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ÈÍSLO 1

A tak tedy vy, èo ste poèuli od poèiatku, to nech zostáva vo vás.
Keï zostane vo vás to, èo ste poèuli od poèiatku,
aj vy zostanete v Synovi aj v Otcovi.
(1J 2,24)

B5.qxd

9. 6. 2004

6:40

Page 1

KRESAN

2

OBSAH
Úvod

3

Zotrvávali v uèení apotolov a v spoloènom bratskom
obecenstve  viera pôsobiaca skrze lásku
Kresan
Ako vysvetlíte mòa
Na poèiatku
Spomienky brata Butchera
Pod¾a podobenstva èi vzoru
Nae siete

9
9
10
11
13
18
21

Zotrvávali pri lámaní chleba  osoba a dielo
Pána Jeia Krista
Dúfajte, ja som
Bohatí jeho chudobou
Seriál Golgota

22
22
24
25

Zotrvávali na modlitbách
Sluba modlitby
Modlitby
Vypoèutá modlitba

26
26
28
28

Register uèenia pod¾a autorov  duchovný odkaz
naich vodcov
Ján Siracký
Frederick Butcher
Frantiek Ján Køesina
Adolf Saphir
Charles Henry Mackintosh
Správy zo zborov

29
29
32
33
33
34
35

Èasopis KRESAN zasielame kadému zadarmo. Náklady na tlaè a distribúciu
sa uhrádzajú z dobrovo¾ných zbierok a príspevkov veriacich v Pána Jeia Krista
na è. úètu 262 482 8585/1100, osobne, alebo potovou poukákou na adresu redakcie.

KRESAN, èasopis Kresanského zboru Bratislava
Redakcia: Kresanský zbor v Bratislave, Tehelná 22, 831 03 Bratislava
Za redakciu zodpovedá: Milan Hrdina, Miroslav Vyhnánek, Daniel Leík
Kontakt: e  mail; m.vyhnanek@zoznam.sk tel.02/62314916
daniel.lesik@zoznam.sk tel.02/55561833

ISSN 1336  5142

B5.qxd

9. 6. 2004

6:40

Page 2

KRESAN

3

ÚVOD
Uplynulo 56 rokov od vydania prvého
èísla Kresan, èasopisu kresanských
zborov, ktorý vydával Kresanský zbor
bratský Bratislava v rokoch 19481950,
a ktorý sa do povedomia veriacich zapísal
ako èasopis brata Sirackého, ktorý o poslaní èasopisu napísal:
V naom èasopise chceme objasòova
Písmo, a tak vies naich èitate¾ov k pravému kresanstvu. Tých,
ktorí sa nimi u stali, chceme pod¾a
kresanských zásad vies k bohatému
duchovnému ivotu. Chceme vyzdvihnú a zdôrazòova pravé biblické
hodnoty kresanstva. Len tie vypestujú kresanský charakter, ktorý je
pred Bohom ve¾mi vzácny a svetu je
svetlom a so¾ou. V tejto naej snahe
nám bude vítaná kadá spolupráca bratov a sestier. Kto môe, nech napíe
úvahu, iný nech roziruje èasopis, iní
nech sa modlia a tak podporujú toto
dielo. Keï budeme vetci povaova
èasopis za nau spoloènú vec, bude
naa práca kladným príspevkom k íreniu Boieho krá¾ovstva a budovania Kristovej Cirkvi na zemi. Nech nám
Pán pomáha.
Nadväzujeme na duchovný odkaz
a prax naich otcov a z ich plnosti Ducha
prenáame na srdcia dnenej generácie
Boích detí. Preto je v záhlaví nového
obnoveného èasopisu uvedený 4. roèník,
hoci medzi tretím a tvrtým je èasová
medzera 54 rokov.
Cítime vïaènos oproti Pánu Jeiovi
za týchto bratov a vlastnú malos oproti
týmto duchovným autoritám. Hovorili nám
Boie slová a odovzdávali apotolský
príklad ivota vo viere a pravde, ktorými
sa rodili a rástli veriaci ¾udia od poèiatku

Cirkvi dodnes. Pretoe veríme, e je to vô¾a
Pána v nebi, aby pravdami odkrytými predkom ivil vieru nastupujúcej
generácie, e to je v jeho oèiach dobré,
¾úbe a dokonalé, aby deti" zostávali
verné v Pánovej vôli uchopenej a itej
otcami, pretoe poznali toho, ktorý je
od poèiatku (1J 2,1314) chceme poslúi tejto vôli ivého Pána obnovením
vydávania èasopisu Kresan.
Veríme, e èasopis Kresan prinesie
zmocnenie v milosti srdciam skutoèných
kresanov.
Spoèiatku budeme uvádza výluène
úvahy naich otcov z nasledovných zdrojov  Kresan, Ze slov pravdy a lásky,
Køesanská roèenka, Olivnice, Písemný odkaz F. B., Cestou ivotem,
Veèný ivot, ivá slova. Pokia¾ to bude
dostupné, ku kadej úvahe uvedieme
meno autora, dátum a zdroj, v ktorom bola
pôvodná úvaha uverejnená.
Kadé èíslo obnoveného èasopisu
Kresan bude obsahova register uèenia,
duchovných pravidiel, tvrdení viery, pouèení, povzbudení a napomenutí, ku
ktorým smerovali, a do ktorých vyústili
úvahy v tom, ktorom èísle. Zmyslom
registra je spoznanie a uvedomenie si
duchovného bohatstva, ktoré nám Pán
Jei daroval prostredníctvom naich
otcov a zodpovednosti za toto dedièstvo
Ducha v pravdách, ktoré nám odkázali
nai otcovia nato, aby sme ho preskúmali, verne nasledovali, odovzdali generácii po sebe k zabezpeèeniu vzrastu Tela
v nasledujúcom pokolení a boli za ne
Pánovi vïaèní.
Pamätajte na svojich vodcov, ktorí
vám hovorili slovo Boie a pozorujúc
aký bol ich východ, to jest, koniec ich
obcovania,... (d 13,7)
Ø
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Ø
Potom, bolo to v roku 1969, po 21 rokoch od
prvého vydania, vylo ete jedno èíslo a 35
rokov bolo aj posledným èíslom Kresana.

Bratia v Kresanskom zbore Bratislava dnes zhodne vnímajú potrebu nadviaza na túto prácu duchovných vodcov,
ktorých si Pán pouil od poèiatku 20. storoèia pri zakladaní a budovaní zborov
v Slovenskej a Èeskej republike, vtedajom Èeskoslovensku. Boli to najmä:

Ján Siracký

Na Slovensku brat Frederick Butcher z Ve¾kej Británie, ktorý zaèal duchovnú prácu zaèiatkom 20. storoèia
v Bratislave, vtedajom Preporku (Pressburg, Pozsony). Z jeho svedectva sa
dozvedáme o evanjelistovi Slovenska
bratovi Michalovi Sadloòovi a bratoch 
Marhofferovi, Pavlovièovi, arnovickom,
Hoghovi, Krá¾ovi a ïalích.
Ø

B5.qxd

9. 6. 2004

6:40

Page 4

5

KRESAN

Karol Pavloviè

Michal Sadloò

Frederick Butcher

Jozef Krá¾

¼udovít arnovický

V Èechách brat Frantiek Køesina,
ktorý vydával od roku 1912 a do polovice
20. storoèia èasopis Ze slov pravdy a lásky,
ozajstnú duchovnú studnicu plnú prvej
lásky a pravdy, z ktorej aj dnes, po to¾kých
rokoch, cíti vanutie Svätého Ducha.
Z ich práce a popri nich si Pán
vychoval ïalie duchovné ståpy:
Na Slovensku brata Jána Sirackého,
medzi Slovákmi z Vojvodiny v Srbsku
brata Samuela Rybára, ktorý bol du-

chovným otcom èasopisu Veèný ivot,
v Èechách brata Jozefa Kurza a Jána
Zemana.
Bol to brat Zeman, ktorý nás uèil s láskou a úctou spomína na duchovných vodcov, keï zozbieral úvahy brata Butchera
do kniného vydania  Písemný odkaz
F. Butchera. S bratom Zemanom sa spája
Køesanská roèenka a èasopis Olivnice,
ktorý vydával Zbor veriacich v Pána Jeia Krista v Brne  idenicích.
Ø
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Frantiek Køesina

Konferencia v Bratislave v r. 1937. Z¾ava:
1. rad  Siracký, Györi, Zeman, Butcher, Pribula
2. rad  Køesina, Laub, Krá¾
3. rad  Eol, Formánek, Wenzl, Zeisel
4. rad  Hogh, Meitner, Pavloviè

Samuel Rybár

Jozef Kurz

Ján Zeman
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Nasledujte takú vieru. (d 13,7)
Vzbudi nasledovníkov viery svojich
otcov je poslanie obnoveného èasopisu
Kresan.
Oni tie ili v dobe poznaèenej
¾udským z¾ahèovaním si Boieho slova,
prispôsobovania Boej vôle duchu tohto
sveta a opúania biblických právd, ako
zastaralých. No pretoe poznali Toho,
ktorý je od poèiatku, ctili si Boie
slovo ako jediné meradlo ivota, Pána
Jeia milovali poslunosou poznanej
Boej vôle bez kompromisu a stáli verne v Boích pravdách im zverených od
ich predkov. Nech vzbudí Pán Jei ich

Pamätajte na svojich vodcov, ktorí
vám hovorili slovo Boie...( d 13,7)
príkladom aj v naej generácii verných
pokraèovate¾ov. V kadom èísle èasopisov Kresan, Kresanská roèenka, Olivnice, Ze slov pravdy a lásky sú aj úvahy
duchovných vodcov naich otcov
Ø
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vo viere, akými boli John Nelson Darby
(18001882), George Müller (1805
1898), Charles Henry Mackintosh (1820
1896), Adolf Saphir (18311891),
Hudson Taylor (18321905), Charles H.
Spurgeon (18341892), Dwight L.
Moody (18371899), Arthur Tappan
Pierson (18371911), Leonard Sheldrake (18851952) a ïalí.
Aj keï pochádzali z rôznych zhromadení, boli srdcom podobní a stali sa
poehnaním pre celú Cirkev. Budeme sa
usilova predstavi ich svojim èitate¾om.
Aj pre nás dnes je dôleité spozna
svoje duchovné korene, duchovný prúd,
z ktorého sme vzili, do ktorého nás Pán
postavil. Iní pracovali pred nami a my
len vstupujeme do ich práce. Preèo je
to také dôleité? Pre poriadok, duchovný rast a zachovávanie jednoty Ducha
vo zväzku pokoja.
Boh je Bohom poriadku a pokoja.
Pán Jei pôsobí nadväznos diela
medzi generáciami pracovníkov verných
kadému Boiemu slovu, pracujúcich
s bázòou a trasením na svojom spasení.
Lebo v tomto prípade je pravdivé
to slovo, e iný je, kto seje, a iný, kto
ne. Ja som vás poslal a, na èom
ste vy nepracovali; iní pracovali, a vy
ste vstúpili do ich práce. (J 4,3738)
Apotol Pavol plnil túto vô¾u svojho
Pána a odovzdáva duchovné dedièstvo
 celú Boiu radu vernému Timotejovi,
a ten ïalej verným ¾uïom, schopným
iných uèi.
Ty teda, moje diea, mocnej v milosti, ktorá je v Kristu Jeiovi. A to, èo
si poèul odo mòa skrze mnohých svedkov, zver to verným ¾uïom, ktorí budú
schopní aj iných uèi. (2Tm 2,12)

KRESAN

Vetky úvahy budú èlenené
pod¾a Sk.2,42 do 4 oblastí:
1. Zotrvávali v uèení apotolov
a v spoloènom bratskom obecenstve  viera pôsobiaca skrze lásku
 úvahy o uèení Pána Jeia a Jeho
apotolov a prejavoch Boieho ivota
v kresanovi a prostredníctvom
kresana v rodine, miestnom
zbore a medzi ¾uïmi.
2. Zotrvávali pri lámaní chleba
 osoba a dielo Pána Jeia
 úvahy zamerané na osobu a dielo
Pána Jeia Krista.
3. Zotrvávali na modlitbách
 úvahy o modlitbe.
4. Register uèenia pod¾a autorov
 duchovný odkaz naich vodcov
Mylienkový súhrn poznanej
Boej vôle zo vetkých úvah
ako podklad k modlitbám,
pokániu a nasledovaniu.

Neskôr budeme
uverejòova príspevky
od súèasných bratov.
Oèakávame príspevky
od kadého, kto bude Pánom
povzbudený spolupracova
s Ním pri zrode a pestovaní
duchovného ivota kresanov.
Milí bratia a sestry,
modlíme sa, aby Boh v nás
spôsobil svojím Duchom
skrze písané slová i chcenie
i èinenie Jemu k zá¾ube.
Vaa redakcia èasopisu Kresan

Ø
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Zotrvávali v uèení apotolov a v spoloènom
bratskom obecenstve - viera pôsobiaca skrze lásku
Úvahy o uèení Pána Jeia a Jeho apotolov a prejavoch Boieho ivota
v kresanovi a prostredníctvom kresana v rodine, miestnom zbore a medzi ¾uïmi.
Ján Siracký,

kresania sa stali kresanmi krstom a tamtí
prví obrátením a uverením.
Na druhom mieste je reè o krá¾ovi AgriKRESAN
ppovi, ktorý povedal Pavlovi: Bez mála by
si ma nahovoril, sta sa kresanom.
Milióny ¾udí denne pouívajú toto meno
(Sk 26,28). Èo priviedlo Agrippu k tomu,
bez toho, aby poznali jeho pôvod a pravý
aby povedal tieto slová? Bolo to Pavlovo
význam. Pod¾a toho to potom tak vyzerá
mocné kázanie o Kristu, ktorého Boh
s kresanmi aj s kresanstvom. Mnohí si
vzkriesil, a ktorý sa Pavlovi tak slávne zjamyslia, e slovo kresan má svoj pôvod
vil. Bolo to Pavlovo mocné svedectvo
v krste. To je vak ve¾ký omyl. Pozrime sa,
o tom, e Kristus je naplnením Boích s¾uèo o tom hovorí Písmo.
bov a zmlúv. V tomto jeho svedectve bola taLen tri zmienky o tom mene máme
ká presviedèajúca a podmaòujúca moc, e
v Novom Zákone. Z týchto vak zistíme tri
i sám krá¾ skoro uveril a stal sa kresanom.
dôleité veci o tomto mene. Prvé hovorí
Z týchto slov môeme usudzova, ako
o jeho pôvode. Druhé o spôsobe, ako sa
sa pod¾a Písma stávajú ¾udia kresanèlovek stáva kresanom a
mi. Toto je jediný Boí
tretie o tom, èo je údelom
a osvedèený spôsob. To sa
Mnohí ¾udia uverili
takého kresana na tomto
deje skrze mocné kázanie
a obrátili sa. Títo vetci
svete. Ako h¾adí na neho svet vyznávali Krista, svedèili evanjelia Pána Jeia Krisa ako Boh. Teraz sa pozrime o òom. Konali to v takej ta. Tí, ktorí ho prijmú a uveria
bliie na tento predmet, aby moci a miere, e ich ¾udia mu, dosahujú spasenie a stánazvali Kristianmi.
sme si ho ujasnili.
vajú sa kresanmi. Pavol je
V Antiochii boli uèeníci
ukákou takého obrátenia.
najprv nazvaní kresanmi. Èo k tomu viedkoda, e sa kresanstvo vzdialilo od tejto
lo týchto pohanov, e im dali toto meno?
Boej zásady. Namiesto aby viedli ¾udí
Meno, ktoré dostalo neskôr Boiu peèa.
k obráteniu, pokrstia malé nevedomé deti
Stalo sa to vtedy, keï uèeníci kázali Krista
a povaujú ich za kresanov. Praktický
po celý rok v Antiochii a Pán skrze ich
ivot týchto ¾udí svedèí, aký straný omyl
kázanie vykonal ve¾ké veci. Mnohí ¾udia
je v tom, e ich povaujú za kresanov.
uverili a obrátili sa. Títo vetci vyznávali
¼udia, ktorí sú preto kresanmi, e boli
Krista, svedèili o òom. Konali to v takej
pokrstení, sú matrikoví kresania. Ve¾ká
moci a miere, e ich ¾udia nazvali Krisväèina takých ¾udí nemá nijaké vnútorné
tianmi. (Sk 11,26). Taký je pôvod tohto
spojenie s Kristom alebo kresanstvom.
dnes tak èasto pouívaného mena. Kristova
Pôvodcom toho ve¾kého klamstva je samoc, ktorá pôsobila skrze uèeníkov, bola
tan, Boí a ¾udský nepriate¾. Ten oslepuje
tak ve¾ká a zrejmá, e si to museli vimnú
oèi ¾udskej mysle, aby sa im nezasvietilo
aj pohania, ktorí týchto Kristových ¾udí
svetlo Kristovho evanjelia, ktoré je mocou
nazvali Kristianmi. Aké úbohé je dnené
Boou na spasenie kadému veriacemu.
kresanstvo v porovnaní s týmito zaèiatFormálne kresanstvo je ozdoba, v ktorej
kami! Hlavná príèina je v tom, e dnení
nieto ani sily ani radosti.
január 1948, èasopis KRESAN, roèník I., èíslo 1.

