vzrastajte
ale ...

Vzrastajte ale
v milosti
a poznaní nášho
Pána a Spasiteľa
Ježiša Krista.
Jemu sláva
aj teraz,
aj naveky!
Amen.
2. Petra 3,18
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Milí priatelia,

Leží mi na srdci, aby som Vám na stiesnenom priestore dal malé zhrnutie o skutočnostiach spásy, ako ich je možné nájsť
v Svätom Písme.
Tento zošit je určený predovšetkým pre
mladých veriacich, aby ich posilnil v istote
spásy a dal im jasný pohľad pre životnú
cestu.
Vysvetlenia si nenárokujú na úplnosť, chcú
ale povzbudiť k požehnanému čítaniu Biblie a prebudiť pri tom radosť.
Aby sa listy čítali bez námahy, sú Biblické
miesta, ktoré potvrdzujú vytvorené výklady,
zaznamenané na vonkajšom okraji. Biblické slová musia byť ale starostlivo
prečítané, aby sa viera opierala jedine na
Božie Slovo a zostala tam zakotvená.
Tiché pobudnutie pred Bibliou, v úmysle,
zapamätať si heslá, je užitočné a potrebné.
Ak je to spojené s vážnou modlitbou
a radostným ďakovaním – v dôvernom
zaobchádzaní s Kristom –, tak sa život
viery prudko rozvinie. Poskytuje to isté
kráčanie po úzkej ceste. Jedine takto sa
rodí ovocie pre Boha!
So srdečným vrelým prianím a bratskými
pozdravmi
Váš Paul F. Kiene
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ZÁKLAD SPÁSY

Jn 1, 29.36
Iz 53, 1-12
Mk 15, 33-38
Rím 5, 6-11
1Pt 1, 18.19
Žid 9, 22
1Jn 1, 7
Zj 5, 9
Sk 20, 28
Jn 10, 27.28
Jn 17, 3.6.9
Žid 9, 11-14
Kol 1, 19.20
Ef 1, 6.7
Jn 19, 30.33.34
Rím 5, 1
1Jn 4, 9.10

Všetci poznáte kríž nášho Pána Ježiša
Krista. Ako Baránok Boží tam zomrel za
stratené ľudstvo, tým že na Seba zobral
bremeno našich hriechov a bol preto Bohom potrestaný, zmučený a opustený. Ako
nevinný trpel za svoje vinné stvorenia, za
hriešnikov a bezbožných. Jeho drahocenná
krv musela tiecť a tiekla, pretože bez preliatia krvi nieto odpustenia.
Jedine táto krv očisťuje od všetkého a každého hriechu! Prostredníctvom tejto krvi
boli všetci veriaci pre Boha vykúpení
a zostanú preto nestratiteľným vlastníctvom Pána. Sú drahocenným darom od
Boha Otca pre Jeho milovaného Syna, ktorý Ho prostredníctvom svojho života
a umierania neopísateľne oslávil. Pán Ježiš prostredníctvom krvi svojho kríža
utvoril pokoj a vydobyl zmierenie s Bohom, takže hriešnici môžu byť ospravedlnení. Božia láska skrze Neho darovala dokonalé spasenie!
PRIJATIE SPÁSY

Žid 2, 9
1Tim 2, 3-6
2Kor 5, 14
Sk 17, 30.31
2Pt 3, 9
Mt 27, 3-5
Sk 2, 40
Sk 3, 19

Táto spása bola dokonaná pre celé ľudstvo!
Ježiš Kristus dal svoj život ako výkupné
za všetkých! Preto je toto posolstvo o Božej
láske orientované na všetkých. Boh preto
velí, že všetci ľudia majú všade činiť pokánie. Čo to znamená: Činiť pokánie? Znamená to: Zmena mienky a obrátenie! Iba
zmena mienky nestačí! (príkladom Judáš
Iškariotský). Obrátenie patrí k tomu! Je
odvrátením sa od doterajšieho hriešneho
života plného tvrdohlavosti a vzdoru, pl2

