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Najvyššia láska 
 
Pri slove „láska“ ľudia vo všeobecnosti myslia len na pri-
rodzenú lásku. A keď sa vytvoril nejaký vzťah, hovoria 

o „neveste a ţeníchovi“. My sa však dnes budeme zaoberať 

najvyššou, Boţou láskou; a tam je prvý „ŢENÍCH“ a po-
tom „Nevesta“. 
 
„Ţeních a nevesta“ sú v správe o stvorení v 1.Mojţišovej 1 
a 2 hlavným predmetom. Boh stvoril Zem a všetko, čo je 
na nej. Avšak v prvom rade nešlo o zemské a viditeľné ve-
ci, nech sú akokoľvek veľké a pekné, ale ide tu o ľ u d í , 
o muţa a ţenu, o ţenícha a nevestu. Oni sú podľa vôle 

Stvoriteľa stredobodom všetkého. 
 
Aby sa zaľudnila zem, mohol Boh vymyslieť mnohé spô-

soby. On si ale vyvolil m a n ţ e l s t v o . 
 
Jeho úmysly pritom išli oveľa ďalej. Jeho východiskom 

a cieľom boli vyššie myšlienky neţ zemské. Mal pred 

očami neviditeľné veci a tie viditeľné sa stali toho obra-
zom. Človek sa stal „obrazom Boha“ a manţelstvo s vnú-

tornou láskou medzi muţom a ţenou malo byť obrazom 

toho, čo je pre Boha najvyššie. 
 
„Ţeních a nevesta“, to hovorí o nekonečnej láske Pána Je-
ţiša k Svojej C i r k v i . 
 
V Boţom srdci malo pôvod to, čo by sme si my nikdy ne-
vymysleli: Boţí Syn dal Svoj ţivot na kríţi. Tam dal všet-
ko čo mal a vykúpil Svoju Nevestu k Svojmu vlastníctvu 

(Mat 13,46)
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Kto je nevesta 
 
Kto patrí k tejto neveste, Kristovej Cirkvi? – Od vyliatia 
Svätého Ducha na deň Letníc aţ do opätovného príchodu 
Pána Jeţiša, teda v dnešnom čase, sa zhromaţďuje Kristo-
va Nevesta. Tvoria ju všetci, ktorí v Neho veria. Tak ako 
vtedy v 1. Mojţišovej 24 priviedol Abrahámov sluha pre 
Izáka nevestu z ďalekej krajiny, tak sú teraz Ţeníchovi pri-
vádzané všetky Boţie deti, ktoré tvoria Kristovu Nevestu. 
Túto úlohu vykonáva Svätý Duch. Stretnutie so Ţeníchom 
nastane č o s k o r o , pretoţe povedal: „Prídem skoro!“ 
 
Vo večnosti budú nespočetní iní vykúpení samozrejme 
rovnako nevysloviteľne šťastní. To sú všetci, ktorí boli za-
chránení v čase Starého zákona a tieţ tí, ktorí ešte budú za-
chránení po súčasnej dobe Cirkvi alebo Kristovej Nevesty. 
Po dnešnej dobe majú byť predsa zachránení ešte mnohí, 
ktorí evanjelium milosti a nádhery nikdy nepočuli. Ale me-
dzi nimi a Cirkvou, Nevestou vţdy zostane veľký rozdiel. 
 
Tak ako má kráľovná u kráľa iné miesto ako jeho poddaní, 
a ako má iný vzťah nevesta k ţeníchovi ako zásnubní hos-
tia, tak budú aj všetci, ktorí patria k Cirkvi, pri Pánovi Jeţi-
šovi bliţšie: budú s Ním naveky nerozlučne spojení ako 
„manţelka Baránkova“. 
 
O Adamovi a Eve bolo napísané: „A tí dvaja budú j e d n o  
telo“. Toto najuţšie spojenie medzi muţom a ţenou je uve-
dené v Efeţanom 5 a potom je napísané: „Toto tajomstvo 
je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na 
cirkev“. 
 
Podľa vôle Otca mala byť Cirkev plnosťou Toho, ktorý 
všetko vo všetkom naplňuje. Bez nej nie je úplný! S putom 
lásky medzi Pánom Jeţišom, nebeským Ţeníchom a jeho 
Nevestou skutočne nemoţno nič porovnať. 
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A ty? 
 
Patríš ty, ktorý to čítaš, tieţ Pánovi Jeţišovi? Prišiel si uţ 

so svojou vinou k Bohu? Sú tvoje hriechy obmyté krvou 

Boţieho Baránka? Ak nie, potom si ešte stratený a patríš 

ešte k Boţím nepriateľom. 
 
Nemôţeš urobiť nič lepšie, ako v úprimnej ľútosti vyznať 

svoj dlh hriechov pred Bohom a potom veriť, ţe Pán Jeţiš 

niesol trest na kríţi aj za teba. To je evanjelium, Boţia po-
nuka milosti. 
 
Ak si to ale uţ urobil, potom patríš ku Kristovej Neveste. 
Ona je aj telo, ktorého je (On) hlavou a dom, ktorého je 

(On) základom. 
 
Ide nám tu o nasledovné: Si potom putami lásky spojený 

s Boţím Synom. Raz si budeš vo večnom uctievaní a obdi-
vovaní uţívať lásku nebeského Ţenícha. 
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Boh - Stvoriteľ 
 
Pri stvorení človeka môţeme myslieť na to, čo Boh sám 

týmto obrazom vyjadruje. Od večnosti, pred zaloţením sve-
ta, mal Otec rozhodnutie vo vzťahu k Svojmu Synovi, ktorý 

bol u Neho od večnosti. Boh, Syn sa mal stať človekom 
a Otec Mu chcel dať Nevestu, ktorá by Mu zodpovedala. 
Mala sa Jemu, dokonalému Synovi, stať „plnosťou“ (Ef 
1,23). A keď sa Otec, pre ktorého neexistuje ţiadne časové 

ohraničenie, pozrie na Syna, vidí v Ňom uţ zahrnutú Neves-
tu. Tak by mala byť aj ţena na zemi určená pre muţa. 
 