Ø

B5.qxd

9. 6. 2004

6:40

Page 9

10

KRESAN

èítané a vykladané slovo zaèalo pôsobi
v jeho srdci. Po jednom popoludòajom
zhromadení, v ktorom sa kázalo o desiatich malomocných, odiiel domov obvinený Svätým Duchom a ranený vo svojom
srdci. Poznal nieèo ve¾mi nemilé o svojom
duchovnom stave. Videl, e je celý pokvrnený malomocenstvom hriechu. Vo veèernom zhromadení bol ve¾mi smutný
a nepokojný. Koneène to u ïalej nevydral a prepukol v plaè nad svojim
skazeným ivotom. V tej chvíli sa Karol
zúrivec obrátil.
Keï sa o tom dozvedeli jeho kamaráti,
zaèali sa mu posmieva a hovorili: Veï on
to nevydrí dlho. Poèkajte len, kým nastane horúce poèasie, ktoré mu vysuí
hrdlo ako pec a hneï vetko zanechá.
Boia moc sa ale dokázala v jeho slabosti
a Boia milos bola dostatoèná i pre úbohého kováèa. Keï na neho doliehalo
pokuenie, modlil sa: Pane, pomô mi
zvíazi ete jednu hodinu. A Boh mu
pomohol. Takto bol Karol trvalým divom
svojmu okoliu. Nikto nepochyboval o jeho
obrátení, lebo jeho premena bola zrejmá
vetkým nad kadú pochybnos. Z leva sa
stal baránok a zo zápasníka Kristov
èlovek.
Na dolnom konci dediny, kde sa cesty
rozde¾ovali na tyri strany, bolo ob¾úbené
Január 1948, èasopis KRESAN, èíslo 1
miesto, kde sa ¾udia stretávali. Jedného
veèera sa tam zastavil istý cudzinec so
AKO VYSVETLÍTE MÒA?
zväzkom papierov pod pazuchou. Len èo
zastal, zaèal hovori: Priiel som vám
Karol bol dedinským kováèom, ktorý
poveda, e to, èo sa vám tu káe
mal v celom okolí poves zúrivca.
z Biblie, je holý nezmysel. Po mnoPríroda bola voèi nemu tedrá, keï
Skutoèný
hých slovách ukonèil svoju reè
ho obdarovala irokými plecami
kresan je
takto: Dúfam, e som vám dostaa mohutným svalstvom, tak e bol
dokonalou
toène vysvetlil, e Biblia je zbierka
obhajobou
z neho skutoèný obor. Povolaním
kováè, cvièením od detstva zápas- kresanstva. bájok, e nieto divov a aj existencia
Jeia Krista je len takou bájkou.
ník a zvykmi tvrdý pijan. Takto to
Len èo neznámy skonèil svoju reè,
s ním pokraèovalo, a kým nepriiel do
pristúpil k nemu Karol. Bol v pinavých
dediny istý kresan, ktorý usporiadal
atách, cez ktoré mal prehodenú zásteru.
v miestnej kole evanjelizaèné zhroNezabudnem na jeho prísny poh¾ad, keï
madenia.
oslovil neznámeho: Pane, ja som len
Do týchto zhromadení priiel aj kováè
robotný èlovek, preto neviem celkom
a tu sa s ním stala ve¾ká zmena. V tichosti

Koneène tretie miesto nám hovorí
o tom, èo je úèelom pravého kresana vo
svete. Peter o tom píe: Ale ak trpí ako
kresan, nech sa nehanbí, ale nech
oslavuje Boha v tejto èiastke. (1Pt 4,
1216). Ako vidíme, kresanovým údelom
vo svete je utrpenie. To je v súhlase s Pánovými slovami: Mne sa protivili, aj vám
sa budú protivi. Aj Pavol písal: Lebo
vám je z milosti dané za Krista, nie len
aby ste v neho verili, ale aj aby ste za
neho trpeli. (F 1,29). Voèi kresanovi je
svet taký, ako aj voèi Kristovi, pre ktorého
nebolo a niet miesta vo svete.
Kresan trpí od sveta posmech, pohàdanie a prenasledovanie, lebo ho svet
nepozná a nemiluje. Kresanovo spojenie
s Kristom ho odde¾uje od sveta a je príèinou nenávisti zo strany sveta. On je
s Kristom ukriovaný svetu a svet jemu,
preto o òom platia slová: A keï u s nimi
nebeháte, aby ste tak prostopaili ako
oni, divia sa tomu a rúhajú sa... (1Pt
4,4) Preto pravé kresanstvo nebolo a nie
je populárnym na svete. S tým musí poèíta kadý kresan. Preto nás svet
nezná, preto, e jeho nepoznal. (1J
3,1).
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jasne, èo znamená slovo bájka. Myslím,
e to znamená, e veci, ktoré sme
doposia¾ povaovali za správne, sú
nesprávne. Takto ste sa ich pokúali
vysvetli. Ako vak vysvetlíte mòa? Pred
tyrmi rokmi som mal úbohý domov.
Zanedbával som svoju rodinu, enu
a deti. Zloreèil a prisahal som bez prestania. Prepil som skoro vetko, èo som zarobil. Potom som poèul kázanie z Biblie, e
ma Boh miluje a o dôkaze Jeho lásky, e
Kristus zomrel za mòa. Ja som tomu uveril a dnes je u mòa vetko zmenené. Mám
astný domov. Milujem svoju enu a deti.
Vzdal som sa pitia. Odkedy som priiel ku
Kristovi, opanoval ma celkom nový duch.
Tak teraz pane, ako vysvetlíte toto? H¾a, tu
pred vami stojí div, o ktorom môu svedèi
vetci prítomní. Tým divom som ja, ktorý
s vami hovorím. Máte preto nejaké
vysvetlenie? Na túto otázku cudzinec
neodpovedal. Karolov zmenený ivot
nebolo moné vyvráti nijakým vysvet¾ovaním. Pán Jei je i dnes skutoènosou, ktorá koná divy.
J.S.
Ján Siracký,

február 1948, èasopis KRESAN, roèník I., èíslo 2.

NA POÈIATKU
(J 1:1)

V Biblii èítame o nieko¾kých poèiatkoch. V citovanom veri je reè o neznámom poèiatku. Nech to bol poèiatok
hocièoho, u vtedy bolo Slovo, a to Slovo
bolo u Boha, a to Slovo bol Boh. Boh
nemal poèiatok. Ani Kristus, to Slovo,
nemá poèiatok. Len to, èo povstalo z Boha
skrze to Slovo, má svoj poèiatok. Èo má
svoj poèiatok, má i svoj koniec. Boh je bez
poèiatku a bez konca. Preto len On môe
poveda: Som, ktorý som.
V prvej knihe Mojiovej èítame o poèiatku stvorenia. Odtia¾ vieme, e je Boh
pôvodcom vetkého stvorenia. O vetkom, èo stvoril, prehlásil, e to bolo dobré.
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Preèo stvoril Boh èloveka, svet a anjelov?
Chcel zjavi svoje bohatstvo, svoju moc,
lásku a múdros. Svet nepovstal sám od
seba, ani náhodou, ani evolúciou. Stvoril
ho múdry Stvorite¾ pod¾a svojho dokonalého plánu. Preto na jeho stvorení ani
najväèí uèenci nenájdu chybu. Tak ako
to Boh stvoril, bolo vetko dobré a úèelné.
V 1. liste Jána èítame o inom poèiatku:
Èo bolo na poèiatku, èo sme poèuli,
èo sme svojimi oèami videli, na èo sme
sa dívali, a èoho sa nae ruky dotýkali,
o slove ivota  a ten ivot sa zjavil.
(1J 1,12). Tu je reè o Kristovom poèiatku
tu na zemi. O jeho príchode a jeho vystúpení pred ¾uïmi. O jeho Mesiáskom
pôsobení. Slovom, tu je reè o tom, ako sa
to Slovo stalo telom a prebývalo medzi
nami.
Toto bol poèiatok zjavenia veèného
ivota. Apotolovia ho videli, naò sa dívali
a rukami sa ho dotýkali. Potom o òom
svedèili a zvestovali, aby tí, èo uveria ich
svedectvu, mali svoj podiel na Kristovi
a ich rados aby bola naplnená. Do toho
poèiatku spadá aj apotolská doba. Vyliaty
Duch Svätý pokraèoval v diele, ktoré zaèal
Kristus. Preto vetci, ktorí uverili èi na
Kristovo, alebo apotolské kázanie, zapojili sa vierou do toho, èo bolo na poèiatku.
Toto je ve¾mi významná skutoènos.
Do toho poèiatku patrí i celé uèenie,
ktoré Pán zanechal svojej Cirkvi. Vetko,
èo bolo potrebné pre jej vzdelanie, pre
posiIu a posvätenie, bolo jej dané hneï
vtedy na poèiatku. Ve¾mi sa mýli ten, kto
tvrdí, e i neskôr Pán oznamoval a oznamuje veci, ktoré sú vraj rovnocenné
s apotolským uèením. Keby to bolo pravdou, nikdy by sme nevedeli, kedy budeme
ma celé zjavenie pre Cirkev.
Ján apotol pripomína veriacim len to,
èo bolo na poèiatku. A tak teda vy, èo
ste poèuli od poèiatku, to nech zostane
vo vás. Keï zostane vo vás to, èo ste
poèuli od poèiatku, aj vy zostanete
v Synovi aj v Otcovi. (1J 2,24).
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U vtedy sa objavovali velijaké náh¾ady
zrakmi sa vak opakuje spomenutá
a uèenia, preto bolo potrebné zdôrazni
história. Po nejakom èase si mnohí prenutnos zostávania v tom, èo bolo od postali víma to, èo bolo na poèiatku
èiatku. Len týmto zostávaním si mohli by
a stratili duchovnú moc a rados. Niekedy
istí, e zostávajú v Synovi aj v Otcovi.
sú to len jednotlivci, inokedy aj celé
A èo dnes, èi dnes nie je potrebné
spoloènosti kresanov. Len èo zistia stratu
zdôrazòova veriacim,
duchovného poehaby zostávali v tom, èo
nania, zaènú si ho
Vetko, èo ije, podlieha degenerácii.
bolo na poèiatku? Iste Tu pomôe len èastý návrat k tomu, èo nahrádza duevnými
potrebné, a ve¾mi po- bolo na poèiatku. Vezmime si napríklad a hmotnými vecami.
trebné! Keï sa dívame penicu. Po nieko¾kých rokoch i najlepí Dokia¾ sa drali toho,
na dnených kresaèo bolo na poèiatku,
druh zdegeneruje. Bolo by zbytoèné
sia takú penicu. Tu nepomôe ani
nov, vidíme pri nich
pôsobil v nich a skrze
hnojenie, ani odborné oetrenie pôdy.
mnoho takého, èo by
nich vo¾ne Duch Svätý.
Èo teda robi? Zaobstara si pôvodne
sme nechceli vidie
Jedných obvinil z hrievypestované zrno, ktoré má vlastnosti
a nevidíme pri nich to,
chov a viedol ich k vietoho na poèiatku. Len takto sa znovu
èo by sme vidie chcere a spaseniu, drudoèkáme krásnej úrody.
li. Kde sa vzalo
hých vzdelával, teil
v cirkevnom ivote
a posilòoval. Teraz,
to¾ko obradov a foriem? Je to výsledok
keï toto mocné pôsobenie stratili,
uchy¾ovania sa od toho, èo bolo na poèiatnahrádzajú ho tým, e vyzývajú ¾udí, aby
ku. Ako sa uchy¾ovali od toho, èo bolo
zdvihli ruky na dôkaz obrátenia. Tých, èo
na poèiatku, tak stratili duchovnú moc
tak urobia, poèítajú za veriacich a podáa z nej plynúcu rados a sväté nadenie.
vajú správy o tom, ko¾ko duí sa obrátilo.
Keï to zistili, namiesto toho, aby èinili
No èi sa tieto due naozaj obrátili?
pokánie a vrátili sa, odkia¾ vypadli, zaèali
Èas ukázal a ete ukáe, aké biedne je
si nahrádza stratenú rados rôznymi fortoto ¾udské obrátenie. Akou biednou
mami a hmotnými vecami.
náhradou za pôsobenie Ducha je tento
Tu a tam sa niektorí kresania rozhodli
¾udský výmysel. Aby sa takto obrátení
a vrátili sa k tomu, èo bolo na poèiatku.
¾udia mohli radova, musia ma programy
Výsledok bol vdy ten, e dosiahli dupozostávajúce z nacvièených spevov,
chovné poehnanie, moc a rados. Toto
hudby, recitácií a mnohých iných podobsa stalo vo ve¾kom v reformácii. Vtedy sa
ných vecí. Èasto a zábav, ako je to
mnohí vrátili spä k Písmu, spä k tomu,
v Amerike a na niektorých miestach aj
èo bolo na poèiatku. Netrvalo to vak dlho
u nás. Tieto a mnohé iné podobné vea znovu nastal odstup od toho, èo bolo od
ci majú nahradi stratu duchovnej sily
poèiatku. V dôsledku toho nastala strata
a radosti, ktorá prúdi len a len
radosti a sily. Hneï si to vak zaèali
z duchovného poehnania.
nahrádza obradmi, chrámovou hudbou
Spomenuli sme, e tomuto nebeza inými vecami.
peèenstvu sú vystavení jednotlivci aj
Takto sme prili a do naich èias.
zbory, slovom vetci sme k tomu náchylní.
V niektorých zemiach dávnejie, v iných
Vetko, èo ije, podlieha degenerácii. Tu
neskôr, bolo znovu zvestované èisté
pomôe len èastý návrat k tomu, èo bolo
evanjelium. Mnohí boli obvinení zo svojich
na poèiatku. Vezmime si napríklad
hriechov, obrátili sa k Bohu a k tomu, èo
penicu. Po nieko¾kých rokoch i najlepí
bolo od poèiatku. Výsledok toho bol, e
druh zdegeneruje. Bolo by zbytoèné sia
mnohí boli spasení a zaèali sa radova
takú penicu. Tu nepomôe ani hnojenie,
v Kristovi a v Jeho veciach. Pred naimi
ani odborné oetrenie pôdy.
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Èo teda robi? Opatri si pôvodne vypestované zrno, ktoré má vlastnosti toho na
poèiatku. Len takto sa znovu doèkáme
krásnej úrody.
Teraz si predstavme ná duchovný ivot na poèiatku  po naom obrátení.
Vtedy sme boli plní nadenia, radosti
a sily. A dnes? Èasto samá slabos, skleslos smútok. Preèo? Potrebujeme sa vráti
k zdroju spomenutých milostí a k horlivosti,
s akou sme z neho èerpali. Vtedy sme mali
to¾ko, e sme mohli aj rozdáva. Dnes
nemáme ani sami pre seba. Neh¾adajme
príèinu v pomeroch a ¾uïoch, ale sa
vráme k tomu, èo bolo na poèiatku a bude
vetko dobre.
Èasto si spomíname, akú rados sme
na zaèiatku mali z obecenstva s bratmi
a sestrami. Myslíme na to, ako na
nenávratne stratenú vec. Preèo by sme
nemali aj tu poui tento osvedèený recept? Vráme sa k tomu, èo bolo
na poèiatku  k Pánovi, k jeho slovu
a k apotolským príkladom! Vráme sa
k poehnaným poèiatkom jeho pôsobenia
v nás! Skúsme to hneï. Nenariekajme nad
nemilým stavom, ale sa vráme k zdroju
ivota, svetla, sily a blaenosti. To spôsobí
zmenu v nás, medzi nami a v naom
pôsobení v tomto svete. Potom nás ani
nenapadne nahrádza si duchovné
dary obradmi, hudbou a zábavami.
Ukáme oklamanému kresanstvu, ako sa
to robí. Keï sa do toho pustíme s úprimnosou a dôkladne, nebudeme zahanbení.
Pán nám daj k tomu milos.
J.S.
ivá slova 2/1970
Oblak svedkov

