje vlasy, o svoje nazarejstvo, zasvätenie Bohu. Buïme teda ochotní vzia na
seba pohrdnutie zo strany sveta pre meno Boie, bude to jedine pre ná prospech a k zachovaniu Boej prítomnosti
a tak aj sily a moci proti tomu zlostníkovi.
3. Dotyk màtveho tela
Nazarej nemal prís do styku s màtvym
telom. To znamenalo: Ty si zasvätený
ivému Bohu a nenechaj sa teda nieèím màtvym pokvrni a zdrova.
Podobne povedal Pán Jei: Nechaj
màtvych pochova svojich màtvych...
(Lk 9,60) Duchovný význam je ten, e
máme by ochotní rozviaza kvôli Pánovi
Jeiovi vetky príbuzenské zväzky, ktoré
by nás pokvròovali alebo zdriavali v nasledovaní Pána. Poznám jedného mladého brata, ktorý stagnuje, nerastie v mládeneckej sile a moci. Príèinou sú jeho
rodièia, rodièia, rodièia... Takou prekákou sa môe sta ena muovi, mu svojej ene, matka svojej dcére atï. Keby
kadý taký brat a sestra zaujali rozhodný
postoj a povedali: Viac treba poslúcha
Boha ako ¾udí a: Pán Jei je môj Pán,
ktorého chcem poslúcha, zakúali by
Jeho rados a v nej aj moc a silu víazi
nad tým zlostníkom. Tak by sa mohli sta
poehnaním pre spasenie i svojim najbliím. Keï ale povolia, kodia nielen
sebe, ale aj im. Povo¾nosou sa nezískajú due pre Pána Jeia. Nezabudnime,
e máme viac ne má svet. Potom budeme ma vplyv a moc na získanie duí
Pánovi. Poznám jednu pani, ktorá má dve
spomienky na Prahu. Tú prvú ve¾mi zlú,

pretoe prila o viac ako 100 000 Kè. Tú
druhú krásnu, keï prila ku spasite¾nému
poznaniu Pána Jeia Krista. Tá druhá
svojou radosou ïaleko prevýila zármutok a sklamanie zo straty tej obrovskej
èiastky. Nenájdete astnejiu enu, i keï
sa musí dnes ivi praním. Tam, kde je
rados a pokoj, tam je aj víazstvo nad
tým zlostníkom, ktorý ovláda tento svet.

J.Siracký
Cestou ivotem 23.3.1961; 18.6.1966

MÁLO BLÁZNOVSTVA,
MALÉ HRIECHY
Ako màtva mucha nasmradí a nakvasí
mas apatekára, tak i vzácneho èloveka pre múdros a slávu potupí málièko
bláznovstva. (Kz 10,1)
A nemyslite nikto zlého... vo svojom srdci..., lebo to nenávidím, hovorí
Hospodin. (Zch 8,17)
Màtva mucha, hoci je malá, môe
nasmradi a nakvasi, teda znehodnoti
cennú vec. Mucha je nosite¾om choroboplodných zárodkov. Prenáa velijakú
neèistotu i na èisté predmety. Je teda
velijako kodlivá. Tak je to aj s málièko
bláznovstvom, alebo nieèoho iného zbytoèného, èo by sme prechovávali vo svojom srdci, môe ma váne následky.
Satan èasto klame tých, ktorí sa mu dajú,
keï ich nahovára ku rôznym nepatrným
veciam, ktoré sa vak nakoniec rozrastú
nato¾ko, e zadusia i to dobré, èo je v ¾uïoch. V Písme máme dos výstrah pred
týmto satanovým zvodom. Lotova ena
sa dopustila iba malého bláznovstva, keï
sa proti rozkazu zastavila a obzrela spä
na Sodomu, èo sa jej stalo osudným. alamún mal krásny zaèiatok s biednym zakonèením. Aj u neho to boli iba malé zaèiatky, ale aké hrozné následky. Preto nás
Písmo poúèa, aby sme pochytali malé
líky, ktoré robia kodu na vinici. To sú tie
malé veci, ktoré môu ma ve¾ké následky v ivote. Touto taktikou dosahoval
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a dosahuje nepriate¾ ¾udských duí ve¾kých úspechov. I nás sa pridàa slabos
nevíma si malých vecí. Pamätajme, e:
Málo kvasu nakvasí celé cesto. (1K 5,6)
Veriaci ¾udia nikdy nesmú bra hriech
na¾ahko. Musia sa chráni, aby sa trochu
po troche nedostali do hriechu. Nesmú si
myslie, e niektorý hriech je malý. Èi aj
zdanlivo malý hriech nie je jedom? Kto
môe vystihnú úèinok jeho jedu? Preto
sa na kadý hriech vzahujú slová:
Pochytajte nám líky, malièké líky,
ktoré kazia vinicu. (P 2,15) H¾a, iba
malé líky a ko¾ko narobia kody vo vinici! Zdanlivo malé hriechy a ko¾ko kody
narobia v osobnom, rodinnom alebo aj
zborovom ivote!
Z nepatrných korálov sa vytvoria
úskalia, na ktorých sa rozbilo a potopilo
mnoho lodí. Hriech uplietol na Kristovu
hlavu tàòovú korunu a zranil Jeho èelo
i srdce. Keby sme mohli zvái i ten najmení hriech na váhe veènosti, utiekli by
sme od neho ako od jedovatého hada.
Preto, milovaní, h¾aïme na hriech ako
na hroznú vec, ktorá ukriovala náho
Pána. Tak nám bude hriech nesmierne
hrienym a ohavným. A budeme sa ho
vdy chráni. Nu, h¾a, to znamenajú
slová: A nemyslite na to, èo Hospodin
nenávidí. (Zch 8,17)

Stephen E. Atkerson

A ENE
NEDOVO¼UJEM UÈI
Èo nám zjavujú Písma o Boom pláne
pre uèite¾ky v Kristovom tele? Na základe
textu v Tt 2,3b-5 je jasné, e starie eny
sú povolané k tomu, aby uèili èo je
dobré a krásne, aby uèili mladé eny
rozumu, aby milovali svojich muov,
aby milovali svoje deti, aby boli rozumné, cudné, opatrujúce domácnos,
dobré, podriaïujúce sa vlastným muom, aby sa nerúhali slovu Boiemu.
Take starie kresanky majú uèi a pri-

pravova mladie kresanky. Uèebný plán
opísaný na tomto mieste sa dá klasifikova ako domáca ekonomika a údrba
domácnosti. Cie¾om tohto kolenia, ktoré poskytujú zrelé sestry, je pripravi do
budúcnosti takú generáciu ien, ktorá
naplní kvalifikáciu vdovy v 1Tm 5,9-10
...bola enou jedného mua, ktorej sa
dáva svedectvo, e robila dobré
skutky, ak deti vychovala, ak hosov
prijímala, ak svätých nohy umývala,
ak súených vydostievala, ak kadý
dobrý skutok sledovala.
Je zaujímavé, e v Tt 2 sa nehovorí
niè o tom, e by starie eny mali uèi
v rámci svojho uèebného plánu buï systematickú teológiu alebo Písma. Niè sa
nehovorí ani o tom, e by medzi ich
iakmi boli mui. V skutoènosti sa v celej
Novej zmluve nenachádza ani jediný príklad toho, e by ena uèila muov.
Nenájdeme tam ani príklad toho, e by
nejaká ena bola uznávaná ako uèite¾ka Písiem. Niektorí ¾udia poukazujú na
Sk 18,24-26 (Priscilla uèí Apolla) ako na
príklad nieèoho takého, ale je to naozaj
tak? Luká nás informuje, e Apollo u
bol výreèný a mocný v písmach
(18,24), vynauèovaný ceste Pánovej
a sám uèil správne o Pánu Jeiovi
(18,25). Apollo vak mal medzeru vo
svojom poznaní o krste. Vzh¾adom na to
ho obaja, Akvila a jeho manelka Priscilla, prijali k sebe a vyloili mu Boiu
cestu dôkladnejie. Bol to súkromný rozhovor (k sebe) a Luká nikde netvrdí, e
Priscilla uskutoènila väèinu vyuèovania.
V kadom prípade slovo vyloili
(18,26) je z gréckeho ektithemi, ktoré je
iné ako slovo uèil (18,25, didasko).
Vimnime si, akým spôsobom je slovo ektithemi pouité vo veroch 11,4 a 28,23.
Aj keï nám tento text ukazuje, e nie je
niè zlé na tom, keï sa mui uèia od ien,
Priscilla nie je ena, ktorú by cirkev
rozoznávala ako uèite¾ku v cirkvi. Vlastne existuje jeden nepopierate¾ný príklad eny uèite¾ky v Novej zmluve. Je to
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Jezábel v Zj 2,20-25. Avak len málo ¾udí
si ju berie na pomoc pri snahe ospravedlni existenciu ien  uèiteliek!
Preèo sa teda v Novej zmluve nenachádzajú iadne príklady ien, ktoré
vyuèujú Bibliu? Na zaèiatok treba poznamena, e nie je dobré ani to, aby sa
mnoho muov chcelo sta uèite¾mi (Jk 3,1).
Èo sa týka ien, tak takáto sluba sa im
v 1Tm 2,11-15 výslovne nedovo¾uje:
ena nech sa v tichosti uèí s celou
poddanosou. A ene nedovo¾ujem
uèi ani vládnu nad muom, ale nech
je ticho. Lebo Adam bol stvorený prvý,
a potom Eva. Ani Adam nebol zvedený, ale ena súc zvedená dopustila
sa prestúpenia. No, bude spasená
rodením detí, ak zostanú, ony eny, vo
viere a láske a v posvätení s rozumnosou.
Najprv si vimnime paralelu medzi
2,11 a 2,12. Nech sa v tichosti uèí, je
previazané s ene nedovo¾ujem uèi.
Podobne, celou poddanosou koreponduje s vládnu nad muom. To
isté grécke slovo (hesuchia) sa nachádza
za slovami v tichosti (2,11) a ticho
(2,12) a znamená utíenos (koreò
znamená pokojný, tichý). Hesuchia ete
nemusí nevyhnutne znamena mlèanie.
Vimnime si, ako je pouité v 2,2 tichý
ivot a v 2Ts 3,12 s tichosou pracovali. Teda namiesto toho, aby vyuèovali,
sa eny majú uèi. Namiesto toho, aby
vykonávali autoritu nad mumi, majú i
v postoji utíenia a pokojnom poddaní sa.
Keï Pavol napísal ene nedovo¾ujem (2,12), pouil prítomný èas, ktorý
v tomto prípade so sebou nesie význam
prézentu, to znamená obvyklej èinnosti alebo veobecnej pravdy nikdy nedovo¾ujem. e je tomu tak, je zrejmé
z 2,13-14, kde sa Pavol na to, aby podoprel svoj zákaz, odvoláva na poriadok
v tvorstve Adam bol stvorený prvý, a
potom Eva a tie na konkrétne podrobnosti o páde Adam nebol zvedený, ale
ena.

17
Teda, aj keï mu a ena sú si v Kristovi rovní, oblas ich sluby je rôzna.
Poddanie sa neznamená podradnos.
Sám Kristus to ukázal poèas svojej pozemskej existencie (poddával sa svojmu
otcovi a matke; Lk 2,51) a vo svojej veènej existencii (aj keï bol rovný Otcovi, èo
do podstaty, Kristus sa mu podriadil).
To, e Adam bol stvorený ako prvý, je
dôkazom princípov vedenia, priority a poriadku vo vzahu medzi muom a enou.
Boh by hravo dokázal stvori Adama a Evu
súèasne, ale neurobil tak. Navye ona
bola tou, ktorú had zviedol k prestúpeniu, nie Adam. Pavol jednoducho uvádza
fakty tak, ako sa stali. ena sa ujala vedenia, mu sa poddal. Nasledovala katastrofa. Boh stvoril obidve pohlavia pre
rozlièné oblasti sluby. Keï ich navzájom
pletieme, koledujeme si o problémy.
Dnes je populárne zamieta 2,11-12
ako nieèo, èo bolo platné len v èase
Pavla, ale skutoènos, e 2,13-14 sa odvoláva na Adama a Evu ukazuje, e táto
pravda je nadèasová a vzahuje sa na
vetky kultúry. Èoko¾vek bolo pravdivé
v Efeze ako následok udalostí týkajúcich
sa Adama a Evy, musí by pravdivé univerzálne.
Podaktorí si zase myslia, e 2,11-12
sa týkal len Efezu a to kvôli ve¾kému poètu enských kòaiek, ktoré boli v slube
enskej rímskej bohyne, ktorá bola v Efeze uctievaná. Pohanské eny tam teda
oèividne rozirovali ve¾a faloného uèenia. Pod¾a tohto názoru Pavol zakázal
veriacim enám v Efeze (a iba v Efeze)
vyuèova v cirkvi kvôli tomu, aby zabránil
akémuko¾vek výskytu tohto zla. Podivný
výklad ponúka ïalia skupina, ktorá tie
ignoruje text 2,11-12. Robí tak na základe
domnienky, e eny v Efeze boli neuvedomelé, nevzdelané a spoloènos ich neprijímala ako náboenských vodcov a uèite¾ov! Nech u bola miestna situácia
akáko¾vek, Pavlove zdôvodnenie vo veroch 2,13-14 znamená, e 2,11-12 prestupuje vetky kultúry.
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Ete ïalí spôsob ako chápa 1Tm
2,11-12 spoèíva v chápaní, e ena
naozaj smie vyuèova Bibliu, pokia¾ tak
robí pod autoritou starích, a èiní tak
neautoritatívnym spôsobom. Je tento výklad opodstatnený? Preskúmanie doslovného gréckeho znenia vo veri 2,12 nám
prinesie niektoré zaujímavé postrehy.
Píe sa tam: Vyuèova vak ene
nepovo¾ujem, ani ovláda mua, ale
nech je v tichosti. Existujú dve jednoznaèné a osobitné veci, ktoré ena
nesmie robi. Za prvé nesmie vyuèova.
Za druhé, nesmie vládnu nad muom.
Táto situácia je typu ani/ani. Vimnime si,
e slovesá vyuèova a ovláda sa
nachádzajú na opaèných koncoch vety.
ena, ktorá uèí Bibliu (najmä ak uèí
muov), poruuje presne tie Písma, ktoré
sa snaí vyuèova.
Ïalí argument pouívaný na zriedenie 1Tm 2,11-12 má svoj koreò v 1K 11,3-10, kde je zmienka o ene, ktorá prorokuje. ¼udia z tejto skupiny pokladajú
prorokovanie a vyuèovanie za ten istý dar
a následne sa odvolávajú na 1K 11 (spolu
s Lk 2,36 a Sk 21,9) na to, aby odvrátili
zdanlivú absolútnos 1Tm 2,12. Nedostatkom tohto poh¾adu je, e vyuèovanie
a prorokovanie sú v R 12,6-7 uvedené
ako dva odliné dary. Ïalej si vimnime,
e v 1K 12,28-30 Pavol vyhlasuje: síce
jedných postavil Bôh v cirkvi, a to ponajprv apotolov, po druhé prorokov,
po tretie uèite¾ov; ...Èi sú azda vetci
apotolmi? Èi vetci prorokmi? Èi
vetci uèite¾mi?... Aj keï medzi týmito
darmi existuje istá podobnos (1K 14,3),
oèividne nie sú totoné.
Pavol píe Timoteovi s jasným úmyslom a to, aby vedel, ako sa treba správa v dome Boom, ktorým je cirkev
ivého Boha, ståp to a pevná posta
pravdy (3,15). Take Pavlove tvrdenie,
èo sa týka toho, e eny nesmú vyuèova
a ani vykonáva autoritu nad mumi, je
v istom zmysle kultúrne. Je to kresanská
kultúra!