Keď bol potom Adam stvorený Bohom a stál na zemi, Boh 
videl v Adamovi uţ tieţ zahrnutú aj ţenu. Pozeral sa na 
muţa a ţenu uţ ako na stvorených. „Muţské a ţenské po-
hlavie ich stvoril“ (1M 1,27). Muţ je tu ale ešte sám 

a začína svoju úlohu, skôr ako tu je ţena. Jeho úlohou bolo: 
 

1. mal obrábať a stráţiť záhradu Eden a 
2. dať zvieratám meno 

 
A teraz Boh začal robiť muţa dokonalým tým, ţe mu dal 

ţenu. To sa opäť stalo v nádhernom obraze. Adam upadol 
do hlbokého spánku a Eva bola vzatá z neho, z muţa. 
 
Ale Kristus sa prebudil z hlbokého s p á n k u  s m r t i  
a dostal po svojom vzkriesení a nanebovstúpení svoju Ne-
vestu, Cirkev. Je z Neho a skrze Neho, telo z Jeho tela 
a kosť z Jeho kostí. 
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Čo urobil človek 
 
Prvý Adamov čin voči svojej ţene bol, ţe aj jej dal meno: 
„Táto sa bude volať muţenou“. A tým jej pridelil aj jej 

miesto. 
 
Aká škoda, ţe ţena toto miesto nezachovala! Stalo sa to 
začiatkom jej pádu. 
 
Keď satan prišiel so svojimi ľstivými otázkami, ukázala uţ 

svojimi odpoveďami, ţe v jej srdci driemala zlá ţiadosť. 

Jej veľkou chybou ale bolo, ţe satanovi vôbec odpovedala. 
Adam mal poverenie stráţiť záhradu, nie ona. Adam mal 
nariadenie od Boha, nie ona, z ktorého stromu nesmel jesť, 
a to dokonca skôr, ako mu bola daná jeho ţena. Aká škoda, 

ţe Eva diabla jednoducho neodkázala na Adama: „Môj 

muţ rozhoduje o takýchto veciach!“ Tým, ţe satanovi od-
povedala, opustila svoju ochranu a šťastie! 
 
Aké bolestné to muselo byť pre Boha. Uţ tu v predobraze 
vidieť to, čo neskôr urobila aj Nevesta, Cirkev. 
 
Je znakom našej doby, ţe sa ţena vo všeobecnosti vzdala 

svojho miesta, aby sa vyrovnala muţovi. Ale aj Cirkev vo 
všeobecnosti uţ jednoducho viac nechcela byť poddaná 
svojej Hlave. Voči Boţiemu slovu na jednu úroveň postavi-
la vlastné myšlienky a opustila svoje závislé miesto. 
 
Keď ale Otec vidí veriacich, ktorí predsa chcú ţiť osobne 

aj spoločne podľa myšlienok Ţenícha, tak sa Jeho srdce 
veľmi poteší. Platí, aby sme sa uprostred úpadku zhromaţ-

ďovali jedine v mene Pána Jeţiša a úplne sa podriaďovali 

slovu a autorite Syna. 
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Pri stretnutiach je sestrám dopriate, aby Boţie myšlienky 

vyjadrovali svojim správaním. Smú jasne ukazovať, ţe 

chcú osobne zaujať miesto ţeny podľa Písma Svätého. Smú 

ale aj vzhľadom k Pánovi a anjelom ukazovať, ţe chcú spo-
lu s bratmi ako Cirkev voči Pánovi zaujímať im prislúcha-
júce miesto. 
 
Je zaiste pravdou, ţe k Pánovi Jeţišovi stojíme vo vzťahu 
lásky. Napriek tomu na Neho stále musíme myslieť a hovo-
riť o Ňom s najväčšou bázňou. Nazýva nás síce Svojou 
Nevestou, ale On je a zostane Syn všemohúceho Boha. 
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Následky pádu do hriechu 
 
V 1.Timoteovi 2 čítame: „Lebo Adam bol stvorený prvý, 

aţ potom Eva. Ani Adam nebol zvedený, ale ţena súc zve-
dená dopustila sa prestúpenia.“ Po tomto páde hovorí Boh 

v 1.Mojţišovej 3, ţe ţena bude túţiť po svojom muţovi. 

Mala sa podriaďovať a vzhliadnuť k svojmu muţovi s úc-
tou (pozri aj Ef 5,22-23). Práve v takomto postoji sa mala 
cítiť šťastná. Má nad sebou svojho muţa, aby ním bola 
chránená a nazvaná podľa jeho mena, aby počala deti 
a mohla ho mať rada. Boh takto premieňa následky jej 

hriechu, stavia ju napriek tomu na nádherné miesto, ktoré 

pre ňu určil. 
 
Je to ale aj miesto, ktoré smie zaujať Cirkev voči Pánovi Je-
ţišovi. A od muţa Boh očakáva, ţe so svojou ţenou bude 
zaobchádzať, ako to robí Pán so svojou Cirkvou: ţe ju milu-
je, chová, opatruje  a ochraňuje (Efeţanom 5, od verša 22). 
 
