Jasná Hviezda Ranná
Jn 1.29-39; Mt 25.1-10;
Zjv 22.16,17,20.

Nemožno pochybovať o tom, že pravdy späté

s druhým príchodom Pána boli už dlhé roky predmetom veľkého záujmu veriacich. Ani nemožno
poprieť, že dietky Božie tieto pravdy široko-ďaleko
prijali. Je to veľmi pozoruhodná črta ciest Božích
s Jeho svätými, že za posledných stopäťdesiat rokov sa týmto pravdám venovalo toľko pozornosti. Často sa zdôrazňoval ich význam. Bezpochyby
okamih Pánovho príchodu sa priblížil a je tu už
čas, keď sa máme prebudiť zo spánku (Rim 13.11).
V pohľade na túto skutočnosť želám si predstaviť
vám prečítané state Písma a verím, že ich prijmete
do srdca v ich sviežosti a sile ako prítomnú službu
Pánovu.
Chcem položiť dôraz na osobnú známosť s prichádzajúcim Pánom. Takí, čo sa osobne s Ním
nezoznámili, nemôžu mať veľa túžby po Jeho
príchode. A myslím, že veľkou známkou osobnej
známosti s Ním je vyhľadávanie spoločenstva
s Ním. Nemôžem veriť, že takí, čo nevyhľadávajú spoločenstvo s Ním teraz, príliš túžia po Jeho
príchode.
Stať, ktorú som prečítal z Jána 1, ukazuje nám,
ako sa dvaja učeníci osobne zoznámili s Kristom.
On bol tak predstavený ich srdciam a boli tak priťahovaní k Nemu, že ich jedinou túžbou bolo byť
v jeho spoločnosti. Nuž, milovaní bratia a sestry,
predkladám vám to, lebo som presvedčený, že toto
je jediný prostriedok, ktorý nás urobí „pripravenými“ v náklonnostiach pre návrat Ženícha a urobí
nás schopnými v súlade s Duchom a nevestou povedať: „Príď!“. Je dobré čítať knihy a spytovať Písma o tomto predmete, ale treba nám viac ako toto,
aby sme boli „pripravení“ stretnúť sa s Ním.
Predpokladám, že sa prihováram k veriacim
v Pána Ježiša Krista. Viete, že vaše hriechy sú
vám odpustené. Radujete sa z istoty, že jedinou
obeťou Kristovou ste navždy urobení dokonalými (Žid 10.14). Pokiaľ ide o pripočítanie hriechu,
prostredníctvom krvi vášho Spasiteľa ste čistí.
Ste ospravedlnení. Musíme začať týmto. Treba
mať očistené svedomie a Ducha ako božské puto
s Kristom v sláve, skôr ako Kristus môže byť skutočným predmetom srdca. On sa nám tu predsta-

Charles A. Coates

vuje najprv ako Baránok Boží, potom ako Ten, čo
krstí Duchom Svätým, a napokon ako predmet,
ktorý priťahuje a uspokojuje srdcia tých Svojich.
Boh sa nemohol dať poznať ako Ten, čo požehnáva človeka, pokým nebol oslávený v záležitosti
hriechu. Lenže Baránok Boží šiel na miesto hriechu, aby ho odstránil obeťou Seba samého, a prvý
dôsledok Jeho smrti bol, že „opona chrámu roztrhla sa na dve časti od vrchu až do spodku“. Bola tu
otvorená cesta pre Boha, aby vystúpil v najplnšom
požehnaní a v sláve neobmedzenej milosti. Boh je
Spasiteľ Boh. Ak tu je niekto, kto pociťuje, že si zasluhuje smrť a súd, môžem ti povedať, že Baránok
Boží šiel na smrť a vytrpel rozsudok, aby odstránil
každú prekážku, ktorá stála medzi tvojou dušou
a Božím požehnaním. Môžem povedať každému
kajúcemu hriešnikovi – každému, kto verí v Ježiša,
že nielen sa spravodlivým spôsobom odstránila
každá prekážka, ale spôsob, akým sa odstránila, je
najobdivuhodnejším a najpožehnanejším svedectvom lásky Božej. „Boh však dokazuje svoju lásku
k nám tak, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli
ešte hriešni.“ (Rim 5.8).
A teraz Baránok Boží sa posadil vo všetkom
svetle a sláve Otcovho trónu. Utvorila sa žiarivá
cesta z hĺbky smrti a súdu k výškam slávy. Sledujeme túto cestu cez otvorené nebesá k pravici Božej.
Môžeme tam vstúpiť. Nijaký úskok pekla nemôže
odlúčiť vykúpených od Vykupiteľa alebo zabrániť
Mu doviesť „mnohých synov k sláve“. Jeho jedinou
obeťou sme navždy urobení dokonalými. Svedomie máme očistené, máme pokoj s Bohom. Každý
veriaci v Ježiša je pred Bohom v nekonečnej účinnosti krvi Baránka a v očiach Božích je ,belší ako
sneh‘.