KRESAN
Ale ako môe 1Tm 2,11-12 obsahova
univerzálnu pravdu, ktorá sa vzahuje na
vetky kultúry a obdobia, keï si uvedomíme kultúrne podmienenú povahu
predchádzajúceho odseku (1Tm 2,9-10)?
Píe sa tu: ... eny, v rúchu zdobnom
a slunom, ozdobova sa so stydlivosou a rozumnosou, nie zápletami
a zlatom alebo perlami alebo drahým
rúchom, ale to, èo sluí enám, ktoré
priznávajúc sa k Bohu s¾ubujú bohabojnos, dobrými skutkami. Znamená
to, e je nesprávne, dokonca hriene, ak
si dnes kresanky zapletajú vlasy, nosia
zlaté ozdoby alebo perlový náhrdelník?
A ak sa 2,9-10 nevzahuje na dneok,
ako sa potom môe 2,11-15?
Musíme pamäta na to, e kadá
novozmluvná epitola je príleitostný
dokument, ktorý bol napísaný ako reakcia
na nejaký konkrétny podnet, ktorý nastal
v prvom storoèí (zvyèajne problematická
situácia). Len kontext, v ktorom sa nachádzajú rozlièné príkazy nám povie, èi tieto
boli zamý¾ané ako doèasné a ohranièené (ako v prípade 2Tm 4,13), alebo
sa vzahujú na cirkev v kadom èase.
V rímskej spoloènosti feminizmus
prekvital skoro tak, ako dnes v naej.
Jeden zo spôsobov, ktorým rímska ena
vyjadrovala buï svoju nezávislos na
manelovi alebo sexuálnu promiskuitnos
bol ten, e nosila komplikovane zapletené
vlasy, prepletené zlatom a drahými perkami a vyzývavé aty. Preto Pavol intruuje eny kresanky, aby sa vyhli vetkým
takýmto prejavom hrienosti a zamerali
sa na skutoèné ozdoby  dobré skutky,
ktoré prislúchajú enám, ktoré vyznávajú,
e si ctia Boha. Take v prípade, keby aj
konkrétne detaily boli v istom zmysle
kultúrne, princíp, ktorý to celé podopiera, je stále pravdivý a platný. Veriace
eny sa aj naïalej majú sústredi na
mierne obleèenie a zdôrazòova vnútornú
krásu viac ne vonkajie ozdoby.
Úsek textu 2,11-15 teda logicky nasleduje po odseku 2,9-10 ako ïalí príklad
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jednania, ktoré neprislúcha medzi dobré
skutky (2,10), ktoré majú eny kona.
Avak kontext, ktorým Pavol odôvodòuje
to, preèo zakazuje kresankám vyuèova
alebo vykonáva autoritu nad muom,
nás jasne vedie k nieèomu, èo sa má
uplatni v celej Cirkvi a v kadej dobe. Pre
aký iný dôvod by potom Pavol spomínal
Adamove prvenstvo pri stvorení (2,13)?
Z toho, e uvádza stvorenie ako základ
pre svoj zákaz a nie nejaký lokálny
kultúrny problém, je jasné, e, aj keï výzvou pre napísanie tohto listu bola miestna situácia, aj tak táto miestna situácia
nebola rozhodujúcim základom pre tieto
zákazy. Tieto zákazy sú platné tak dlho,
kým len platí zdôvodnenie z vera 2,13.
Ale èi nás Kristova smr na kríi nevykúpila z prekliatia a nezvrátila následky
edenského prestúpenia? Zaiste, vykúpenie vo svojom èase nakoniec premôe
vetky následky pádu. Lene Adamove
prvenstvo pri stvorení predchádzalo pád.
Je nezávislé na páde. Ako sme u podotkli, pre Boha by nebolo niè aké stvori
Adama a Evu naraz, ale nerozhodol sa
tak. Toto Boie rozhodnutie má za následok to, e hlavou eny je mu..., lebo
mu nie je zo eny, ale ena z mua;
lebo ani nie je mu stvorený pre enu,
ale ena pre mua (1K 11,3-9). Ak ena
uèí Písma alebo vykonáva autoritu nad
muom, tak pod¾a 1Tm 2,11-15 nedodriava toto základné a prirodzené postavenie poddania sa.
Èo sa týka zvodu Evy (2,14), máme
z toho usúdi, e kadá ena v kadom
èase bola zvedená rovnako? Vôbec nie.
Dôjs k takému záveru by znamenalo
preèíta v tomto texte nieèo, èo sa tam
nenachádza. eny urèite majú svoj stánok na trhu s duchovným zvodom. Prehliadka faloných náboenstiev na svete
nám zjaví práve tak mnoho, ak nie viac zakladate¾ov muov ako ien zakladateliek!
Tak èo má potom spoloèného Evino
zvedenie so zákazom vo veri 2,12?
Evino zvedenie 2,14 je v poradí druhý
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dôvod uvedený ako príèina, preèo eny
nesmú vyuèova a ani vládnu nad
mumi. Môe nám to ukazova na to, e
vetky eny, podobne ako Eva sú viac
náchylné k pádu do zvodu, ne sú mui,
aj keï je nepochybné, e mui sú takisto
náchylní k pádu do zvodu. Vimnime si,
e zvedenie Evy sa udialo ete pred pádom, kým ete bola Eva v stave dokonalosti. Take táto náchylnos da sa ¾ahie
zvies je mono vnútornou charakteristikou enského pohlavia. Nie je to výsledok
kliatby ale skôr stvorite¾ského plánu. Mu
a ena boli stvorení ako rozdielni nielen
po fyzickej stránke, ale tie aj v úlohách,
ktoré zastávajú v cirkvi.
Druhým moným vysvetlením je, e
Pavol tu uvádza súdne následky uvalené
na eny kvôli Evinmu èinu. Práve tak, ako
boli mui odsúdení, aby jedli z plodov
zeme s bolesou... po vetky dni svojho ivota kvôli Adamovmu pádu (Gn 3,17),
aj eny sa musia zdra vyuèovania, kvôli
tomu, e Eva bola zvedená.
Je dôleité zdôrazni, e vysvetlenie,
ktoré sa nachádza za tým, e ena nesmie
uèi a vykonáva autoritu nad muom nemá
niè spoloèné s inteligenciou eny, duchovnosou alebo schopnosou hovori na verejnosti. Myse¾ eny je rovnocenná s muským intelektom. V Písmach sa nachádza
mnoho príkladov múdrych a poboných
ien. Niektoré z nich boli v manelstve s bezbonými manelmi. Rovnako ako v prípade
Piláta (Mt 27,19), mnoho muov urobí dobre, ak príjmu múdru radu od svojich maneliek! V Kristovi sú si mu a ena rovní
(G 3,28), ale táto rovnos nezmazáva Bohom ustanovené rozdiely medzi pohlaviami. Kadé pohlavie dostalo od Boha odlinú úlohu, ktorú má naplni v rodine a v cirkvi.
Záverom, èo urobíme s Pavlovým vyhlásením, kde uvádza, e ena bude
spasená rodením detí, ak zostanú, ony
eny, vo viere a láske a v posvätení s rozumnosou? Pozrieme sa na neho v súradniciach bezprostredného kontextu.
Hovorí o sfére, v ktorej ena nájde najviac
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moností pre slubu, a tou je domácnos.
Slovo spasená v tomto veri mätie mnohých evanjelikálov, ktorí sú zvyknutí
pouíva ho iba v kontexte veènej záchrany pred odsúdením. Veèná záchrana je
z milosti skrze vieru a nie zo skutkov
Ef 2,8-9, take spasenie vo veri 2,15 musí by záchranou z nieèoho iného ako
odsúdenia, keïe sa získava zo skutkov.
Konkrétne budú veriace eny zachránené (2,15) pred poruovaním Boieho poriadku v tvorstve (2,13) tým, e sa sústredia na to, aby boli pobonými matkami
(Tt 2,3-5). Pavol zaèal najprv tým, e vyhlásil, ktoré skutky sa kresankám nesluí
kona (2,12). Konèí tým, e uvádza, ktoré
skutky im náleia (2,15). Tak, ako Pavol
povedal Filipänom: pracujte na svojom
spasení (F 2,12), tak podobne na tomto
mieste usmeròuje eny k tej oblasti, kde
majú pracova na svojom spasení.
Ako sa má toto vetko aplikova
v zbore, èo sa stretáva v dome? eny by
sa v iadnom prípade nemali stava do
pozície autoritatívnych uèite¾ov doktríny.
Tie nemajú kona slubu, ktorá by ich
postavila na miesto autority nad mumi
v cirkvi, napr. sluba starieho.
Na druhej strane to, e ena nemá vyuèova mua, neznamená, e by sa mui
nemali èo nauèi od ien. Ukazujú nám
na to proroctvá, ktoré Boh dáva enám
(Sk 2,17, 1K 11,3-16). Moja manelka sa
so mnou èasto zdie¾a so svojimi postrehmi
z Biblie. Sú to neraz veci, ktoré som nikdy
predtým nevidel, a ktoré mi pomáhajú pri
chápaní textu. Aj keï ¾udia sa uèia z proroctva (1K 14,31), proroci nie sú to isté
ako uèitelia (1K 12,28-29). Dokonca aj
spievanie môe by formou vyuèovania
(Kol 3,16), ak sa uèíme zo slov piesne, ale
to ete nerobí zo speváka uèite¾a. Avak
neformálne zdie¾anie postrehov a mylienok ete nestavia nikoho do oficiálnej úlohy
uèite¾a. Zatia¾ èo nepripúame, aby
eny uèili alebo vykonávali autoritu nad
mumi, musíme si da pozor, aby sme im
nezatarasili ïalie sluby, ktoré sú pre eny

úplne prístupné. Cirkev by bola závane
ochromená bez ich prínosu!
Moja nádej je, e toto vetko bude
prijaté ako pravda napísaná v láske.
Zatia¾ èo repektujeme poh¾ad tých,
èo sa s nami nezhodujú a prijímame ich
ako bratov a sestry v Kristovi, sme
znepokojení z toho, keï vidíme, ako
rýchlo sú Písma odstavené nabok ako
nevzahujúce sa na dnenú dobu.
V naej horlivosti zbavi sa intitucionálnych pascí moderného kresanstva,
musíme by obozretní, aby sme neodhodili aj spôsoby, ktoré sú pevne
zakorenené v Boom slove.