SPOMIENKY
BRATA BUTCHERA
A bude pamäta na vetky cesty,
ktorými a viedol Hospodin, tvoj Boh...
po púti. (5M 8,2)

13
Spomienky napísal v roku 1953, necelé dva roky pred svojim odchodom
do nebeského domova.
Z mojej mladosti
Bol som asi päroèný chlapec, keï
som stratil otca. Zomrel jednej noci, náhle
a bez predchádzajúceho ochorenia. Zanechal moju matku  vdovu s deviatimi
demi. Vtedy tát ete neposkytoval podporu chudovným vdovám a sirotám, ale
Biblia hovorí, e Boh sa stará o tých, èo
nemajú otca. V kole som sa nauèil nasledovný ver: Je otcom sirôt a sudcom vdôv, Boh, v príbytku svojej svätosti. ( 68,6) Od toho dòa, keï nastúpil
Boh na miesto môjho otca, sa aj staral,
aby sme sa stali Jeho skutoènými demi.
Môj starí brat Tomá dostal
o nieko¾ko rokov neskôr prácu v obchode s koloniálnym tovarom v Londýne.
Bezpochyby Boím pôsobením sa
v jeden nede¾ný veèer dostal do evanjelizaèného zhromadenia, v ktorom bol
duchovne prebudený. Onedlho potom
preil skutoèné pokánie a obrátenie
k Bohu. Bol pokrstený a prijatý do zboru.
To bol poèiatok Boieho diela v naej
rodine. Potom sme sa obrátili jeden za
druhým. Bolo to úplne nieèo iné, ako keby
bol zostal naive ná telesný otec.
V detstve som sa nauèil modlitby
a pravidelne som ich odriekal. Do kostola
anglikánskej cirkvi sme chodili bez výnimky kadú nede¾u. Keï som sa modlil,
myslel som si, e musím pritom myslie
na nieèo krásne; tak som sa rozhodol
myslie na Jakobov rebrík, ktorý stál na
zemi, a ktorého vrchol siahal do neba...!
Ale Boiu cestu k spaseniu mi nikto
nevysvetlil. Uèili nás, e prídeme do
neba, ak budeme dobrí. Pritom sme
vedeli o Kristovom dokonanom diele
na kríi. Nemohol som vtedy pochopi,
ako môe toto dielo pomáha k spaseniu,
keï závisí na mojej vlastnej zbonosti. Na
túto otázku som nikde nedostal vysvetlenie.
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Naím domovom bolo vtedy staré
Pravidelne navtevovala kostol, spievala
sedliacke sídlo, vzdialené od dediny viac
v speváckom cirkevnom zbore, vyuèovala
ne kilometer. Tam sa poèas sviatkov
v nede¾nej kole  a predsa nebola
schádzali súrodenci. Keï sme tak raz boli
obrátená! Pozval som ju do evanjelizaèvetci doma, hovoril s nami Tomá.
ného zhromadenia náho zboru. A tam
Spomínam si na posolstvo, ktoré nám
v jej srdci vzilo svetlo zhora  stala sa
priniesol z Bo-ieho slova: Ako by tedy
skutoèným Boím dieaom.
mohol by smrte¾ný èlovek spravodlivý
Ku charakteristike mojej drahej zopred Bohom? (Job 25:4) A druhý raz
snulej manelky uvediem aspoò túto jednu
nám rozprával o milosrdnom Samaritánovi
spomienku z útleho detstva. Keï bola ete
z Lukáa 10,3037. Bola to
ve¾mi
malá,
vypukol
bohatá hostina pre moju
v blízkosti ich domu
Poznal som, e moja vlastná
duu. Poznal som, e moja
poiar, ktorému pod¾ahli
zbonos je bezcenná, e je
vlastná zbonos je bezcendomy i stajne. Susedia
ako ohyzdné rúcho. Jedine
ná, e je ako ohyzdné rúcho. Kristove dielo na kríi má moc museli
opusti
svoje
spasi duu. Tak som prijal
Jedine Kristove dielo na kríi
domovy a pritom mali so
má moc spasi duu. Tak Pána Jeia ako svojho osob- sebou vzia najdrahie
som prijal Pána Jeia ako ného Spasite¾a. Bolo to v roku odevy, pretoe vetko bolo
1884, keï som mal 14 rokov.
svojho osobného Spasite¾a.
ohrozené poiarom. A
Bolo to v roku 1884, keï
napokon oheò zdolali, susom mal 14 rokov. Pri nieko¾kých
sedia zistili, e malá Katarína nezachránipríleitostiach, keï sme sa potom vetci
la, ako sa u malého dievèaa predpokladazili v naom starom domove, tyria z nás
lo, bábiku, ale ve¾kú rodinnú Bibliu.
mladých chlapcov sme sa postavili
Dòa 4. marca 1939, pri východe slnka,
v strede dediny a mali sme zhromadenie
si ju Pán navdy povolal k sebe.
pod írym nebom...
Keï som mal 17 rokov, bol som
Príprava
pokrstený a zaujal som svoje miesto
V roku 1897 sme sa s manelkou
v zbore v Hastingu. Rýchlo som sa stal
rozhodli pripravi sa na cestu, no nie do
uèite¾om nede¾nej koly.
strednej Afriky, ale strednej Európy, nie
Keï som mal asi 18 rokov, priiel do
k rieke Kongo, ale k Dunaju. Vtedy sme
Hastingu ná brat  misionár Fred Arnot,
bývali vo Folkestone. Ochorel som na
ktorý bol nieko¾ko rokov v strednej Afrike,
prudkú týfusovú horúèku, ale Pán mi opä
kde kázal evanjelium. Mal zaujímavé slovo
vrátil zdravie. V ten istý rok na jeseò prili
o svojej slube vo vtedy ete neprebádo Folkestone manelia Gordonovci
daných zemiach. Slovo vo mne zanechalo
zo kótska. Zdrali sa tu 2  3 týdne
hlboký dojem a vzbudilo v mojom srdci
predtým, ne odcestovali loïou do junej
túbu tie odís do strednej Afriky a tam
Európy, kde chceli preèka zimu. Nikdy
káza evanjelium úbohým èernochom,
predtým som o nich nepoèul. Ale keï
ktorí niè nevedeli o Boej ceste k spasezavolali veriaceho lekára, ktorý ma vtedy
niu. Zdalo sa, e je to Boia výzva pre
oetroval, do hotela aj k sestre Gordomòa. Ale nebol to ete Boí èas pre mòa.
novej, a ten im rozprával o nás, pozvali
nás, lebo mali ve¾ký záujem o strednú
Moja zosnulá manelka
Európu. S manelkou sme ich navtíSvoju vernú manelku som poznal
vili. Manelia Gordonovci podporovali
v obchode s klavírmi, kde sme boli obajedného evanjelistu v Chorvátsku a druja zamestnaní. Mária Katarína, rodená
hého pracujúceho medzi viedenskými
Thorpová, bola ve¾mi zboné dievèa.
Èechmi. Zaujímali sa tie o tajerský
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Hradec, v ktorom vystavili miestnos pre
zhromadenie. Ich strýko zvestoval evanjelium v Belehrade. Istotne to bolo od Pána, e prili práve vtedy do Folkestone
a mohli nám rozpráva o strednej Európe
a jej potrebách. Dokazuje to, ako riadila
Boia ruka ná odchod do Európy. S Gordonovcami sme zostali v kontakte mnoho
rokov a do ich povolania do nebeskej
slávy.
V roku 1897 býval ná dobre známy
brat Broadbent s rodinou v Berlíne. Keï
sa dozvedel o naej túbe ís do strednej
Európy, pozval nás na návtevu predtým,
ne pôjdeme ïalej. Tak sme odcestovali
do Berlína. Býval tam len rok, a bolo
zvlátne, e nás Pán práve v tom roku
viedo k tejto ceste a mohli sme sa s ním
rozpráva o mnohých veciach. Radil nám,
aby sme zostali v Berlíne dlhie a tak
nadobudli dobrú znalos nemèiny a spôsobu ivota v strednej Európe. Po troch
mesiacoch sa sestra Broadbentová vrátila
s ich dieaom do Anglicka a brat
Broadbent navtívil Balkán
My sme sa odsahovali do Preporku
pri Dunaji (dnená Bratislava). Najskôr
sme si prenajali izbu s nábytkom, ale
o mesiac sme sa nasahovali do vlastného
bytu. V dome bývali aj ve¾mi zboné
sleèny, usilovne navtevujúce katolícky
kostol. Dostali sme sa s nimi do kontaktu
a èítali sme si Boie slovo. Spoznali, e
sme tie zboní ¾udia, ale mimo ich samospasite¾nej cirkvi. Dokonca docielili, e
sme sa stretli s kòazom  jezuitom a to
priamo v klátore. Mali sme pri sebe Bibliu.
Kòaz otvoril Matúa 16,1319 a vysvet¾oval nám, e Peter je kameò alebo
skala, na ktorom chcel Pán postavi svoju
Cirkev, e zomrel v Ríme muèeníckou
smrou a je pochovaný tam, kde dnes stojí
chrám sv. Petra. Preto je vraj rímskokatolícka cirkev jediná správna cirkev, atï.
My sme ale odpovedali, e sám Peter to
tak nechápal, pretoe napísal: Ake ste
okúsili, e je Pán dobrotivý, ku ktorému
prichádzajúc, k ivému kameòu, síce
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od ¾udí ako èo by bol nesúci,
zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému,
drahocennému... (1Pt 2,34). Spýtali
sme sa ho, èi tu nevidí rozpor so svojim
tvrdením. Iba mykol plecom. Veï aj Starý
zákon svedèí: H¾a, zakladám na Sione
kameò, skúsený kameò, uholný, drahý,
základ, pevne zaloený; kto verí v neho,
nebude zahanbený. (Iz 28,16) Kristus je
kameò, ktorý zavrhli stavitelia. On sa
stal hlavou uhla ( 118,22). Tento kòaz
nás vak prehlásil za kacírov.
Keï sme teda mali svoj byt, poloili
sme si otázku, ako teraz zaèa? V Písme
sme nali, e Peter a Ján zaèali hneï
u prvého èloveka, ktorého stretli na ceste
do chrámu (Sk 3,111). Skúsili sme ich
napodobni.
V neïalekej mliekárni sme si objednali
mlieko, ktoré nám kadý deò nosilo jedno
milé dievèa. Opýtali sme sa jej, èi má
súrodencov. Mala dvoch. Pozvali sme ju,
aby s nimi prila k nám vo tvrtok poobede, e ich nauèíme peknú vianoènú
pieseò, ktorú si môu potom zaspieva na
tedrý veèer. Nech poprosí rodièov o súhlas. Boli sme zvedaví, ako to dopadne, èi
prídu. A prili! Boli zvedaví i susedia. Keï
moja manelka odpovedala na otázku istej
pani, e sa chceme nauèi po slovensky,
zapôsobilo to na òu tak, ako keby
povedala, e chceme skoèi do Dunaja.
Chodili sme èasto na Hradný vrch
a tam sme sa modlievali za due.
Boli sme v priate¾skom styku s milými
sestrami Royovými zo Starej Turej a tie
s bratom Jánom Chorvátom v Novom
Meste nad Váhom. Navtívil nás aj brat
Sadloò a vyjadril túbu slúi Pánovi
zvestovaním Jeho Slova.
U skôr, ne som sa nasahoval
do Bratislavy, navtívil som Starú Turú,
Nové Mesto nad Váhom, Trenèín a iné
mestá. V Starej Turej som sa stretol so
starým bratom Baedekerom. Pri mojej
prvej návteve v Novom meste mi milý brat
arnovický st. daroval peknú palièku.
Pracoval v továrni na výrobu
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vychádzkových palíc. Mám ju dodnes
u seba v izbe, kde píem tieto spomienky.
Naej pani domácej sa nepáèilo, e
sme jej dom premenili na modlitebòu. Po
9 mesiacoch sme museli da výpoveï.
Najali sme si byt v inom dome, ale tam to
zas nechcel pripusti domáci pán. Nali
sme si teda tretí byt, ale u na tretí deò
sme dostali výpoveï. Ale Pán nás tam
dral ete 12 rokov, a kým nevypukla svetová vojna v r. 1914. Bolo to na Vysokej ul.
è. 44. V prvom dome mala malý obchod
jedna pani. Bývala na okraji mesta a býval
u nej podnájomník, rezbár. Zoznámili sme
sa s ním a pozvali sme ho na návtevu.
Priiel síce dve hodiny po zaèiatku zhromadenia, ale po nejakom èase vyznal, e
naiel Pána. Bol to brat tefan Kevický.
Keï bol potom povolaný na vojenské