Potom ďalej Syn Boží ako vzkriesený a oslávený
krstí Duchom Svätým. Jeho smrťou sme očistení
od všetkého, čo liplo na nás ako na deťoch Adama, a teraz prostredníctvom daru Ducha Svätého
máme puto s Ním na mieste, kde je. Všetko, čo
milosť Božia uskutočnila pre nás dielom Kristovým, udialo sa preto, aby sme mali puto s Ním. Je
to nepredstaviteľné požehnanie. Sme očistení, aby
sme boli spojení s Tým, ktorý nás očistil. Ale beda,
treba sa obávať, že pri mnohých Duch Svätý je zarmútený a obmedzovaný a nemá voľnosť uskutočňovať v srdciach veriacich toto puto s Kristom. Kde
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to tak je, veriaci žne málo úžitku z Ducha. Bežná,
normálna činnosť Ducha utvára puto náklonnosti medzi veriacim a Kristom. A samozrejme toto
by malo za následok, že On sa stáva predmetom
našich sŕdc a Jeho spoločnosť je hlavným želaním
našich duší.
Veľký zisk, ktorý máme vlastnením Ducha, je
ten, že On spôsobuje, aby sláva Kristova žiarila
do našich sŕdc, a toto vidíme obrazne v týchto
dvoch učeníkoch, ktorí počuli Jánove slová. Sláva Kristova im zažiarila do sŕdc a oddelila ich od
všetkého. Boli pripravení pre spoločenstvo s Ním.
On totiž zatienil všetko iné a stal sa zvrchovaným predmetom pre ich náklonnosti. Predtým
boli učeníkmi najväčšieho služobníka Božieho na
zemi, ale keď Syn Boží predstavil sa ich srdciam,
opustili Jána Krstiteľa. Sláva Kristova im zatienila všetko a podmanila im srdcia. Túžili po jedinej
veci a jedinú vec hľadali – Jeho spoločnosť. A toto dokazuje, že museli mať poňatie o Jeho láske.
Možno neboli schopní vysvetliť to, ale Jeho láska
sa im zakorenila do sŕdc. Je to láska, ktorá túži
po spoločenstve so svojím predmetom. Otec ich
priťahoval ku Kristovi, pričom im dával pochopenie pre požehnanie Kristovej lásky. A dnes to nie
je inakšie, milovaní bratia. Chcel by som, aby sme
všetci mali pochopenie tohto v svojich srdciach.
Otec prostredníctvom Ducha účinkuje, aby dnes
vyvolal ten istý výsledok. Dúfam, že mnohí tu prítomní spoznali zo skúsenosti realitu týchto vecí.
Ak nie, mali by sme sa prebudiť v srdci a skúmať
vo svedomí svoj stav.
Vyznávame, že sme nasledovníci Krista a On
v tejto chvíli spytuje naše srdcia skúmavou otázkou: „Čo hľadáte?“. Ach, On vie, čo hľadáme, ale
On vyzýva naše srdcia, aby sme boli donútení vydať svedectvo. Je dobre, keď zavše sme donútení
vydať počet za seba. Nuž sme pripravení na takúto
výzvu? Sme tak voľní od sveta a tak oslobodení od
telesných záľub a pohnútok, že môžeme bez rozpakov odpovedať na túto výzvu? Vydávajú hodiny
času, ktorý trávime osamote, svedectvo o tom, že
túžime po Ňom? Alebo sme zamestnaní obchodnými knihami, novinami a tisícami vecí, ktoré
patria k tomuto životu a svetu – hoci si možno
zavše vzdychneme na našej únavnej ceste a Duch
Boží možno príležitostne obráti naše duše smerom
k nebu, pričom máme túžbu dýchať ovzdušie božskej lásky v spoločenstve s Kristom –, takže vôbec
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nemožno povedať, že naozaj vyhľadávame Jeho
spoločnosť?
Tí dvaja, ktorých cestu sledujeme, boli pripravení pre túto výzvu. Áno, musela im zunieť nanajvýš
milo v ušiach, pričom im dávala dôveru a povzbudenie. Veď práve po takej výzve im túžili srdcia.
Ona im dávala príležitosť prejaviť sa a uviesť ich do
kontaktu s Ním. Nuž, milovaní, je to tak s nami?
Sú naše duše ako ,vozy môjho ochotného ľudu‘ (Pp
6.12), aby sme bežali za Ním? On chce, aby tí, čo
Jeho milujú, ,zdedili majetok‘ a On ,naplní ich poklady‘. On hovorí: „Tí, čo ma zavčas hľadajú, nájdu
ma.“. Nechže to tak je, aby sme Ho nasledovali celým srdcom, aby sme boli schopní zodpovedať Jeho
výzvu vážnou otázkou: „Učiteľu, kde bývaš?“
Pánova požehnaná, milostivá odpoveď: ,Poďte
a uvidíte!‘ nám určite často osviežila srdce. Sú to
obdivuhodné slová, ak zvážime, čo obsahujú. On
ich pozval, aby prišli a videli, kde býva. Som presvedčený, že aj najmladšie dieťa v Kristu inštinktívne pochopí, že Duch Boží nám podáva v týchto
slovách oveľa hlbšiu myšlienku, než myšlienku materiálneho miesta prebývania. Sláva, ktorá upútala
srdcia týchto dvoch učeníkov k tomuto Požehnanému, bola morálna sláva – sláva božských dokonalostí a lásky, ktorú spoznať a vážiť si mohli
len pomazané oči. A miesto, kde On býva, hovorí
našim srdciam o morálnom mieste prebývania,
ktoré je súce pre Neho. Slovom, títo dvaja učeníci
Ho chceli spoznať v Jeho vlastnom kruhu, a Jeho
láska im udelila slobodu tohto kruhu.
V spojitosti s týmto predmetom chcel by som
vám pripomenúť inú stať Písma, totiž Ján 20.11-20. Tam nachádzame iné srdce upútané na Neho,
ktoré Ho nasledovalo a hľadalo. Nuž čože boli najlepšie veci tejto zeme pre srdce Márie Magdalény?