Daniel Moji

BOÍ PORIADOK
V IZRAELSKOM NÁRODE
A V BOOM DOME
pod¾a 4.knihy Mojiovej

Keï Balám dobroreèil Izraelovi, videl Boí
poriadok v izraelskom národe, ktorý
zobrazuje 4. kniha Mojiova, napríklad:
videl Izraela, e leí pod¾a svojich
pokolení, a priiel na neho Duch Boí.
Oj, aké krásne sú tvoje stány, ó, Jakobe,
tvoje príbytky, ó, Izraelu. (4M 24,2.5)
Druhá kapitola hovorí o poriadku
pri táborení i putovaní. Celý Izrael bol
rozdelený do tyroch práporov. Na východe táboril Júdov tábor, na juhu Rúbenov, na západe Efraimov a na severe
Dánov. V strede boli Leviti a truhla
zmluvy (v. 17). Truhla zmluvy hovorí o Pánu Jeiovi, o Boej prítomnosti uprostred národa. Rovnaký poriadok ako pri
táborení Izraela bol aj pri jeho putovaní
(v. 17). Pán Jei svojej Cirkvi v súvislosti s táborením, zhromadením hovorí:
Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromadení v mojom mene, tam som i ja
v ich strede. (Mt.18,20). Podobné slová,
slová o Jeho prítomnosti, hovorí aj v sú-
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vislosti s putovaním, èinnosou, prácou,
do ktorej vyzýva: 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.
Ameò. (Mt 28,19-20). Len tam, kde je
Pán Jei uprostred, tam je poehnanie. Ale Pán Jei nebude nikdy uprostred národa, zboru èi rodiny, ak mu
najprv ja nedám prvé miesto vo svojom
srdci, tak, ako raz niekde poznamenal
brat Siracký, ak Pán nebude na tróne
môjho srdca, ale budem ho aj naïalej
kriova.
Druhá kapitola hovorí aj o tom, e
v rámci kadého prápora bolo nieko¾ko
knieat, ktorí niesli zodpovednos
a v 10. kapitole sa uvádza, e pri zatrúbení na trúbu sa zhromaïovali knieatá
hlavy tisícov Izraelových. V zhromadení
nesú zodpovednos za stádo starí.
V histórii kresanstva vidíme dve nebezpeèenstvá, znázornené aj v knihe Zjavenia. V Efeze a Pergame sa spomínajú
mikuláenci (Zj 2,6.15), èo v preklade
znamená stá nad laikmi. Ak nie kadú,
tak väèinu práce robí duchovenstvo. Je
to zväèa jeden èlovek. Pán Jei v uvedených veroch hovorí, e nenávidí skutky aj uèenie mikuláencov. Mono si
povieme, e tento odklon od Boej vôle
nám nehrozí. Pokia¾ sa vak budeme
vyhýba slube napriek tomu, e nás Pán
Boh do nej volá a necháme kadú prácu
vykonáva duchovnejím, nie je namieste obava, e napokon, hoci budeme
vyuèova mylienku veobecného kòazstva, v praxi jej budeme protireèi? Nech
je toto pre nás povzbudením, aby sme
keï aj len trokou, ale vernosou v mále,
prispeli k budovaniu tela Kristovho a tým
aj k naplneniu Boieho zámeru o veobecnom kòazstve.
Druhé nebezpeèenstvo je zavies to,
èo znamená názov Laodicea  vládu
¾udu, riadenie pod¾a názoru väèiny.
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Kadý sa vyjadrí, prípadne sa spraví
anketa, alebo sa hlasuje a väèina rozhoduje o zborových otázkach podobne ako
v parlamente.
Boí model je vak nasledovný  vetci ste bratia a navzájom si slúte (Filadelfia  bratská láska). Za stádo nesú zodpovednos starí, ktorí nesú spolu archu
duchovného rastu zboru a sú podriadení
Hlave  Kristovi, podobne, ako knieatá
¾udu Hospodinovi.
Tretia a tvrtá kapitola hovorí o poriadku Levitov pri táborení a putovaní,
o rozdelení úloh. Geronovci mali strái
a nosi pokrovce, záclony (3,25-26, 4,2526). Kehátovci mali strái, prikrýva a nosi vnútorné vybavenie stánku, sväté veci
ako napr. truhlu zmluvy, svietnik, oltár...
(3,31; 4,1-20). Úlohou Meráriovcov bolo
strái a nosi dosky, ståpy, náradie...
(3,36-37; 4,31-32). Aj v Cirkvi je rozmanitá sluba, rôzne dary milosti (R 12,6-8;
Ef 4,11-12...). Nie kadý môe vykonáva
rovnakú prácu. Napríklad kým verejná
sluba, vyuèovanie èi modlitby v zhromadení sú dané bratom, na druhej strane pohostinnos, zdielnos, sluba svätým v domácnosti je skôr oblas pôsobenia sestier. Podobne ako prikrývanie bola
záleitos výluène Kehátovcov, tak isto
v zhromadení slávu èloveka môu vidite¾ne skrýva, pokrýva jedine sestry, èím
zároveò svedèia o tom, kto je ich hlavou
(1K 11,1-16). Nie kadý v zhromadení je
evanjelista, ale kadý má by vdy hotový
vyda poèet o nádeji, ktorá je v nás
(1Pt 3,15). Nie kadý je uèite¾, ale kadý
brat môe v zhromadení vyda krátke
svedectvo o tom, èím ho Pán oslovil pri
èítaní a uvaovaní nad Boím Slovom.
Nechajme sa Pánom povzbudi pracova
horlivejie na Jeho vinici, kým sme ete
tu a dokia¾ ete je doba milosti!
Siedma kapitola zdôrazòuje pravdu,
e dôleité je nielen pracova, ale aj
AKO pracova. Knieatá Izraelove obetovali dar pre Hospodina, ktorý mal Moji
rozdeli Levitom pod¾a povahy ich sluby
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(v. 5). Tento dar pozostával zo iestich vozov a dvanástich volov. ¼udská spravodlivos a logika by povedala, e kadý
dostane dva vozy a tyri voly. Geronovci
ale dostali dva vozy a tyri voly (v. 7), Meráriovci tyri vozy a osem volov (v. 8) a synom Kehátovým nedal niè (v. 9), lebo mali
nosi bremeno na svojich pleciach. Keï to
èasom chceli zmodernizova pri prenáaní
truhly zmluvy, národ bol úèastný Boieho
súdu a Uza zabitý (1Par 13). Táto skutoènos je výzvou k opatrnosti, aby sa po
rokoch nemodernizovali Bohom dané
a dnes môeme doda, e aj apotolmi
praktizované spôsoby èi formy práce na
Boom diele. Majme Boiu bázeò, keï
chceme poveda, e na tom, ako sa pracuje nezáleí, hlavná vec, e sa pracuje. Pred
Boou tvárou by bolo nedostatoèné poveda slová typu: Hlavná vec, e truhla ide
na správne miesto, Jemu zálealo aj na
tom, AKO ila. Mala by nesená, nie vezená
na voze. V 1K 3,10 Pán Boh prízvukuje
skrze apotola Pavla, e táto pravda platí aj
pre súèasnos: Pod¾a milosti Boej,
ktorá mi je daná, ako múdry stavite¾
poloil som základ, a iný stavia naò. Ale
kadý nech h¾adí, ako naò stavia.
Kieby nás vybrané mylienky zo 4. knihy Mojiovej povzbudia k zotrvávaniu
v Boej prítomnosti a k poh¾adu na Pána
Jeia, ktorý chce by vdy na tróne náho srdca. Poriadok v dome Boom a Boie poehnanie nech sú svedectvom aj
dnes pre ¾udí, ktorí nás pozorujú. Mylienka o tom, e Pánu nie je jedno ako
pracujeme, nech nás vedie do bázne
pred Bohom, ale nie do pasivity. Naopak,
ete do horlivejej práce na diele evanjelia i budovania tela Kristovho.

Miroslav Vyhnánek

PÁN JEI O ROZVODE
Farizeom:
Pre tvrdos váho srdca vám napísal
to prikázanie, ale od poèiatku stvorenia

ich uèinil Boh muom a enou. Preto
opustí èlovek svojho otca i ma a bude
sa pridàa svojej eny. A tí dvaja budú
jedno telo, take u nie sú dvoje, ale
jedno telo. Èo tedy Boh spojil, èlovek
nech nerozluèuje. (Mk 10,5-9)
Svojim uèeníkom:
Potom v dome sa ho zase opýtali jeho
uèeníci o tej veci. A povedal im: Ktoko¾vek by prepustil svoju enu a vzal by
si za enu inú, dopúa sa pri nej cudzolostva; a keby ena prepustila svojho mua a vydala by sa za iného, cudzoloí. (Mk 10,10-12)
Pokúanie Pána Jeia
Farizeji pokúali Pána Jeia takými
otázkami, aby si odpoveïou na ne pobúril
¾udí, stratil popularitu, aby Ho ¾udia nenasledovali a nepoèúvali. Otázka práva na
prepustenie manelky, ktoré prikázal Moji, bola v rozpore s prikázaním Boím na
poèiatku a bola predmetom diskusií v Izraeli. Nikto nevedel poveda preèo Moji
vydal také prikázanie. Diskusie sa viedli
okolo príèin, pre ktoré bolo moné poui
Mojiove právo  napísa prepúací list.
Táto otázka zasahovala do mnohých
vzahov. Veï farizeji a uèitelia zákona riadili
v Izraeli ivoty ¾udí pod¾a Písma. Otázka
rozvodu a nového manelstva bola vtedy
rovnako citlivá a bolestivá ako dnes pre
tých, ktorých vzah stroskotal a ijú v ïalom vzahu. Keï títo chceli poèu vô¾u
Boiu, aby mali pokoj v svedomí, e konajú v súlade s Bohom, nikto z uèite¾ov im
nevedel da jednoznaènú odpoveï. A vieme si ¾ahko domyslie akú nevô¾u práve
u tých, èo by s òou boli v rozpore, by
vzbudil ten, kto by jednoznaène povedal 
 taká je Boia vô¾a. Take vtedy, rovnako
ako aj dnes, sa zodpovední vyhýbajú jednoznaènej odpovedi preto, e ju alebo
nepoznajú, alebo pri rozhodovaní h¾adia
na osobu èloveka viac, ne na poznanú
Boiu vô¾u. Modlime sa za bratov, ktorí
majú na sebe to aké bremeno rozho-