ného pýchy a márnivosti, ale aj odvrátenie sa od všetkých povier a všetkej svojvoľnej bohoslužby, ktorá sa neskláňa pod
Slovo Božie. Každý človek musí byť zachránený. Neexistuje nikto, kto by to
nemal za potreby. Ako Adamove deti,
ktoré sa narodili v hriechu a robili hriechy, tak potrebujú všetci spasenie.
Svätý, spravodlivý Boží zákon – desať
prikázaní – uznáva každého človeka vinným a ako zmierenie za jeho hriechy vyžaduje smrť. Dedičný hriech je správne
odhalený až prostredníctvom zákona a
zobrazený vo svojej celej ošklivosti a
hriechy skutkov budú odkryté a odsúdené. Pred týmto spravodlivým rozsudkom musia každé ľudské ústa umĺknuť.
Pre každé úprimné srdce je zákon zrkadlom Božím, v ktorom vidí seba a svoje
hriechy a preľakne sa. No kto dá Bohu
za pravdu a tomuto rozsudku viny prisvedčí, sa vidí oproti zaslúženému Božiemu súdu a volá po spasení:
«Čo musím urobiť, aby som bol spasený?»
Takto kričí stratená duša. Keď sa pred
Ježišom Kristom skloní a príjme Jeho
spásu, tak sa narodila. Kto svoje hriechy
vyzná, tým že požiada toho ukrižovaného
a zmŕtvychvstalého a odovzdá Mu život,
príjme dva nádherné dary, Božie dary:
1. Odpustenie hriechov a 2. Dar Ducha
Svätého. Takéto ľudské dieťa je od tejto
hodiny omilostené, ospravedlnené a nadobudlo pokoj s Bohom. Večný život je
odteraz jeho nestratiteľným vlastníctvom! Veriaceho nikdy nemôže zasiahnuť
hnevlivý súd Boží. Prešiel zo smrti do života a je večne zachránený. Oslobodený
od zlého svedomia, sa teraz učí poznávať
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Mt 15, 9

Ž 51, 7
Rím 3, 23

Jak 2, 10
Rím 7, 10
Rím 3, 19.20
Rím 5, 20
Rím 7, 7-9
Gal 3, 10
Rím 3, 9-20
Jak 1, 22-24

Iz 6, 5
Sk 16, 29.30
Jn 1, 12
Mt 11, 28
Sk 13, 38.39
Sk 10, 43
Sk 10, 45
Sk 2, 38
Rím 5, 1.2
Jn 3, 16.36
Jn 6, 37.40
Jn 5, 24
1Jn 3,14
1Pt 1, 8
Sk 8, 39
Sk 16, 34

Ž 68, 4
Rím 5, 19
Gal 5, 1.13
Rím 10, 4
Rím 8, 1.2

Jn 3, 3.7
Rím 8, 14-17
Gal 4, 6.7
Jn 17, 22.24

radosť spasenia a teraz vníma, že bol preložený z postavenia hriešnika do postavenia spravodlivého. Každému veriacemu je
týmto darovaná prekrásna sloboda. Je
zbavený zákona, zbavený viny, voľný od
hriechu. Oslobodený skrze Ježiša a pre Ježiša! Skrze dar Ducha Svätého sa každý
veriaci kresťan narodil znovu a stal sa Božím dieťaťom a teraz môže nazývať Boha
svojím «Otcom»! Každé Božie dieťa vie, že
si raz bude deliť dedičstvo a nádheru
s Ježišom.
Činil si pokánie a zažil toto spasenie? Ak
áno, potom je to nasledovné napísané pre
teba.

PRVÉ KROKY
V ŽIVOTE VIERY

2Kor 5, 17
Ef 1, 13.14
2Kor 1, 21.22
Jn 14, 17.26
Jn 15, 26
Jn 16, 13.14
Rím 8,14
Ef 5, 18
Gal 5, 16-18
Gal 5, 22-25
Rím 14, 17.18

Týmto spôsobom sa spasený stal novým
človekom. Je človekom «v Kristu». Dar Ducha Svätého je zároveň svedectvom Božím
pre večnú istotu: Pečaťou a zárukou, ktorá
ručí za dosiahnutie večného dedičstva.
Svätý Duch má za úlohu, Božie dieťa viesť
a učiť ho. Chce Ježiša osláviť! On sám môže veriaceho skrze Božie Slovo voviesť do
všetkej pravdy, založiť a upevniť v ho nej.
Tento Duch v nás chce prebývať a naplňovať nás, aby sme plní radosti a pokoja išli
cestou viery a mohli priniesť Bohu ovocie.

Upratovanie
Rím 3, 22-24
Zj 22,17

Spása je darovaná každému veriacemu
bezplatnou milosťou. Pokánie a prijatie
4

Pána Ježiša v plnej viere sú jedinými
podmienkami. Potom nasleduje upratovanie starého života! Kde existuje vina voči
inému človeku, či už sú to rodičia, súrodenci, učitelia alebo spolužiaci, nadriadení
alebo kolegovia, tam im musí byť vyznaná
a oľutovaná. Odcudzené dobro bude prinesené späť alebo ak je možné nahradené,
ohovárania budú stiahnuté pred tými,
ktorí ich museli počuť a pre tými, ktorí
preto boli zarmútení a poškodení. To Biblia nazýva «ovocím hodné pokánia». Prostredníctvom toho môže každý spoznať
pravosť zmeny tvojej mienky a dôverovať
tvojmu obráteniu. Kto takto vo svojom živote urobí poriadok, príjme do svojho srdca hlbokú radosť a silu do nových krokov
vo viere.