cvièenie, svedèil tam o Pánovi Jeiovi
a získal dvoch vojakov pre Pána. Obaja
boli katolíci, brat Pavol Hogh a Jozef
Krá¾. Táto udalos spôsobila, e sa vzápätí otvorili dvere evanjelia na hornom Slovensku a to v Priekope a Turèianskom
sv. Martine.
Poèas prvej svetovej vojny svedèil
(v nejakom mlyne v Po¾sku) brat Kevický
bratovi Dytrtovi, a tak sa evanjelium
rozírilo na Èechy, t.j. do amberka,
Jablonného nad Orlicí a ïalích miest.
Takým spôsobom sa írila práca z Boej milosti, pretoe to bol Boh, ktorý otváral tieto dvere a poehnal svedectvo
svojich sluobníkov. V tomto hnutí uverili
v Pána Jeia aj bratia Kevický a Ondrej
Brzák v Belej. Títo drahí sú vak dnes u
u Pána.
V prvých rokoch sme poèas leta obyèajne prenajímali izbu na jeden mesiac
v neïalekom Devíne a kúpali sme sa
v rieke Morave. Raz v nede¾u nás navtívil
brat Èierny, ktorý mal v neïalekom Devíne
známeho, Pavla ipku. Bol to kováè.
Pracoval v tamojom kameòolome. Mali
sme u neho malú biblickú hodinku, o ktorej
sa nejako dozvedel notár a richtár. Prili vo
ve¾kom hneve na nás a zakázali nám to.
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Milý brat Pavol ipka sa vak obrátil
a zostal verným bratom. Neskôr sa nakrátko stal kolportérom Biblickej spoloènosti a pôsobil vo Zvolene a jeho okolí.
Vtedy sme ete nemali iadne väzby
k okoliu Zvolena, ale brat ipka tam získal
pre Pána prvú rodinu. Bola to rodina tekláèova. Pán potom pridával due. Vtedy
uveril brat Buèko. Brat Sadloò vtedy pôsobil dlhí èas v Banskej Bystrici. Na mnohých miestach sa obrátili due k Pánovi
Jeiovi, ako v Môovej, Sebedíne, Oèovej
a inde. Vo Zvolene sa konali konferencie.
Ale poèas prvej svetovej vojny boli veriaci
vystavení prenasledovaniu, zvlá brat
Sadloò. Nech vykoná Pán v tejto krajine
ete ve¾ké dielo!
Poèas prvých rokov som obèas sedával
na promenáde, a keï Pán dal príleitos,
hovorieval som s niektorými ¾uïmi. Raz
som podal leták muovi sediacemu ved¾a
mòa. Pozrel na mòa a povedal: To nie je
pre mòa, ja som id, ale dám to svojmu
susedovi. Jeho sused leták prijal a neskôr
ma oslovil na ulici. Zaujímal sa o Boie
slovo. Mal choré p¾úca. Pokúsili sme sa mu
preukáza Kristovu lásku, pretoe sa oòho
nikto nestaral. Onedlho zomrel. Mal brata
v Raèidorfe (dnes Raèa), na ktorého
zapôsobilo, e cudzí ¾udia sa starali o jeho
chorého brata, zatia¾ èo on pre neho nerobil niè. Navtívil nás a pozval nás na
návtevu. Mali sme tam zhromadenie. To
ale vyvolalo nevô¾u v dedine, take sme
tam istý èas nesmeli chodi. Ale on a jeho
ena chodili do Bratislavy do zhromadenia a obaja sa obrátili. To boli prví
veriaci, ktorých sme mohli pokrsti.Tento
milý brat Marhoffer so mnou èasto
navtevoval dediny v okolí Bratislavy, kde
sme rozsievali semeno Boieho Slova. Raz
sme prili do Èataja, kde túila po Biblii istá
pani Brinzová. Brat Marhoffer jej ju
doniesol a po istej dobe sa aj ona obrátila.
U nej sme mávali zhromadenia. Vtedy aj
brat Andor dostal krátky duchovný spis,
ktorý viedol k jeho obráteniu. Kedysi sme
s bratom Marhofferom
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cestovali do Diószegu a ïalej pei do
Senca, a pritom sme sa pokúali sia duchovné semeno. Dúfame, e na veènosti
nájdeme ovocie z tejto sejby, pretoe
Písmo hovorí: Za rána sej svoje
semeno a veèer nedaj odpoèinutia svojej ruke, lebo nevie, ktoré sa lepie
hodí, toto a èi tamto, alebo èi je oboje
jednako dobré (Kaz 11,6).
U skôr som s jedným kolportérom iiel
na juh a keï sme kolportovali v akejsi
nemeckej dedine pri Novosedelskom
jazere, nali sme tam slovenskú rodinu,
ktorá sa ivila podomovým predajom.
Prijali nás k prenocovaniu. Skoro ráno sme
museli vstáva, pretoe nai hostitelia
chceli navtívi vzdialený trh. Tak sme sa
trochu prechádzali po poliach a tam nás
zastavili èetníci (polícia) a predviedli nás
pred richtára. Ten im prikázal, aby nás
odviedli
pred
stolièného
sudcu
v Novosedlí. Dlhé hodiny sme pochodovali
pod nasadenými bodákmi pred súd. Tam
bol kolportér odsúdený na malý peòaný
trest a ja som bol vykázaný z okresu. Iní
podomoví obchodníci tohto okresu o tom
poèuli, a tak sa i medzi nimi otvorili dvere.
Brat Fajnor pracoval v tej dedine ako
krajèír. Bolo tam nieko¾ko duí, ktorým
zvestoval evanjelium. Medzi nimi bol
mladý obuvnícky uèeò Karol Pavloviè,
ktorý sa obrátil a neskôr sa cele odovzdal
k slube Pánovi na Slovensku.
Naa snaha osvoji si slovenský jazyk
sa ve¾mi nepodarila. Preto sme mali nemeckú evanjelizaènú hodinu kadú nede¾u o 16,00 hodine a kadý tvrtok o 19,00
hodine biblickú hodinu v naom byte na
Vysokej ulici. Okrem toho boli hodiny pre
deti. Prostredníctvom detí sme sa dostali
do styku s rodièmi. Obèas prichádzal
k nám brat Ján Chorvát z Nového Mesta
nad Váhom, vtedy sme mali evanjelizaèné
zhromadenie v slovenskom jazyku.
Milé sestry Royové zo Starej Turej
vydali malý spevník v zoitoch a iný, nazvaný Rajská kytica. Tie sme striedavo
pouívali pri speve. Ak nebol prítomný
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iadny cezpo¾ný slovenský brat na zhromadení, spievali sme slovenské piesne
a niekto preèítal kapitolu z èeskej Biblie,
myslím, e to bol ná milý brat Miloslav
Sitár z Prievidze, ktorý vtedy pracoval
v Bratislave.
Poèas druhého èi tretieho roku náho
pobytu v Bratislave sa tam nasahoval aj
brat Michal Sadloò s rodinou. Bol kolportérom Biblickej spoloènosti. Pochádzal zo Starej Turej, kde sa aj obrátil. Bol
ve¾mi horlivý v Pánovom diele. Opustil
Starú Turú a zaèal prácu v Novom Meste
nad Váhom. Keï priiel do Bratislavy,
po krátkom èase sa túil da pokrsti
a zachova biblické smernice o zhromadení. Sme jeho ve¾kými dlníkmi
a Pán ho ve¾mi poehnal. Jeho prostredníctvom zaèala práca v Nitre, v Handlovej
a okolí. Vtedají riadite¾ Biblickej
spoloènosti v Budapeti bol priate¾sky
naklonený k práci brata Sadloòa. Ale
priiel nový a ten mu zakázal evanjelizáciu, dovolil mu len predaj Biblií. Týmto bol
brat Sadloò ve¾mi znepokojený, a tak sa
rozhodol opusti Biblickú spoloènos
v Budapeti a kona ïalej dielo evanjelistu len v závislosti na Pánovi. Kolportoval pri tom ïalej. Neskôr sa presahoval
do Turèianskeho sv. Martina a tam vznikli
nové zhromadenia na nieko¾kých miestach. Práca sa írila pod Vysoké Tatry, do
Popradu a Batizoviec. Pánove dielo
prekvitalo aj na iných miestach.
Prvú konferenciu na Slovensku sme
mali v Turèianskom sv. Martine. Odtia¾ sa
brat Sadloò presahoval do Banskej
Bystrice, kde bol poèas prvej svetovej
vojny vrchnosou ve¾mi prenasledovaný.
Je zaujímavé, ako Pán otvoril dvere na
východnej Morave. Mladé dievèa, Rezi
Fúsková, chodilo do detskej besiedky. Jej
matka pochádzala z Moravy, otec zo
Slovenska. V tejto rodine bývala Rozka
Øehová. Tá prila v nede¾u na slovenské
evanjelizaèné zhromadenie a obrátila sa.
V tomto lete bolo v Bratislave nieko¾ko
mladých ¾udí z Moravy. Rozka
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Øehová priviedla do zhromadenia ïalie
dve dievèatá, ktoré sa tie obrátili. Ïalí
nasledovali. Na jeseò sa vetci vrátili
domov a iadali, aby ich niekto navtívil.
Vycestoval tam brat ipka a mal prvé
zhromadenie v dome brata Hetó. Neskôr
tam priiel aj brat Sadloò.
Tie v Pozloviciach otvoril Pán dvere
a vzniklo tam zhromadenie. V roku 1922
sa ale prihlásili do zväzku Jednoty èeskobratskej ako samostatný zbor.
Na iných miestach pokraèuje Pánove
dielo, ako napr. v Bratøejove, Prlove, Vizoviciach, vo Vsetíne atï. Ná milý brat
Køesina sa na nae pozvanie presahoval
na jednu zimu do Vizovíc. Mal rados, keï
mohol získa vo vlaku pre Pána sestru
Bezdìkovú. Mala príbuzných vo Viedni,
ktorým priniesla svetlo a nieko¾ko duí sa
tam obrátilo k Pánovi. Tak sa zaèalo dielo
Pánovo vo Viedni.
Z Modry sa dostal do Berlína mladý
pekársky tovari menom Pavol Rapo.
Tam priiel do zhromadenia Kresanského spolku mladých muov a obrátil sa.
Neskôr sa vrátil a zamestnal sa v Bratislave. Nevedel, kde by naiel obecenstvo
s veriacimi, a raz stretol na ulici známeho
menom Kadleèík, ktorému vyjavil svoju
túbu. Ten mu rozprával o nás, pretoe
jeho deti chodili k nám do besiedky. A tak
naiel zhromadenie na Vysokej 44 a radoval sa z obecenstva s nami. Raz priviedol v Raèidorfe do zhromadenia známu
rodinu, z ktorej sa obrátili rodièia
a najstaria dcéra Irma. Neskôr sa vydala
za brata Krá¾a z Dolnej tubne. Tak sa
otvorili dvere pre zves evanjelia nielen
tam, ale aj na iných miestach. Nebola to
náhoda, ale vedenie Svätého Ducha. Nelo
to vdy hladko. Veriaci boli prenasledovaní.
Ale v okolí Martina pôsobil Pán ïalej
a veríme, e svedectvo bude prospieva tak
dlho, a si Pán Jei príde pre svoju Cirkev.
Od roku 1900 do roku 1914 sme boli
v Maïarsku a zvestovali sme evanjelium
medzi Slovákmi. V roku 1902 nás navtívili
bratia Broadbent z Anglicka a Widmer zo
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vajèiarska. Cestovali sme spolu do
Srbska. Navtívili sme Belehrad, Zagreb
a iné mestá. Milí veriaci z Modrého kría
v Starej Turej zaèali pracova medzi
Slovákmi v Báèke v Srbskej Vojvodine
(vtedy patrila k Uhorsku). S poehnaním
tam zvestovali evanjelium bratia Ján a Jozef Roháèkovi. Niektorí veriaci v Petrovci
dospeli k poznaniu, e je biblické, aby sa
po obrátení dali pokrsti pod¾a Matúa
28,1920 a Marka 16,1516. Nebolo tam
nikoho, kto by ich prianie vyplnil. Na poiadanie som tam pricestoval a pokrstil asi
5 veriacich. Nadviazali sme s nimi bratské
obecenstvo, ktoré trvá dodnes. Z Petrovca
pochádza aj milý brat Ján Siracký, ktorý
sa po prvej svetovej vojne presahoval na
Slovensko, najskôr do Turèianskeho sv.
Martina a neskôr do Bratislavy...
F.B.
Tak konèí dopis brata Fredericka
Butchera z 22.6.1953. Dòa 1.apríla 1955
bol povolaný vo veku 85 rokov Pánom do
nebeského domova, po ktorom tak túil.
Spomienka na jeho húevnatú prácu pre
Pána, lásku ku vetkým veriacim a na jeho
pastierske srdce je pre nás výzvou k nasledovaniu jeho viery.
Frederick Butcher