blok 7.qxd

31.5.2007

20:13

Page 23

KRESAN
dova o ivote iných, aby pritom vdy
konali vierou a nie pod¾a vlastnej
due.
V nadpísanom texte Svätý Duch odpovedá na podstatnú otázku: Smie èlovek
alebo nesmie prepúa z manelského
zväzku? Mono sa rozvies a vstúpi do
nového vzahu, kým ije prvý partner? No
a to pokúajúce ukryté v tejto otázke, bol
rozpor medzi Boím slovom bude sa
pridàa a slovom Mojia, ktorý zaviedol
intitút rozvodu. Ak povie áno, bude v rozpore s tým slovom na poèiatku. Ak povie
nie, bude v rozpore s Mojiom.
Boia odpoveï na akú otázku
Boh hovorí ústami svojho Syna ve¾mi jednoznaène a jasne. Ako kadé Boie slovo
i toto smeruje k ¾udskému srdcu, pretoe
tam je ohnisko celého problému a jeho
rieenia. ...lebo ja neh¾adím na to, na
èo h¾adí èlovek, pretoe èlovek h¾adí
na to, èo je pred oèami, ale Hospodin
h¾adí na srdce. (1S 16,7)
Moji vám dovolil napísa rozvodný
list a prepusti manelku pre tvrdos
váho srdca.
Tvrdos srdca
Boh odmeriava tvrdos srdca vzahom
k Boiemu slovu, stratou úcty a bázne
k Bohu. Boh odmeriava tvrdos srdca
jeho nedôverou k Bohu ako zlému, ktorý
svojím slovom pôsobí ¾uïom trápenie.
Takým sa stalo srdce èloveka po Adamovom páde. Neverí v Boiu dobrotu a je
prieberèivé v Boích slovách. Èo tam po
tom, ako to bolo na poèiatku, keï ja u
s týmto partnerom nemôem, nevládzem
a nechcem ïalej i! Srdce nezmierlivé
a nekajúce nedokázalo zachováva manelstvo. Preto Moji dovolil napísa
rozvodný list.
A toto je pozoruhodné. Napriek tomu,
e to bol Moji, ktorý v Genesis, vo svojej prvej knihe, opísal Boiu vô¾u o muovi
a ene, zoèi-voèi tvrdému srdcu dovolil to,
èo s òou nebolo v súlade. Mal by nami
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otrias fakt, e hriechom zatvrdené srdce
znemoòuje kona dobrú Boiu vô¾u.
H¾aïte, bratia, aby snáï nebolo v niekom z vás zlé a neverné srdce, ktoré by
odstupovalo od ivého Boha. (d 3,12)
Tvrdému srdcu nestaèí argument ako to
bolo na poèiatku, ako to bolo medzi muom a enou vtedy, keï boli bez hriechu
a ili v poslunosti a atmosfére Boej
lásky. Hriechom zatvrdené srdce nie je
schopné i pod milosou. Je slepé a hluché a aby úplne nestvrdlo, potrebuje proti
hriechu zákon. Preto im dovolil Moji
písa rozvodný list. I v tom opatrení vieme zachyti úmysel Boí, dovies mua
pri písaní k zmäknutiu srdca, k zamysleniu sa nad spoloèným ivotom a uvedomeniu si hodnoty, ktorú stratí s prepusteným partnerom.
Keï sa píe o vine druhého, srdce je
schopné zachyti aj výèitky svojho svedomia a zmeni poh¾ad na toho druhého,
ako jediného vinného. Len si spomeòme
na alobcov eny prichytenej pri cudzolostve, ktorí chceli uplatni Mojiov
zákon najprv iba na òu. Ale keï skúmali
svoju bezhrienos potom, ako im Pán
dovolil ju súdi, ale s podmienkou ich bezúhonnosti v rovnakom skutku, èítame, e
sa zobudilo ich svedomie, obvinilo a nemohli ju odsúdi. (J 8,5-9) Preto Moji
dovolil písa (Mk 10,4) muovi rozvodný
list, aby mal pri písaní jej viny poslednú ancu zmäknú v srdci a pod archou výèitiek svedomia prizna, e aj
on mnohokrát zhreil proti svojej ene.
Toto je, bratia, príklad, ako jedna s kamenným srdcom. Nechajte ho písa vinu,
pre ktorú prepúa svoju enu, svojho
mua. Ak má okrem svedomia aj Svätého Ducha, okrem kamenného aj srdce
mäsité, obmyté krvou Pána Jeia, nie je
moné, aby zostalo trvale a navdy zatvrdené zvodom hriechu a neprilo skôr
alebo neskôr ku pokániu a sile odpusti
a zmieri sa. Nie je moné, aby sa vina
nestala menou ako je odpustenie Pána Jeia. Nie je moné, aby sa duch ne-
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zmierlivosti nestratil v poznaní ve¾kosti Ducha zmierenia v obeti Pána Jeia Krista.
A ak áno? Èo ak zostane na jednej
strane srdce trvale a navdy zatvrdené
a nezmierlivé a na druhej viac milujúce
rozko ako Boha? Potom je namieste
otázka, kde je Kristov Duch vo veriacom? Ak niekto nemá Ducha Kristovho,
ten nie je Jeho a preto nemôe ani
odpusti, ani sa zmieri, ani nemilova
rozko viac ne Boha.
Doba zákona
V tejto dobe Boh vydal zákon kvôli
kamenným srdciam a proti hriechu.
Izraelita nemal v srdci Boieho Ducha,
aby sa riadil milosou a pravdou. Boí
zákon pôsobil proti neobmedzenému
rozmáhaniu sa hriechu. Tak aj toto
Mojiovo prikázanie o rozvodnom liste
bolo namierené proti tvrdému srdcu.
vediac, e zákon nie je daný pre spravodlivých, ale pre bezzákonných a nepoddajných, pre bezboných a hrienych, pre nesvätých a obecných, ...
pre smilníkov... (1Tm 1,9-10).
Cie¾ zákona
Zákon pôsobil poznanie hriechu a viedol
Izraelitu-hrienika k Boej milosti znázornenej v obetiach. Bola to doba príprav
na prijatie Mesiáa ...take zákon bol
naím pestúnom, vedúcim nás ku
Kristu... (G 4,24)
Preto Pán Jei viac farizeom nepovedal, iba o tvrdom srdci, pre ktoré ani
oni, ani ¾ud nie sú schopní i bez prikázaní vydaných Mojiom, ale na konci
rozhovoru im nezostal dlný odpoveï na
ich prvotnú otázku, èi smie mu prepusti
enu: Èo tedy Boh spojil, èlovek nech
nerozluèuje. (Mk 10,9) A nechal ich tak.
Pán Jei o rozvode
svojim uèeníkom
Svojim uèeníkom osobitne povedal o rozvode a novom manelstve viac. Ak mu
prepustí svoju enu a naopak, ak ena
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prepustí svojho mua a vezmú si iného
partnera, mu sa pri nej dopúa cudzolostva a ena s novým partnerom cudzoloí.
Tento záver vyplýva z Boieho poh¾adu na rozviazanie zväzku, ktorý On,
Boh, spojil. Tí dvaja sú pred Bohom
jedno telo i po tom, èo tento zväzok
rozdelí èlovek.
Vimnime si, e toto slovo nemohol
Pán hovori srdciam kamenným ale srdciam uèeníkov áno. Oni nebudú i pod
zákonom, ale v Duchu milosti a pravdy.
V nich u nebude kamenné srdce ale mäsité. Budú i a kona v atmosfére Ducha
z Golgoty, Ducha Boieho zmierenia a odpustenia. Toto srdce je citlivé na to, aby
nezruilo niè, èo Boh vykonal vo svojej
dobrote a láske. Radej odloí svoje pocity a práva, radej bude znáa zlé, ne by
zneuctilo svojho Spasite¾a Boha. V Bohu
má dostatoèný zdroj pre odpúanie aj
takých hriechov, ako sú nevera v manelstve a v Boom Duchu je dostatoèná
sila pre káznenie a màtvenie vlastného tela
po odchode partnera. Veï kto má zjavi
silu Boieho odpustenia, ak nie tí, ktorým
Boh odpustil vetky hriechy? V kom, ak nie
v Boích deoch, sa má prejavi sila Ducha
umàtvi telo? Koho, ak nie Boie diea,
môe k sebe v láske pripúta Pán nato¾ko,
a naplni ho nato¾ko, e sa necíti osamelý
ani po odchode partnera? Len srdcia
Boích detí si ove¾a viac váia obraz Krista
a jeho Nevesty zobrazený v ich manelstvách, ne by ho zruili rozvodom a novým manelstvom. Ve¾a je dané v Kristu
veriacim a o to viac sa od nich poaduje.
Majú iného Ducha a preto vetko vládzu.
Pred Duchom zmierenia z Gogloty neobstoja slová manelky, manela: Nevládzem odpusti, musíme sa rozís.
Pravda je ale takáto, nie nevládzem, ale
nechcem. Iba preto sa Boie deti rozvádzajú, lebo nechcú odpusti, nechcú ís
ku zdroju Ducha Kristovho na Golgote
a odmera ko¾ko mne Boh odpustil a odpúa pre obe Kristovu.
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A tragédia a hanba na obe Pána
Jeia je dokonaná, keï starí nevedú
vieru Boích detí ku Golgote a mnostvu
Ducha zmierenia, ale ku telesnosti  ty si
nevinný a ona je vinná, pretoe bola neverná. Ty má právo sa rozvies a opä
zosobái. Hrozné je, ak starí vedú ku
právu a nie k hojnosti Boieho odpustenia
a zmierenia. Hrozné je, ak sú starí
ochotní pre telesné uspokojenie veriaceho a duevný súcit, obetova obraz
o Kristovi a Cirkvi, ktoré sa za¾úbilo Bohu
vyjadri v manelstve. Je to rada, ktorá
vedie od duchovnosti k telesnosti, od viery do nevery, od sily do slabosti. A nech si
nikto nemyslí, e to skonèí v rozpade jedného manelstva v zbore. Takú príleitos
zneucti Ducha milosti si satan nikdy
nenechá ujs, aby nezviedol k nevernosti
ïalích, ktorí sa u ani neusilujú o odpustenie, ale priamo idú k starím a doadujú
sa svojich práv pod¾a precedensu  pod¾a
prvého neduchovne a po ¾udsky rieeného prípadu.
Milosrdenstvo Pánovo
Boie milosrdenstvo ide v prípade bolesti
spôsobenej nevernosou jedného z manelov tak ïaleko, ako je opísané v liste
apotola Pavla: A keby aj odila, nech
zostane nevydatá, alebo nech sa zmieri s muom. A mu nech neodchádza
od eny. (1K 7,11) Tu je hranica milosrdenstva. Odís od mua. U mua vak
Pán ani to nepovo¾uje, lebo je silnejou
nádobou. Z tohto slova Pána Jeia je
isté jedno, e cie¾om odchodu nie je h¾adanie nového partnera, ale h¾adanie
Pána Jeia a zmocnenie vnútorného
èloveka v Duchu zmierenia z Golgoty
nato¾ko, aby sa mohla zmieri s muom
a vráti k nemu. Ak by bratia, ktorí majú
zodpovednos za rieenie takýchto problémov v zbore, verili, e toto nie je trápenie, ale dobrá, ¾úba vô¾a Pánova, nikdy
by nepovzbudili nevinného z manelov
uzavrie nové manelstvo. Nepovaovali
by toto nariadenie za zlé, ktoré uva¾uje na
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nevinného celibát. Nedali by sa ovplyvni
slovom zraneného nevinného, e on
nevydrí i bez nového partnera, ale by
sa vierou drali hranice vymedzenej Pánovým milosrdenstvom. Ostatne, jedine
Pán vie, ko¾ko, ktorá dua znesie a vydrí
a viac na òu nedopustí. Bratia, ktorí takto
verili Bohu, sa napokon o takomto Bohu
vdy presvedèili ako aj nevernosou zranená dua. Veï nie nadarmo hovorí Pavol, e vetko vládze a vetko je moné
veriacemu, lebo tým, kto posilòuje duu
v jej trápení, je Vemohúci a ¾útostivý
Pán. Èi je Pán nemilosrdnejí od nás? Ak
sa v nás, v ktorých je hriech, hýbe vetko
s takto ubolenou duou, o ko¾ko viac v Bohu, v ktorom niet hriech! Kto viac miluje
duu ako On, ktorý poloil svoju duu za
nás? Èi by uvalil na niekoho bremeno,
pod ktorým by stroskotala jeho viera? Ak
bratia uvrhnú duu ubolenú nevernosou
partnera do tohto milosrdenstva, tak dajú
príleitos Pánovi, aby ju v Boskom milosrdenstve mocne objal a vetky jej
bolesti utíil v bozkoch veènej lásky.
Aká je teda odpoveï na otázku rozvodu medzi veriacimi? Rozvodu a nového manelstva kým ije prvý partner?
Pán nedovo¾uje nijaký rozvod. Dovolí
ene vzdiali sa naèas od mua preto,
aby ju poteil a zmocnil jej vnútorného
èloveka Duchom zmierenia nato¾ko, aby
sa mohla zmieri s muom. Ak vak ani to
nedokáe pre svoju slabos, je vô¾ou Pána Jeia, aby zostala nevydatá, resp,
mu, aby zostal neenatý, dokia¾ ije jeho
ena, dokia¾ ije jej mu. A kto neposlúchne? Na toho sa vzahujú slová Pána
Jeia, ktoré povedal v dome svojim uèeníkom: Ktoko¾vek by prepustil svoju
enu a vzal by si za enu inú, dopúa
sa pri nej cudzolostva; a keby ena
prepustila svojho mua a vydala by sa
za iného, cudzoloí. (Mk 10,11-12).
Tento Boí výrok vyplýva z toho, e tých
dvoch spojil Boh a urobil z nich jedno telo.
Tento výrok vyplýva z toho, e nie je
moné rozdeli tento celok inak, ako smr-
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ou jedného z manelov. Lebo vydatá
ena je priviazaná k ivému muovi
zákonom. Ale keby mu zomrel, bola
by oprostená zákona mua. A tak tedy,
kým ije mu, budú ju vola cudzolonicou, keby bola enou inému
muovi. Ale keby zomrel mu, slobodná je od zákona, aby nebola cudzolonicou, keby bola pripojená inému
muovi. (R 7,2-3)
Tento výrok vyplýva zo skutoènosti, e
Pán Boh nedelegoval na iadneho èloveka Svoju právomoc spája mua a enu
v jedno telo alebo ho rozde¾ova. Ako
spojenie, tak i rozdelenie je plne v kompetencii Stvorite¾ovej. Preto i po rozvode
manelstva èlovekom platí: A tí dvaja
budú jedno telo, take u nie sú dvoje,
ale jedno telo. Èo tedy Boh spojil,
èlovek nech nerozluèuje! (Mk 10,8-9)

Brad Mc Kenzie, Magdeburg,

HUDBA V ZHROMADENÍ.
U dlhiu dobu sledujeme, ako sa moderná kresanská hudba, do ktorej patria
rôzne druhy rockovej hudby, stále väèmi
presadzuje v kresanských spoloèenstvách a vnáa do cirkvi zvuky, ktoré v nej
v minulosti nikdy neboli. Zasahuje jeden
zbor za druhým. Pod¾a posledných prieskumov sa v 77 % amerických zborov aspoò raz v mesiaci táto hudba hrá. Vo veobecnosti sa kontatuje, e dnes je ove¾a
lepie prijímaná i starou generáciou ako
v minulosti.
Môeme si ponecha rockovú hudbu,
pokresanèi ju textom a získa tak novú
alternatívu?
Odkia¾ pochádza masívna snaha
zrockova celý svet, aj kresanov?
V amerických èasopisoch pre producentov kresanských rádií, ktoré sú napojené na priemysel kresanskej hudby, sa
bez zábran zamý¾ajú napríklad nad
otázkou preèo je také dôleité získa èo
najviac kresanov pre konzum kres-

anského rocku. Odpoveï sa núka sama:
peniaze a obchod.
Ale bývali aj faloní proroci medzi
¾udom, ako aj medzi vami budú faloní
uèitelia, ktorí postranne uvedú sekty
zatratenia a Ve¾pána, ktorí ich vykúpil,
budú zapiera a uvedú tak na seba
náhle zatratenie. A mnohí budú nasledova ich prostopae, pre ktorých sa
budú rúha ceste pravdy. A v lakomstve vymyslenými reèami budú vami
kupèi . (2Pt 2,1-3)
Faloní proroci a uèitelia boli a budú.
Vyzerali ako proroci, hovorili skoro ako
proroci, správali sa takmer ako proroci.
Pre ui mali pripravené ¾úbivé slová, ich
skutky neboli priame a rýdze, ale nenápadne, pomaly, postranne prináali medzi
boí ¾ud svoje vymyslené reèi, mylienky,
poh¾ady, spôsoby, metódy. Kto ich bude
nasledova? Mnohí! Nie malý poèet! Èo
budú nasledova? Ich prostopae, nie
Pána Jeia Krista. Ve¾pána, ktorý ich
vykúpil budú zapiera. Ako na to zareagujú ¾udia vo svete? Budú sa rúha ceste
pravdy. Aká je motivácia týchto uèite¾ov?
Lakomstvo a kupèenie  peniaze a obchod.
Tieto vere nás varujú pred tým, èo
sa dnes v kresanstve deje. Cirkev, telo
Kristovo sa stáva trhom! Zákon trhu je zisk.
Kvôli nemu sa faloní proroci tvária
pobone: Ako získa èo najviac ¾udí do
zboru a zachráni hynúce due? Ako zaloi èo najviac zborov? Rast, prosperita,
úspenos. Marketingové evanjelium má
vypracované lákadlá a návnady bez oh¾adu na to, èo hovorí Boie Slovo, pretoe
je zo sveta. A pretoe je zo sveta pouíva
i svetské metódy. Ak si nedáme pozor,
kúpime dobre reklamované podvrhy.
Ale to vedz, e v posledných
dòoch nastanú nebezpeèné èasy. Lebo to budú ¾udia, ktorí budú milova
seba, milova peniaze, chlúbiví, pyní,
viacej milujúci rozkoe ako milujúci
Boha, ktorí majú tvárnos pobonosti,
ale jej moc zapreli. A tých sa stráò.
(2Tm 3,1-5)
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Ako obstá?
Nemusíme sa bá, e budeme zvedení
spolu s väèinou, lebo Pán Boh dáva vo
svojom slove jasný pokyn, aby sme sa
takých stránili. On nám pripravil spôsob,
ako môeme posúdi èo je dobré a èo zlé
v jeho oèiach a správne sa rozhodnú.
Lebo namiesto toho, èo by ste u
mali by uèite¾mi... stali ste sa potrebnými mlieka a nie tvrdého, pevného
pokrmu. Lebo kadý, kto má úèas na
mlieku, je neskúsený v slove spravodlivosti, lebo je nedospelý. Ale dokonalých pokrmom je tvrdý pokrm, tých,
ktorý pre zvyklos majú vycvièené
zmyslové ústroje a tak spôsobilé posúdi, èo je dobré a èo zlé. (d 5,12-4)
Slovo Kristovo nech prebýva vo
vás bohate vo vetkej múdrosti 
(Kol 3,16)
Rozliovanie dobra a zla závisí od dosiahnutej duchovnej dospelosti. Duchovne dospelý kresan sa sýti tvrdým pokrmom  slovom spravodlivosti, slovom Kristovým. Nielen e ho dobre pozná, ale i okúsil a okúa jeho moc vo svojom ivote
a je zvyknutý necha sa ním vies. Preto
má vycvièenú schopnos posúdi, èo je
pod¾a Boej vôle dobré a èo zlé. V kadej
veci, èi malej èi ve¾kej, sa obracia na
Písmo. V Starom zákone sa kládol ve¾ký
dôraz na zrelos duchovných vodcov.
Ich práca sa toti týkala sluby v dome
Boom. Patrili medzi nich kòazi, vrátnici
a hlavy spevákov  vedúci speváckych
skupín. (Neh 7,1-2; 10,39; 1Par 9. kap.;
1Kr 15. kap.)
Hudba bola vdy spojená s vyuèovaním slova. Preto vedúci  hlavy spevákov v starom zákone museli by duchovne dospelí mui ako napr. Moji, Dávid,
Azaf a iní. Pozrime sa na niektoré ich
kvalifikácie
1. Museli by Levíti. Nie ktorýko¾vek
Izraelita, ktorému sa zaiadalo
muzicírova.
2. Boli organizovaní, hudobne vzdelaní

3.
4.
5.
6.
7.
8.

pod¾a predpisov. Nebolo tu miesta
pre vlastnú tvorivos a sebarealizáciu,
ani osobný vkus.
Odovzdaní slube.
Príklady poslunosti Bohu. Akí sú
nai muzikanti dnes? Sú príkladmi
poslunosti Bohu?
Nosili zvlátny odev. Nie to, èo sa
komu páèilo.
Boli rovnocenní s inými duchovnými.
Dostávali mzdu, pretoe slúili celému národu, nie len jednému zboru.
Museli by duchovne zrelí. Mali vdy
nad tridsa rokov.