Náboženský svet slávil v Jeruzaleme svoj najväčší
sviatok, lenže pre ňu to neznamenalo nič. Tisíce
ľudí bolo vzrušených politickou situáciou, ale nástojčivé politické otázky nemali miesta v jej srdci.
Bez pochybností poznala starosti o tento život ako
každý z nás, lenže tie neovládali jej myseľ. Ona mala len jeden žiaľ, ako učeníci v kapitole 1 mali len
jeden predmet. Jeho prítomnosť utvorila pre srdcia učeníkov nový svet, kým Jeho neprítomnosť
urobila starý svet pre srdce Márie pustým a bezútešným. Nemožno povedať, že bola silná vo viere
alebo nádeji, ale vyjadrila obdivuhodnú LÁSKU
k Jeho požehnanej Osobe. „Vzali môjho Pána.“

NADKONFESNÝ ČASOPIS PRE HĽADANIE KRESŤANSTVA V DUCHU A PRAVDE V ZMYSLE JN 4.23,24.ČASOPIS SI MOŽNO OBJEDNAŤ NA: INFO@BDELOST.SK, ALEBO NA 0902-242493.ELEKTRONICKÁ (PDF) PODOBA ČASOPISU JE ZASIELANÁ BEZPLATNE - STAČÍ POSLAŤ VAŠU E-MAILOVÚ ADRESU.VIAC O ČASOPISE: WWW.BDELOST.SK.

strana

Listy Bdelosť č.3, jún 2005

LB0506-3

Možno mala nejasnú predstavu o tom, kde On býva, lenže bola to tá istá náklonnosť, čo viedla tamtých dvoch učeníkov spýtať sa: „Rabbi, kde bývaš?“,
ktorá ju pohla povedať: „Pane, ak si ho ty odniesol,
povedz mi, kam si ho položil, a ja si ho vezmem.“.
A ten istý hlas, ktorý povedal: „Poďte a uvidíte!“,
otvára jej nový svet večnej lásky a privádza ju vedome do nového spojenia so Sebou samým, mimo
všetkej pustoty tohto javiska smrti, keď jediným
slovíčkom „Mária!“ povoláva ju do prítomnosti
Svojej nezmeniteľnej a živej lásky.
On sa zjavuje Márii, ako obrazne tamtým dvom
učeníkom, v Svojom vlastnom kruhu a robí ju
doručovateľkou obdivuhodného posolstva, ktoré
bolo úplným odhalením všetkého, čo obsahujú slová: ,Poďte a uvidíte!‘. Nebolo už možné dotýkať sa
Ho a poznať Ho v starom spojení, ,podľa mäsa‘,
ale prostredníctvom Ducha možno sa Ho dotýkať
na Jeho novom mieste ako Toho, ktorý vystúpil
k Svojmu Otcovi. On zaujíma nové miesto, lenže
On chce mať Svojich bratov dokonale spojených
so Sebou na tomto novom mieste. „Vystupujem
k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi, k svojmu Bohu
a vášmu Bohu.“ Takto nás pozýva, aby sme prišli
a videli, kde býva, a mali účasť s Ním.
Nech však nik z nás nemyslí ľahkovážne o tejto
obdivuhodnej výsade, lebo On ju mohol zaistiť pre
nás iba Svojou smrťou. Ako ľudia z mäsa nikdy
sme nemohli mať spojenie s Kristom a ak by On
nebol zomrel, nikdy by sa nám nemohla udeliť táto
svätá výsada. Nech je požehnané Jeho meno. On
v Svojej smrti odstránil na slávu Božiu všetko, čím
sme boli ako deti Adama. Jeho smrť ukončila náš
príbeh ako ľudí v mäse pred Bohom a v prítomnosti nekonečnej lásky zbavila nás každej stopy
toho, čo bolo nesúce pre túto lásku. Veď ako by
sme mohli byť voľní a šťastní v Jeho spoločnosti,
ak by sme toto nevedeli? Ako by si mohol robiť na
nás nárok ako na Svojich bratov na nejakom inom
základe? Právom Ho môžeme uctievať za triumf
Jeho lásky.
Keď do toho vnikáme, naše srdcia sú priťahované k Nemu a v duchu sme mimo všetkého, čo je
zo sveta a mäsa. A pokým nepoznáme niečo z tejto
reality, nie sme „pripravení“ na Jeho príchod.
Účinok Máriinho posolstva bol, že učeníci sa
zhromaždili mimo všetkého, čo bolo z človeka. Boli
oddelení od všetkého, pretože Kristus bol všetkým
pre ich srdcia. Jeho láska im osvetľovala srdcia.

Za zatvorenými dverami, ktoré vylučovali náboženského človeka podľa mäsa, mali spoločenstvo
s Kristom a boli naradostení. Svet im bol len javiskom Jeho zavrhnutia a smrti. A takto boli spôsobilí, aby ich On vyslal do sveta hájiť Jeho záujmy. Toto bol začiatok kresťanstva. Viete si predstaviť, čím
by bola cirkev, keby si zachovala svoju prvú lásku?
Hlúčikom sŕdc oddaných Kristovi a uspokojených
Jeho spoločnosťou a láskou, kráčajúcich v postavení cudzincov, ktorí sú zavrhnutí tu na zemi a verní
Jemu. Ak toto správne pochopíme, určite budeme
plakať nad dnešným stavom cirkvi.