Sk 16, 33.34

Lk 15, 21
(3M 5, 22-24)
Lk 3, 8-14
Lk 19, 1-10
Mt 3, 8
Sk 19, 18.19

Vyznanie
Kto zažil túto zázračnú spásu, stal sa ňou
svedkom Ježiša Krista. Ježiš chce, aby bolo jeho prekrásne meno svedčené a volané
pred ľuďmi. Je hodné toho, aby sme sa k
nemu proste a radostne priznali! Veľmi
vážne slovo Pán hovoril o tých, ktorí sa
zaňho hanbili. – Nebezpečenstvo, že sa za
Pána Ježiša hanbíme, pri Ježišových učeníkoch existuje, ak ich srdcu vládne ľudský strach.
Kto sa prizná k Ježišovi a Jeho spáse,
príjme novú radosť a vedie ňou k Nemu
druhých ľudí. To je záchranná služba! –
Znovuzrodený kresťan vlastní dve prirodzenosti, ktoré v ňom po celý život bývajú.
a) Stará prirodzenosť, ktorú sme zdedili
od Adama, telo alebo «starý človek». Táto
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Sk 1, 8
Sk 5, 32
Sk 7, 54-56
Rím 1, 16
Lk 9, 26
2Tim 1, 8.12
2Tim 2, 12
Prís 29, 25
Prís 14, 25
Rím 10, 10
Jn 1, 40-42
2Kr 5, 1-4

1M 6,5
Kol 3, 9

Rím 6, 6
Rím 8, 3
Rím 8, 6.7

2Kor 5, 21

Lk 14, 26.27
Gal 5, 24
Ef 4, 22
Rím 13, 14
Tít 2, 11.12
1Jn 2, 15-17
2Kor 6, 14-18
2Tim 3, 1-5

Jn 3, 36
1Pt 1, 22.23
2Pt 1, 3.4
1Jn 3, 9
1Jn 5, 13.18
Gal 5, 22.25
Rím 8, 10
Kol 1, 27
Mt 4, 4
1Pt 2, 2
Kol 3, 16/4, 2
1Tes 5, 17
Ef 2, 10
1Kor 15, 58
Kol 1, 6.10

Adamova prirodzenosť sa obrátením nezmenila. Ostáva nepolepšiteľne zlá, stále
schopná a pripravená k zlému. Boh ju nechcel liečiť ani posvätiť. On nad ňou vyslovil rozsudok smrti a kvôli tomu učinil nášho zástupcu, Pána Ježiša, na kríži «hriechom». Týmto túto hriešnu prirodzenosť
súdne vydal smrti. Boh aj od nás spasených očakáva, aby sme «telo» so všetkými
svojimi žiadosťami a túžbami zapierali
a držali v smrti. Kto ale túto Adamovu
prirodzenosť pestuje, tým že jej dovolí jej
hriešne pôžitky, «živý» ju čítaním románov
a návštevou kina, spoločnosťou a priateľstvom s neveriacimi alebo stykom so zosvetštenými kresťanmi, ten nech sa nečuduje, keď tento starí človek ostane silným
a udrží sa v prevahe.
b) No popri tejto starej prirodzenosti ale
spasený od jeho znovuzrodenia vlastní nový život, božiu prirodzenosť. Tento život
z Boha nemôže hrešiť, je schopný len
k dobrému.
Svätý Duch, ktorý je silou tohto života, teraz plodí pre Boha ovocie. Túto novú
a vzácnu skutočnosť Biblia nazýva «Kristus vo vás».
Keď spasený túto novú prirodzenosť pestuje a živí ju Bohom darovanou potravou,
bude rásť a mocnieť. Čítanie Biblie a modlitba zodpovedajú pokrmu a dychu, ktoré
táto nová prirodzenosť denne potrebuje.
K tomu ale patrí aj zdravý duchovný pohyb: Služba pre Ježiša. Takto sa nový život rozvíja. Iba takto potom má Bohom
chcenú vládu v živote veriaceho.
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VÍŤAZNÝ ŽIVOT VERIACEHO
Ako znovuzrodený kresťan dosiahne víťazstvo v každodenných pokušeniach na
svojej ceste viery? Rozlišujeme štyri pokušenia:
1. Pokušenie zvnútra, skrze dedičný hriech
Spasený človek sa musí učiť, že v ňom,
to znamená v jeho telo, neprebýva nič
dobré. Dedičný hriech býva v nás a keď
ľahostajne a ľahkomyseľne ideme svojou
cestou, tak nás prekvapí a prináša nám
trpké ovocia: Nové hriechy! Potom ihneď
vyznáme našu nevernosť a v našom živote znova upraceme. Verný Pán nám odpustí a očistí nás od každej neprávosti
a naše srdce sa pred týmto nebezpečenstvom učí byť bdelým! My predsa dedičný hriech cítime, keď v našom tele silnie
ako zlá žiadosť.
Aké šťastie, že nám Božie Slovo dosvedčuje, že túto žiadosť nemusíme už nikdy
poslúchať! Ježiš nás oslobodil z moci a
otroctva dedičného hriechu! Nikdy viac
nemusíme hrešiť, aká nádherná sloboda!
Ak sa teda pri nás prejaví nejaká zlá
žiadosť, tak chceme Pánovi Ježišovi
ihneď ďakovať, že nás od tohto nútenia
oslobodil! Takto vždy zažívame víťazstvo
a zostávame radostní a šťastní.