Keby sme sa zamysleli nad týmito kvalifikáciami, vyhli by sme sa v naich
zboroch mnohým problémom.
Ako sa dostala
rocková hudba do cirkvi ?
Boli èasy, keï sa rocková hudba hrala
len vo svete. Pred nieko¾kými desiatkami
rokov sa pokúsili rockoví hudobníci, ktorí
sa stali kresanmi, spoji evanjelium s hudbou z ich starého ivota, aby tak získali
svojich súèasníkov. Vychádzali z predpokladu, e inej hudbe by nerozumeli. A tak
prila na svet pokresanèená rocková
hudba.
V tej dobe rodièia svetský rock jednoznaène odmietali, ale s novou alternatívou uzavreli kompromis, pretoe si povedali: mladí sa od rocku nedajú odradi,
preto je lepie, ak budú poèúva dobré
texty a nie zlé. A to aj napriek tomu, e
v zhromadení sa tento druh hudby pokladal za nevhodný. Niektorí rodièia i starí zborov boli slabí, lebo netrvali na tom,
e neexistuje dobrá rocková hudba. Tento
postoj vidíme aj dnes. Rodièia nemajú
posledné slovo v rodine.
Mladí ¾udia vyrástli a modernú kresanskú hudbu, na ktorú si privykli, zatiahli
do zhromadení i do vedenia zborov.
Mnohokrát pohorili starích veriacich,
ktorí sa vo vlastnom zbore zaèali cíti
cudzo. Samozrejme, e boli mnohí, ktorí
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od samého zaèiatku protestovali proti
tomuto zlu. Zástancovia súèasnej kresanskej hudby prvýkrát v dejinách ¾udstva
pouili argument, e hudba je hodnotovo
neutrálna, sama o sebe nepôsobí ani
dobre, ani zle. Vraj iba v spojení s textom
dostáva pozitívny, alebo negatívny náboj.
Pred rokom 1960 sa v tlaèi nevyskytol
ani jeden èlánok, ktorý by obhajoval neutralitu hudby. Naopak. U pred tisíckami
rokov sa vedelo, e hudba má potenciál
pre dobro a zlo. Iná hudba sa pouívala
ako lieèebný prostriedok, iná pri náboenských rituáloch, kde sa úèastníci
dostávali do extázy zmenou vedomia
práve v dôsledku hudby. ¼udia vymanení
z pazúrov okultizmu potvrdzujú, e tá istá
hudba akou boli uvádzaní do tranzu, sa
dnes ponúka ako moderná kresanská
hudba. Aj neveriaci hudobníci vedia, e
ich hudba má moc pôsobi pozitívne,
alebo kodlivo a ani im nenapadne tvrdi
nieèo iné. Skupiny, ktoré hrajú v zahranièí
majú skúsenos, e aj keï publikum
nerozumie textu, privedú ho svojou hudbou k rovnakým záitkom, prejavom a reakciám ako doma. Ten vak, kto chce
obháji svoju zlú hudbu tvrdí, e je to iba
záleitos osobného vkusu, pretoe hudba je hodnotovo neutrálna.
Nám vak Boie Slovo hovorí:
Ale vy ste vyvolení rod, krá¾ovské
kòastvo, svätý národ, ¾ud urèený by
Boím vlastníctvom, aby ste zvestovali
cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy
do svojho predivného svetla. (1Pt 2,9)
Ako posluné deti, neprispôsobujte sa drievnejím v svojej nevedomosti iadostiam, ale pod¾a toho
Svätého, ktorý vás povolal, aj sami
buïte svätí v kadom svojom obcovaní. Pretoe je napísané: Buïte svätí,
lebo ja som svätý! (1Pt 1,14-16)
Kde je chyba?
Ako získa mláde pre evanjelium? To je
dôleitá otázka. Ale majme na pamäti, e
nie to je dôleité, èo si mláde predstavu-
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je, elá, alebo èo sa jej páèi, ale to, èo jej
pod¾a Boej vôle prospieva. Duchovné
piesne nemusia by nudné, ak sa spievajú radostne. Mladí ¾udia zo sveta ich
vnímajú ako nieèo nové a nepoznané
a k námu údivu sú nimi zasiahnutí. Za
nudu nenesú zodpovednos piesne. Nuda je toti choroba vyhladovaného ducha.
V kresanstve sa vo veobecnosti
rozíril jeden problém. Nie len malé, ale
i ve¾ké cirkvi strácajú s alarmujúcou rýchlosou svojich èlenov. Je malý záujem
o duchovné veci, slubu v zbore, o spievanie. Pastori a vedúci zborov sú ochotní
urobi vetko pre to, aby ¾udí nie len
prilákali, ale aj v cirkvi udrali. Pozrime sa
vak na pravé dôvody màtveho a unudeného kresanstva.
Mnohí chápu, e spev je dôleitou súèasou zhromadenia. Teda problém bude
najskôr v piesòach. Ak ich vymeníme
a dáme ¾uïom to, èo spievajú radi, vetko
sa vyriei. Inpirácia sa h¾adá v charizmatických spoloèenstvách, ktoré slúia ako
príklady hodné nasledovania. Charizmatici
si vimli túto chorobu a pokúsili sa ju
vylieèi. Do svojich zhromadení vstrekli
silnú adrenalínovú injekciu prostredníctvom modernej hudby. To spôsobilo zdanlivé oivenie. Ale bol odstránený aj neduh?
Akosi sme pozabudli na nieèo podstatné. Verejný spev a uctievanie je výsledkom vnútorného spevu a uctievania.
Ako prichádzame do zhromadenia pred
Boiu tvár? S piesòou v srdci a na
perách?
Spievajte Hospodinovi novú pieseò, v zhromadení svätých! Svätí sa
budú veseli v sláve, plesa budú na
svojich leitiach. ( 149, 1.5)
Dôvod, preèo sú nae bohosluby
màtve spoèíva v tom, e nae bohosluby
v naich leitiach  v komôrkach sú
màtve, alebo vôbec neexistujú. Nae
zbory nespievajú presvedèivo, lebo nae
srdcia nespievajú Bohu chválu prv, ne
prídeme do zhromadenia. Nae srdcia
nespievajú, lebo miesto toho, aby sme
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poèas týdòa írili vôòu Kristovu, zarmucovali sme a uháali Ducha Svätého. To,
ako zhromadenie prebieha a aká je jeho
duchovná úroveò je výsledkom toho, ako
a kade sme poèas týdòa chodili. V skutkoch, ktoré nám Boh vopred prihotovil,
alebo po vlastných cestách? Túto súvislos si mnohokrát neuvedomujeme a rieime následky namiesto príèiny. Vymeníme tradièné piesne za moderné popevky, h¾adáme nové metódy a spôsoby
evanjelizácie a formy zhromadení. Ale
nezabudnime, takto spolu s vodou vylejeme z vanièky aj diea.
Rieenie
Jediné èo má moc budova ná súkromný
ivot pod¾a vôle Boej je Jeho Slovo  Biblia. Preto v naich zboroch v prvom rade
musíme klás dôraz na jeho vyuèovanie
a ís do håbky. Je potrebné jasne vysvetli
spevákom, e poslucháèom nemôu
sprostredkova pravdu z druhej ruky. To èo
spievajú musí by ich osobné vyznanie.
Duchovné piesne budú nám veriacim
cudzie, ak ich obsah nebudeme vo svojom
súkromí i. Neobviòujme ich! My sme tí
praví vinníci! Doprajme si chví¾u, aby sme
prili a ku koreòu problému a boiemu
rieeniu  pokániu. Neplytvajme zbytoène
èas duevnou èinorodosou, ktorá sa
nevyhnutne dostaví, pretoe nedostatok
presvedèenia spôsobí nedostatok emócií
a to vzápätí vyvolá túbu po záitkoch.
Bratia, preskúmajme sa a zaènime od
seba. Ako vyzerajú nae rodiny? Ako
ijeme so svojou manelkou a demi?
Aké svedectvo o nás vychádza z ich úst?
Tichý a pokorný srdcom, plný lásky,
radosti, pokoja...? Ak toto v naich ivotoch chýba, môeme sa zodra v snahe
o prebudenie, Pán Boh nae aktivity nepoehná a nae zhromadenia ostanú
naïalej màtve  a dovtedy, kým sa neprebudíme my. Nemeòme tradièné piesne za moderné, nemeòme tradièné zbory
na evanjelizaèné, nemeòme to, èo je
v naom okolí! Môeme urobi iba jedno 
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 dovoli Bohu, aby zmenil nás. Len vtedy
uvidíme jeho poehnanie
V Biblii neexistuje dôkaz, e by sa
hudba pouívala ako evanjelizaèná metóda. To ale neznamená, e ¾udia neprili
k spáse v dôsledku spievania. V Sk 16,23
si èítame, e Pavel a Sílas modliac sa
spievali Bohu chválu a väzni ich poèúvali.
Modlitba a spev vychádzali z ich srdca
ako následok ich kadodenného úzkeho
spojenia s Pánom Jeiom. Chválili svojho Pána tak, ako to robili i boí mui v Starom zákone a almoch, pretoe ho poznali a aj v akých ivotných situáciách
mu dôverovali. Ich svätého, svedeckého
ivota boli úèastní i prítomní väzni. Bolo
to také prirodzené a jednoduché! Nemali
vízie ani stratégie. Neabsolvovali biblické
kurzy, kolenia o zakladaní zborov a ich
raste, ani semináre vodcovstva. Nepovedali si: poïme, zaèneme spieva evanjelizaèné piesne, aby väzni získali Pána.
Na iadnom mieste v Biblii nie sme vyzývaní, aby sme piesòami cielene evanjelizovali. Ale piesne, ktoré vyvierajú z naich sàdc a chvália Boha náho Spasite¾a
spieva máme a majú by súèasou
náho kadodenného ivota.
Ak budeme takto spieva, nae piesne
budú zároveò aj evanjelizaènými piesòami.
Túobne som oèakával na Hospodina... A dal do mojich úst novú
pieseò, chválu námu Bohu. Mnohí to
uvidia a budú sa bá a budú sa nádeja na Hospodina. ( 40,1-4)
Akú pieseò dal Hospodin do mojich
úst? Evanjelizaènú? Nie. Novú pieseò,
chválu námu Bohu. Tu na chví¾ku postojme. Aké piesne spievame? Také,
ktoré opisujú ako sme sa stretli s Pánom
Jeiom, ako s ním chodíme, èo preívame ako kresania poèas dòa, aké
máme skúsenosti s Ním. To nie je zlé. Ale
Biblia nekladie dôraz na piesne veobecne, ale na piesne, ktoré chvália a oslavujú Boha, jeho vlastnosti a èiny  a dal
do mojich úst novú pieseò, chválu námu
Bohu.
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Ïalí biblický dôraz na ktorý sa èasto
zabúda je, e pieseò chvály a oslavy
Boha je predovetkým vidie  mnohí to
uvidia. Nie je to v prvom rade spievaná
evanjelizaèná pieseò, ktorú vníma ucho
èloveka, ale vidite¾ný ivot kresana v ktorom sa skvie Pán Jei  pieseò svätého
ivota, ktorú vníma srdce. Ak teda prináame naimi ivotmi chválu námu Bohu
tam, kde nás postavil  v rodine, v príbuzenstve, medzi susedmi, v práci, v kole,
sme evanjelistami, evanjelizujeme a spievame evanjelizaènú pieseò. Je to také
prosté! Ale to vetko je ved¾ají produkt
ivota v poslunosti. Následok a nie zámer. Plne zlyhávame, ak naim ivotným
cie¾om sa stala evanjelizácia. Cie¾om
náho ivota je oslávi Pána Jeia.
A tak teda buï jete, buï pijete,
buï èoko¾vek robíte, robte vetko na
slávu Boiu.(1K 10,3)
Úèel nesvätí prostriedky
Ak nedodríme tento Boí poriadok,
upadneme do pokuenia pouíva neboie prostriedky, len aby sme dosiahli svoj
cie¾. Nie len posolstvo je dôleité, ale i ten
kto ho nesie a ako ho nesie. Posol musí
by pre posolstvo vhodným nosièom. To
nie je iaden nový objav. Tak to vdy fungovalo a funguje. Posol reprezentuje toho
kto ho posiela. Pána Jeia poslal Boh
Otec a On naplnil celú Jeho vô¾u a dielo,
ktoré mu dal, dokonal. Ani my nemôeme
ináè, len kona Jeho vô¾u a Jeho skutky,
lebo vetko èo je z nás zhorí.
Tých, ktorí chcú modernú kresanskú
hudbu vtiahnu do zhromadenia sa pýtam: Preèo to chcete urobi? Len preto,
e sa vám osobne páèi? Veï viete, e
v zbore sú veriaci, ktorých to pohorí. Èi
ste nepoèuli o zákone lásky? Len prosím,
neobhajujte sa kresanskou slobodou. Tá
toti znamená, e sa dokáem vzda
toho, èo zoslabí môjho brata. A ja milujem
svojich bratov, preto sa rád vzdám vína,
mäsa, hudby, vetkého, na èom sa pohoruje môj brat, alebo èím slabne. (R 14,21)
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Znovuzrodení mladí ¾udia zo sveta,
ktorí prili do náho zhromadenia, u
s touto hudbou nechcú ma niè spoloèné,
pretoe ich strháva naspä do minulosti
v ktorej boli stratení a oivuje v nich zlé
iadosti, sex, rebéliu voèi autoritám, lásku
k peniazom a alkoholu, mylienky na samovradu.
Stew Mafoza, znovuzrodený Afrièan,
starí zboru, bol zdesený hudbou, ktorú
poèul v kresanských rádiách poèas svojej návtevy v Amerike. Na beatovú hudbu je ve¾mi citlivý, pretoe v mladosti vo
svojej osade hral pri náboenských rituáloch v hudobnej skupine, ktorá privádzala ¾udí do stavu zmeneného vedomia,
poèas ktorého boli do ¾udí urèité duchovné bytosti vháòané a iné vyháòané.
Nemohol pochopi, e kresania na západe tú istú hudbu bez problémov hrajú
a poèúvajú. Dokonca i v zhromadení.
Texty modernej kresanskej hudby
zjednoduujú evanjelium a tak sú ¾udia
¾ahie získavaní pre Jeia. Ale pre
akého Jeia? Táto hudba vraj lepie
sprostredkuje posolstvá ako kazatelia, èi
uèitelia. Ale aké posolstvá? Horliví organizátori evanjelizaèných podujatí sa
snaia kresanstvo ochuti, prispôsobi
ho vkusu spoluobèanov a to najdôleitejie sa obchádza  slovo o kríi. Hovorí sa
tomu obèiansky spôsob evanjelizácie. Ale
nai spoluobèania sú obèania zo sveta,
teda povedzme si to na rovinu, nejde o niè
iné ako o svetský spôsob evanjelizácie. Za
kadú cenu sa priblíi k ¾uïom pod mottom: vetkým som sa stal vetkým, aby
som zachránil niektorých (1K 9,22). Nie
sme ïaleko od doby, keï sa v tomto duchu
siahne i po nesluných slovách, plagátoch
s chabo odetými enami a iných nesluných prejavoch a spôsoboch. Veï keï
hráme rockovú hudbu, preèo neprida i to
ostatné, èo k tomu patrí?
Fracis Schaeffer to dobre vystihol:
Zlyhanie evanjelikálneho hnutia spoèíva
v tom, e zaujalo postoj prispôsobenia sa
a nie konfrontácie.
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Zodpovední bratia, starí zborov, rodièia, buïte odvání a povedzte mladým,
èo je pod¾a Boieho Slova správne a èo
nie! Ak to neurobíte, necháte ich kráèa
po zlom chodníku so svojim súhlasom
a potom aj následkami. Tak ako to urobil
Eli. Vedel a nezabránil  musel prís súd.
(1S 3,13) Tento problém sa netýka len
Ameriky, alebo Nemecka, ale aj iných
krajín. Svedèí o tom nasledujúci list.