Je divom, ţe satan v podstate nechce nič iné, ako prevrátiť 

Boţí poriadok? Nevynakladá v posledných dňoch, v kto-
rých ţijeme, všetko na to, aby skazil tieto nádherné prav-
dy? Čo podľa Boţej vôle učí príroda, sa satanovi protiví. 
Všetkými spôsobmi sa pokúša rozmazať hranice, vziať ich 
preč alebo aj prevrátiť. Trvalo takmer 6000 rokov, kým 

svet dospel do tak úplnej vzbury voči Bohu a Jeho Synovi. 
Rovnoprávnosť muţa a ţeny je tu a pôjde to ešte ďalej. To 
je to odpadnutie, znamenie posledných dní.
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Moci temnosti 
 
Temné moci ovládajú svet. Satan ich má pod svojou rukou, 
on je knieţaťom tohto sveta, príčinou všetkého zla. Celý 

čas sa usiluje o to, aby svoj vplyv urobil platným aj u nás 
veriacich. 
 
Krádeţe a vraţdy, vraţdy detí potratmi, pretekajúca zmy-
selnosť, zotročenie omamnými látkami, nikotínom a alko-
holom – všetko je následkom týchto mocí temnosti. Zlý 

duch sa prejavuje aj v modernej hudbe, vo vzbure, v násil-
nosti a rastúcich zločinoch. Diabolské moci sa vedia maj-
strovsky drţať v úzadí. Len máloktorí spoznávajú, kto to 
všetko spôsobuje. 
 
Sú to tieţ moci, ktoré rafinovaným spôsobom odoberajú 

oblečeniu vlastnosť pokrývania. Popritom prichádza pocit 
hanby z pádu do hriechu v 1.Mojţišovej 3. Pocit hanby 
a viny patria spolu. Moderný človek o obidvoch nechce nič 

vedieť. Celý svet je riadený módou a kto sa proti tomu pos-
taví, bude opovrhnutý a posmievaný. 
 
Nie je zastrašujúce, ţe nehanblivá móda mohla nájsť vchod 

aj medzi veriacimi? Ako málo sme bdeli! Ako málo sme 

tam odolávali! 
 
Pritom môţeme práve tu navonok ukazovať naše vnútorné 

oddelenie pre Pána. Nemali by sme radšej niesť pohanu 

Krista, miesto toho, aby sme spolupracovali so svetom 
a jeho mocami? Keď boh módy znovu prikázal nosiť dlhé 

sukne, boli mnohé kresťanky ihneď poslušné, zatiaľ čo 

predtým pociťovali počestné oblečenie ako ťaţko znesiteľ-

né a vlastne nemoţné Boţie prikázanie. 



13 

Jednej študentky sa raz opýtali, prečo sa tak cudne oblieka. 
Dala jednoduchú odpoveď: „Nechcem sa ukazovať ako 
pobehlica.“ Takúto otázku si dokonca navzájom môţu iro-
nickým, čiţe zlomyseľným spôsobom poloţiť mladé sestry. 
Nechápu, aké zlé následky z takýchto poznámok môţu 

vzniknúť. 
 
Pocit hanby a viny uţ musí byť vštepovaný malým deťom, 
pretoţe to bezpodmienečne predchádza vyznaniu a odpus-
teniu. 
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Oblečenie je dôležité 
 
V 1.Mojţišovej 35,2 Jakob hovorí svojej rodine: „Odstráň-

te cudzích bohov . . . očistite sa a zameňte svoje rúcha.“ To 

bol obrat v Jakobovom ţivote, nový začiatok, na ktorý Boh 

čakal uţ toľko rokov. A ako dlho uţ Boh čaká u nás na to, 
ţe zo svojich domovov a sŕdc odstránime cudzích bohov, 

pokoríme a očistíme sa a zameníme svoje rúcha? 
 
Slovo „rúcho“ je tu výrazom našich zvyklostí a nášho pro-
stredia. Jedno príslovie hovorí: „Šaty robia človeka.“ Boh 

sám sa stará o naše oblečenie, také dôleţité to je pre Neho, 
lebo On sám zaodial prvých ľudí. 
 
Zameniť naše rúcho – to doslovne môţe znamenať aj to, ţe 

dievča nosí iné sukne a blúzky a mladý muţ si taktieţ 

skontroluje svoj šatník. Ale toto „zamenenie“ zahŕňa ešte 

oveľa viac. Musí byť upratané v skrini s knihami, medzi 
časopismi a v hudbe. Čo by povedal Majster, keby viditeľ-

ne prišiel na návštevu!  
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5.Mojžišova 22 
 
V tejto kapitole je napísané, ţe ţena nesmie nosiť ţiadne 

muţské a muţ ţiadne ţenské oblečenie. To je zrozumiteľná 
reč. Týmto nariadením Boh uţ pred niekoľko tisíc rokmi 

odsúdil rovnoprávnosť našej doby. 
 
Hovorí sa ale: „Musíme to brať doslovne? Nemá to du-
chovný význam?“ Isteţe je Boţie slovo vţdy hlboké a bo-
haté a máme najprv vidieť duchovné pozadie. Tu to ale 
celkom jednoducho znamená, ţe ţena má vyzerať ako ţe-
na. Muţ sa má ukazovať muţsky a ţena ţensky. 
 
Nejde ale len o zovňajšok. Boh oveľa viac chce, aby všetci 
zaujali miesto, ktoré On domyslel muţovi a ţene. Tu je to 
opäť satan, ktorý stavia ţenu na muţove miesto a muţa zo-
ţenšťuje. 
 
Jednoduchá poslušnosť voči Boţiemu slovu ukáţe správnu 

cestu vo všetkom, aj v postavení a povolaní.  
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Žena v zhromaždení 
 
To, čo bolo povedané v prvom rade samozrejme platí pre 
Cirkev. Pravdaţe nejde len o to, ţe ţene nepatrí verejná 

sluţba muţa. Dokonca aj keď sestry v zhromaţdení mlčia, 

môţu predsa zaujať miesto, ktoré im nepatrí a svojim vply-
vom vládnuť nad bratmi. Sú azda bratia vţdy muţní vo vie-
re? Alebo sú ako deti, ktoré znesú len mlieko, takţe neve-
dia duchovne viesť ani sestry?  
 