júl 1921, èasopis ZE SLOV PRAVDY A LÁSKY, roè. V., è.6

POD¼A PODOBENSTVA
ÈI VZORU
A h¾aï, aby si spravil veci pod¾a
ich podoby, ktorá ti bola ukázaná na
vrchu. (2M 25,40; d 8,5)
Keï národ Izraelský spieval po svojom
vyslobodení z Egypta a po prechode cez
Èervené more, v piesni sú medzi inými
tieto slová (Kralický preklad): Toto je môj
silný Boh, a preto mu vybudujem
stánok (2M 15,2). Neskôr, keï národ
táboril pred Horebom, povedal Boh
Mojiovi: A spravia mi svätyòu, aby
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som býval prostred nich. Pod¾a
vetkého toho, èo ti ukáem, podobu
Boieho príbytku a podobu vetkého
jeho náradia, tak uèiníte vetko. (2M
25,89) V predchádzajúcich dobách Boh tu
a tam len navtevoval svojich sluobníkov.
Teraz sa malo sta nieèo ove¾a lepie!
Chcel svoj ¾ud nielen navtevova, ale
býva medzi nimi; a preto Mu mali postavi
príbytok  svätyòu. No nebolo na národe
pripravi Boí príbytok tak, ako by chceli 
ale Boh ukázal na vrchu Mojiovi jeho
podobu, i podobu vetkých nádob; áno
ete viac: Boh dal Mojiovi presné ústne
vysvetlenie o predmetoch a rozmeroch
a do najmenej podrobnosti, pretoe:
V jeho chráme vetko, èo mu patrí,
hovorí o jeho sláve ( 29,9). Ïalej opakoval Hospodin rozhodnými slovami, e
vetko má by zariadené pod¾a tejto podoby: A tak postaví príbytok pod¾a jeho
spôsobu, ktorý ti bol ukázaný na vrchu
(2M 26,30). K tomu dal Boh Mojiovi milostivé zas¾úbenie: A budem
býva prostred synov Izraelových a budem im Bohom. A poznajú, e ja som
Hospodin, ich Boh, ktorý som ich
vyviedol z Egyptskej zeme, aby som
býval v ich strede, ja Hospodin, ich Boh
(2M 29,4546). Pán vak zdôraznil a zopakoval ono napomenutie, aby vetko robili
tak, ako prikázal On: ...a spravia vetko,
èo som ti prikázal...vetko spravia tak,
ako som ti prikázal (2M 31,6.11).
S horlivosou, radosou a nadením
sa ¾udia podujali na túto svätú úlohu.
Mui prináali hojné dobrovo¾né dary
a pracovali. Vetky rozumné eny priadli
doma a prináali svoje látky. Tak pracovali mnohí a môeme poveda, e vetko
bolo vyhotovené presne z predpísaných
materiálov a pod¾a rozmerov urèených
Bohom, a bolo napokon vetko hotové
a príbytok bol v urèený deò postavený
(2M 40,2) a oblak zakryl stán zhromadenia, a sláva Hospodinova
naplnila príbytok (2M 40,34). Keby bol
ale Moji a jeho pomocníci urobili malé
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úpravy, keby ku vzoru len nieèo pridali
z egyptského slohu, aby sa tak stánok
zapáèil i spolu s nimi putujúcemu primieanému ¾udu, bolo by to Hospodinovi
príjemné? Urèite nie! Je isté, e by sa
k takej svätyni nepriznal, no nieèo také
Mojiovi, Boiemu muovi, ani na um
nezilo. On pracoval presne pod¾a podoby, ktorá mu bola ukázaná na vrchu.
Vetko toto je napísané pre nae
napomenutie a ponauèenie, aby sme sa
aj my, v tomto veku, riadili v Pánovej práci
pod¾a vzoru, ktorý nám Pán ukázal v Boom Slove. Preto má by jeden kadý
z nás oboznámený s týmto vzorom. Keï
dával Pán Jei Svojím uèeníkom onen
ve¾ký príkaz, aby uèili vetky národy,
dodal: Krstiac ich v meno Otca i Syna
i Svätého Ducha, uèiac ich zachováva
vetko, èoko¾vek som vám prikázal
(Mt 28,1920). Pán teda chce, aby sme aj
my v tomto veku stavali a pracovali pod¾a
Jeho vzoru; lebo Boh chce aj teraz býva
medzi svojimi, nie síce v dome, vybudovanom zo stavebných materiálov, ale
v duchovnom dome zo znovuzrodených
¾udí, ako je napísané: vybudovaní na
základe apotolov a prorokov, kde je
uholným kameòom sám Jei Kristus,
v ktorom kadé stavanie prístojne
dovedna pojené rastie v svätý chrám
v Pánovi, v ktorom sa aj vy (efezania)
spolu budujete v príbytok Boí v Duchu (Ef 2,2022). A opä: I sami sa
ako ivé kamene buduj(e)te, duchovný
dom... (1Pt 2,5). A veriacim do Korintu
píe Pavol: Boou stavbou ste. Pod¾a
milosti Boej, ktorá mi je daná, ako
múdry stavite¾ poloil som základ,
a iný stavia naò (1K 3,910). Tu teda je
urèité napomenutie, aby sme správne
stavali pod¾a podoby a aj výstraha, aby
sme inak nestavali, lebo vetko iné bude
v onen deò spálené. Kadý miestny zbor
má by Boím príbytkom a má teda nies
obraz a èrty Kristovej Cirkvi. Zhromadenie môu tvori len dvaja èi traja, ale
i tam je Pán v ich strede. Pod¾a vzoru
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Písma sa má ku zboru pripoji iba skutoène
slobodu kona pod¾a svojho presvedèenia,
znovuzrodený èlovek, pretoe v Kristoa Pán e je s tým spokojný. My ale odpovom Tele sú len ivé údy. Tu a tam sa síce
vedáme, e v nijakom prípade, ale e kadý
votrú do miestneho zhromadenia aj
jeden má skúma sväté Písmo, a z neho e
neznovuzrodení (Júda 4), ale to sa skôr
sa má nauèi pozna vzor Cirkvi a Boie
alebo neskôr ukáe (1J 2,19).
pravidlá. Ïalej poèúvame a zaráajúcu
Pravdae, v mnohých Boích deoch
výhovorku, e i sväto a pobone mono
vznikajú mylienky, e teraz predsa
i bez pridàania sa apotolského príkladu
nemáme iadny taký vzor ako mal Moji,
a toho v Písme urèeného vzoru a stavania
a e kadý si môe robi to, èo povauje
na òom! A nedávno jeden èlovek povedal
pred Pánom za správne (Sd 21,25).
doslovne: e je to vetko len na trápenie
Evanjelium sa tu a tam zvestuveriacich. Akoby nám ten
je, a tak bývajú ¾udia skrze Pohliadnime na vzor Cirkvi, svätý Boh dal prikázania, aby
Slovo získavaní pre Krista. ktorý prijali apotolovia od nás potrápil! Nie na trápenie,
Z toho sa radujeme. Ale len Svätého Ducha. Vo svätom ale pre nae vybudovanie
Písme èítame: A zotrvápotia¾to sa na mnohých miesa k nasledovaniu je nám
vali v uèení apotolov
tach pracuje pod¾a vzoru. a v spoloènom bratskom vetko prikázané: Lebo vy
Základ býva kladený správne, obecenstve a pri lámaní ste sa, bratia, stali nasleale hneï potom sa opúa chleba a na modlitbách dovníkmi cirkví Boích,
onen správny obraz Cirkvi
ktoré sú v Judsku v Kristu
(Sk 2,42).
Pánovej.
Jedni
hovoria:
Jeiovi... A vy ste sa stali
Pripojíme novoobrátené due k ve¾naimi nasledovníkmi a Pánovými prikým màtvym cirkviam, aby bolo i tam trochu
jmúc slovo... (1Tes 2,14; 1,6).
ivota. To rozhodne nie je pod¾a vzoru
Biblický vzor èi obraz je, e znovuzroPísma, odpovedáme. Druhí vytvoria armádené due sa majú da pokrsti a majú by
du (alebo inú ¾udskú organizáciu) pod¾a
vedené tak, aby tvorili zbor pod¾a Písma.
¾udských pravidiel. Je toto snáï pod¾a
Kadá miestna cirkev má by Boím
vzoru Písma? Nechajme ich robi to, èo
príbytkom. Lebo veï vy ste chrámom
sami uznajú za dobré  veï, ak sú Pánovi,
ivého Boha, ako povedal Boh...
oni sa Mu istotne nestratia, je èasto poèutá
(2K 6,16). Pán Jei sám je Pánom, ako je
rada od tých, ktorí nechcú nikde narazi 
napísané: Ale Kristus ako Syn nad jeho
ale prikázal toto Pán, alebo robili tak apodomom, ktorého domom sme my...
tolovia? Tak z nich vytvorte nejaký
(d 3,6). Ach, ako èasto býva On ako Pán
kresanský spolok, navrhnú iní. A tu sa
nepovimnutý vo svojej Cirkvi, keï ¾udia
opä pýtame: Je snáï koneène toto pod¾a
konajú pod¾a svojho najlepieho vedomia
Boieho vzoru?
a nie pod¾a vzoru! Správcom a vodcom
Pohliadnime na vzor Cirkvi, ktorý prijali
kadej miestnej cirkvi má by jedine a cele
apotolovia od Svätého Ducha. Vo svätom
Svätý Duch: kde je Duch Pánov, tam je
Písme èítame: A zotrvávali v uèení apoi sloboda (2K 3,17). ia¾, e sa mnohí
tolov a v spoloènom bratskom obecenodvracajú od tohto v Písme podaného
stve a pri lámaní chleba a na modlitBoieho vzoru Cirkvi  lebo je ove¾a ¾ahie
bách (Sk 2,42). Nie je to síce zïaleka celý
ma ¾udského správcu, ktorý má vetko
popis vzoru, ale bol to iste správny zaèiatok.
v rukách, vie pekne káza a kvôli kázaniu je
Nemali by sme i my èo mono najpresnejzamestnaný! Pýtame sa naich bratov
ie stava pod¾a tohto vzoru? Alebo
a sestier: Je to pod¾a vzoru Písma?
smieme snáï tento vzor odmietnu a povePozrime na obraz miestnej cirkvi do
da, e toto nie je nijaký urèitý Pánov
Skutkov 13,14; v tejto Antiochijskej cirkvi
rozkaz? Mnohí síce tvrdia, e kadý má
mal Svätý Duch patrièné miesto
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te? Povieme struène, e sú to vetky
Správcu; On mohol prejavi svoju vô¾u,
prostriedky, veci a schopnosti  rozum, reè,
a tak boli vyslaní Pavol s Barnabáom
vplyv, majetok a vetko
k urèenému dielu. Mohlo by
ia¾, e sa mnohí odvracajú
sa nieèo podobné sta
ostatné, èím vládneme a èo
od tohto v Písme podaného
v modernom zhromadení?
nám Pán ako svojim správBoieho vzoru Cirkvi  lebo je
A tak boli Pavol a Barnabá
com zveril, aby sme to verne
ove¾a ¾ahie ma ¾udského
po pôste, modlitbe a vzloa dobre pouívali pri vykosprávcu, ktorý má vetko
ení rúk prepustení od cirnávaní Jeho diela: spasení
v rukách, vie pekne káza
kvi. Áno, vedenie cirkvi je a kvôli kázaniu je zamestnaný! hrienikov. V tejto práci sú
výhradné právo Svätého
zdar a úspech podmienené
Ducha, lebo je napísané: Ale to vetko
ako stavom naich sietí, tak naou horpôsobí jeden a ten istý Duch, rozde¾ujúc
livosou v rybolove. Dve miesta z Boieho
osobitne jednému kadému tak ako (ON)
Slova o tom vydávajú svedectvo.
sám chce (1K 12,11).
U Matúa 4,21 èítame, e Pán Jei
Nemali by sme vo vetkom ete presvidel Jakoba a Jána na lodi, ako naprávajú
nejie pozorova biblický obraz a snai sa
svoje siete. Aby ryba neunikla, siete musia
v srdeènej pokore stava pod¾a Boieho
by v dobrom stave. Ak nie sú, mnoho
predpisu? Telesná myse¾ má ale zá¾ubu
práce vyjde nazmar. Nemyslíme si, e pre
v babylónskych vzoroch a chce prevzia
Boha. On má robotníkov, ktorí pôjdu za
nieèo z náboenstiev sveta, aby nenastalo
nami so sieami, ktoré sa k práci hodia lepopovrhnutie. My sa vak radej pýtajme po
ie, ne tie nae a chytia to, èo nám kvôli
tom, èo sa ¾úbi námu Pánovi, pretoe
neopraveným sieam uniklo a pred súdnou
vetko iné je pominute¾né: Ak ostane
stolicou Kristovou bude patri naa odnieèie dielo, ktoré postavil na základ,
mena im. Nikdy nezabudnime, e pri vetdostane mzdu; ak zhorí nieèie dielo,
kých neúspechoch v naej práci, vetko to,
bude ma kodu, a on sám bude zaèo dal Otec Kristovi, príde k Nemu, keï nie
chránený, ale tak, ako skrze oheò
za naej pomoci, tak za pomoci druhých.
(1K 3,1415).
Na toto sa musí poukáza, pretoe niektorí
F.B.
sluobníci, aby druhých povzbudili k práci,
tvrdia, e mnohí budú veène zatratení
preto, lebo niektorí veriaci vo svojej práci
Frantiek Køesina
pre Pána ustali a nevykonali vetko, èo
apríl 1912, èasopis ZE SLOV PRAVDY A LÁSKY,
roè. I., è.4
mali. Vystríhajme sa tejto nepravdy  akoby ná Boh nemal moc dokonèi svoje
NAE SIETE
veèné úmysly o milosti kvôli veriacim, ktorí
verne nesplnili svoje poslanie! On má vdy
Keï povolal Pán Jei svojich uèeníkov
k dispozícii iných pohotových rybárov.
od ich sietí, hovoril im, e z nich uèiní
Boh si elá, aby sme rozprávali
rybárov ¾udí. V tomto novom povolaní si asi
hrienikom o Jeho veènej láske a o tom, èo
èasto pripomínali svoje predchádzajúce
On v Kristovi Jeiovi pre nich vykonal.
zamestnanie a ich siete im slúili v mnohom
Praje si, aby sme pracovali pre Neho z lásky
ako príklad a ponauèenie. A keï im Pán
oproti Nemu a tým, ktorých tak miluje. Èasto
Jei odkrýval tajomstvá nebeského
sa nám naskytli príleitosti a my sme ich aj
krá¾ovstva a siete pouil ako podobenstvo
vyuili, ale bez úspechu, pretoe nae
(Mt 13, 47), spozorneli.
srdce, povaha, slová, vetko bolo v nepoUvaujme krátko, èo predstavujú siete
riadku, bez modlitebného ivota a nasýtenia
v slube, pri ktorej Pán nazýva svojich
a vystrojenia Boím Slovom. Ryby tam boli,
sluobníkov rybármi ¾udí. Èo sú to za sieale nae roztrhané siete niè nechytili.
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U Lukáa 5, 6 èítame, e sa trhala ich
zoròovaní na to, aby sa oèistili (Iz 52,11),
sie. Museli zavola druhých rybárov, aby
tak sme i my napomínaní, aby bolo èisté
im prili pomôc s ve¾kým úlovkom. A navetko, èoko¾vek pouívame v slube
podiv Peter, vidiac to ve¾ké
Pánovi. Mnohé nedostatky
mnostvo rýb, poznal, e je
v tejto práci sa musia pripísa
Nae siete musia by
hrieny èlovek. U Jána 21,11 èisté a riadne opravené, na úèet neèistých sietí. Èasto
ak ich má Boh poui
èítame: A hoc ich bolo tak
sa stáva, e niektorí okrá¾ujú
a nás odmeni.
mnoho, neroztrhla sa sie.
svoje neèisté a pretrhané siete
Nie je bez zaujímavosti, e prvá
pozlátkom, aby tak zakryli ich
udalos sa odohrala pred kríom a tá druhá
pravý stav. A napoèudovanie dnes,
po òom. V moci evanjelia, ktoré nám pouv tej dobe triedenia duchov, takéto siete
kazuje na smr a vzkriesenie Krista, nie je
èasto i niektorým veriacim imponujú najpotrebné, aby sa nae siete trhali. Ak sa
viac. Nae siete musia by èisté a riadne
trhajú, je to dôkaz o tom, e nezakúame
opravené, ak ich má Boh poui a nás odmoc náho vzkrieseného Pána, v ktorej mámeni. My hovoríme: a nás odmeni, preme pracova. ia¾, e dnes mono vidie
toe Boh vo svojej zvrchovanosti môe
vade to¾ko popretàhaných sietí ako dôkaz
poui i neèistý nástroj; ale ak chceme
toho, e vetko nie je v poriadku.
dosta odmenu, musíme by v obecenstve
Druhé upozornenie na dôleitos stavu
s Tým, ktorý nás pouije. Neposudzujme
sietí je rovnako významné. ...a videli dve
budúcu odmenu len pod¾a ve¾kých výsledlode, ktoré stáli na kraji jazera, z ktorých
kov. Mnohí prví budú poslední. Nezabudrybári boli zili a prali siete,... (Lk 5,2).
nime, e ten, kto pridáva a uberá z Boieho
Nae siete musia by èisté, ak s nimi
svedectva, mnoho stratí v onen deò. ia¾,
chceme ulovi ryby; na to nám poukazujú
e je dos veriacich, ktorí uberajú, ale aj
slová ap. Pavla: Keï tedy máme tieto
mnoho iných, ktorí pridávajú a uva¾ujú tak
zas¾úbenia, milovaní, oèistime sa od
bremená na due neskúsených Boích
kadého pokvrnenia tela i ducha
detí. Kieby táto úvaha o sieach slúila
dovrujúc tak svätos v bázni Boej.
k poehnaniu vetkým od Pána povolaným
(2K 7,1). Ako tí, ktorí v èase starej zmluvy
rybárom ¾udí.
nosili Hospodinove nádoby a boli upoFr.J.K.

Zotrvávali pri lámaní chleba - osoba a dielo
Pána Jeia Krista
Úvahy zamerané na osobu a dielo Pána Jeia Krista.
Adolf Saphir (1831  1891)
december 1949, èasopis KRESAN, roèník II., èíslo 12.

DÚFAJTE, JA SOM...
(Jána 16,30)
V celom svätom Písme niet prísne
alebo tvrdé slovo pre pokorné a skrúené
srdce. Pokorný èlovek poèuje z kadej stránky Písma iba poteujúci
a povzbudzujúci hlas. Táto dobrá zves je

prispôsobená jeho obavám, slabostiam a bolestiam. Samotné posolstvo, ale
i spôsob, akým nám je podané, obsahuje
v sebe nekoneènú lásku a prináa námu
zranenému duchu zdravie a veèné spasenie. Kristova láska bola silnejia ako smr,
preto je Jeho pastiersky hlas jemný a Jeho
milosrdenstvo nené.
Ako èasto hovorí Boh svojmu ¾udu:
Nebojte sa! Ich strach je tmavý tieò
nedôvery, pre ktorú by ich mohol
Ø
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kára a tresta. No On je nae Svetlo
hlasom jednorodeného od Otca, hlas
a Spasenie, koho by sme sa mali bá? Ak
toho, ktorý sa nehanbí vola nás svojimi
je Pán silou náho ivota, koho by sme sa
bratmi. Je to síce hlas z neba, ale k nám
mali strachova? Keï On nieèo s¾úbil, èi
prichádza skrze Syna èloveka, ktorý bol
to aj nesplní? Keï je s nami On, ná
vo vetkom pokúaný ako my a bol
Pastier, nemáme sa èoho bá, ani keby
zdokonalený utrpením.
sme museli prejs cez údolie tieòa smrti.
Pán povedal chorému: Dúfaj diea,
Bázeò odrádza srdce, ktoré sa potom
odpustené sú ti tvoje hriechy (Mt 9,2).
nemôe radova z daru veèného ivota.
Ustraeným uèeníkom na rozbúrenom
Len èo sa nae oèi odvrátia od
mori povedal: Dúfajte, ja som, nebojte
Hospodina, hneï sme plní
sa (Mt 14,27). A zarmútestrachu z toho, èo nás
ným uèeníkom povedal DúOn, ten dobrý pastier,
kladie svoju prebodnutú
obklopuje. Len keï cele vefajte, ja som premohol
ruku na ústa svojho
ríme Pánovi a úprimne Ho
svet (J 16,33). Tieto Jeho
ustraeného uèeníka a
milujeme, odpoèívame v Jeslová mali prinies utíenie,
ho uistení: Ja som Hos- hovorí mu: Neboj sa! Ja nádej a útechu ustraeným a
som prvý a posledný.
podin tvoj Boh, vtedy sme
zarmúteným srdciam. Sú to
zbavení bázne.
len jednoduché slová, ale
Boh vo svojom milosrdenstve hovorí
keï pochádzajú od Boha, zahoja vetky
svojim: Nebojte sa! On je ve¾mi ¾úrany dcéry Sionskej. Keï ich vyslovil Pán
tostivý, lebo: On zná aké sme my tvory,
Jei, nesú pravú útechu a odstraòujú
pamätá, na to, e sme prach
prekáky duchovnej nápravy. Pán chce,
( 103,14). Aj Abrahám, ktorého viera je
aby sme sa nebáli. Ná pokoj a naa istonám daná za príklad, potreboval toto
ta ale musia spoèíva na Jeho sprapovzbudenie. I jeho srdce sa unavilo
vodlivosti a na ivej nádeji, ktorá nikdy
dlhým èakaním na zas¾úbeného syna.
nezahanbuje.
Preto ho Boh poteil: Neboj sa Abrame,
Pán Jei so svojím: Nebojte sa!
ja som tvojím títom a tvojou odplatou
uzdravuje nae rany a oznamuje nám,
ve¾mi velikou (1M 15,1). Abrahámovi
èoho sa nemáme bá. Dáva nám dostasynovia vo viere sú èastoráz rovnako
toènú milos a nepremoite¾nú silu Jeho
zomdlení a unavení. Aj ich Boh vidí
prítomnosti. Jeho: Nebojte sa! nás
a poteuje: Neboj sa, lebo som a
uvádza do tejto Jeho prítomnosti, do jeho
vykúpil; povolal som a tvojim
dokonalej výkupnej lásky. Ono nás
menom, môj si ty (Iz 43,1).
nenechá v sebaklame. Vedie nás so
Tento Boí hlas, ktorý znel dávno
skrúeným srdcom k nebeskému
k Izraelovi s takou majestátnou mocou
dedièstvu. On nám hovorí: Nebojte sa!,
a láskou, zaznieva aj k nám dnes. Znie
lebo sám je naím poteením. V minulosti
k nám z ¾udského srdca a ¾udských úst
nás vyslobodil z hriechu, v prítomnosti nás
Pána Jeia Krista, toho Slova, ktoré sa
plní pokojom a radosou a v budúcnosti
stalo telom. On sa stal naím Pastierom 
nám zaisuje poehnanie a slávu. Preto
ten, ktorý poloil za nás svoj ivot a teraz
nech nám vdy znejú v uiach Jeho slová:
nám hovorí: Neboj sa malé stádeèko!
Nebojte sa, ja som!
Lebo sa za¾úbilo vámu Otcovi da
A. Saphir
vám krá¾ovstvo (Lk 12,32)! On, ten
dobrý Pastier, kladie svoju prebodnutú
ruku na ústa svojho ustraeného uèeníka
a hovorí mu: Neboj sa! Ja som prvý
a posledný (Zj 1,17). Ten milý hlas je
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Ján Siracký,