Teraz prejdem k druhej stati Písma, ktorú sme
čítali na počiatku. Mt 25. Táto stať je veľmi dôležitá, lebo znázorňuje tri predmety: 1. prvú lásku
cirkvi, 2. opustenie tejto lásky, 3. prebudenie a oživenie tejto lásky, aby múdre panny boli ,pripravené‘ pre Ženícha.
1. „Panny si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi.“ Nemám v úmysle tento raz zamestnávať
vás nerozumnými pannami, ktoré predstavujú
žalostný stav vyznávajúcich kresťanov, ktorým
chýba realita kresťanských požehnaní. Rozumné
panny predstavujú hlúčok pravých svätých, čo
majú ,v svojich nádobách olej‘, totiž prijali Ducha
Svätého. Všetci takíto na počiatku vyšli v ústrety
Ženíchovi. Ich srdcia boli zamestnané Ním samým
a oni opustili každú pozemskú spoločnosť, aby sa
tešili spoločenstvu s Ním. Práve toto ich charakterizovalo – oni vyhľadávali Jeho spoločnosť. Toto
je veľká známka prvej lásky.
2. „Ale keď ženích meškal, všetky začali driemať
a zaspali.“ Tu máme zobrazený stav, ktorý nasledoval za žiarivosťou Turíc. Ako skoro musel Pán
povedať: „Mám však proti tebe to, že si opustil
svoju prvú lásku.“ (Zjv 2.4). On stratil Svoje miesto
v ich srdciach a ak je to tak, tu kresťan drieme a spí.
Možno to znie ako protizmyselné tvrdenie, ale nepochybujem o tom, že tu môže byť veľa práce, námahy, vytrvalosti a mnoho vernosti so zreteľom na
mnoho vecí, hoci srdce pritom drieme a spí. (Viď
Zjv 2.2-5). Veď akú cenu má poznanie Písma alebo
správny pohľad na proroctvo a cirkevné zásady, ak
nám srdcia driemu? Možno sa spýtaš, čo znamená
driemať a spať. Myslím si, že tu ide o stratu povedomia nášho spojenia s Kristom, takže veriaci
sa usídli tu na zemi. Ak naše srdcia stratia povedomie nášho spojenia s Kristom, určite začneme
zmýšľať pozemsky. A práve toto sa prihodilo cirkvi.
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„Veď všetci hľadajú len svoje, a nie čo je Krista Ježiša.“, hovorí Pavel Filipanom, a znova: „Lebo mnohí
žijú tak, ako som vám často o nich hovoril a teraz aj
s plačom hovorím… a myslia len na zemské veci.“.
Práve toto priviedlo cirkev do stavu duchovnej slabosti a úpadku, v ktorom sa dnes nachádza. Panny
začali driemať a zaspali.
3. „Avšak o polnoci strhol sa krik: Hľa, ženích,
vyjdite mu v ústrety!“ Tu vidíme, ako Boh zasiahol, aby ako výsledok zaistil zástup, ktorý je „pripravený“ stretnúť sa so Ženíchom. Nazdávam sa,
že nikto nemôže poprieť tento pozoruhodný Boží zásah v histórii cirkvi. Každý z nás má z neho
osoh, poniektorí možno veľký osoh. Reformácia
bola hlasným krikom, ktorý sa rozozvučal široko-ďaleko uprostred tmy, a nasledovali iné hnutia,
ktoré hoci nepriťahovali takú istú verejnú pozornosť, predsa vyvolali ďaleko hlbší duchovný výsledok medzi mnohými… Minulé i naše storočie
bolo svedkom opätovného objavenia a získania
mnohých vzácnych právd, ktoré cirkev nepoznala
odo dní apoštolov. A za posledné roky bola pozoruhodným spôsobom srdciam veriacich predstavená Osoba Kristova a požehnané spojenie svätých
s Ním v novom stvorení. Nemožno pochybovať,
že prebúdzajúci krik: „Hľa, Ženích!“ zaznel veľmi jasne. Neostalo to ani bez účinku. Veď mnohí
opustili náboženské spoločnosti a ľudské systémy,
v ktorých sa nachádzali. Na každý pád sa v istej
miere vyšlo a lampy sa pristrojili.
Verím, že je to pre nás veľmi dôležité, aby sme
rozpoznali pravú povahu prítomného svedectva
Ducha Svätého. Je to predstavenie samého Krista
srdciam tých, čo sú Jeho vlastníctvom. Často sme
počuli, že bod odklonu je bodom nápravy, bodom
uzdravenia. Bod odklonu v cirkvi nastal vtedy,
keď Kristus stratil Svoje prvé miesto v srdciach
tých Svojich. A niet nijakej nápravy, pokým ho On
znova nezíska. Niektorí si mysleli, že krik: „Hľa,
Ženích!“ bol obrazom opätovného oživenia prorockej pravdy. Nepochybne Boh vo Svojej milosti dal
v 19. a 20. storočí veľa svetla o proroctve, ale ono
bolo len nevyhnutným sprievodom právd týkajúcich sa „Krista a zhromaždenia“. Neverím, že Duch
Boží by nás chcel zamestnávať len púhym sledom
prorockých faktov. Jeho poslanie je predstaviť istú
Osobu. A nemôžem svojich mladých bratov dosť
varovať pred množstvom literatúry o prorockých
predmetoch, ktoré sú v obehu. Knihy a spisy, kto-
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ré vás zamestnávajú púhymi udalosťami a údajmi,
a najmä tie, čo spájajú súčasné udalosti s proroctvom, treba dať bokom. Aký účinok vyvolajú? Príliš
veľmi zamestnávajú duše tým, čo sa deje na svete,
a som si istý, že Duch Boží sa nesnaží toto konať.