List neregistrovaných zborov
v Moskve adresovaný
americkým zborom
Tridsa rokov sme trpeli intenzívne
prenasledovanie a súèasná sloboda nám
prináa dosia¾ nepoznané, obrovské
kody. Tie prichádzajú od takzvaných
kresanov z Ameriky, ktorí zvestujú
evanjelium hlásané rockovými evanjelistami. Naa mláde sa takýchto podujatí
nezúèastòuje, pretoe sme sa v naich
zboroch rozhodli nema úèas na iadnych svetských spôsoboch. Táto situácia
sa hlboko dotýka naich sàdc. Mladí prichádzajú s rockovou hudbou a Bibliou
pod paou. Správaním týchto takzvaných kresanov sme ve¾mi pohorení
a nie sme ani schopní nájs vhodné
slová a spôsob na to, aby sme im
zabránili prichádza do naej krajiny.
Sluba Bohu nemá niè spoloèné
s rockovou hudbou. Preto dôrazne vystupujeme proti jej prekrútenej americkej
interpretácií. Potrebujeme duchovný
pokrm! Dávajte nám pravý chlieb, nie
faloné koláèe! Áno, súhlasíme, e táto
hudba priahuje ¾udí do zborov. Ale nie
k bohabojnému ivotu.
Boli sme 15 a 11 rokov vo väzení
kvôli viere v Pána Jeia. Nesmeli sme
poèúva iadnu duchovnú hudbu. Ale
deò aj noc sme boli bombardovaní
rockovou hudbou, aby bolo ublíené

naim duiam. Obstáli sme len vïaka
mnohým modlitbám a pôstom. Dnes
u nie sme vo väzení. A práve v èase
rozirujúcej sa slobody sme svedkami
nebývalého duchovného pustoenia.
My, vedenie a èlenovia neregistrovaných, v minulosti prenasledovaných
zborov, sme jednomyse¾ne dospeli
k rozhodnutiu nepusti do naich
zhromadení iadnu rockovú hudbu.
Vyzývame Vás, skutoèných kresanov
v Amerike, aby ste sa pripojili a odstránili túto hudbu zo svojich zborov
a urèite ju neprináali do naej krajiny.
Neznesväcujte nau mláde! Dokonca
i neveriaci vedia, e táto hudba do
kresanstva nepatrí! Ako môu by
Americkí kresania ako svet? Títo
neveriaci, ktorí sa zúèastnili rockovej
evanjelizácie boli z kresanstva ve¾mi
rozèarovaní a sklamaní.
My nazývame túto hudbu hudbou
z pekla. iadame vetkých kresanov
v Amerike, aby prestali finanène podporova takúto formu evanjelizácie
v Rusku. V naich zboroch chceme
len tradiènú duchovnú hudbu.
Toto je jednoznaèný názor vetkých
starích naich zborov
Peter Petrus, Vasilij Rook, Moskva, Rusko

Na záver u niet èo doda.
Chcem vás len povzbudi
k tomu, aby ste sa s kadým
druhom rockovej hudby
èi v zbore, alebo v súkromí
rozlúèili. Nech zostane len
u tých, ktorí sú kresania
iba pod¾a mena.
Kie by nám Boh dal silu
oddeli sa od kadej tmy!
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Zotrvávali pri lámaní chleba - osoba a dielo
Pána Jeia Krista
Úvahy zamerané na osobu a dielo Pána Jeia Krista.

Ján Siracký
èasopis KRESAN, roèník II., apríl 1949, èíslo 4.

KRISTUS ZOMREL ZA NÁS
(R 5,8)

V tomto krátkom prehlásení je nevystihnutelná håbka Boej lásky k nám ¾uïom.
Milióny oslavujú výroèie Kristovej smrti bez
toho, aby sa zamysleli nad touto skutoènosou. Preto ich ivot zostáva nedotknutý touto láskou a jej obeou. Im staèí
povrchná forma  Ve¾ká noc. Základom
evanjelia je, e Kristus zomrel za nae
hriechy pod¾a Písma. To vie i satan, preto
oslepuje zmysly neveriacich, aby sa im
nezasvietilo svetlo evanjelia Kristovej
slávy. Formu  Ve¾kú noc im ponechá, ale
o podstatu ich okradne. Sú vak ¾udia,
ktorým je toto prehlásenie vyznaním viery.
Tí vyznávajú s celou istotou, e: Kristus
zomrel za nás. Títo sa zaraïujú medzi
bezboných, za ktorých zomrel Kristus.
Priznávajú, e boli Boími nepriate¾mi, ktorí sú teraz zmierení s Bohom skrze smr
Jeho Syna. Vyznávajú, e boli nespravodliví: Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel
za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. Áno, vyznávajú, slovami proroka: My vetci sme
zblúdili ako ovce; kadý z nás sme sa
obrátili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávos vetkých
nás. (Iz 53,6) Toto a ete o mnoho viacej
je zahrnuté v citovanom prehlásení.
Toto prehlásenie platí iba ¾uïom, ktorých Pán Jei pritiahol k sebe na krí
(J 12,32). On trpel za nich. Aby si to mohli
privlastni, musia sa s Ním stotoni v Jeho smrti. Musia aj oni s Ním zomrie. Nie
za svoje hriechy, ale svojim hriechom.
Taký význam majú slová: A jestli sme

zomreli s Kristom...Tak aj vy majte za
to, e ste zomreli hriechu... (R 6,8-11)
Alebo: S Kristom spolu ukriovaný
som a ijem u nie ja, ale ije vo mne
Kristus. (G 2,20) Telesný èlovek nechápe duchovné veci. Jednou z nich je
Kristova zástupná smr. Preto námu
telesnému ja musí by zrobený koniec. To
sa stalo, keï sme sa stotonili s Kristom
na kríi. Tam bola rieená otázka naich
hriechov i náho hrieneho ja. Ako veríme, e Kristus zomrel, tak veríme i to, e
my sme zomreli spolu s Kristom. To musí
dokáza ná ivot. Èo teraz ijem v tele, vo viere Syna Boieho ijem, ktorý
si ma zamiloval a vydal sám seba za
mòa. (G 2,20) ¼udia, ktorí ijú sebe, svetu a hriechu, ete nikdy neuverili v pravde
tejto poehnanej udalosti.
Druhá èas tohto Kristovho diela je:
...e bol pochovaný a e v tretí deò
vstal z màtvych pod¾a Písiem. (1K 15,4)
Pochovaný bol na dôkaz svojho víazného ivota. Zomrel za nae hriechy
a vstal pre nae ospravedlnenie. Jeho
dielo by bolo neúplné bez vzkriesenia. Na
Neho sa vzahujú slová: Smr, kde je
tvoj osteò? Kde, peklo, tvoje víazstvo?
(1K 15,55) Ani smr, ani peklo nemohli
dra Krista v zajatí. On vstal ako víaz na
dôkaz svojej neviny a Boskej moci.  A on
donesúc jednu bitnú obe za hriechy
navdy sa posadil po pravici Boej.
(d 10,12) Áno, On smrou zahladil
toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla. (d 2,14) Len On mohol poveda: Ja
som a oslávil na zemi, dielo som
dokonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal. (J 17,4) Preto teraz môeme vyzna: Kde kto odsúdi? Kristus Jei je,
ktorý zomrel, ba viacej, ktorý aj vstal
z màtvych, ktorý aj je po pravici Boej,
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ktorý sa aj prihovára za nás. (R 8,34)
Z týchto slov vidíme, e Pán aj v sláve
pokraèuje vo svojom diele v zmysle slov:
Boli sme zmierení s Bohom skrze
smr jeho Syna, tak je o mnoho istejie, e súc zmierení, budeme spasení
jeho ivotom. (R 5,10)
Veriaci sa stotoòuje s Kristom i v tejto
druhej èasti Jeho diela. Pochovaní sme
teda s ním skrze krst v smr, aby sme
ako Kristus vstal z màtvych skrze slávu
Otcovu, tak aj my chodili v novote ivota. (R 6,4) V Jeho smrti bol urobený
koniec naim hriechom, v naej smrti s Ním
námu hrienemu ivotu. Takto teraz môeme i s Ním v novote ivota. Tak aj vy
majte za to, e ste màtvi hriechu, ale iví
Bohu v Kristu Jeiovi, v naom Pánovi. (R 6,11) Predtým sme ili sebe, svetu
a satanovi, teraz ijeme Bohu v novom
prostredí a v novej spoloènosti. Ale Boh
súc bohatý v milosrdenstve... spolu nás
oivil s Kristom... a spolu vzkriesil a posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Jeiovi. (Ef 2,4-6) Zo synov odporu
stali sa milí synovia. Tí, èo boli màtvi vo vinách a hriechoch, sedia teraz spolu s Kristom. Toto nám prináa nae stotonenie
sa s Kristom v Jeho pochovaní a vzkriesení. Toto je slávna skutoènos a nie púha
teória. To je pokraèovanie Kristovho diela
za nás a v nás. Aká sláva!
A teraz ete nieko¾ko slov o cieli Kristovej smrti za nás. Lebo nato Kristus
i zomrel i vstal i oil, aby panoval i nad
màtvymi i nad ivými. (R14,9) Boh stvoril èloveka, aby nad ním vládol. Dokia¾
èlovek Boha poslúchal, bol pod jeho správou a bolo mu dobre. Oklamaný èlovek
bol zavedený pod satanovo panstvo, kde
sa nachádza i celé jeho potomstvo a
podnes. Pán Jei svojou smrou a svojím
vzkriesením zvíazil nad satanom. Zlomil
jeho moc a teraz hovorí: Tedy jestli vás
Syn vyslobodí, budete skutoène slobodní. (J 8,36) Ktorých On takto vyslobodil spod satanovej moci, nad tými teraz
panuje. Tento cie¾ dosiahol svojou smrou.
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Ako sa chová svet k tomuto jeho oprávnenému poiadavku? Nechceme, aby
tento kra¾oval nad nami. (Lk 19,14)
Ako je to s veriacimi? Musíme vyzna,
e aj my èasto myslíme iba na to, èo my
máme z Kristovej smrti. Málokedy aj na
to, èo má z nej ná Pán. Pod¾a toho potom vyzerá ná ivot a naa sluba. On
nám daroval ivot, aby sme Ho teraz ili
jemu. Vyslobodil nás, aby sme Jemu slúili. Posadil nás so sebou, aby sme mali
obecenstvo s Ním. Preto nám platia
slová: Nie ste sami svoji. Lebo ste
kúpení za ve¾kú cenu. Noe tedy
oslavujte Boha svojím telom a svojím
duchom, èo je oboje Boie. (1K 6,20)
On je Pán svojho domu, ktorým domom
sme my. Hlavou svojej Cirkvi, ktorej Telom sme my. On je Pastierom svojho stáda. K týmto úvahám nás privádza ná
text. Pripomínajme si to aj v týchto dòoch,
aby sme cítili vïaènos voèi Pánovi. To
bude udrova v nás pocit ve¾kých dlníkov voèi Pánovi. Nech nám je nebeskou hudbou toto najväèie prehlásenie
vetkých vekov: Kristus zomrel za nás.