Nie je otázka muţského a ţenského oblečenia úplne jedno-
duchá? Mala by sa sestra, ktorá chce zaujímať svoje pravé 
miesto pred Bohom a bratmi, chcieť obliekať ako muţ? 

Mala by so svetom spolupracovať? Alebo nemali by sme 
zreteľne ukazovať, ţe sme satanovu hru prezreli? 
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Kristus - Hlava 
 
Podľa 1.Korinťanom 11 je muţ obrazom a slávou Boha. 

Kristus je hlavou kaţdého muţa. Muţ podlieha bezpros-
tredne autorite Krista. Je Mu priamo zodpovedný. A preto-
ţe muţ je obrazom a slávou Boha, nesmie si ani pri stretnu-
tiach, v Boţej prítomnosti, pokrývať hlavu. Kristus je jeho 
hlavou, O n  má byť viditeľný.  
 
Ţena je slávou muţa, je jeho korunou (Pr 12,4).  Boh to vidí 
tak, ţe muţ je skutočne hlavou ţeny. Preto si má ţena svoju 
prirodzenú hlavu pokrývať ako znak podriadenosti. Vyjadru-
je tým: Ja sama nie som hlavou. Pokrývam si hlavu, aby ju 

nemohlo byť vidno. Muţ je mojou hlavou a ja som závislá. – 
Takto ţena vyjadruje ochranu, ktorú si uţíva. 
 
Boţí Duch nemá pred očami len ţenatých muţov a vydaté 

ţeny, ale muţské a ţenské pohlavie celkovo.  Kaţdý muţ 

je hlavou kaţdej ţeny. 
 
Pri Kristovi a Cirkvi je to tak od začiatku: On s i  ţ e l á  
podriadenosť a  p o s k y t u j e  ochranu a záštitu. A aj On 
chce vidieť znaky s p o z n a n e j  p o d r i a d e n o s t i . 
 
Len si predstavme, ţe by bratia pripustili, aby si nejaký 

brat v zhromaţdení ponechal pokrývku hlavy! Nezneuctili 
by tým spoločne Krista, svoju hlavu? 
 
Ak sa však pred Ním zjaví nejaká sestra n e p o k r y t á , tak 
zneucťuje svoju vlastnú hlavu. Opúšťa miesto, ktoré jej dal 

Boh v stvorení. Neuznáva muţa ako hlavu a tým zneucťuje 

ako hlavu aj Krista. 
 
Ako sa môţeme schádzať, aby sme Ho c t i l i , keď Ho 

zneucťujeme naším z o v ň a j š k o m !  
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Čo učí príroda 
 
„Alebo či vás neučí uţ i sama príroda, ţe muţ, keď má dl-
hé vlasy, je mu to necťou. Ale ţena, keď má dlhé vlasy, tej 
je to slávou. Lebo dlhé vlasy sú jej dané miesto závoja“ 

(1Kor 11,14.15) 
 
Je pozoruhodné, ako Pán svoje predpisy a myšlienky ob-
jasňuje prostredníctvom obrazov. Dal nám k tomu prírodu, 
a keď tomu správne nerozumieme, chce nám to vysvetliť 
ešte jasnejšie. 
 
Áno, v prírode sú vlasy veľmi dôleţité. Všetci muţovia 

a ţeny od prírody zaobchádzajú so svojimi vlasmi veľmi 

starostlivo. Ale aj Boh sa stará o naše vlasy. 
 
O b r a z  B o ţ e j  s t a r o s t l i v o s t i  – „Ale aj vlasy vašej 

hlavy všetky sú spočítané“ (Luk 12,7). 
 
O b r a z  ú c t y : – „Pred šedivou hlavou povstaneš“ (3M 
19,32) „Ozdobnou korunou sú šediny“ (Pr 16,31). 
 
O b r a z  ţ e n s k o s t i  u ţeny a v zhromaţdení: – „Ale ţe-
na, keď má dlhé vlasy, tej je to slávou“ (1Kor 11,15). 
 
Keď ţeních v Piesni Šalamúnovej zvelebuje krásu svojej 

nevesty, vyzdvihuje jej dlhé vlasy obzvlášť (Pies 4,1; 6,5). 
Svojimi dlhými vlasmi poutierala hriešnica z Jeţišových 

nôh svoje slzy (Lukáš 7). A Mária na Jeho nohách taktieţ 

utierala nardovú masť svojimi vlasmi (Ján 11,2 a 12,3). 
 
O b r a z  o d d e l e n i a  – „Lebo dlhé vlasy sú jej dané 

miesto závoja“ (1Kor 11,15). „Závoj“ znamená „oddele-
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nie“, na tomto mieste to môţe byť preloţené aj ako „zaha-
lenie“. Kto sa zastiera, uţ nechce byť počítaný s ostatnými. 
Keď sa Rebeka zastrela, ukázala: „Odteraz tu smiem byť 

uţ len pre Izáka a pre nikoho iného“ (1.Mojţišova 24). 
 
Tak tu smie byť aj Cirkev len pre Krista, nie pre svet. Aký 

zázrak milosti, ţe to sestra smie verejne dosvedčovať dl-
hými vlasmi, ktoré jej dal Boh! 
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Anjeli 
 
Anjeli pozorujú Cirkev (1Kor 11,10; Ef 3,10; 1Tim 5,21). 
Preto sa sestry pokrývajú aj kvôli anjelom. Pre anjelov je 

Cirkev tajomstvo. Prostredníctvom Cirkvi môţu rozpozná-

vať niečo z Boţej múdrosti. Preto by tieto nebeské bytosti 

nemali vidieť medzi kresťanmi ţiadny neporiadok. Anjeli 
starostlivo pozorujú, či sa Nevesta ich Pána správa v súlade 
s jej povolaním! 
 