On chce predstaviť našim srdciam Toho, ktorý je
v sláve, a už teraz nás oddeliť pre spoločenstvo
s Ním, pre Jeho spoločnosť, mimo všetkého, čo
sa deje tu na zemi.
„Vtedy vstali všetky panny a pristrojili si lampy.“
Tu vidíme účinok polnočného kriku. Keď sa predstaví Osoba Toho Prichádzajúceho, hneď to vyvolá
cvičenie srdca. V duši vzniká otázka: „Som súci pre
Neho?“. Ak tu nie je takéto cvičenie, je tu jasný
dôkaz, že duša spí. Cvičenie každého prebudeného
srdca vedie k objavu, že si treba pristrojiť lampu, že
tu je niečo, čo treba súdiť a odstrániť, aby sme boli
vedome súci pre Toho Prichádzajúceho. Keď máme
srdcia ožiarené Jeho láskou, uvedomujeme si, že
sme súci pre Neho. Tu nejde o to, že Jeho obeťou
sme naveky urobení dokonalými, že sme očistení
Jeho krvou, ale o to, že prostredníctvom Ducha
máme vedomie svojej súcosti pre Neho. Mnohý
veriaci, ktorý nemá nijaké pochybnosti o účinnosti
Jeho diela, nemá ani zďaleka vedomie, že je súci
pre Neho, a kde je to tak, tam si treba pristrojiť
lampu. Túto súcosť nedosiahneme bez pohybu
a nechže dá Boh každému z nás schopnosť pristrojiť si lampu.
Sú tri kroky, ktoré nás privedú k tejto vedomej
súcosti pre Krista prostredníctvom Ducha Božieho,
ak sa Jemu nekladú prekážky.
1. „S Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja,
ale žije vo mne Kristus. A kým teraz žijem v tele,
žijem vierou v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval
a seba samého vydal za mňa.“ (Gal 2.20). Pavel si
bol vedomý lásky, ktorá ho na svoje vlastné útraty
zbavila všetkého, čo bolo pre ňu nesúce. Všetko,
čím bol ako dieťa Adama, zmizlo v smrti Kristovej pred Božou tvárou, a on bol tak v súlade s tým
– tak to dosiahol vo svojej skúsenosti –, že mohol
povedať: „S Kristom som ukrižovaný.“. Pokiaľ išlo
o otázku žiť pre Boha, neuznával nič iné ako aby
Kristus žil v ňom. A Ten, ktorý ho oslobodil od
všetkého, čo liplo na ňom ako na človekovi v mäse,
v prítomnosti božskej lásky, bol teraz predmetom
jeho srdca. Keď vravíš: „Ach, kiežby som len bol súci pre Krista! Ale nemôžem napraviť biedne vlastné
ja a nedokážem sa ho zbaviť.“, bol by som rád, keby
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si sa zamyslel nad nekonečnou láskou, ktorá sa
nám tu predstavuje. Syn Boží sa podujal v láske odstrániť všetku moju nesúcosť, a aby to uskutočnil,
vydal Seba samého. On sa podrobil smrti, aby ma
oslobodil od môjho vlastného ja a aby ma mal pre
Seba samého. A prostredníctvom Jeho smrti som
oprávnený byť pri Bohu a Jeho Synovi ako ten, ktorý je oslobodený od všetkého, čo liplo na mne ako
na dieťati Adama. Ak to uskutočňujeme, musíme
byť tiahnutí k Pánovi. Niekto povedal: ,On očistil
základ, aby ho mohol vlastniť.‘. Je to veru obdivuhodná chvíľa v histórii duše, keď si uvedomí, že ju
miluje Syn Boží. Je to nanajvýš požehnané poznať
Ho v Jeho veľkosti a sláve a vedieť, že tu je večné
puto lásky medzi Ním a mnou – lásky, ktorá na
svoje vlastné uspokojenie a na svoje vlastné útraty odstránila všetko, čím som v morálnom ohľade
ako príslušník Adamovho pokolenia, takže môžem
byť voľný v prítomnosti tejto lásky. Duch Svätý by
chcel ožarovať naše srdcia svetlom tejto lásky. A ak
svetlo a teplo tejto lásky preniká nám srdcia, potom dávame temným a bezcenným modlám tejto
zeme, ktoré sa často cenia a prechovávajú, miesto,
ktoré im právom patrí, teda vzdávame sa ich, a nebo sa stáva najpríťažlivejším miestom kvôli Osobe,
ktorá je tam. Nemáme len púhe vyslobodenie, ale
osobnú lásku Vysloboditeľa.
2. „Lebo aj ten, ktorý posväcuje, aj tí, čo sú posväcovaní, všetci sú z jedného. Preto sa nehanbí
menovať ich bratmi, keď hovorí: Tvoje meno vyrozprávam svojim bratom, uprostred zhromaždenia ti budem spievať chválospevy.“ (Žid (Hebr)
2.11-12). Tu máme ďalšie rozvinutie toho, čo
vypôsobila Jeho láska. Tu nejde len o to, že všetka naša nesúcosť ako tých, čo patrili k pokoleniu
Adama, sa odstránila v Jeho smrti, ale teraz sme
spojení s Tým, ktorý ju odstránil. Sme z Neho.