posluným a po smr, a to po smr
kría (F 2,68). Keï priiel Pán na zem,
ktorú tie stvoril pre seba, nebolo tu pre
BOHATÍ JEHO CHUDOBOU
Neho miesto (Lk 2,7). Èo viac, èítame, e
(2K 8,9)
Ho svet nepoznal a Jeho vlastní Ho neprijali (J 1,1011).Tak uvítal svet svojho
Pavol apotol sa modlil za veriacich
Stvorite¾a a Spasite¾a. Neskôr, keï u
v Efeze: ...e by vám ráèil da pod¾a
chodil svetom èiniac dobre, musel povebohatstva svojej slávy, skrze svojho
da: Líky majú svoje skrýe a nebesDucha, mocou zosilnie na vnútornom
kí vtáci svoje hniezda, ale Syn èloveka
èlovekovi (Ef 3,16). Kristove bohatstvo
nemá, kde by hlavu sklonil (Lk 9,58).
je mierou, pod¾a ktorej On ude¾uje svoje
Aká chudoba! I najnepatrnejie stvorenie
poehnanie. Nu pozrime sa
malo svoj príbytok, ale On,
na niektoré miesta Písma, Èím viac sa blíil ku kríu, ich Stvorite¾ a Pán vetkého
tým viac sa ukazovala
ktoré nám hovoria o tom
nemal, kde by hlavu sklonil.
Jeho chudoba.
bohatstve. Ktorého ustaKeï chrámoví vyberaèi dvojnovil za dedièa vetkého
drachmy iadali od Petra
(d 1,2). Lebo v òom je stvorené vetpoplatok, Peter nemal z èoho zaplati.
ko, vetko èo je v nebesiach i èo je na
Keï to povedal Pánovi, Pán mu povezemi, vidite¾né i nevidite¾né, buï
dal, aby chytil rybu, v ktorej nájde gro
tróny, buï panstvá, buï knieatstvá,
striebra a tým zaplatil za seba aj za Pána
buï vrchnosti, to vetko je stvorené
(Mt 17,27). Aká chudoba!
skrze neho a cie¾om neho (Kol 1,16).
Èím viac sa blíil ku kríu, tým viac sa
Alebo: Otec miluje syna a dal vetko
ukazovala Jeho chudoba. Pozrime len do
do jeho ruky (J 3,35). A nakoniec:
almov 22 a 69 a uvidíme Ho tam tak
Mne je daná kadá moc na nebi aj na
chudobného a opusteného. Bol ako èerv,
zemi (Mt 28,18). Toto je len nieko¾ko
ako èrep z rozbitej nádoby. Koneène
miest z Písma, kde je reè o Pánovom
i Jeho pohreb hovorí o Jeho chudobe. Pri
bohatstve a sláve. Tak v Starom, ako aj
narodení, poèas svojho pozemského
v Novom Zákone je ich ete ve¾ké
ivota nemal, kde by sklonil svoju hlavu,
mnostvo. No ani vetky spolu nevyjadrutak aj pri smrti bol vloený do cudzieho
jú Pánovo bohatstvo, ktoré je a zostane
hrobu. A Jozef vzal telo, zavinul ho do
nepochopite¾né Jeho stvoreniu.
èistého plátna a zloil ho vo svojom
Tento ná poehnaný Pán sa dobronovom hrobe, ktorý bol vytesal v skale
vo¾ne stal chudobným, aby nás svojou
(Mt 27,5960). Pán Jei zaèal, pokraèochudobou obohatil. Je celkom isté, e
val a zakonèil svoj ivot v chudobe.
nebolo inej cesty k námu obohateniu.
To nebola náhoda, ani nehoda, lebo
Preto sa rozhodol opusti na èas svoju
práve touto svojou chudobou mal obohati
slávu pod¾a slov: Uèinil si ho málo
mnostvo veriacich i celý svet. Pripravil im
mením od anjelov (d 2,7). Aký to
cestu a prístup k Bohu a umonil im zapozostup! On, Stvorite¾, stal sa málièko
ji sa do plnosti Boieho ivota, poehnamením od svojho stvorenia. Ale On zonia a slávy. On, ako to penièné zrno mustúpil ete niie: Ktorý súc v podobe
sel zomrie, aby dal ivot mnostvu nových
Boha, nepovaoval toho za lúpe by
zàn. Keby nebol zomrel, bol by zostal sarovný Bohu, ale sám seba zmaril tým,
motný. Slávny, bohatý  ale sám. On vak
e prijal podobu sluhu a stal sa pomiloval ¾udí a chcel im pomôc, chcel ich
dobný ¾uïom a súc v spôsobe nájobohati. Chcel ich vykúpi a spasi, uèini
dený ako èlovek, poníil sa stanúc sa
ich úèastníkmi Svojho bohatstva.
apríl 1950, èasopis KRESAN, roèník III., èíslo 4.
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Láska sa uspokojí, len keï môe da, obetova sa. Jeho láska bola èistá a tedrá,
ktorú nemohli uhasi mnohé vody súenia.
Ako krásne znejú Jeho slová : Ja som
tie dvere (J 10,9)! Áno, On sa stal
otvorenými dvermi ku vetkému Boiemu
bohatstvu. Skrze neho sme dostali
prístup do tejto milosti, v ktorej stojíme
a chválime sa nádejou slávy Boej
(R 5,2). Pokoj s Bohom! Aký to poklad!
Svet ije v nepokoji, v ktorom sme ili
aj my. Teraz sme zmierení s Bohom, lebo
Pán Jei zaplatil za nae hriechy, keï
sa stal obeou z¾utovania za nás. Èo
viac, obdaroval nás Duchom synovstva,
v ktorom teraz voláme: Abba, Otèe
(R 8,518)! A keï sme synmi, tak aj dedièmi Boími (v.17). Pravda, toto nae
bohatstvo je duchovné a skryté. Preto ho
svet nevidí a nerozumie mu. V jeho oèiach
sme: Ako chudobní, ale mnohých obohacujúci, ako nièoho nemajúci, a predsa vetko v moci majúci (2K 6,10).
Telesný èlovek nechápe duchovné
veci, preto sme aj my nièomu nerozumeli.
Teraz o nás platia slová: ...e ste obohatení vetkým, kadým slovom i kadou známosou (1K 1,5). Pán nám dal
Ducha múdrosti, ktorý nám zjavuje vetko.
Len skrze Toho vieme, ktoré veci sú nám
od
Boha
darované
(1K
2,12).
Z pri¾ahlých verov vidíme, e to nie sú
malé veci. Pán povedal: Z môjho vezme
a bude zvestova vám (J16,14). Vezme
z Boieho nevyèerpate¾ného bohatstva
a dáva nám. To vetko bolo umonené tým,
e ná bohatý Pán sa pre nás stal chudobným. Poníil sa a poloil za nás svoj ivot.
Toto bohatstvo je duchovné, nebeské.
Ktorý
nás
poehnal
kadým
poehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi (Ef 1,3).
Aby sme ho mohli uíva, Pán nás uèinil
duchovnými a nebeskými. Tam je teraz
nae obecenstvo. Mono u skoro tam
budeme prenesení aj my, aby sme tam
boli na veky. Dokia¾ sme v tomto tele,
poznávame toto bohatstvo iba èiastoène.

Keï si nás Pán vezme k sebe, budeme
uvedení do celého Kristovho dedièstva.
Posledné dve kapitoly Zjavenia nám
ukazujú bohatstvo, do ktorého Pán uvedie
svojich. Kto víazí, zdedí vetko (Zj 21,7).
Tam, v tom bohatstve mu budú slúi
a budú vidie Jeho tvár. (Zj 22,34). H¾a, tu
je malý zlomok z toho, èo obsahujú slová:
Pre vás bol schudobnel, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. Preto, keï si
pripomíname Jeho smr, spomíname na
Jeho chudobu, ktorou nás Pán obohatil.
Poznávajme viac túto milos náho Pána
Jeia Krista a budeme mu vïaènejí.
J.S.
Na cestu ivotem,
kalendárna tvrroèenka,
január 1946, XII.roèník, 1.tvrrok

SERIÁL  GOLGOTA
Ono ti rozdrtí hlavu. (1M 3,15)
tyrikrát èítame v evanjeliách, kam bol
Pán Jei odvedený: Keï prili na
miesto zvané Golgota, èo znamená
miesto Lebu (lebka) (Mt 27,33). A viedli
ho na miesto Golgota, èo je preloené
to¾ko ako: Miesto lebu (Mk 15,22).
A keï prili na miesto, zvané Lebka
alebo Umrlèia hlava, tam ho ukriovali... (Lk 23,33). A nesúc svoj krí
vyiel von na miesto, zvané Lebka, ktoré
sa volá hebrejsky Golgota... (J 19,17).
Tak to miesto u svojím názvom naznaèovalo, èo sa na òom odohrá, e tam bude
rozdrtená hlava nepriate¾a. liapnu
porazenému nepriate¾ovi na hrdlo bolo znamením úplného víazstva (Joz 10,24). Na
Golgote rozdrtil Pán hlavu pôvodcovi celej
vzbury proti Bohu, vyradil Satana z jeho
ve¾kého vplyvu na èloveka a sám zaujal
jeho miesto, stal sa Hlavou a uviedol nový
poriadok. Otvorili sa aláre väzòom a nastala sloboda od hriechu, neprávostí a vání.
K tomuto astnému ivotu bol daný základ
na Golgote. Keï Boh ohlasoval hadovi
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jeho koneènú poráku rozdrtením hlavy,
videl na ïalekom obzore miesto, zvané
lebka  Golgotu.
...a poèítaný bol s priestupníkmi...
(Iz 53,12)
Je to iba poníenie Pána Jeia, e Jeho krí stál medzi dvoma krími lotrov? Nie
je to aj Jeho oslávenie? Veï práve tam,
medzi hrienikmi je to pravé a najkrajie
miesto pre Toho, ktorému dal Otec meno
Jei, ktorý priiel, aby zachránil svoj ¾ud
od ich hriechov (Mt 1,21). Za Jeho ivota
reptali Jeho nepriatelia: Priate¾ hrienikov, s hrienikmi je a pije. Na Golgote
vidíme nieèo väèie  Priate¾ hrienikov
zomiera s hrienikmi. A ako to bolo na tróne
kría na zemi, tak je to na otcovskom tróne
v nebi. Cirkev, ktorá obklopuje velebením
Jeho veèný trón, pozostáva zo samých
hrienikov, ktorí dostali milos. Umyli
a zbielili svoje rúcha v Baránkovej krvi
a ospevujú tisíckrát tisícami hlasov Jeho
zabitie a Jeho zmierujúcu krv a s nikdy
nehynúcou vïakou jasajú v blaených
miestach nebies od veènosti k veènosti:
Hoden je Baránok, ten zabitý, vzia moc
a bohatstvo a múdros a silu a èes
a slávu a dobroreèenie (Zj 5,12).

I.N.R.I.
Jei Nazarejský, krá¾ idov bolo
napísané v troch jazykoch na prostrednom kríi na Golgote. Hebrejsky, tak hovorili obyvatelia tej zeme. Táto reè predstavuje náboenstvo. Potom grécky, tak
hovorili vzdelanci vetkých krajín, to bola
medzinárodná reè vedy. A latinsky Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, tak
hovorili okupanti tej zeme. To bola reè politického sveta. Pravdepodobne tým chcel
Pilát vyjadri potupu nenávideným idom,
ktorí to aj vycítili a chceli ju zo seba zhodi.
Ale nemohli. Ten nápis tam musel zosta,
aby bol prvou verejnou proklamáciou
vetkým národom rozsiahlej rímskej ríe,
e Pán Jei je krá¾. U nie je viac
potupou, ale iari ako Boia pravda nad
kríom, e to je Mesiá, ten zas¾úbený
izraelský krá¾, ktorý má pod¾a Boej vôle
vládnu nad ¾udskými srdciami neným
ezlom lásky. Tak si buduje Ukriovaný
krá¾ovstvo, ktoré pretrvá vetky najmocnejie ríe budované krvou a elezom.
Aké sú nepatrné oproti Jeho krá¾ovstvu!
Vôkol kría k¾aèí v duchu zástup, ktorý
nemôe nikto spoèíta, zo vetkých
národov a jazykov a zo vetkých vekov
a ich krá¾om je Pán Jei, Pán Jei sám.

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.
Charles Henry Mackintosh (1820  1896)
marec 1948, èasopis KRESAN, roèník I., èíslo 3.