Rím 7, 17-20

Jk 1, 13-15
Ž 51, 1-7
1Jn 1, 9
Ž 86, 5
Prís 4, 23
Ž 16, 1
Mk 14, 38
Rím 7, 8

Lk 4, 18
Jn 8, 34-36
Rím 8, 1.2
Rím 6, 17-22
Jk 1, 25

2. Pokušenia z vonka, zo strán sveta
Hriešne veci tohto sveta sa do nášho srdca pokúšajú preniknúť bránou piatich
zmyslov. Zrak, sluch, chuť, čuch a cit je
päť dverí, kde číha nebezpečenstvo!
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1Jn 2, 15.16

(2Kr 6, 9)

1M 39, 7-12
1Tim 6, 11
2Tim 2, 22
1Kor 6, 18
1Kor 10, 14
Prís 18, 10
Ž 61, 4
Ž 17, 8

Na príklade Jozefa v Pótifarovom dome
jasne vidíme, ako aj kresťan unikne takýmto pokušeniam: Skrze útech! Boží príkaz tu vždy znamená: Utečte! Odvážny
útek viery nás privedie do bezpečia. Nebezpečným knihám a obrazom, nebezpečnej hudbe a slovám, nebezpečným ľuďom
a nebezpečným pôžitkom sa chceme vyhýbať! Potom ostaneme bez ujmy, máme čisté svedomie a radostné, šťastné srdce.
Utečieme k Ježišovi a máme víťazstvo!

3. Pokušenia zdola, prostredníctvom Satanovej lesti
Tento nepriateľ sa k spaseným približuje
v trojakej podobe a maske.
1M 3, 1.4
Zj 12, 9
Jn 8, 44
Mt 4, 1-11
Lk 4, 1-13
Ž 118, 15

2Kor 11, 13.14
2Kor 2, 17/4, 2
1Tim 4, 1.2
Mt 15, 9
Jk 4, 7
2Tim 1, 13
2Kor 4, 5
Ef 6, 10-17
Jn 17, 17

a) Ako syčiaci had sa snaží do nášho srdca
ponoriť pochybnosť Božieho Slova. Hovorí
potom proti Biblii, pretože je luhárom od
počiatku! Tu neplatí utiecť, ale ako náš
Pán Ježiš sám, odolať Slovom Biblie! Spomíname si tu na malý verš: «Chválenie ťahá nahor. Ďakovanie chráni pred kolísaním a pochybnosti sú od diabla!»
b) Zamaskovaný ako anjel svetla, sa snažia on a jeho služobníci s Bibliou v ruke,
pomiešať Božiu pravdu s klamstvom. Popri
Biblii prináša zdanlivo niečo nové a rovnako dobré. Všetky ľudské prikázania
a ľudské učenia mu sú k tomu dobré! Aj tu
platí odolať Slovom pravdy a trvať na jasnom Božom Slove. To je Božia zbraň
v tomto boji viery, týmto si chceme zachovať víťazstvo. Oblečení s celou výzbrojou
Božou budeme schopní odolať.
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c) Keď diabol príde ako r e v ú c i l e v a
obráti sa proti spaseným, tak chce veriacich sužovať utrpením a ohrozovať telesnou smrťou.
Nás Pán Ježiš tých svojich utešuje dôkazom, že Satan spasenej duši nemôže
uškodiť, nie je schopný ju zničiť. Aj tomuto zúrivému nepriateľovi sú Božie deti v Božej sile schopné odolať! Utrpenia,
ktoré Satan môže veriacim prinášať, budú situované oproti nádherám, ktoré budú mávať tým, ktorí v týchto zármutkov
udržujú Pánovi Ježišovi vernosť a neochvejne vytrvajú! Najskôr nás môže
postretnúť len posmech a výsmech, ale
keď budeme kvôli Ježišovi niesť potupu,
tak je to česť, ktorej sa smieme radovať.
Odmenou je za to nádhera.