Pochádzame z Neho. „Všetci sme z jedného.“. Nie
je to posvätené mäso. Nie sme v mäse spojení
s Kristom, ako nesprávne učí moderná teológia.
Naše mäso nie je zahrnuté v slovách „všetci z jedného“. Je to nové stvorenie, v ktorom sme úplne
oddelení od mäsa, spojení v živote a príbuzenstve
so vzkrieseným Kristom, takže Jeho Otec je náš
Otec a Jeho Boh náš Boh. On sa nehanbí menovať nás bratmi, pretože v tomto novom stvorení,
v poriadku tohto nového stvorenia niet nerovnosti medzi Ním a tými, ktorých On posväcuje. Všetci
sme z jedného. Nechže nám Duch Svätý osvieti

srdcia slávou a láskou tohto obdivuhodného spojenia s Kristom.
3. „Ak ťa neumyjem, nemáš so mnou podielu.“
(Jn 13.8). Taká je láska Kristova, On nemôže byť
uspokojený bez našej spoločnosti. Je isté, že Jeho
kňazstvo, Jeho kňazská činnosť nás má povzniesť
nad každý tlak tu na zemi, aby sme mohli mať radostný podiel s Ním v svätyni. Preto nám umýva
nohy, aby nás zbavil vplyvov toho súčasného javiska, aby sme mohli mať podiel s Ním. Pre tento cieľ
nám Ho predstavuje Duch Svätý v Písmach a vo
všetkej pravej službe, aby nám boli srdcia tiahnuté
zo zeme, kde On nie je, k javisku Jeho povýšenia
a slávy. On túži po našej spoločnosti. Jeho láska
si túžobne želá deliť sa s nami o radosti toho požehnaného sveta, kam On odišiel, a oboznamovať
nás s Otcovou prítomnosťou – slovom, mať nás
blízko Seba.
Nuž, milovaní bratia, svieti svetlo tejto veľkej
lásky jasne do našich sŕdc? Viem, že tieto vzácnosti
sú naozaj pre všetkých veriacich, ale nebudú nám
na osoh, pokým si ich neprivlastníme. Sú to veci,
ktoré treba dosiahnuť skúsenosťou cvičením duše. Každý kúsok Kanaánu, od Dánu po Beéršebu
patril ako dar Boží dietkam Izraela, lenže museli
ho prevziať do vlastníctva a nevlastnili viacej než
to, na čo stúpli svojou nohou. Mnohí z nás poznajú
dôverne tieto state Písma, ale pýtam sa seba samého a potom každého tu prítomného: Je láska Kristova prítomným svetlom a radosťou našich sŕdc?
Ak nie, treba si pristrojiť lampu. Je to požehnané
dielo Ducha Svätého, udržiavať svetlo Kristovej
lásky v našich srdciach – On by chcel živiť plameň
lásky v našich dušiach – lenže nebude to tak, ak
upadneme do driemot pozemského zmýšľania.
Tiež sa to neuskutoční bez našich vnútorných zápasov. Lampu si treba pristrojiť. Odvážim sa tvrdiť,
že pri každom z nás sa nájdu veci, ktoré prekážajú
Duchu Božiemu. Ale ak sa nám srdcia naozaj prebudili, potom s radosťou dáme stranou všetko, čo
prekáža Tomu Svätému, a čo Ho zarmucuje. Možno
niektorí z nás majú putá so svetom, ktoré sa nikdy
nepretrhli. Mnohí veriaci sa podobajú dvom mužom, ktorí jednej tmavej noci nasadli do člna, aby
sa preplavili na druhý breh rieky. Niekoľko ráz sa
snažili zaveslovať, no nepribližovali sa k druhému
brehu. Napokon zistili, že zabudli uvoľniť lano,
ktorým bol čln pripútaný k brehu rieky. Milovaní
bratia, nemáme nijaké putá s týmto svetom, ktoré
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treba prerušiť, putá, ktoré prekážajú nášmu duchovnému pokroku a zarmucujú Ducha Svätého,
pričom zapríčiňujú, že svetlo Božej lásky horí tak
nejasne v našich srdciach? „Prebuď sa, ty, čo spíš,
a vstaň spomedzi mŕtvych, a zažiari ti Kristus.“
(Ef 5.14).
Možno nás to bude niečo stáť, keď si budeme
chcieť pristrojiť lampy, ale ktože dokáže zmerať
zisk? Prosté oko ťa nevyhnutne privedie k pristrojenej lampe. Srdce, v ktorom má Kristus prvé
miesto, určite dôsledne odsúdi a vzdá sa všetkého,
čo nie je Kristus. Potom je lampa pristrojená a celé
telo je „svietiace“, „plné svetla“ (Lk 11.34). Toto je
prvá láska. Kristus je všetko a duša si uvedomuje,
že je súca pre Neho. Prebudené panny s pristrojenými lampami sa vrátili späť k bodu, kde sa odchýlili. Potom boli „pripravené“ pre návrat Ženícha.
Enoch v svoj deň bol „pripravený“. Vôbec nie
je prekvapujúce, že Boh ho preniesol. Tristo rokov chodil stranou pozemského lomozu a kriku
morálne súci pre Boha a jeho prenesenie bolo,
možno povedať, primeraným zakončením takého behu života. Prenesenie nebolo pre neho veľkou morálnou zmenou. Jeho okolnosti sa veľmi
obdivuhodne zmenili, to pripúšťam, ale morálne
bol po stáročia „s Bohom“. Bol morálne súci pre
prenesenie. Bol „pripravený“. Nemyslím si, že jeho odchod spôsobil medzeru v politických alebo
spoločenských kruhoch tej doby. Po stáročia bol
bokom všetkého toho.