SLUBA MODLITBY
Medzi Boím a ¾udským popisom ivotopisu je ve¾ký a nápadný rozdiel. V Boom je vyjadrené v mále mnoho,
a v ¾udskom v mnohom málo. Tak napr.
ivotopis jedného starozákonného Boieho mua, ktorý zahàòal dobu 365 rokov,
je vyjadrený v jednej vete. Enoch chodil
s Bohom a nebolo ho, lebo ho vzal

Boh (1M 5,24). Aké struèné a pritom tak
úplné a zrozumite¾né! Ko¾ko kníh by napísali ¾udia o takom ivote! Otázkou je, èi
by povedali viac ako Boh v jednej vete.
Chodi s Bohom, v tom je povedané vetko, èo sa môe o niekom poveda. Niekto
môe káza evanjelium v kadom kraji.
Môe trpie pre Krista. Môe kàmi
laèných, oblieka nahých a navtevova
chorých. Môe èíta, písa a vydáva
knihy. Slovom, môe kona vetko, èo je
v ¾udskej moci a celá jeho èinnos môe
by zhrnutá v tejto krátkej vete: Chodil Ø
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s Bohom. Blahoslavený je ten, o kom
ré veci. Teíme sa z pastierov, ktorí
môe by povedané práve toto. Niekto mônavtevujú bratov a pasú Boie stádo.
e kona vetky tieto veci a nemusí pritom
Nech nás Pán chráni, aby sme si mali
chodi s Bohom. Ba mono ani nevie, èo je
niektorých z¾ahèova. Ve¾mi si ich ceníme.
chodenie s Bohom. Toto je ve¾mi vána
No pritom túime po zápasiacich modliteba hlboká vec, ktorá nás má vies k peníkoch. Bez tých by sme niè nedokázali.
stovaniu skrytého ivota, bez ktorého je
Èlovek bez modlitby, je èlovek bez dui najokázalejia èinnos ako dym.
chovnej vlahy. Kazate¾ bez modlitby je
V Novom Zákone nám je
neuitoèný kazate¾. Pisate¾ bez
takto dojemne predstavený Epa- Èlovek bez modlitby modlitby rozosiela neúèinnú
je èlovek bez
fras. Zmienky o òom sú krátke,
tlaè. Evanjelista bez modlitby
duchovnej vlahy.
ale významné. Vidíme z nich, e
nevykoná mnoho dobrého. NeEpafras bol muom, akých dnes
modliaci sa pastier bude ma
ve¾mi potrebujeme. Jeho práca nebola
málo pastvy pre stádo. Potrebujeme modokázalá a príalivá. Nebola urèená na to,
litebníkov, ktorých komôrky svedèia
aby sa ¾úbila ¾udskému oku, alebo
o zápasiacich modlitbách.
vyvolala ¾udskú pochvalu. Bola to práca
Táto práca v komôrke má ve¾ké predkonaná za zatvorenými dverami komôrky,
nosti tak pre zápasiacich, ako aj pre tých,
azda najcennejia práca. Bez nej by bolo
za ktorých sa koná zápas. Sú to tichí,
vetko ostatné neuitoèné a bezcenné.
nevtieraví pracovníci, ktorí konajú toto
Epafras nám nie je predstavený ako
dielo utiahnutí v prítomnosti Boej. Ako
mocný kazate¾, nadaný spisovate¾ alebo
málo vedeli koloania o milujúcej a horlivej
ve¾ký cestovate¾. Vetky tieto veci sú
práci Epafra. Keby sa o nej nezmienil
cenné na svojom mieste. Duch Svätý nám
Svätý Duch, nevedeli by o nej niè. Mono
nehovorí, eby Epafras konal tieto veci. No
ho niektorí povaovali za málo horlivého
napriek tomu nám ho predstavuje ako
alebo si mysleli, e sa o nich málo stará.
jedineène zaujímavý charakter. Chce nás
Mali ho vidie na kolenách, aby videli
takto vyburcova z duchovnej neteènosti.
ve¾kos jeho súcitnej lásky! Niekto rád cesPredstavuje nám ho ako horlivého modtuje, preto navtevuje bratov. Iný rád píe,
litebníka, ktorý sa nemodlil len za seba, ale
preto skoro s kadou potou posiela niekoaj za iných.
mu listy. Epafras miloval Pánov ¾ud, preto
H¾a, èo hovorí o òom Písmo: Poza nich zápasil na svojich modlitbách.
zdravuje vás Epafras, ktorý je z vás,
Aby stáli dokonalí a úplní v kadej vôli
sluha Krista Jeia, ktorý vdy zápasí
Boej.
za vás na modlitbách, aby ste stáli doPre túto vzácnu prácu nie je treba osokonalí a úplní v kadej vôli Boej. Lebo
bitných darov. Kadý kresan ju môe
mu dávam svedectvo, e má ve¾kú horkona. I ten, ktorý nemôe káza, písa
livos (a mnohú prácu) za vás a za
alebo cestova. Nie je správne hovori
tých, ktorí sú v Laodicei a v Hierapoli
o dare modlitieb, to sú èasto len reènícke
(Kol 4,1213). Taký bol Epafras. Ó, kieby
výrazy a úbohé argumenty, ktoré sa nesme mali stovky jemu podobných bratov
vzahovali na Epafra. Aj my túime po
a sestier! Ïakujeme Bohu za kazate¾ov
takom modlitebnom duchu, ktorý vniká do
slova. Za spisovate¾ov a cestujúcich brapotrieb Cirkvi a zápasí o ne pred trónom
tov. Potrebujeme vak muov modlitieb,
milosti. Tento duch sa osvedèí vo vetkom
ktorí konajú ve¾ké dielo vo svojich
a v kadom èase. Pre túto prácu je vhodkomôrkach ako Epafras. Máme rados
né ráno, obed, veèer, alebo polnoc. Pod
z muov, ktorí stoja verne a káu Krista.
vedením tohto Ducha sa povznáa srdce
Teíme sa z tých, ktorí píu zdravé a dobk trónu milosti v kadý èas. Boia
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prítomnos je zaruèená a Boie ucho
otvorené pre týchto modlitebníkov. On má
rád zápasiacich modlitebníkov a poèuje ich
srdce. Jeho výzva znie: Proste... h¾adajte... klopte... Preto je treba vdycky
sa modli a neustáva. Takýchto On
uisuje: A vetko, za èo by ste prosili,
veriac, vezmete. A jestli sa niekomu
z vás nedostáva múdrosti, nech prosí
od Boha. (Jk 1,5) Tieto slová sú urèené
pre vetky  Boie deti. I najslabie z nich
sa môe modli, bdie, by vypoèuté a ïakova Bohu.
Niè tak neprehåbi ná duchovný záujem
o Boí ¾ud, ako pravidelná modlitba zaò.
Epafras mal ve¾ký záujem o veriacich
v Kolosách, v Laodicei a v Hierapoli. Tento
záujem o nich ho viedol k duchovným modlitbám a tie v òom prehlbovali záujem
o nich. Keï sa za niekoho modlíme, radujeme sa z jeho vzrastu a duchovného
pokroku. Keï sa modlíme za neobrátených, radujeme sa z ich spasenia. Toto
nech nás vedie k tomu, aby sme nasledovali muov ako Epafras, ktorého poctil
Svätý Duch menom sluha Kristov, pre
jeho horlivé modlitby za Boí ¾ud.
No najvyou pohnútkou k pestovaniu
modlitebného ducha je skutoènos, e je to
sluba vykonávaná v súhlase a v obecenstve Kristovho Ducha. Toto je povznáajúca pohnútka. Pán sa horlivo zaujíma o svoj
¾ud a praje si, aby stáli Dokonalí a plní
vo vetkej vôli Boej. Keï sa usilujeme
o to isté, sme v obecenstvo s Ve¾kým
orodovníkom  Duchom Svätým. Aké
slávne je to, e slabé stvorenie je pripustené k modlitbám za veci, ktoré zaujímajú Pána slávy! Tu bol mocný zväzok
Epafrovho ducha s Kristovým, v práci za
jeho bratov v Kolosách.
Nasledujme tento krásny príklad. Uprime svoje oèi na miestny zbor a modlime sa
zaò horlivo. ijeme vo ványch èasoch.
Potrebujeme muov a eny, ktorí by
pomáhali íri evanjelium na svojich
kolenách. Preto túto krátku úvahu konèíme
s modlitbou, aby Pán vzbudil v nás ducha
modlitieb, aký bol v Epafrovi.

KRESAN
George Müller (1805  1898)

január 1912, èasopis ZE SLOV PRAVDY A LÁSKY,
roèník I., èíslo 1.

MODLITBY
Nae modlitby musia sprevádza:
l Úplná odovzdanos a úplná závislos
na zásluhách Pána Jeia Krista, ako
jediného základu pre akúko¾vek
poiadavku a poehnanie, ako aj
èasté uvaovanie o Òom.
l Oddelenie od kadého poznaného
hriechu. Ak trpíme nejakú neprávos
vo svojich srdciach, Pán nás nevypoèuje, pretoe by schva¾oval hriech.
l Viera v Boie Slovo a Jeho zas¾úbenia, potvrdené Jeho prísahou. Kto
neverí Jeho Slovu, uèinil Ho i luhárom
i krivoprísaníkom.
l Ïalej musíme iada v súhlase s Jeho vô¾ou. Nae pohnútky musia by
sväté. Nesmieme chcie Boie dary,
akéko¾vek, nato, aby sme s nimi naloili pod¾a svojej ¾ubovôli. (1J 5,14;
Jk 4,3).
l Snane a vytrvalo prosi, neustáva.
Musíme trpezlivo èaka na Boha
a stá o Boiu vô¾u; h¾aïme, ako trpezlivo oèakáva oráè na úitok zo svojej
práce. (1J 5,14; Lk 18,110).
George Müller, zakladate¾
v Bristole, Ve¾ká Británia.

sirotincov

December 1948, èasopis KRESAN, roèník I., èíslo 12.

VYPOÈUTÁ MODLITBA
Kazate¾a, ktorý cestoval loïou,
poiadali, aby viedol nede¾nú pobonos.
Ochotne vyhovel a kázal na tému Boh
vypoèúva modlitby. Medzi mnohými
poèúval aj jeden neverec. Ten po skonèení
povedal svojmu priate¾ovi: Neverím ani
jednému slovu z toho, èo som poèul.
Popoludní bola pobonos opä. Prili
skoro vetci cestujúci. Pri odchode zo svojej kajuty na pobonos

Ø

B5.qxd

9. 6. 2004

6:40

Page 28

29

KRESAN
si u spomínaný èlovek vzal so sebou dva
pomaranèe. Po ceste si vimol starenku
leiacu na palube. Mala zatvorené oèi a ruky zloené v lone. Vybral pomaranèe, poloil jej do kadej ruky jeden a odiiel.
Keï sa vracal z pobonosti a prechádzal popri starenke, videl, e je pomaranè. Zastavil sa pri nej a opýtal sa jej:
Chutí vám ten pomaranè?
Áno, pane, môj Otec je ku mne ve¾mi
dobrý, odpovedala starenka..
Vá otec? Ten predsa nemôe by ivý!
Chvála Bohu, Ten ete ije, odpovedala
starenka.
 A koho vlastne máte na mysli? pýtal sa
neznámy.
Nu, keï chcete vedie, tak vám to poviem. U nieko¾ko dní mám morskú nemoc.
Dnes sa mi ve¾mi zaiadal pomaranè. Tak
som prosila môjho nebeského Otca, aby mi
jeden poslal. Bola som tak slabá, e som pri
modlitbe zaspala. Keï som sa prebudila,
uvidela som, e mi Boh poslal dva
pomaranèe namiesto jedného, o ktorý som
prosila.
To myslíte váne?! pýtal sa neznámy.
Celkom váne, prisviedèala starenka.
To, èo pred chví¾ou poèul a teraz videl,
staèilo, aby sa jeho nevera rozplynula ako
ranná hmla pod lúèmi slnka. Uveril v Krista
ako svojho Spasite¾a.

Milý èitate¾, u verí v Boieho
Syna, Pána Jeia Krista?
On je pokojom a Svetlom veriacich. Ani vzdelaní ¾udia nemajú tento
pokoj, ak ete neprijali Svetlo sveta Pána Jeia, ktorý vyjavuje Boha,
nesmrte¾nos a cestu pokoja a svätosti. Ani náboní ¾udia, ktorí sa pre
dobré zásady mnohého zriekajú
a môu sa pochváli vysokou morálnosou, nepoznajú toto odpoèinutie,
ak nemajú Krista a v Òom plné
odpustenie svojich hriechov od Boha. Kto nepozná a nemiluje Krista,
nemá ukotvenú duu. ivot tých,
ktorí Ho poznali, má by vyplnený
oèakávaním Kristovho príchodu,
na ktorý sa chystajú ako nevesta
v ústrety svojmu eníchovi. Takto
nosia jarmo a bremeno Pána Jeia
Krista a nachádzajú v Òom odpoèinok svojich duí.

Ø

'&

×

Register uèenia pod¾a autorov  duchovný odkaz
naich vodcov
Mylienkový súhrn poznanej Boej vôle zo vetkých úvah ako podklad
k modlitbám, pokániu a nasledovaniu.

JÁN SIRACKÝ (1894  1973)
Strana 9, Názov èlánku: Kresan, január 1948, èasopis KRESAN, roèník I., èíslo 1.

1. Téma: Kto je kresan

Uèenie Písma o tom, kto je to kresan
l Kresanom sa èlovek nestáva pokrstením. ¼udia, ktorí sú preto kresanmi, e
boli pokrstení, sú matrikoví kresania, ktorí nemajú nijaké vnútorné spojenie
s Kristom alebo kresanstvom. Formálne kresanstvo je ozdoba v ktorej nieto ani
sily ani radosti. Pôvodcom tohto ve¾kého klamstva je satan, Boí a ¾udský
Ø
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nepriate¾. Ten oslepuje oèi ¾udskej mysle, aby sa jej nezablesklo svetlo Kristovho evanjelia, ktoré je mocou Boou na spasenie kadému veriacemu.
Pôvod kresana  kázaním Krista v moci Pán vyvolá v srdci vieru a obrátenie (pokánie),
vyznávanie a nasledovanie, ktoré si vimnú ¾udia a nazvú takého  Kristovec, uèeník
Krista. (Sk 11,26)
Spôsob, akým sa pod¾a Písma ¾udia stávajú kresanmi je mocné kázanie evanjelia
Pána Jeia Krista. Toto je jediný Boí a osvedèený spôsob. (Sk 26,28)
Údel kresana na svete je utrpenie pre jeho spojenie s Kristom. Voèi kresanovi je svet
taký, ako aj voèi Kristovi, pre ktorého nebolo a niet miesta vo svete. Kristus odde¾uje
kresana od sveta a je príèinou nenávisti, pohàdania a prenasledovania zo strany sveta.
Pravé kresanstvo preto nebolo a nie je populárne na svete. (1Pt 4,126)
Kresan je ten, kto sa obrátil a uveril kázaniu evanjelia Pána Jeia Krista, poslúcha
Pána Jeia a kvôli tomu aj trpí. (Sk 11,26; Sk 26,28; 1Pt 4,1216)

Strana 11, Názov èlánku: Na poèiatku, február 1948, èasopis KRESAN, roèník I., èíslo 2.

2. Téma: Význam zostávania v tom, èo bolo na poèiatku Cirkvi
Uèenie Písma o poèiatkoch, príèine straty duchovnej moci, ¾udských náhradách
za dielo Svätého Ducha a Boom spôsobe obnovenia duchovnej radosti a sily
l Písmo uèí o nieko¾kých poèiatkoch. V J 1,1 je reè o neznámom poèiatku, no u vtedy
bolo Slovo, Boh u Boha. Ako Boh, ani Kristus, to Slovo, nemá poèiatok. Èo má poèiatok, má i svoj koniec. Boh je bez poèiatku a bez konca. Preto len On môe poveda:
SOM, KTORÝ SOM. (2M 3,14)
l V 1.knihe Mojiovej je poèiatok Boieho stvorenia. Ono je výrazom Boej moci, lásky
a múdrosti. Svet nevznikol evolúciou alebo náhodou.
l V 1.liste Jána je reè o Kristovom poèiatku na zemi. (1J 1,12) To bol poèiatok zjavenia
veèného ivota telesne. Apotoli sú oèití svedkovia Pána Jeia a patria k tomuto poèiatku. Vetci veriaci sa zapojili vierou do toho, èo bolo na poèiatku.
l Pán zanechal Cirkvi celé uèenie potrebné pre jej vzdelanie, posilu a posvätenie.
l Apotoli uèili slová Pána Jeia, ktoré poèuli od Neho od poèiatku a napomínali veriacich, aby sa od nich neodkláòali a tak zostávali v Synovi aj v Otcovi. (1J 2,24)
l Iba kázaním evanjelia v dôvere v Boiu moc obviòuje Svätý Duch z hriechov a obracia
srdcia k Bohu a tomu, èo bolo od poèiatku.
l Jedine Svätý Duch môe obvini z hriechov a privies k viere a spaseniu.
l Dôkazom obrátenia je Boie spasenie, rados v Kristovi a Jeho veciach.
l Jasný dôkaz zdanlivého obrátenia je neprítomnos Svätého Ducha a preto neschopnos duchovnej radosti z Pána Jeia Krista a Boieho slova.
l Duevný èlovek potrebuje ako zdroj radosti miesto Boieho slova programy pozostávajúce z nacvièených spevov, hudby, recitácií a zábav, ako je to v Amerike a na niektorých miestach aj u nás.
l Svätý Duch, pod¾a slov Pána Jeia, vzdeláva, teí a posilòuje tých, ktorí sa dria toho,
èo bolo na poèiatku.
l Svätý Duch vracia veriacich k prvej viere a láske osvedèeným receptom  návratom
k Pánovi, k jeho slovu a k apotolským príkladom.
Napomenutie
l Ak u vtedy na poèiatku boli náh¾ady a uèenia, pre ktoré bolo nevyhnutné zdôrazni
nutnos zostávania v tom, èo bolo na poèiatku, o èo naliehavejie
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je to dnes! Kde sa vzalo v cirkevnom ivote to¾ko obradov a foriem? Je to výsledok uchy¾ovania sa od toho, èo bolo na poèiatku.
Ak si prestane víma jednotlivec alebo celá spoloènos kresanov to, èo bolo
na poèiatku, stratia duchovnú moc a rados vo Svätom Duchu.
Nerui skryté dielo Svätého Ducha ¾udskou výzvou prihlási sa k obráteniu
zdvihnutím rúk, keï po poèutí evanjelia vedie v srdci usvedèeného o hriechu
k Pánu Jeiovi. Èas ukáe akou biednou náhradou za pôsobenie Svätého Ducha
je takéto ¾udské obrátenie.