Akí zarmútení musia byť anjeli, keď sa Boţie deti zídu 
pred Pánom, ktorý je predsa aj ich Pánom, a ani nepoznajú 

poriadok tohto poţehnaného miesta alebo ho dokonca ne-
rešpektujú! Pred súdnou stolicou Krista to bude mať za ná-

sledok zahanbenie a stratu. 
 
Všimnime si tieţ, ţe v zhromaţdení ide o kaţdého prítom-
ného. Kaţdému prináleţí pravé správanie, nie len tým, kto-
rých Pán v zhromaţdení pouţíva k Svojej sluţbe! 
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Aké krátke? Aké dlhé? 
 
Boţie slovo udáva pre muţov mieru vlasov. Podľa Eze-
chiela 44,20 si kňazi v novom chráme nesmú 
 
a) oholiť svoje hlavy (to je neprirodzené) 
b) nechať voľne rásť alebo nechať narásť dlhé vlasy (to je 

ţenské) 
c) kňazi si musia primerane ostrihávať vlasy; to znamená: 

„majú si vlasy svojej hlavy strihať“. 
 
Je tu jasne udaná miera pre muţov a tým aj pre ţeny. Brat 

si má nechať svoje vlasy slušne ostrihať. Pre sestry zostáva 

z týchto troch moţností, ktoré Boh udáva, len bod b). Pre 

ňu to znamená: má si svoje vlasy nechať voľne rásť alebo 

nechať narásť dlhé. Môţe to byť vyjadrené ešte doslovnej-
šie? 
 
Všetci bratia a sestry, ktorí chcú ukázať, ţe ich srdce je ne-
rozdelene orientované na Pána, teda dbajú presne na tento 
rozdiel. Čiţe si nenechajú obidvaja narásť polodlhé vlasy, 
ţe odzadu uţ nemoţno vidieť, či je to chlapec alebo dievča, 

muţ alebo ţena! 
 
V 1.Korinťanom 11,5.6 čítame, ţe je hanbou, keď si ţena 

vlasy ostrihá alebo oholí. Pouţívajú sa tu dva výrazy. 

Ostrihanie hovorí o ostrihaní vlasov nakrátko. V pôvodnom 
texte je tu myslené ostrihanie alebo skrátenie. Ostrihanie 
ako aj skrátenie je oboje proti Písmu. Ţena tohto sveta si 

strihá svoje vlasy ako viditeľný znak neposlušnosti. Kto ale 

vynechá noţnice a nehľadá ţiadne výhovorky, ten je 

v tomto ohľade poslušný Pánovi. 
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A čo vyjadrovalo, keď bola ţena oholená? Písmo dáva od-
poveď a síce nájdeme dve príleţitosti, kde mohla byť ţena 

oholená: 
 
a) keď bola obţalovanou ţenou (4.Mojţišova 5) 
b) keď bola zajatá, oplakávala dom svojho otca a ešte ne-

bola zjednotená s Izraelitom, za ktorého sa mala vydať 
(5M 21, 10-13). 

 
Takţe oholená ţena buď nemala plnú dôveru svojho man-
ţela alebo mala charakter zajatkyne. A ani veriaca ţena ani 

Cirkev nemá byť videná, ako keby bola Kristom obţalova-
ná alebo ako keby sa cítila ako zajatá a smútiaca. Jej zov-
ňajšok smie ukazovať, ţe poţíva Jeho dôveru a ţe je Ním 

pod Jeho ochranou utešovaná. 
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Prorokyne 
 
Apoštol v 1.Korinťanom 11 hovorí o sestre, ktorá sa modlí 

alebo prorokuje. Nuţ, kde sestra prorokuje? V zhromaţdení 
nie, lebo tam má mlčať (1Kor 14,34). Smie ale prorokovať, 

keď rozpráva pred  deťmi alebo sestrami. Kde nie je prí-

tomný ţiaden brat, sa bude aj modliť. 
 
„Prorokovať“ znamená oznamovať Boţie myšlienky. Mies-
to v 1Kor 11,5 ukazuje, ţe kaţdá ţena, ktorá sa modlí alebo 

prorokuje s nepokrytou hlavou, hanobí svoju hlavu: „lebo 
je to jedno a to isté, ako keby sa bola oholila“. Dievčatá 

oholili, keď mali vo vojne niečo dočinenia s okupačnou 

mocnosťou. Tak bolo ich zneuctenie verejne vystavené.  
 
Mala by takto sestra hovoriť pred deťmi? Nuţ, keď je to 

v Boţom slove tak zreteľné učené, prečo potom ešte stojí 

tak mnoho sestier nepokrytých, keď sa na detskej besiedke 
modlia alebo rozprávajú? Tento text je predsa taký jasný, 

ako dva krát dva sú štyri. Nemá pre nás Boţie slovo uţ viac 

ţiadnu prikazujúcu moc? „Rozsúďte sami medzi sebou: Či 
je to slušné, aby sa ţena modlila k Bohu nepokrytá?“ (1Kor 
11,13). Alebo sme uţ skĺzli tak ďaleko, ţe uţ viac nemáme 

ţiadny duchovný úsudok alebo sa ho neodvaţujeme vy-
sloviť?
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O našich mladých bratoch 
 
Boh hovorí, ţe muţ s dlhými vlasmi sa sám robí potupou. 
Opúšťa tým svoje miesto muţa a podriaďuje sa ako ţena. 
Kaţdý muţ, áno, aj kaţdý mladý muţ, ktorý má dlhé vlasy, 

zneucťuje Boha. 
 