Aj Eliáš bol stranou modlárskeho národa pred
svojím prenesením. Nemal nijakého podielu na
behu vecí okolo seba. Morálne bol „pripravený“
odísť z tohto sveta. Nechže nám Boh dá, aby sme
v tomto zmysle boli „pripravení“ pre návrat Ženícha! Verím, že zvláštna služba Pánova v súčasnej
dobe chce vyvolať tento výsledok a všetka činnosť
Ducha Svätého má tento cieľ. Nech nám Boh dá,
aby sme vedeli, ako dosiahnuť zisk z toho všetkého. Nechže sa Kristus stane tak skutočne naším
pokladom, aby naše srdcia boli s Ním, aby ako výsledok toho naše bedrá boli opásané a lampy horiace a my boli podobní ľuďom, ktorí očakávajú
svojho Pána.
Teraz prejdem na pár minút k Zjaveniu 22.16,
17, 20. V tomto poslednom predstavení sa Pána
Ježiša srdciam tých Svojich je niečo tak nevýslovne
pôvabné a drahé, čo nám upútava srdce neobyčajnou silou. V takom stručnom rámci zriedka kedy
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možno nájsť taký rozsiahly pohľad na Jeho požehnanú Osobu v rozmanitých charakterových
črtách, takú kombináciu titulov, ktoré na Neho
poukazujú.
Najprv máme pôvabné meno osobné, v ktorom sa nám dal poznať, sväté a spasiteľné meno
– „Ja, Ježiš“. Keď sa takto predstavuje našim srdciam, vari nám nepripomína nevýslovnú milosť,
v ktorej sa tak hlboko ponížil, aby božskú lásku
uviedol do kontaktu so všetkým našim hriechom
a zármutkom? Keď myslíme na toto meno, Betlehem, Nazaret, breh Galilejského jazera sa nám
v novej sviežosti vynárajú v srdci a obdivuhodný
príbeh z Golgoty je votkaný do jeho drahých slabík.
„Ja, Ježiš.“ Ako nás toto meno uvádza späť k chvíli,
keď naše malomocné duše pocítili Jeho očisťujúci
dotyk po prvý raz, keď po prvý raz položil Svoju
nežnú a mocnú ruku na nášho nepokojného a horúčkovitého ducha, keď po prvý raz prúdila z Neho uzdravujúca sila ako odpoveď na slabý dotyk
viery, keď po prvý raz hudba Jeho hlasu naplnila
nám srdcia šťastím, keď sme Ho počuli povedať:
„Odpúšťajú sa ti hriechy… choď v pokoji!“ a veľký
pokoj nám zaplavil svedomie, zmietané pochybnosťami a strachom.
Lenže táto kniha zjavuje Ho v inom svetle. Oči
mal ako ohnivý plameň, hlas ako hučanie mnohých
vôd, trón slávy je Jeho právoplatné miesto, na čele
mal mnoho korún, na rúchu a páse kráľovské meno. A predsa k Svojim hovorí: „Ja, Ježiš“. Lebo pre
nich ešte stále má Svoje meno spasiteľnej lásky. Čo
by mohlo byť pôvabnejšie pre naše srdcia?
„Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela osvedčovať
vám tieto veci v zhromaždeniach.“ Tu Ho vidíme
ako Proroka, ktorý oznamuje myšlienky a cesty Božie, nie však v dôvernej náklonnosti, ako keď Otcovo meno robí známym Svojim bratom, ale týmto
administratívnym spôsobom, ktorým z času na čas
oznamuje pravdu Božiu, ako to vyžadujú potreby
v zhromaždeniach Jeho svätých. Pre tento cieľ je
tu istý prostriedok oznámenia, istá sprostredkovateľská osoba: „Ja... poslal som svojho anjela.“.
Nemožno pochybovať, že Pán v tejto záležitosti
koná ešte stále podobným spôsobom. On posiela
istú službu prostredníctvom nejakej vyvolenej nádoby alebo nádob, službu, ktorá je primeraná stavu
Jeho svätých a súčasným cestám Božím v skutočnej histórii cirkvi. Kto môže pochybovať o tom,
že tu bola taká zvláštna služba v dňoch Luthera
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a Darbyho, nevraviac už o menej známych. Pravda
Božia primeraná Jeho súčasným cestám sa zvestovala v dňoch týchto mužov „v zhromaždeniach“.
Samozrejme, neoznámilo sa nijaké nové zjavenie,
ale zvlášť sa do popredia dala pravda potrebná v tej
dobe. Až do konca môžeme to očakávať a počítať
s tým. Kiežby sme vždy mali ucho, aby sme počuli
súčasné Pánovo svedectvo v zhromaždeniach.
„Ja som koreň a rod Dávidov.“ Jahveho vyvolenie a zasľúbenia v zvrchovanej milosti urobili Dávida veľkým. Všetko, čím bol Dávid pred Bohom,
pochádzalo od Jahveho. Jahvemu vďačil za všetku
slávu a moc svojho kráľovstva. Jahve bol zdrojom
všetkých týchto zasľúbení kráľovskej slávy – ktoré sa tiahnu celým Písmom – zasľúbení, ktoré sú
spojené s Dávidom a jeho semenom. Ako tomu
rozumiem, práve toto nám vyjadruje výraz: „Ja
som koreň… Dávidov.“. Všetko, čo patrí Jahvemu,
jasným spôsobom preberá Ježiš. Božstvo Mesiáša
– na ktorom zreteľne trvá 1. kapitola listu Židom
– vyžaruje takto najjasnejším spôsobom.