1Pt 5, 8
Ž 22, 14.22
Žid 11, 36-38
Lk 12, 4

1Pt 5, 9
Jn 15, 18-21
1Pt 4, 12-14
Rím 8, 35-37
2Kor 4, 8-11
Žid 11, 24-26
Žid 13, 13
Sk 5, 41

4. Pokušenie zhora, skúšanie od Boha
Keď nás Boh necháva utrpieť straty, tým
že svoje dary, ktorými sme sa právom
potešovali, od nás žiada späť, tak nás
skúša, či ho milujeme viac ako Jeho dar.
Mohlo by nás to zaiste stáť niekoľko sĺz,
keď nám budú vzatí milí príslušníci, alebo keď musíme stratiť zdravie alebo náš
pozemský majetok, možno našu vlasť.
Náš Boh a Otec to vie a náš Pán Ježiš
k nám vzhliada plní milosti. Dobre nám,
keď sa potom k Jeho skúške naučíme povedať «Áno» a týmto Ho ctíme, že Mu
skalopevne dôverujeme! Potom naše srdce utíchne a odnesie si tak víťazstvo.
Zmŕtvychvstalá viera triumfuje!
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1M 22, 1-12
Žid 11, 17-19
Jób 1, 13-22
Jób 2, 1-10
Jk 2, 21
Ž 73, 25.26
Ž 131, 2
Mt 11, 26

DAR DUCHA SVÄTÉHO
Sk 1, 8
Iz 43, 11.12
Iz 43, 21
Jn 8,36
Sk 20, 27
2Tim 1, 14
1Kor 6, 13
Rím 12, 1.2
1Kor 6, 19.20
Ef 5, 1.2
Prís 23, 26
Veľp 7, 10
2Kor 5, 15
Fil 1, 6/2, 13
2Tim 4, 7.8
2Kor 5, 9.10

Ef 5, 18
Rím 8, 4.14
Ef 4, 30
Gal 5, 16.17
Rím 8, 13
Zach 12, 10
Rím 8, 15
Gal 4, 6
Júd 20.21
Ef 2, 10
2Tim 1, 7
Lk 24, 49
Jn 16, 13.14
Žid 12, 14

Kto takto v rozličných pokušeniach zažije
víťazstvo, stáva sa tak radostným svedkom nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
Tento víťazný život sa stane vzácnou skúsenosťou: «Ježiš skutočne oslobodzuje!»
Patrí to spolu k úplnému evanjeliu, nie len
odpustenie hriechov.
Kristov Duch, ktorý prebýva v spasených,
si vyvolil telo kresťana za svoj chrám. Telo
veriaceho týmto nadobudlo Bohom žiadané
určenie: Ako živá a svätá obeť má byť obetované Bohu. Toto právo si na nás získal
pre tú vysokú cenu, ktorú raz predložil na
kríži s odovzdanosťou svojho života. Naše
srdce a naše oči, náš jazyk, naše ruky
a nohy, – chce mať každodenne úplne
a celkom k svojej dispozícii.. Túto svätú
oddanosť od nás očakáva. Len potom v nás
môže so svojim dielom pokračovať. Čím
vernejšie sa táto oddanosť realizuje, tým
väčšia raz bude odmena pred oslavnou
súdnou stolicou Kristovou. –
Svätý Duch nás môže naplniť len vtedy, ak
Mu dobrovoľne poskytneme vládu nad svojím životom. Kto Mu tvrdohlavo odporuje,
ten Ho zarmucuje a potláča Jeho pôsobenie. Normálny, Bohom žiadaný život viery
je ten, že kráčame podľa Ducha. Učí nás
modliť sa, pretože je nazývaný Duchom
«prosby». Prostredníctvom Neho smieme
nazývať živého Boha «Abba Otče»! a prihovárať sa za veriacich a podporovať stratených.
Svätý Duch nás chce posilňovať ku každému dielu, ktoré smieme vykonať pre Ježiša. Pán Ho nazýva «mocou z výsosti». On
je tiež «Duchom pravdy», ktorý nám ukazuje Božiu vôľu v Biblii. A táto Božia vôľa
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je našou posvätnou existenciou, v oddelenom zotrvaní od hriešnych radostí
a bezbožných plánov tohto sveta, v odlúčenosti pre Boha. Odteraz je zmysel života Božích detí «rezervovaný pre Ježiša».
Tento ukrytý život spoločenstva s Ježišom je vzácny a hlboko obšťastňujúci!
Opatruj ho pred všetkými vecami!
Pravý kresťan nikdy nemusí prosiť
o Ducha Svätého, pretože Ho vlastní už
od znovuzrodenia. Je Ním zapečatení
a pomazaný. To znamená istotu a posvätenie, osvietenie a náhľad do Božieho
plánu. Od tejto chvíle je pre spaseného
dôležité, aby počúval Svätého Ducha.