DEÒ ZMIERENIA

Mylienky z 3.M 16.kapitoly
(preklad)
16. kapitola 3. Mojiovej knihy pojednáva o tej ve¾kej obeti, ktorá musela by
kadoroène prináaná za izraelský ¾ud
a ktorá zobrazuje obe z¾utovania na golgotskom kríi (d 9,11-14). Desiaty deò
siedmeho mesiaca vstúpil najvyí kòaz
obleèený do bieleho ¾anového rúcha s krvou a kadidlom pred Boha dovnútra za
oponu, aby dosiahol oèistenie pre seba
a pre ¾ud. Áron a jeho synovia sú predobraz na Cirkev ako kòaskú rodinu,
nie predobraz Tela.
Po dokonanom oèistení sa vrátil najvyí kòaz zo svätyne, èo bol signál pre
¾ud, e obe bola prijatá. Kristus, ktorý
voiel do nebeskej svätyne, sa z nej ete
nevrátil, aby priniesol svojmu izraelskému
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¾udu istotu o prijatí Jeho obeti. To sa stane
a v posledných èasoch, kedy Izrael
pobehne k Boej dobrote. Ale nám, ktorí
sme uverili, Svätý Duch u teraz oznámil,
e Boh je dokonale spokojný a oslávený
Kristovým dielom; áno, my sami máme
úplnú slobodu pre vstupovanie do svätyne
sprostredkovanú krvou Pána Jeia. idia
uveria a uvidia Toho, ktorého prebodli. My
veríme v neho, aj keï sme Ho nevideli
a sme za to blahoslavení (J 20,29). Toto
blahoslavenstvo patrí celej Cirkvi.
V deò zmierenia boli privedení ku dverám stánku zmluvy dva kozly, jeden pre
Hospodina a druhý pre ¾ud. Ten prvý bol
zabitý a jeho krv bola vnesená do Boej
prítomnosti a bola òou skropená z¾utovnica a aj miesto pred òou  obraz prinesenia
Kristovej krvi pred Boha. Na druhého kozla
boli prenesené hriechy a prestúpenia Izraela a bol ivý vyhnaný na pú a tak boli
obrazne vnesené vetky Izraelove prestúpenia do pustatiny. Odtia¾ to meno Azázel,
t.j. kozol odvrátenia resp. odchádzajúci
Ak mal by Boh oslávený aj vzh¾adom
k ¾udskému hriechu a v láske jedna
s hrienikom, tak bola nutná patrièná
obe a krv tej obeti pred Bohom. Keby
Boh trpel hriech a neodsúdil ho, tak by to
nebola láska k hrienikom, ale ¾ahostajnos ku zlu. To by bola taká láska, akú si
predstavujú svetskí ¾udia, keï hovoria
o milosrdnom Pánu Bohu. Ale i to najmenie tuenie Boha v nás dáva tui, e
Boh nemôe strpie zlo a hriech vo svojej
prítomnosti. Preto musel by Syn èloveka
ukriovaný a Boh dokonale oslávený, ak
mali by nae hriechy z nás odòaté a my
mohli by uvedení k Bohu.
Tým, e bola preliata Kristova krv,
Boia láska sa môe slobodne vlieva do
naich sàdc a hrienikom sa môe zvestova bezpodmieneèná milos. A svedomie
vetkých vykúpených Boích ¾udí môe
zosta úplne k¾udné pri poh¾ade na ich
hriechy, pretoe vetky boli vloené na
hlavu ich zástupcu. H¾a, Baránok Boí,
ktorý sníma hriech sveta. (J 1,29)

Táto kapitola obsahuje
tri zvlá dôleité body:
1. Krv bola prinesená pred Boha.
2. Krvou bola oèistená svätyòa
od neèistôt izraelských synov
vrátane stánku zmluvy, ktorý bol
medzi nimi uprostred ich neèistôt.
3. Hriechy ¾udu boli najvyím
kòazom vloené na kozla
Azázela a odstránené.
Uvaujme krátko
o týchto troch bodoch.
1. Pán Jei vstúpil do neba, do svätyne, kde prebýva Boh v neprístupnom
svetle. Do tejto svätyne nebola zjavená
cesta, kým trval prvý stánok. Ale ukriovaním Pána Jeia a Jeho vystúpením na
nebesia sa vetko zmenilo. Opona sa
roztrhla a my vidíme Boiu slávu s odkrytou tvárou. My sme, èo sa týka náho
pomeru k Bohu, pripustení do Jeho bezprostrednej blízkosti a iadna opona èi
iná prekáka nám nehatí cestu k Nemu.
Aj Boh a svet sú bezprostredne proti
sebe  Boh vo svojej svätosti a svet vo
svojich hriechoch. Boh, ktorý nemá zá¾ubu v smrti hrienika, chce, aby sa tento
obrátil a il. Preto: Zjavila sa Milos
Boia, spasite¾ná vetkým ¾uïom...
(Tt 2,11) a Boh jedná a dodnes v láske
a milosti s odsúdenými hrienikmi. Ete je
èas milosti, ete je deò spasenia. Svet je
síce odsúdený, ale rozsudok nie je dodnes vykonaný. Boh èaká v zhovievavosti
a Kristova preliata krv Mu umoòuje na
základe spravodlivosti jedna s hrienikmi
v láske a milosti. Táto krv je tá jediná cesta, na ktorej necháva Boh prúdi svoju lásku k padlému svetu. Boh nemôe by neverný oproti sebe za nijakých okolností. Tá
drahocenná krv je neustále pred Boími
oèami. Akoby bola vyliata na Boí trón,
take tento sa stal trónom milosti (d 4,16).
Veriaci má u teraz Boí veèný ivot.
Z toho poznáva, aká drahocenná je tá krv.
No miera náho zmý¾ania o týchto ve-
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ciach sa nevyrovná ve¾kosti naej bezpeènosti. Viera usudzuje vdy pod¾a Boha; a ja viem skrz vieru, e Boh pozná
veènú cenu Kristovej krvi a viem, e ona
je Ním tak ocenenená, akú má aj hodnotu. Viem tie, e Jeho mylienky o nej sa
nikdy nemenia aj keby sa moje pozmenili.
On h¾adí na òu takto: Keï uvidím krv,
preskoèím vás. (Ex 12,13) To bolo prehlásené u v Egypte. Tu je teda istota
naej viery a naa úplná bezpeènos.
V nièom Boh tak zrete¾ne nedal najavo oklivos oproti hriechu, ako práve
v diele vykúpenia na obeti Svojho Syna.
Na kríi je ukázané akou nezmierite¾nou
nenávisou On nenávidel hriech a s akým
svätým a stravujúcim hnevom ho trestal.
Môj Boe, môj Boe, preèo si ma
opustil? Tento výkrik Boieho Syna,
plný bolesti, nám dáva tui, aký horký bol
kalich, ktorý Mu Otec musel poda, ako
zástupcovi hrienikov.
Ten jediný, ale tie veène platný
prostriedok k tomu, aby sme mohli i
v Boej prítomnosti a by úplne pokojnými v naom vzahu k Nemu, je teda tá krv,
tá drahá krv Pána Jeia, Boieho Syna.
Boh prijal toto dielo zmierenia a zadosuèinenia. Následkom toho u medzi
veriacim a Bohom nemôe by nijaká reè
o hriechu. Nehovorím o moných uchýlení sa na ceste viery, alebo o boji s hriechom. Keï myslím sám na seba, tak
musím stále so zármutkom vyznáva
hriechy, ale keï myslím na Boha, tak niet
nijaké svedomie z hriechov. (d 10,2)
Veï pred Bohom je krv Pána Jeia!
Potom by bola bezcenná, ak by òou
nebolo zados uèinené v Boích oèiach
a ak by òou Boh nebol zmierený. Krv
Pána Jeia je tie veène platnou
odpoveïou na kadú satanovu alobu na
mòa. Boh je, ktorý ospravedlòuje, kde,
kto odsúdi? (R 8,33-34) Tak sa vetky
aloby stávajú neplatné a to je pre mòa
prameò stáleho pokoja a blaenej radosti.
Boia láska k nám nemohla by plnie
vyjadrená ako obetovaním Jeho jednoro-
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deného Syna. Boh nás miloval, keï sme
my boli ete hrienikmi. Áno, keï bol
naimi hriechmi takmer unavený, tu
namiesto, aby sa nás zbavil, zbavuje nás
naich hriechov prostredníctvom Jeia
Krista. On neuetril svojho Syna, aby nás
zachoval. To, èo obsahovalo nebo ako
najdrahie, bolo pre nás nepriate¾ov a bezboníkov vydané a obetované. Kristov
krí nám teda zvestuje a svedèí o Boej
láske zjavenej v zadosuèinení za hriech
èloveka. Nikde sa svedomie tak neprebudí ako pred kríom, ale práve tam tie
nájde v Kristovi a Jeho obeti úplný pokoj.
2. Oèistenie stánku zmluvy zobrazuje oèistenie celého vesmíru a vetkého
stvorenia v jeho stave k Bohu. V tomto
svete trpel Kristus. Aby sa mohol opä uja
svojho dedièstva, musí by oèistené.
Hriech pokvrnil vetko. Preto bolo nutné
zmierenie vetkých vecí Kristovou krvou.
O tom èítame v Kol 1,19-20: ...buï to, èo
je na zemi, buï to, èo je na nebi! Toto
zmierenie doteraz nie je ukonèené, ale
základ je poloený na kríi. Preto vzdychá
celé tvorstvo a túobne èaká zjavenie Boích synov, aby bolo oslobodené od sluby
poruenia. (R 8,21) Keï sa jedná o nás
veriacich, tak èítame: Aj vás... TERAZ u
zmieril v jeho ¾udskom tele skrze
smr... (Kol 1,21-22) To je u hotová skutoènos. Ako presne sa Písmo vyjadruje!
3. V kozlovi Azázelovi vidíme aj
obraz na Krista, ako náho zástupcu a síce tak, akoby On sám bol spáchal vetky
nae hriechy. Tie boli akoby vloené na
Jeho nevinnú hlavu a Jemu priznané. On
cítil ich tia v plnej miere, keï ich niesol z Boej vôle. Akú ú¾avu donáa toto úbohému,
unavenému srdcu, ktoré môe pochopi,
e u niet ani jedného hriechu, ktorý by
nebol Boh odsúdil! Boh pozná vetky nae
hriechy a v tomto poznaní môe ís kadý
k Bohu a vyznáva svoje prestúpenia bez
strachu z odsúdenia. Keï niesol Kristus
vetky nae hriechy a Keï Ho stihol za
ne Boí hnev, tak môem pristúpi a bez
obáv ich vyzna, e prídem kvôli nim na súd.
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Táto pravda odstraòuje aj vetok úskok
a les srdca. ( 32,2) Týmto spôsobom sa
dostáva istota veèného spasenia. Inak by
Kristus zomrel nadarmo! A tak Boh kajúcemu hrienikovi nepoèíta hriechy, za
ktoré vytrpel trest Boí Syn na kríi. Tak,
ako v deò zmierenia boli vetky hriechy
obrazne vloené na Azázela, tak ich Boh
v skutoènosti uvalil na Spasite¾a. Lebo je
napísané: ...ich neprávosti ponesie...
(Iz 53,6.11) Je nemoné obsiahnu túto
lásku náho Vykupite¾a. Èím bol svätejí,
tým viac Ho aili nae hriechy; èím väèie mal poznanie Boej svätosti, tým väè-

í odpor mal k hriechu; èím viac poznal
Boiu lásku, tým viac pocioval Boí hnev.
Tak sú moje i Tvoje hriechy, milý brat a sestra, vnesené do pustej neznámej zemi,
kde ich nikto viac neuvidí a kde sú veène
zabudnuté. Boli zanechané v Kristovom
hrobe. Tá istá ruka, ktorá roztrhla oponu,
vyhladila aj vetky moje i Vae hriechy
a na veèné veky vzdialila spred svojej tvári. Ta si zavrhol za chrbát vetky moje
hriechy a ako je ïaleko východ od
západu, tak ïaleko vzdialil od nás nae
prestúpenia. (Iz 38,17;  103,12)
Halelujah!

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

F. Butcher

Køesanská roèenka 1937

MODLITBA, ZBRAÒ VIERY
...po celý deò a po celú noc nebudú
nikdy mlèa. (Iz 62,6) A èo by Boh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dòom i nocou... (Lk 18,7)
Neprestajne sa modlite. (1Ts 5,17)
Modlitba je najpodivuhodnejia a tie
aj najúspenejia zbraò, ktorú vloil do
rúk svojho ¾udu sám Boh, aby dosahoval
ve¾kolepé víazstvá nad mocou zlého nepriate¾a. Cie¾om tejto úvahy nie je predostrie pred ¾udský um zaujímavé pojednanie o modlitbe ako èlánok kresanského vierovyznania, ale povzbudi vetkých milých veriacich v È.S.R., aby ete
usilovnejie pouívali túto duchovnú
zbraò. Potom by modlitby viery vykonali
podivuhodné veci, najsilnejie nepriate¾ove pevnosti by padli, ¾ahostajné srdcia
by sa plnili túbou po Bohu, najaie
elezné vráta by sa nehluène otvorili a záleitosti náho Pána by sa víazne uskutoèòovali.
Svätým Boím ¾uïom vo vetkých
dobách bola modlitba tak samozrejmá