Ako koreňu Dávidovmu sa Mu poskytujú zasľúbenia, ale ako rod Dávidov bude ich dediť ako
človek. On príde skoro, aby uviedol všetku slávu,
aby si ozdobil čelo poctami Mesiáša a vládol pred
Svojimi, ktorí Ho predišli. On príde predstaviť vo
Svojej Osobe a zaistiť Svojou mocou všetko, čo je
zasľúbené v proroctvách Starého testamentu. Keď
sa stal človekom, zdedil tituly a pocty Mesiáša a On
ich ešte vezme na Seba verejne a rozvinie ich. „Pán
Boh mu dá trón jeho otca Dávida. A kraľovať bude
nad domom Jakubovým na veky a jeho kráľovstvu
nebude konca.“ (Lk 1.32,33).
„Ja, Ježiš“ vedie naše srdcia späť k dňom Jeho
poníženia a napĺňa ich myšlienkami lásky, ktorá
sa tak hlboko ponížila, aby nás získala a zaistila
pre Seba. „Rod Dávidov“ nám zapaľuje srdcia predtuchou blížiaceho sa dňa slávy, ktorá bude skoro
žiariť od pólu k pólu a od rieky ku končinám zeme.
Čo však vypĺňa prechodné obdobie medzi dňom Jeho poníženia a dňom Jeho vlády? Kým tmavá noc
Jeho zavrhnutia vrhá na všetko tu svoj tieň, kým
cirkev, zhromaždenie žiali nad neprítomnosťou Ženícha, kým si ľudia robia nárok na Jeho dedičstvo,
kým úpadok a odpadnutie vyznačuje vo veľkej miere to, čo nesie Jeho meno, čo je zdrojom a radosťou
viery? Je to On sám, ktorý je skrytý pred zrakom
spiaceho sveta, ale žiari nám do sŕdc v nebeskom
lesku a pôvabe ako „jasná ranná hviezda“.

Preto „nespime teda ako ostatní“, lebo len
prebudené a bedlivé oko je posilnené Hviezdou
na oblohe. Ak zmeškáme požehnanú príležitosť,
ktorú máme teraz, poznať svojho Spasiteľa a Pána
v tomto charaktere, nikdy ju nebudeme mať znova.
V deň slávy sa bude vyznačovať inými črtami, ale
ako Jasnú Rannú Hviezdu možno Ho poznať iba
počas noci Jeho zavrhnutia. Veľa vzácnych výsad
patrí tým, ktorí sú nekonečnou milosťou povolaní
poznať Ho v dobe Jeho zavrhnutia a nie posledná
z týchto výsad je požehnaná dôvernosť osobného
poznania Jeho samého ako jasnej rannej Hviezdy.
Márna sláva tohto sveta, vlastné vyvyšovanie a samoľúbosť nevernej cirkvi vyvoláva len bolesť a žiaľ
v srdci, ktoré takto pozná Pána. Pre také srdce spočíva tieň Jeho zavrhnutia na všetkom tu na zemi,
zatiaľ čo každý lúč, ktorý vysiela táto Hviezda, je
ožiarený božskou láskou, ktorá priťahuje do svojho
vlastného kruhu každého, kto ju pozná. Ak som
stratil svet a jeho veci, čo som získal? Mám istú
Osobu a lásku tejto Osoby pre svoje srdce. A keď
myslím na to, kto je táto Osoba a ako mi priniesla
božskú lásku, a ako tiahne moje srdce k Sebe do
nevýslovnej scény božských náklonností, potom
začínam okúšať božské uspokojenie.
Preto môžem povedať: „Príď!“. Duša musí
byť uspokojená, skôr ako môže povedať: „Príď!“.
Hovorím: „Príď!“, lebo poznám vzácnosť Osoby
a všetkého, čo uvedie. Tak sa zo všetkého toho radujem v srdci, tak žijem v poznaní Jeho samého,
že nemôžem inak ako vravieť: „Príď!“. Je to spontánny výraz uspokojeného srdca, ktoré pociťuje
nezmerateľnú biedu a stratu javiska, kde On nie
je. Je to aj výraz náklonnosti nevesty, ktorá Ho
túži vidieť, ako On zaujíma čestné a vysoké miesto
tam, kde raz bol zomrel.
Účinok toho, že Ho naozaj poznáme ako JASNÚ
HVIEZDU RANNÚ, je ten, že v súlade s Duchom
a nevestou vravíme: „Príď!“. Lampy máme pristrojené: sme „pripravení“. Sme duchovne súci pre Toho, ktorý prichádza. Nechže je to tak s nami.
Pozn. red.: „Žid 10.14“: Hebr 10.14. * „opona...“: Mt 27.51.
* „sa posadil...“: Mt 22.44. * „doviesť mnohých...“: Hebr 2.10. * „Otec... účinkuje...“: Jn 6.44. * „Pp 6.12“: skôr
odkaz, než citát. Pieseň piesní. Veľpieseň Šalamúnova. * „Veď všetci...“, „Lebo mnohí...“: Flp 2.21; 3.18-19.
* „naše storočie...“: spis bol napísaný v 20-om storočí.
* „listu Židom...“: listu Hebrejom. * „nespime teda...“:
1 Sol 5.6. * Preklad: Bohuslav Koša. * Redakčne krátené.
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