V našej dnešnej kultúre sa dlhé vlasy stali znakom anti-
kresťanského hnutia. Zásadná otázka je: Chceme byť za-
jedno s hnutím smilstva, pijatiky a zavrhovania kresťan-
ských hodnôt ako aj s ľuďmi, ktorí Boţie slovo neuzná-

vajú? Absalom bol tieţ taký a mal tieţ dlhé vlasy. Tento 
zdatný muţ, ktorý bol ale podvodnícky podlizovač a vrah, 
a ktorý intrigoval proti bázni pred pravým kráľom, je obra-
zom antikrista! 
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Svedectvo 
 
Prirodzene leţí zodpovednosť za c h l a p c o v  s dlhými 

vlasmi v prvom rade na rodičoch, pokiaľ títo mladí bratia 

ešte nemajú účasť pri stole Pánovom. Keď ale po zhromaţ-

dení niektorí z nich stoja pospolu a svet alebo aj iní veriaci 

ich uvidia, vraví sa okamţite: „Pozrite sa, také niečo smú!“ 

Sú práve vţdy videní v spojení so svedectvom (zhromaţ-

dením) a Pánovo svedectvo sa tým poškodí. 
 
Čo tu môţeme urobiť? 
 
V kaţdom prípade tým musíme byť hlboko ovplyvnení, aká 

nečesť je spôsobená Pánovi takýmito vonkajšími vecami ako 
je účes a oblečenie. Čím viac to potom všetci, ktorí chcú ísť 

cestou oddelenia (aj tí mladší) pochopia a správnym spôso-
bom budú úzko drţať pokope, o to viac budú tí druhí izolo-
vaní a bohabojní rodičia nadobudnú o to viac sily pre vý-

chovu. Všetci sa musíme pokoriť, aj starší, ţe také niečo bo-
lo moţné v našom strede, ţe sme boli slabí a strpeli jasnú 

neposlušnosť. To platí predovšetkým pre bratov, pretoţe oni 

neboli bdelí a nesplnili svoju úlohu muţa. 
 
Nepriateľ mohol vojsť ako to hovorí Náhum: „Hľa tvoj ľud 

ţenami v tvojom strede“ (Náh 3,13). A Izaiáš hovorí: „Po-
honičmi môjho ľudu sú deti, a ţeny panujú nad ním“ 
(Iz 3,12). 
 
Moţno sú zhromaţdenia, kde sa toto zlo nestrpí. Isteţe tým 

môţe vzniknúť aj zákonnícky duch a proti jednému zlu sa 

bojuje druhým zlom. Toto nebezpečenstvo však neexistuje, 
ak je pravda spojená s láskou. V ţiadnom prípade neschva-
ľujme zlo; nestavajme voči Boţiemu slovu ţiadne „áno 
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ale“! Neoslabujme ani jedno zlo druhým, tým ţe povieme 
„To a ono je ale tieţ nesprávne!“ 
 
Postavme sa sami do Boţieho svetla. Otvorme srdce a sve-
domie, keď k nám hovorí: „Prezkúmaj ma, silný Boţe, 

a poznaj moje srdce! Zkús ma a poznaj moje myšlien-
ky a vidz, či je vo mne nejaká zlá cesta, a veď ma cestou 

večnosti.“ (Ţ 139,23.24). Potom porozumieme, ţe čiste 
vonkajšia zmena nepostačuje. Musí sa to udiať aj vnútorne, 
lebo v 2Kor 7,1 je napísané: „Očistime sa od kaţdého po-
škvrnenia tela i ducha.“  
 
Ako si u nás Pán môţe urobiť príbytok, keď nie sme vnú-

torne oddelení od sveta a dokonca nedodrţiavame Jeho 

jasné prikázania (Ján 14,21-24)! 
 
Ak si Ním necháme zmeniť naše zmýšľanie, potom bude-
me spoznávať Jeho vôľu. Ináč nikdy nebude moţný du-
chovný rast, ani pre jednotlivca ani pre zhromaţdenie. Kto 
chce byť verný Pánovi? Kto chce aj svojím zovňajškom 

ukazovať, čo nám Pán vo svojej láske dal? Ak hľadíme na 

Jeho kríţ, Jeho lásku a Jeho slávu, je to potom také zlé, 

keď nás neveriaci alebo iní kresťania povaţujú za podiv-
ných a vysmievajú sa nám alebo si z nás robia posmech? 
 
Nie je ocenenie nebeského milovaného Ţenícha hodné viac 
ako všetko ostatné? Aká radosť to ale je pre Pána Jeţiša, 
keď vidí, ţe Jeho Nevesta, ako vnútorne tak aj navonok, 
odráţa nádherné myšlienky Jeho láskyplného srdca! 
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Nikdy sa o tom nehádať 
 
Svätým Duchom vedený apoštol bezpochyby predvídal, ţe 

sa bude škriepiť o týchto inšpirovaných pravdách (pozri 
1Kor 11,16). On to ale jasne a rozhodne zamieta, pretoţe 

ani on ani Boţia Cirkev nemali túto obyčaj. Duch hovorí 

milostivo a prívetivo. Nekladie ţiadne ťaţké jarmo. Apoš-

tol nevládol nad ostatnými; nebol to ani ţiadny zákonnícky 

duch, ale pravda je tak úzko spojená s láskou, ktorej je náš 

Pán hodný! 
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Tiež neodsúvať nabok 
 
Majme sa na pozore, keď sa hovorí: „Ale to predsa neplatí 

pre našu dobu! To bolo pre vtedajšiu dobu a zvyklosti!“ Tí, 

ktorí takto hovoria, oslabujú Boţie slovo. Do Cirkvi vošlo 

všetko ľudské tým, ţe sa najprv Boţie slovo dalo nabok 
a potom sa ľudské myšlienky vyniesli nad slovo alebo po-
loţili namiesto slova. To je začiatok a pôvod kaţdej kritiky 
Biblie. 
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Veľmi významné 
 
Váha týchto slov bude jasná, keď uvidíme, ako stoja medzi 

dvoma veľkými pravdami. Apoštol pod vedením Svätého 

Ducha hovorí najprv o stole Pánovom a potom o večeri Pá-

novej. 
 