ako dýchanie. Pozemský ivot bol jedným
lkaním na modlitbe. Taký ivot v sebe
zahròuje urputný boj medzi telom a duchom, tmou a svetlom. Èi to neboli práve
modlitby, ktoré najviac prispeli ku koneènej poráke nepriate¾a a k víazstvu Pána
na kríi? A keï vzal Baránok zapeèatenú
knihu v Zjavení Jána, aby ju ako víaz triumfálne otvoril, padli pred Ním tyri ivé
bytosti a s nimi 24 starcov, ktorí mali harfy
a zlaté èae plné kadidla, èo sú modlitby
svätých. (Zj 5,8) Vidíme, e modlitby svätých budú ma svoju úlohu aj pritom, keï
sa Lev z pokolenia Júdovho ujme vlády
nad svetom. A neskôr, keï u Baránok
otvoril siedmu peèa zisujeme, e anjelovi bolo dané mnoho kadidla, aby ho ho
dal s modlitbami svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom. A vystúpil dym kadív
s modlitbami svätých z ruky anjela pred
Bohom. (Zj 8,3-4) Na týchto udalostiach
je nieèo tajuplné, èo dnes ete plne
nemôeme vystihnú. No jedno nám musí
by jasné, toti, e skutoèné modlitby
viery zo vetkých storoèí, ktoré zdanlivo neboli vypoèuté, sa nestratili. Pretoe
tu sa jedná o koneèné Pánovo víazstvo,
o mocné vytrhnutie uchvátených práv
z ruky ve¾kého protivníka, t.j. z ruky boha
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tohto sveta, ...o èasy rozvlaenia od
tvári Pánovej, ...o poslanie predurèeného Krista Jeia ...o èasy napravenia vetkého, o èom hovoril Boh, skrze
ústa vetkých svojich svätých prorokov od veku. (Sk 3,19-21)
Nezachádzame ïaleko, ak povieme,
e vetky modlitby viery smerujú ku tomuto cie¾u? Ak sa niekto modlí za urèitú vec,
jej vypoèutie slúi v koneènom dôsledku
ku rozmnoeniu slávy a zámerov Pána.
Napríklad: Niekto sa modlí roky za spasenie hrienika. O èo sa vlastne modlí?
O poráku nepriate¾a a Pánove víazstvo.
Áno, k tomu smerujú vetky modlitby viery, aby bola ukonèená zdanlivá prevaha
nepriate¾a a zjavila sa ...Hviezda z Jakoba a povstala berla z Izraela a zbila
kúty Moábove a rozdrtila vetkých
synov hrmotu vojny. (4M 24,17) A toto
sa stane preto, lebo obe Pána Jeia má
veènú a nezmenite¾nú platnos.
Modlitba je teda ve¾ký boj viery. Pavol
o òom píe zo alára v Ríme nasledovne:
Lebo chcem, aby ste vedeli, aký ve¾ký
boj mám za vás a za vetkých, ktorí sú
v Laodicei, a za vetkých, ktorí nevideli
mojej tvári. (Kol 2,1) A keï píe o celej
duchovnej výzbroji, konèí slovami: ...modliac sa kadou modlitbou a prosbou
kadého èasu v Duchu a tým cie¾om
bdejúc s celou vytrvanlivosou a prosbou za vetkých svätých... (Ef 6,18)
V Skutkoch 12 máme nanajvý pouèný príklad o duchovnom boji viery. Nepriate¾ neèakane zaútoèil na jeruzalemský
zbor cez svoj nástroj, podlého krá¾a Heródesa. Zhromadenie sa pustilo odváne
do boja. S napätím sa modlilo k Bohu za
Petra. (Sk 12,5) Veriaci si ani neboli plne
vedomí dosahu duchovnej bitky odohrávajúcej sa vtedy v Jeruzaleme, keï na útok
nepriate¾a odpovedali v íkoch na kolenách. Ak by sa postavili proti nepriate¾ovi
iným spôsobom, nezvíazili by. Mohli napríklad poda iados rímskemu miestodrite¾ovi, ktorý mal vyiu moc ako
Heródes. Alebo mohli usporiada zbierku
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a vyzbiera potrebnú sumu peòazí na podplatenie stráí. Niè také. Cirkev pouila
úèinnejí prostriedok. Bojovala proti nepriate¾ovi v nevidite¾nom svete, pretoe toho
postrehla za Heródesom. A napriek tomu,
e to bol vysilujúci boj a jeho víazstvo
v nedoh¾adne, vytrvalá modlitba premohla
nepriate¾a. Pouèné a povzbudzujúce k modlitbám je nielen to, e Peter bol zázraène
vyslobodený z väzenia, ale aj to, e Heródes, nástroj satana, bol znièený. Mono to
bol ten istý anjel, ktorý udrel spiaceho Petra vo väzení do boku, ktorý ranil Heródesa.
(Sk 12,23) Ale dosah víazstva bol ete
väèí. Nielen, e sa satanovi nepodarilo
znièi Pánove dielo v Jeruzaleme, ale ono
sa ete viac rozmáhalo. A slovo Boie
rástlo a rozmáhalo sa. (Sk 12,24) Èasto
vzdycháme nad tým, ako satan niekde
skazil nádejne sa rozmáhajúce Pánove
dielo. Ale dosahova víazstvo je dané
veriacim, ktorí mu èelia zbraòou modlitby.
Áno i tam, kde u satan vykonal ve¾a zla,
mono uvies vetko do poriadku, ak
veriaci bojujú kadou modlitbou.
Èi nebolo tak aj v Getsemanskej záhrade? Je napísané: A súc v smrte¾nom
zápase, ete napnutejie sa modlil. A jeho znoj bol ako èo by kvapky krvi, stekajúce na zem. (Lk 22,44) Pán chcel, aby
sa s ním modlili aspoò traja z uèeníkov. No
oni to nedokázali. Premohol ich zármutok
a zaspali. Pán potom povedal Petrovi:
imon, spí, èi si nevládal bdie jednu
hodinu? Bdejte a modlite sa, aby ste
nevoli do pokuenia, lebo duch je síce
hotový, ale telo je slabé. (Mk 14,37-38)
Pán prenikol modlitbou a k víazstvu
a dokonèil Jemu zverené dielo ako si èítame v d 5,7-10: Ktorý vo dòoch svojho
¾udského tela so silným krikom a so
slzami obeou doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol
zachráni od smrti a bol vyslyaný pre
svoju bohabojnos, on hoci bol Syn, nauèil sa poslunosti z toho, èo trpel, a súc
zdokonalený stal sa vetkým, ktorí ho
poslúchajú, pôvodcom veèného spase-
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nia nazvaný súc od Boha ve¾kòazom
pod¾a poriadku Melchisedechovho.
Opä musíme zdôrazni, e boj na modlitbách viery je o moc dôleitejí a vánejí,
ako si mnohí veriaci myslia. Ak sú nae
duchovné svaly len slabé a chabé, radi sa
vyhýbame tomuto zápasu. Ale keï sa
v boji vycvièíme, svaly zosilnejú a potom
vykonáme ve¾ké veci v Pánových zápasoch. Taký bol Dávid: Lebo v tebe prebehnem vojskom a vo svojom Bohu
preskoèím múr... Moje ruky uèí boju
a moje ramená lámu oce¾ové luèite.
( 18,30.35) V 2. liste Korinanom 10,4 èítame, e zbrane náho bojovania nie
sú telesné, ale mocné Bohu na borenie
pevností. Môeme teda poveda, e
modlitba je hlavná duchovná zbraò. No
ako dlho to trvá, kým nadobudneme dôveru v túto boskú zbraò?! My sme náchylní
neveri modlitbe: H¾a, keby Hospodin
uèinil hoc aj prieduchy na nebi, èi by to
bolo moné? (2Kr 7,2) Èiastoèná príèina
je tá, e satan má v naom srdci verného
spojenca  starého Adama. Preto sa mu
darí prekazi modlitby v komôrke i v zbore a zahali do pochybnosti význam modlitby. Diablovi na tom ve¾mi záleí, aby
veriaci pouívali telesné zbrane, pretoe
vie to, e s nimi nielen e niè nedosiahnu,
ale navye vykonajú mnoho zla.
Ko¾ko povzbudenia k bojovaniu na
modlitbách nám poskytuje Pán. Modlil sa
pri krste a otvorilo sa nebo a zostúpil
naòho Svätý Duch v podobe holubice
(Lk 3,21-22). Ne povolal k sebe uèeníkov, strávil celú noc na Boej modlitbe
(Lk 6,12-13). Keï konèil dielo, modlil sa
v Getsemanskej záhrade. Keï sa dozvedel o poprave Jána Krstite¾a, odiiel do
ústrania, aby sa modlil. Uèeníkov uèil modli sa. V podobenstvách im objasnil a zdôraznil, e by nemali nikdy po¾avi v modlitbe a dáva priestor k nedôvere. V podobenstve o neodbytnom priate¾ovi a v podobenstve o vdove, ktorá sa dovolávala
práv u bezboného sudcu a vytrvala, kým
nedosiahla svoje. (Lk 11,5-8; 18,1-8)

KRESAN
Moji Áron a Húr, Daniel, Pavol a ïalí Boí ¾udia vybojovali modlitbou víazné
boje s mocnosami tmy. K tomu je ale
potrebný cvik na modlitbách. Nevycvièených nováèikov neposielajú do bitky. Je
teda výsadou vetkých Boích detí, aby
sa neustále cvièili v modlitbe. Keï bol
Ananiá v Damaku poslaný k Saulovi,
Pán mu povedal: ...h¾a modlí sa. (Sk
9,11) Aj predtým konal Saul nespoèetnekrát svoje modlitby predpísané zákonníkmi, ale a v Damaku sa zaèal skutoène modli a Pán ho vypoèul a poslal
mu svojho sluhu. Aké mocné sa stali
Pavlove modlitby neskôr, o tom píe sám
vo svojich listoch. Mocné zbori pýchu
a zaja myse¾ do poslunosti Kristovi.
(2K 10,5). V tejto moci vykonal svoje dielo
evanjelistu, keï prechádzal z mesta do
mesta vedený Svätým Duchom.
Ak sa zmenuje pohotovos veriaceho
èloveka k modlitbe, nikdy si nemyslime,
e ho k tomu vedie Svätý Duch. S istotou
tvrdíme, e to sa protivníkovi podarilo
nejakým spôsobom utlmi ducha modlitby. Èo vtedy robi? Usta? Èaka na pudenie, ktoré spiace srdce nevníma? Nie.
¼ahostajnos modli sa mono prekona
jedine k¾aknutím k modlitbe i bez vnútornej radosti modli sa. A potom sa rýchlo objaví hnutie Ducha v srdci, ktorý vábi,
vedie a poháòa k vánej modlitbe, lebo je
to Duch, ktorý pomáha naim slabostiam.
Lebo toho, èo by sme sa mali modli,
ako sa patrí, nevieme; ale sám ten Duch
sa prihovára za nás nevyslovite¾nými
vzdychaniami. (R 8,26) Preto sa môeme modli neprestajne, pod¾a napomínania Písma, bez oh¾adu na to, èi cítime
alebo necítime pudenie k modlitbe. Istotne
sa budeme modli tým vrúcnejie a vánejie, keï nás k tomu vypudí Duch rôznymi potrebami. Ale nedajme sa v tejto dôleitej veci ovplyvòova naimi pocitmi a náladami, inak prehráme boj viery.
Na záver chceme upozorni vetkých
veriacich na nieko¾ko dôvodov, ktoré
prekáajú vypoèutiu modlitieb:
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1. Ak v srdci trpíme hriech alebo nechceme Pánovi vyzna chybný krok.
V tomto je pouèný alm 66,16-20.
Neposluné Boie diea nesmie poèíta s vypoèutím modlitby.
2. Ak neprosíme preto, aby vzila
Pánovi èes, ale o nieèo sebecké,
niè nedostaneme od Pána ...prosíte
a neberiete, pretoe si zle prosíte,
aby ste to spotrebovali vo svojich
rozkoiach. (Jk 4,3)
3. Ak neprosíme vo viere ale v rozpoltenej mysli  aj veríme aj neveríme.
Lebo nech sa nedomnieva taký
èlovek, e vo¾aèo dostane od
Pána. (Jk 1,5-8)
4. Ak je v nás nezmierlivý duch a nechceme uvies do poriadku roztrku
alebo nepkoj s bratom, pretoe sme
tvrdohlaví, ako by mohol Boh prija dar
obeti od takého èloveka alebo vypoèu
jeho modlitbu? (Mt 5,23-24; 18,21-34)
Aká smutná je história Saula a predsa
plná pouèenia a výstrahy pre nás.
Z istých dôvodov Hospodin neodpo-
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vedal Saulovi. Nebol muom pod¾a
Boieho srdca, Hospodinova vec mu
nebola tou najhlavnejou. (1S 28,6.;
1Par 10-13-14) Pestujme nepretrité
vrúcne obecenstvo s Pánom a nae
modlitby budú vypoèuté!
Modlitba a modlenie je rozsiahla problematika, ktorá sa nedá vyèerpa v krátkom
èlánku, lebo Písmo je plné modlitieb.
Vyzdvihli sme jednu stránku modlitby,
toti, e modlenie je boj viery a hrá nanajvý dôleitú rolu v Pánových vojnách.
Modlením dosiahneme trvalé víazstvá
nad nepriate¾om. Vetky malé víazstvá
vedú ku zriadeniu Pánovej vlády na zemi,
tam, kde pretrpel potupné zavrhnutie
a smr a kde nesú Jeho pohanenie Jeho
vykúpení von za táborom.
Nech tieto slová povzbudia vetky
srdcia k tomu, aby obratnejie
pouívali túto podivuhodnú
Boiu zbraò!

SPRÁVY ZO ZBOROV
Batizovský zbor sa rozlúèil s najstarím bratom zboru Ondrejom Zbellom,
ktorý dòa 27. januára 2007 bol Pánom odvolaný z pozemského putovania.
Brat odiiel do nebeského domova ku svojmu Panu Jeii Kristu vo veku
doitých 87 rokov.
Narodil sa v Batizovciach a u od svojho detstva il v prostredí veriacich
rodièov pri Boom slove. V mladosti zveril svoj ivot svojmu Spasite¾ovi,
zostal mu verný po celý ivot a svoju vieru v Neho dokazoval i svojim ivotom. Aktívne sa zapájal do ivota zboru. Pravidelne navtevoval zhromadenia a aj vo vyom veku pokia¾ mu to zdravotný stav dovo¾oval mal obecenstvo s veriacimi ¾uïmi. Bol k¾udnej povahy a jeho úsmev bol mnohým povzbudením. Jeho
ivotným mottom bolo kráèa ivotom spolu s Pánom a Spasite¾om, ktorý mu pripravil miesto
v nebeskom domove. Pretoe sa láskou vinie ku mne, vyslobodím ho; vyvýim ho, lebo zná
moje meno, hovorí Bôh. Bude vola na mòa, a ohlásim sa mu. Ja budem s ním v jeho súení,
vytrhnem ho a oslávim ho. Nasýtim ho dlhosou dní a dám mu vidie svoje spasenie.
alm 91: ver 14-16.
Rozlúèenie s bratom Zbellom za úèasti spoluobèanov a spoluveriacich bolo v nádeji, e sa
s ním stretneme v nebesiach u náho Pána. Na pohrebe Boím slovom poslúili bratia M. Gallo
a Ing. V. Azor.
O. Michalko