Ž 1, 1-3
Gal 6, 14
1Pt 1, 13-16
1Kor 6, 17
Veľp 2, 16

1Kor 2, 12
Ef 1, 13.14
2Kor 1, 21.22
1Jn 2, 20.27
Sk 5, 32

MODLITEBNÝ ŽIVOT VERIACEHO!
Najprvotnejšie pôsobenie Svätého Ducha
v živote obráteného človeka je, že sa začne modliť. Modlitebný život veriaceho je
veľmi dôležitý. Modlitba je predsa nazývaná «dýchaním duše». Vezmi si na to
preto dostatok času a modli sa pravidelne. Náš Pán Ježiš v dňoch svojho pozemského života zotrvával veľa v modlitbe.
Vážil si túto samotu s otcom a dialóg
s Ním ako vzácnu súčasť. V tom sa ukázala závislosť na Bohu. Božie Slovo nás
informuje o podmienkach, ktoré sú rozhodujúce pre vypočutie našej modlitby.
Modlitebník predsa chce byť vypočutý,
preto starostlivo dbaj na to, čo od teba
Boh očakáva: bohabojnosť, bezúhonnosť,
poslušnosť. Pod týmito podmienkami náš
Boh dovolí, že s veľkou úprimnosťou
a odvahou viery od Neho očakávame
a želáme si niečo veľké. Teší Ho, keď sa
oprieme o Jeho zasľúbenia a berieme Ho
za slovo. Dovolí to, aby sme k Nemu ne11

Sk 9, 10.11
Ž 141, 2
Prís 15, 8
1Tes 5, 16-18
Dan 6, 10.11
Lk 6, 12
Ž 109, 4
Jn 17, 1-26
Ž 6, 10/50, 15
Prís 28, 9
Ž 17, 1
Ž 145, 18.19
1Jn 3, 21.22
Ž 66, 17-19
Jer 33, 3
Lk 11, 1-10
Lk 18, 1-8
Iz 62, 6.7
Mk 11, 24
1Jn 5, 14.15
Ef 6, 18-20
Fil 4, 6.7

Rím 15, 30.31
1Tim 2, 1.2
Kol 4, 2-4
Žid 4, 14-16
Júd 20
1Tim 2, 8
Žid 13, 18

Mt 18, 19.20
Sk 2, 42
Sk 4, 24
Sk 12, 4-12

Neh 5, 13
Ž 106, 48

únavne volali. Cieľavedomí modlitebník
uvádza osoby a žiadosti menovite. Za vypočutie môže už vopred ďakovať a váži si
tým svojho Boha. Ako Boží dar potom srdce naplní hlboký pokoj. Takýto modlitebnici sú bojovníkmi v skrytosti a majú podiel
na Božích víťazstvách. Približujeme sa tak
k trónu milosti a prijímame novú milosť
a milosrdenstvo. Využívaj aj každú príležitosť na spoločnú modlitbu Božích detí, pretože to má mimoriadne zasľúbenie. Modlitebnému zhromaždeniu vo svojom živote
viery nechávaj zaujímať dôležité miesto.
Tam je Boží národ pred Pánovým obličajom zjednotený v spoločnom úpenlivom
prosení. Tu smie aj najmladší veriaci prejaviť svoj súhlas k modlitbám pred Bohom
a ľuďmi hlasným «Amen». Čiň to, budeš
tým slúžiť druhým na povzbudenie. Boh to
tak chce.
V NASLEDOVANÍ JEŽIŠA

1Pt 2, 21-23
1Tes 5, 23
Jn 21, 19-22
Sk 22, 8-10
Mt 11, 29.30

Lk 9, 23.24
Mt 13, 37.38
1Tes 1, 9
Žid 9, 14
Ž 100, 2
Jn 12, 26

Rím 12, 1.2
Ef 6, 1.2

Veriaci už viac nepatrí sám sebe, je telom,
dušou a duchom vlastníctvom Pána Ježiša,
ktorý je odteraz jeho novým Majstrom
a Pánom. Hlavná otázka pre veriaceho sa
nazýva: «Pane, čo mám robiť?» Teraz platí,
žiť pre Neho samého, nasledovať Ho a učiť
sa od Neho.
Sú dve veci, ktoré má mladý kresťan odteraz nosiť: Jarmo a kríž.
Jarmo je znakom služby. Je obrátený, aby
slúžil živému Bohu. Nedá sa to bez sebazaprenia, tým že sa naučíme svojim vlastným prianiam povedať «Nie» a Božej vôli
«Áno». Toto odovzdanie vlastného života
Bohu nazýva Biblia našou «rozumnou
službou Bohu». Platí teda, slúžiť Pánovi vo
vlastnej rodine ako poslušné dieťa a v pra12