V 1.Korinťanom 10 hovorí, ţe nie je moţné sa zároveň po-
dieľať pri stole Pánovom a prijímať aj to, čo nám predsta-
vuje diabol. 
 
V 1.Korinťanom 11 ide o ustanovenie večere Pánovej 

a o podiel na nej nehodným spôsobom. 
 
Práve medzi tým je napísané to, čo nám chce Pán povedať 

o vlasoch a pokrývaní hlavy. Je to adresované zhromaţde-
niu, aj keď Svätý Duch vţdy oslovuje bratov, pretoţe o n i  
musia vystupovať činne. Napriek tomu je zodpovedné celé 

zhromaţdenie. 
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Aj pri pripustení 
 
Keď chce niekto zaujať svoje miesto pri stole Pánovom, je 
znova zodpovedné celé zhromaţdenie. Ibaţe sú to bratia, 
ktorým je zodpovednosť kladená na plecia najskôr a to sku-
točne nie je ţiadna jednoduchá vec. 
 
Kto iný môţe posúdiť vnútorný stav druhého, ak len nie 
Svätý Duch alebo veriaci, ktorý je vedený Svätým Duchom! 
 
Je skutočné nebezpečenstvo, ţe sa v posudzovaní veľmi 
ľahko necháme ovplyvniť vonkajšími vecami a tým, čo sa 

hovorí. Na druhej strane je to prirodzene tak, ţe dobré vnú-

torné zmýšľanie je viditeľné aj navonok. Takýto kresťan sa 

vo vonkajších záleţitostiach a ţivotných okolnostiach rád 

podriaďuje Boţiemu slovu. Je zo srdca pripravený odlišo-
vať sa v tom od sveta. Ak je ale vo vonkajších veciach vi-
diteľná náchylnosť k pripodobňovaniu sa svetu, musíme sa 

zaiste pýtať, prečo chceme zaujať pri stole Pánovom mies-
to oddelenia. 
 
Bratia, ktorí takýchto navštevujú, potom musia mať aj du-
chovnú silu hovoriť o týchto veciach taktne a s láskou. Oni 

sami si musia byť vedomí toho, akú veľkú hodnotu majú 

tieto veci v očiach Krista. Takto by sme sa mali všetci pos-
taviť pod autoritu Boţieho slova.
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Obrat 
 
„Ale“, mohol by niekto povedať, „ako môţeme zmeniť 

kurz, ktorý sme dodrţiavali dlhé roky?“ 
 
Je predsa veľká milosť, ţe Pán môţe k uznaniu znova pri-
viesť nielen osobne jednotlivého veriaceho, ale aj celé sve-
dectvo (zhromaţdenie), aby sa znovu pýtali na Pánovu vô-

ľu. On odpúšťa rád, všade a vţdy. A keď ţiada poslušnosť, 

tak k tomu dá aj silu. 
 
Je nápadné, ako Pánov Duch prebudil niektorých mladších 

veriacich, aby po všeobecnom spovrchnení posledných de-
saťročí znovu hľadali pôvodné myšlienky Písma, nanovo 

ich objavovali a tieţ uskutočňovali vo svojom kaţdoden-
nom ţivote. Ak títo mladší zaujmú svoje miesto v skrom-
nosti, potom podstatne rozmnoţia duchovnú silu celku 

a podporia tým starších, zodpovedných bratov. 
 
„Ale“, povie teraz iný: „čo potom napríklad so sestrou, kto-
rá sa roky zúčastňuje a má krátke vlasy?“ Ach, moţno je to 
milá sestra, ktorá našou vinou ešte nikdy nepočula nádher-
né pravdy, o ktorých hovoria dlhé vlasy. Moţno to teraz 
uvidí. Moţno si to uţ vzala k srdcu a rozhodla sa, nechať si 
svoje vlasy opäť narásť, pretoţe to Pán chce. Ak by ale ešte 

jasne nevidela, úpenlivo prosme Pána, aby prijala Boţie 

svetlo. My ako bratia sa máme pokoriť, ţe našou vinou 

stratila túto peknú ozdobu pre samú seba a pre celok.
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Vznešené miesto 
 
Tak sa ţene, ţenskej ţene, prinavráti jej čestné miesto. Sa-
tanom zavedená rovnoprávnosť zneucťuje ţenu. Ba je úpl-
ne vytlačená z oblasti lásky a skutkov lásky. Keď ţena 

v domácnosti alebo matka príjme miesto v nejakom závode 
alebo kancelárii, tak to len rozvracia rodinu. Sára bola        
v stane, to je doma. A stala sa matkou pozemského Boţie-
ho ľudu. 
 
Neexistoval nikto, kto by si ţenu v jej vlastnom postavení 

váţil viac ako sám Kristus vo Svojom ţivote na tejto zemi. 
A tieţ nikto nerozumel Pánovi a nesúcitil s Ním tak ako 
ţena. Ţiadny učeník, ani len Ján a Peter, neporozumel nie-
čo z toho, čo Pán predpovedal o Svojej smrti a Svojom 
zmŕtvychvstaní. Jedine Mária z Betánie počúvala srdcom 

a dušou. 
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Nevera 
 
Neveru nájdeme v celej Biblii. V Starom zákone máme ne-
verný Izrael, v Novom zákone falošnú nevestu. V Zjavení 2 

je nazývaná „ţenou Jezábeľ“, ktorá zvádza k tomu, aby sa 
smilnilo a jedli obete modlám, to znamená: otvoriť svetu 
dvere a bránu a doviesť Boţí ľud k tomu, aby slúţil bohom 
tohto sveta. Jezábeľ v 2.Kráľov 9, ktorá si nalíčila oči, je 
nepriateľkou Boţieho proroka, ktorý vyzýval ľud k vernos-
ti. 
 