covných povinnostiach všedného dňa.
Svedomité splnenie týchto úloh v poslušnosti viery sa deje na Božiu česť!
Takto bude náš každodenný život svedectvom o tom, že sme novým stvorením,
k oslave Pánovej.
Okrem toho nám Spasiteľ dáva príležitosť, slúžiť Mu v záchrannej akcii evanjelia ako «Boží spolupracovníci». Je to
pre nás všetkých vzácnou výsadou
a svätým záväzkom, vlastne «životnou
úlohou» Božích detí! Teš sa z toho! Keď
voláme stratených k Ježišovi, tým že im
odovzdáme traktát alebo im ukážeme
prostredníctvom radostného svedectva
o okúsenej spáse cestu ku spaseniu, tak
vykonávame mimoriadnu životnú službu.
Poháňaní Kristovou láskou a dojatí Božou bázňou vykonávajme túto záchrannú
službu a budeme pritom bohato požehnaní. Ľudská bázeň potom ustupuje bázni Božej, sejeme «chlieb života» a radujeme sa vzácnej žatve! Chceš raz predstúpiť pre Pánom v onen deň so «snopom» alebo s prázdnymi rukami? So svätou radosťou sa chceme postaviť do radov
tých, ktorí toto nariadenie poslúchajú.
Pán to chce!
Kto je v tom verní, okúsi protest hriešnikov a nepriateľstvo sveta. Je to normálne a patrí k následníctvu. Ak budeme kvôli Ježišovi vysmievaní našimi
blížnymi, posmievanými a vyhýbanými,
tým že si s Ním delíme potupu, tak to
náš Pán nazýva «nosením kríža». Kto pre
Neho takto trpí, má mimoriadne zasľúbenie, je mu sľúbená blaženosť. Zakončením bude nádhera!
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Lk 2, 51.52
Kol 3, 20-25
Rím 12, 11
Rím 14, 17.18
1Kor 10, 31
2Kor 5, 17

Mk 1, 17
1Kor 3, 9
Fil 1, 3-6
Iz 6, 8
Prís 11, 30
Prís 24, 11.12
1Pt 2, 9
Jer 1, 6-8
Sk 22, 15
Sk 1, 8
Iz 43, 21

Prís 29, 25
2Kor 5, 11.14
Lk 24, 46-48
2Kr 7, 9
Kaz 11, 1-6
Jn 4, 35-38

Žid 12, 1-3
Jn 15, 18-21
Jn 17, 13-18
Fil 1, 29
Rím 8, 35-37
Lk 14, 27
1Pt 4, 12-14

SPOLOČENSTVO VIERY
Jn 10, 11
Jn 10, 14-16
Jn 11, 51.52
Sk 2, 42
1Jn 1, 3
Prís 18, 1

Ž 133, 1-3
Fil 2, 1-5
Ž 122, 1
Žid 10, 24.25
Ef 4, 8-16
1Kor 12, 11-27
Rím 12, 3-8
Ef 5, 29.30
Jn 17, 11
Jn 17, 17-23
1Kor 1, 10-13
1Kor 3, 1-4
1Kor 10, 16.17
1Kor 5, 7.8
1Kor 11, 23-26
1Pt 2, 5

Náš Pán Ježiš zomrel, aby zachránil
hriešnikov. No Jeho úmyslom lásky je, aby
zhromaždil všetkých zachránených ako
stádo okolo Seba. Daruje nám takto spoločenstvo s Ním a so svojimi. Biblia neakceptuje «samotárov», ale odsudzuje túto
svojvôľu ako hriech. Kto sa s úmyslom
alebo ľahostajnosťou vyhýba spoločenstvu
Božích detí, privádza sa o Božie požehnanie a duchovne ochudobnie. Preto túto Bohom darovanú príležitosť chceme vďačne
používať a nepremeškať stretnutie v Ježišovom mene. Tam Boh dal dary k nášmu
vybudovaniu sa. Sme tam potrební tiež!
Ako sa údy nášho ľudského tela vzájomne
potrebujú, tak to Boh chcel, aby spasení,
ako «údy tela Kristovho», ostali blahodarne združení prostredníctvom Ducha Svätého, k vzájomnej pomoci. Zhromaždenie
živého Boha je jednotou a každé samovoľné oddelenie a straníckosť je hriech! Pri
lámaní chleba pri stole Pánovom dávame
tejto jednote viditeľný prejav. Túto pamiatku slávime so symbolom, ktorý hovorí
o Pánovej smrti, až kým príde. Tam sú
spasení zhromaždení pred Božím obličajom
ako kňazi ku svätej službe.
NÁDEJ VIERY

1Tes 1, 9.10
Žid 9, 27.28
1Tes 4, 13-18
1Pt 1, 3
1Jn 3, 3
Tít 2, 13

Očakávanie znovupríduceho Spasiteľa,
nášho milovaného Pána, je zaiste niečo
vzácne, čo nám zasľubuje Božie Slovo. Táto živá nádej má liečivý účinok na srdcia
všetkých úprimných. Sebavedomie «Ježiš
príde» potešuje, očisťuje a obšťastňuje.
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Preto má napomínanie apoštola Jána
naše vnútro prudko dojať: «Zostávajte
v Ňom, ... aby sme neboli zahanbení pri
Jeho príchode!»
On, ktorý nás miloval a Seba samého
vydal za nás v nevýslovnej biede na zlorečené drevo kríža, ktorý tam umrel
a potom nádherne vstal z hrobu, On príde zas, aby tých všetkých svojich milovaných s triumfom voviedol domov do
nádhery Otcovho domu k nevýslovnej
radosti. Na to čakáme a radostne voláme:
«Amen; príď Pane Ježiši!»
Takto všetkých spasených, veriacich starého zákona a Božie deti, ktoré od Letníc
tvoria «Zhromaždenie živého Boha»,
u Seba v nádhere zjednotí. Potom čo sa
zjavíme, tam pre súdnou stolicou, aby
sme prijali odplatu za vernosť, sa
v nebeských príbytkoch uskutoční «svadba Baránka». Potom sa s Ním následne
vrátime v žiariacej nádhere z neba, aby
sme mali účasť po Jeho boku na súde
nad bezbožným svetom, zvedeným antikristom, ktorý sa nachádza vo vzbure
proti Najvyššiemu. Týmto začína «deň
Pánov». Na očistenej zemi smieme mať
potom neskôr podiel s Ježišom, Kráľom
Kráľov, na Jeho vláde v ríši nádhery. Táto zem potom bude oslobodená od kliatby, ktorá bude javiskom požehnania
a pokoja na tisíc rokov. Potom bude obzeraná Božia nádhera a my s Ním.
Teraz ale ešte posledné, vážne slovo, moji milí priatelia.
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Fil 3, 20.21
1Jn 2, 28

1Kor 15, 58
Zj 22, 12.20
1Kor 15, 51-57
1Kor 16, 22
Jn 14, 2.3
Jn 17, 24
Zj 22, 20

1Tim 3, 15
Žid 12, 23
2Kor 5, 10
Rím 14, 9-12
Zj 19, 6-9
2Tes 1, 7-10
1Kor 6, 2
Iz 2, 12.17
1Tes 5, 1-3
2Tes 2, 1-8
Zj 19, 11-16
1Tim 6, 14.15
Zj 20, 1-6
Rím 8, 17
Kol 3, 4
1Kor 1, 7.8

Rím 14, 9-12
2Kor 5, 10
1Kor 4, 4.5

Jk 5, 9
Žid 4, 12.13
Ž 51, 6b
Rím 3, 4b
Lk 6, 23.35

1Kor 9, 24.25
2Tim 2, 5
2Tim 4, 8
Jk 1, 12
1Pt 5, 4
Zj 2, 10
Jn 4, 36
1Kor 3, 8.14

2Jn 8
1Kor 15, 58

Gal 2, 20

2Kor 5, 9.15
2Krn 15, 7

Kým sa ale toto všetko posledné splní, sa
bude bezprostredne, ako bolo povedané, po
vytrhnutí konať slávnostné stretnutie medzi Pánom a Jeho spasenými. Všetkých ich
zhromaždí v nebeských príbytkoch pred
Jeho súdnou stolicou. Tam sa všetci zjavíme, to znamená, že tam bude náš celý
život viery odhalený a Pánom Kristom
preskúšaný. Tam Mu budeme musieť vydať počet. Ako film potom ešte raz všetko
pôjde okolo nás a my budeme v svätom
súhlase s Božím rozsudkom hodnotiť náš
celý život od nášho obrátenia. Budeme potom pozerať, ako nás kedysi Ježiš viedol,
ochraňoval a požehnával v prekrásnej milosti, veľkej zhovievavosti a vernosti.
S nebeskou radosťou budeme vnímať, ako
všetko odplatil, čo sme v poslušnosti viery
pre Neho urobili. Nezabudne ani na to
najmenšie dielo, ktoré sa stalo z lásky
k Nemu. Potom bude rozdávať koruny,
ktoré zasľúbil verným. Ale naše hriechy už
nebudú nikdy prezerané, pretože sú zmierené, odpustené a vyhladené krvou Baránka, ale budeme vnímať, že nám za oné
hodiny a dni, kedy sme premeškali Jeho
milosť, nemôže dať žiadnu odmenu. Bude
to pre nás znamenať vážnu stratu. Akým
svätým podnetom nám toto vedomie musí
byť, aby sme v tomto pre nás zostávajúcom
čase žili celou oddanosťou svojich sŕdc hodinu čo hodinu pre Neho. Je toho hodný,
aby sme to rovnako s apoštolom Pavlom
deň čo deň nanovo uskutočňovali:
«Ale čo teraz žijem ... žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba
samého vydal za mňa.»
«On umrel za všetkých, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel
a vstal z mŕtvych.»
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