Mal by si mladý brat, ktorý hľadá ţenu, aby s ňou spolu 

slúţil Pánovi, vziať mladú sestru, ktorá navonok vyzerá 

ako neverná: nalíčená, s ostrihanými vlasmi a v neslušnom 
oblečení? Mal by jeho vkus takto odporovať vkusu nebes-
kého Ţenícha? 
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Hľadá sa oddanosť 
  
Po 4.Mojţišovej 5 nasleduje 6. kapitola. V 5. kapitole naj-
prv vidíme ţenu v podozrení, ktorá sa zachovala tak, ţe jej 

muţ pochybuje o jej láske. V 6. kapitole ale máme nieko-
ho, kto sa bezpodmienečne odovzdáva Bohu. Je to nazarej, 
to znamená oddelený, ktorý sa plne zasväcuje Pánovi. Ur-
čitú dobu koná ináč ako obvykle. Nepije ţiadne víno – 
týmto obrazne upúšťa od pozemských radostí. A necháva 
svoje vlasy rásť, nosí ich dlhé ako ţena. To znamená: od-
súvam svoje prirodzené pocity nabok a podriaďujem sa 

úplne Bohu! 
 
Samozrejme sú dlhé vlasy pre muţa necťou. Ale nazarej, 
odlišný od všetkých ostatných, ich nosil ako vyjadrenie zá-

vislosti a svojej zlomenej svojvôle. Boh dal toto ustanove-
nie a tým moţnosť vyjadriť viditeľným znakom voči všet-
kým, ţe človek chcel ţiť len a len pre Boha. 
 
Takýmto nazarejom bol napríklad S a m s o n  a nosil dlhé 

vlasy. Tento symbol závislej poslušnosti bol tajomstvom 

jeho ohromnej sily. Ale len čo si nechal ostrihať svoje vla-
sy „nevernou ţenou“, vydal tajomstvo za cenu svojej sily a 
stal sa úbohým zajatcom. 
 
Nový zákon pozná pre dobu, v ktorej ţijeme, duchovné na-
zarejstvo. Pravým nazarejom je náš Pán sám. Hoci neniesol 
vonkajšie znaky a Svoju slávu prejavil dokonca aj v tom, 
ţe premenil vodu na víno, bol predsa jediným skutočne po-
slušným, ktorý išiel Svojou cestou v dokonalej podriade-
nosti Boţej vôli. 
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Praví veriaci, ktorí chápu svoje spojenie s Kristom, teraz 
smú byť aj duchovnými nazarejmi. Ak nasledujeme Krista 

v tom, ţe sa podriaďujeme Boţej vôli, potom sa nám ľudia 

naokolo budú posmievať, ale Pán to vie oceniť. 
 
Keď sa podľa 4.Mojţišovej 6 čas nazarejstva skončil, udial 
sa zvláštny úkon. Verš 18: „A nazarej oholí hlavu svojho 

nazarejstva pri dveriach stánu shromaţdenia a vezme vlasy 
hlavy svojho nazarejstva a dá na oheň, ktorý bude pod bit-
nou obeťou pokojnou.“ Svoje vlasy si nesmel zachovať, ale 

vystúpili v plameňoch obete nahor. Takto bude vystupovať 

aj pôvabná vôňa nášho ţivota, keď sa skončí čas nášho od-
deleného ţivota na zemi, ktorá je pre Boha príjemná. Prí-
jemná vôňa pokojnej obete, oceňovanie Kristovej obete, 
zostane naveky. Ale súčasne – ako je to moţné – bude vo 
vôni nádhernej obete spolu vystupovať aj vôňa našej ná-

klonnosti a lásky, od kaţdého jedného, ktorý chcel byť tu 

na zemi skutočným nazarejom. Otec to bude oceňovať celú 

večnosť! 
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Príbeh najvyššej lásky 
 
Na začiatku je večná láska Otca, ktorý chcel mať pre Svoj-
ho Syna Nevestu. A láska aţ do konca zo strany Syna 
(Ján 13), ktorý vydal Seba samého, je meradlom. Ako má-

me opätovať túto lásku? 
 
Láska je z Boha a On ju pôsobí v nás. „Lebo toto je tá láska 

Boţia, aby sme zachovávali Jeho prikázania, a jeho priká-

zania nie sú ťaţké“ (1.Ján 5,3). Niekto, kto nie je znovu-
zrodený, ničomu z toho všetkého neporozumie. Bude všet-
ko povaţovať za prehnané a rojčivé. Stará prirodzenosť 

nemôţe pre nebeského Ţenícha pociťovať ţiadnu lásku.  
 
Hovorí sa: to vonkajšie nie je také dôleţité, Pán hľadí na 

srdce. To posledné je pravda, ale nesprávne aplikovaná. 

Zovňajšok je veľmi dôleţitý, pretoţe to vonkajšie pochádza 

zo srdca. 
 
Ide o otázku: Má (On) ešte našu prvú lásku? Je ešte Prvý 

v našom ţivote? Sme ešte ochotní vzdať sa pre Neho nie-
čoho hneď, ako sme to pribliţne chceli urobiť krátko po 
obrátení? Bratia, ktorí pracujú v evanjeliu, zaţívajú stále 
znova: ak niekto nájde pokoj, je pripravený okamţite uro-
biť všetko, čo Pán ţiada. Novoobrátení odrazu sami vníma-
jú, ţe teraz by aj ich oblečenie a účes mal byť podľa myš-

lienok Toho, ktorý pre nich urobil tak nekonečne veľa. 
 
Ani len jedinú obeť, ktorú sme priniesli nášmu Pánovi, po-
tom nebudeme ľutovať, keď pred Ním budeme stáť v sva-
dobnom rúchu a budeme vidieť, aký je! 
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