Poblúdenie
l Ve¾mi sa mýli ten, kto tvrdí, e i neskôr Pán oznamoval a oznamuje veci, ktoré sú
vraj rovnocenné s uèením apotolov.
l Nahradzova stratu duchovného poehnania duevnými a hmotnými vecami.
Povzbudenie s napomenutím
l Ak sa niektorí z kresanov niekedy vrátili k tomu, èo bolo na poèiatku, výsledok bol vdy
ten, e dosiahli duchovné poehnanie, moc a rados. Toto sa stalo vo ve¾kom v reformácii. Vtedy sa mnohí vrátili spä k Písmu. No zanedlho sa opä odstupovalo od toho,
èo bolo na poèiatku a v dôsledku toho nastala strata radosti a sily.
l Po reformácii nastalo obdobie, v ktorom sa opä zvestovalo èisté evanjelium. Mnohí boli
obvinení zo svojich hriechov, obrátili sa k Bohu a k tomu, èo bolo od poèiatku. No po
nejakom èase sa história zopakovala a mnohí si prestali víma toho, èo bolo na poèiatku a stratili duchovnú moc a rados a zaèali ju nahrádza duevnými a hmotnými
vecami.
l Po obrátení sme mali to¾ko nadenia, radosti a sily, e sme mohli aj rozdáva a dnes
nemáme ani pre seba. Nenariekajme nad nemilým stavom, ale vráme sa k tomu, èo
bolo na poèiatku, k zdroju ivota, svetla, sily a blaenosti a to ihneï, s úprimnosou
a dôkladne a nebudeme zahanbení.
Strana 24, Názov èlánku: Bohatí jeho chudobou, apríl 1950, èasopis KRESAN, roèník III., èíslo 4.

3. Téma: Pán Jei ako zdroj a dvere k duchovnému bohatstvu

Uèenie Písma o Boom bohatstve, darovanom veriacim v Kristovi
l Bohatstvom Boej slávy skrze Ducha veriaci mocnejú na vnútornom èloveku. (Ef 3,16)
l Toto je Kristovo bohatstvo moci a slávy:
¡ Dediè vetkého. (d.1:2)
¡ Vidite¾né i nevidite¾né je stvorené skrze Neho a cie¾om Neho. (Kol 1,16)
¡ Otec miluje Syna a dal vetko do Jeho ruky. (J 3,35)
¡ Boh dal Jemu ako Pánovi vetkého vetku moc na nebi i na zemi. (Mt 28,18).
No ani vetky miesta v Písme nevyjadrujú Pánove bohatstvo, ktoré je a zostane
nepochopite¾né Jeho stvoreniu.
l Je isté, e nebolo inej cesty k námu obohateniu, jedine tá, e On, slávny Mocnár
a Majite¾ neba a zeme, Pán ná a Boh, sa stal naèas dobrovo¾ne chudobným.
l Aký to zostup! On, Stvorite¾, stal sa málièko mením od svojho stvorenia. (d 2,7).
l Ale On zostúpil ete niie: Ktorý súc v podobe Boha, nepovaoval toho za
lúpe by rovný Bohu, ale sám seba zmaril tým, e prijal podobu sluhu a stal
sa podobný ¾uïom a súc v spôsobe nájdený ako èlovek poníil sa, stanúc
sa posluným a po smr, a to po smr kría (F 2,68).
Ø
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Keï priiel Pán na zem, ktorú tie stvoril pre seba, nebolo tu pre Neho miesto (Lk 2,7).
Ba viac, èítame, e Ho svet nepoznal a Jeho vlastní Ho neprijali (J 1,1011). Tak
uvítal svet svojho Stvorite¾a a Spasite¾a.
Neskôr, keï chodil svetom a konal dobre vetkým, musel poveda: Líky majú
svoje skrýe a nebeskí vtáci svoje hniezda, ale Syn èloveka nemá, kde by
hlavu sklonil (Lk 9,58). Ani jedinú dvojdrachmu nevlastnil, aby òou zaplatil daò
(Mt 17,2427). Aká chudoba!
Èím viac sa blíil ku kríu, tým viac sa ukazovala Jeho chudoba. Bol ako èerv
a ako èrepina z rozbitej nádoby! ( 22 a 69)
Ako pri narodení a poèas ivota, tak ani pri smrti niè nevlastnil, ani hrob (Mt 27,5960).
Pán Jei zaèal svoj ivot a zakonèil v chudobe  aby nás svojou chudobou obohatil.
Ak by nezomrel, zostal by samotný. Bohatý, slávny  ale sám (J 12,24).
Láska sa uspokojí, len keï môe da, obetova sa. Jeho láska bola èistá a tedrá,
ktorú nemohli uhasi ani mnohé vody súenia.
Svojou smrou a vzkriesením otvoril dvere viere ku vetkému Boiemu bohatstvu.
(J 10,9; R 5,2; 1K 1,5; Ef 1,3;)
Toto bohatstvo je duchovné, telesnému èloveku cudzie, ale veriacim zjavené
Svätým Duchom (1K 2,12; J 16,14).
Aby sme mohli uíva toto bohatstvo, Pán nás uèinil duchovnými a nebeskými
(d 2,1; F 3,2021).
Dokia¾ sme v tele, poznávame toto bohatstvo iba zèasti. Keï nás Pán vezme k sebe, budeme uvedení do celého Jeho dedièstva (Zj 21,7; Zj 22,34).

FREDERICK BUTCHER (1870  1955)
Strana 18, Názov èlánku: Pod¾a podobenstva èi vzoru, júl 1921, èasopis ZE SLOV PRAVDY A LÁSKY, roèník V., èíslo 6.

1. Téma: Boí vzor budovania Cirkvi

Uèenie Svätého Ducha zo Starého zákona
l Boh sa rozhodol býva uprostred svojho starozákonného ¾udu.
l Boh prikázal Mojiovi stava príbytok pre seba presne pod¾a Boieho vzoru.
Uèenie Pána Jeia Krista
l Ako Cirkev vcelku, tak i miestne zhromadenie je príbytok Boí v Duchu (Ef 2,2022).
l Ako Cirkev vcelku, tak i miestne zhromadenie pozostáva len zo ivých kameòov (1Pt 2,5).
l Pod¾a Boieho vzoru sa má k zhromadeniu pripája len znovuzrodený èlovek.
Pánov vzor pre budovanie Boieho príbytku
l Kázanie evanjelia, pokrstenie (poloenie základu) a uèenie uèeníkov zachováva vetko, èo Pán povedal (kladenie na základ zlato, striebro a drahokamy) (Mt 28,1920).
Pánov spôsob budovania Boieho príbytku v Duchu skrze apotolov
l V Sk 2,42 je opísaný vzor Pánovho spôsobu budovania Boieho domu Svätým
Duchom skrze apotolov.
l Prv, ne sa kto pustí do stavby Boieho domu, je povinný skúma Písma, osvoji
si Boí vzor Cirkvi, Boie pravidlá vydané a zjavené skrze apotolov Pána Jeia
Krista a verne ich napodobòova (1Tes 2,14.16).
Ø
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Znovuzrodení sa majú da pokrsti a by vedení tak, aby tvorili Boí príbytok (2K 6,16).
Jediným Pánom Boieho domu je Boí Syn (d 3,6).
Pán urèuje v Boom dome kadému vetko.
V Boom dome sa niè neriadi pod¾a èloveka, ale vetko pod¾a Boha.
Jediný Správca a Vodca miestneho zhromadenia je Svätý Duch (J 14,26; 15,26;
16,1315).
Kde je Duch Pánov, tam je sloboda (2K 3,17).
V Antiochii bol Svätý Duch neobmedzeným Správcom a Vodcom (Sk 13,14).
Vedenie miestneho zhromadenia je výhradným právom Svätého Ducha (1K 12,11).

Poblúdenia od pravdy
l Tvrdi, e taký vzor, aký mal Moji v Starom zákone, v Cirkvi Pána Jeia Krista
neexistuje, je poblúdením od Boích mylienok.
l Myslie si, e v Cirkvi Pána Jeia Krista si môe kadý robi to, èo povauje pred
Pánom za správne, je proti Boej vôli (Sd 21,25).
Napomenutie a povzbudenie
l Telesná myse¾ so zá¾ubou preberá a vnáa prvky z náboenského sveta do Boieho domu.
l Kto sa chce ¾úbi Pánovi, stavia pod¾a vzoru.

FRANTIEK JÁN KØESINA (1881  1962)
Strana 21, Názov èlánku: Nae siete, apríl 1912, èasopis ZE SLOV PRAVDY A LÁSKY, roèník I., èíslo 4.

1. Téma: Úèinnos svedectva

Napomenutia s povzbudením
l Jediný Boh zachraòuje. My musíme by èisté a pripravené nástroje, ak chceme,
aby nás Boh uchopil, pouil a odmenil (Mt 4,21; Lk 5,2).
l Tvrdi, e mnohí budú zatratení, pretoe niektorí nevykonali to, èo mali, by znamenalo to¾ko, e Boh nevládal splni svoje veèné úmysly.
l Boh má dostatok pohotových rybárov. Ani jedna dua nezahynie pre
nepripravenos niektorého rybára.
l Rybár bez modlitebného ivota, plnenia a zmocòovania Boím slovom je roztrhaná
sie (Lk 5,6).

ADOLF SAPHIR (1831  1891)
Strana 22, Názov èlánku: Dúfajte, ja som, december 1949, èasopis KRESAN, roèník II., èíslo 12.

1. Téma: Pán Jei  Teite¾ pokorných

Uèenie Písma o Boom vzahu k pokornému a skrúenému srdcu
l V celom Písme niet pokarhania pre pokorné srdce.
l Len pokorné srdce poèuje poteujúci a povzbudzujúci pastiersky jemný hlas Pána.
l Pokorné srdce zakúa uzdravujúcu moc neného milosrdenstva Dobrého Pastiera
na svojom zranenom duchu.

Ø
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Boh ustráchané srdcia svojho ¾udu zmocòuje slovom: Nebojte sa!
Boh je Svetlom a Spasením svojmu ¾udu.
Veï Pán je silou náho ivota, koho by sme sa mali strachova?
Keï sa nae oèi odvrátia od Pána, hneï sa nás zmocòuje strach.
Keï cele dúfame v Neho, odpoèívame v uistení: Neboj sa, ja som Hospodin, tvoj
Boh!
Vetci veriaci, aj Abrahám, ktorého viera je nám daná za príklad, potreboval povzbudenie (1M 15,1).
Boh sám k nám hovorí z ¾udských pier a ¾udského srdca Pána Jeia: Neboj sa
malé stádoèko! (Lk 12,32)
Pán neba a zeme kladie svoju prebodnutú ruku na ústa ustraeného uèeníka
a hovorí: Neboj sa! Ja som prvý a posledný! (Zj 1,17)
ivlami vystraeným uèeníkom na rozbúrenom jazere hovorí: Dúfajte, ja som,
nebojte sa! (Mt 14,27)
Zarmúteným uèeníkom hovorí: Dúfajte, ja som premohol svet. (J 16,33)
Preto, e sú to slová Pána vetkého, ivého na veky vekov, nesú útechu,
odstraòujú vetok strach a uvádzajú do bezpeèia Jeho blízkosti a mocnej
lásky.

CHARLES HENRY MACKINTOSH (1820  1896)
Strana 26, Názov èlánku: Sluba modlitby, marec 1948, èasopis KRESAN, roèník I., èíslo 3.

1. Téma: Pán Jei  Teite¾ pokorných

Uèenie Písma o skrytej práci modlitby
l V Starom zákone Boh zhrnul celý ivotopis Enocha do jednej vety  Chodil
s Bohom (1M 5,24). Kto nevie niè o tomto skrytom ivote, tak jeho i najokázalejia
èinnos je hodnotná pred Bohom ako dym.
l Epafras je Enoch Nového zákona. Jeho práca nebola urèená ¾udskému oku,
nebola príalivá, ani okázalá, ani nevyvolávala ¾udskú pochvalu. Konal azda najcennejiu prácu, prácu za zatvorenými dverami komôrky (Mt 6,6).
l Svätý Duch nehovorí ve¾a o vonkajej èinnosti Epafra, ale predstavuje nám jeho
jedineèný charakter zápasiaceho modlitebníka za seba aj iných, ktorým nás burcuje z duchovnej ¾ahostajnosti (Kol 4,1213).
l Èlovek bez modlitby je èlovek bez duchovnej vlahy.
l Epafras miloval Pánov ¾ud, preto za nich zápasil na svojich modlitbách, aby stáli
dokonalí a úplní v kadej vôli Boej. Takýto zápas na modlitbe je najúèinnejia
práca a zbraò lásky.
l Niè tak neprehåbi ná záujem o Boí ¾ud ako pravidelná modlitba za neho.
l Svätý Duch nazýva týchto zápasiacich modlitebníkov sluhami Krista Jeia,
pretoe slúia Boej vôli. (Kol 4,12)
l Je to Pán v nebi, ktorý sa horlivo zaujíma o Svoj ¾ud a praje si, aby stáli dokonalí
a plní v celej Boej vôli. Keï na modlitbách zápasíme o to isté, sme v obecenstve
s ve¾kým Orodovníkom  Svätým Duchom.
l Potrebujeme muov a eny viery, ktorí by upreli oèi na miestny zbor a horlivo sa
modlili za tú istú Pánovu vô¾u dnes tak, ako Epafras na poèiatku Cirkvi.
l Potrebujeme muov a eny viery, ktorí by pomáhali íri evanjelium na kolenách.
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SPRÁVY ZO ZBOROV

Nai osemdesiatnici

¼udovít Hruka z Kresanského zboru Bratislava
Brat Hruka sa narodil 29.februára 1924 v obci Podvysoká, v okrese Èadca.
Len èo trochu vyrástol, musel odís z domu za prácou, aby uivil matku-vdovu
a súrodencov. Vyuèil sa za kováèa a neskôr sa priuèil aj iným remeslám,
najmä elektrotechnike a autoopravárenstvu. Mal nieèo vye dvadsa rokov,
keï sa Boím riadením dostal do zhromadenia v Batizovciach. Kázal tam
vtedy brat tefko. Dodnes rád spomína ako ho Svätý Duch obviòoval
o hriechu, keï stál za dverami, poèúval a divil sa, odkia¾ ho ten kazate¾ pozná
a kto to tu na neho vetko narozprával. Zves evanjelia ho nato¾ko oslovila,
e bez váhania vstúpil dnu a po skonèení kázania sklonil kolená k modlitbe
pokánia a prijatia Pána Jeia ako svojho osobného Spasite¾a a Pána.
V roku 1949 sa natrvalo presahoval do Bratislavy. Oenil sa so sestrou
Emíliou Zániovou, s ktorou má troch synov. Milovaná manelka odila pred nieko¾kými rokmi
do nebeského domova.
Brat ¼udovít Hruka, kým mu to dovo¾ovalo zdravie, horlivo kázal Boie slovo neveriacim
i veriacim a to prosto a smelo. Navtevoval miestne zhromadenia veriacich na Slovensku
i Morave. Nikdy sa za svojho Spasite¾a a evanjelium nehanbil.
Po odchode manelky preíva brat Hruka skúku vernosti ako vdovec, odkázaný na Boiu
starostlivos, pretoe najmä nohy ho akosi neposlúchajú. eláme mu mnoho Boieho poteenia a obnovovania síl v príprave na stretnutie sa s drahým Pánom.

Ján Javorník z Kresanského zboru Devínska Nová Ves
Brat Ján Javorník sa svojej osemdesiatky doil 24.apríla 2004. Na svoj beh
viery si spomína takto:
Narodil som sa v malej dedinke Sebedín, pri Zvolene. Mamièka, veriaca
v Pána Jeia, sa vydala druhý raz ako vdova za pána Javorníka. Okrem mòa
vychovávala aj mojich starích, nevlastných súrodencov Juraja a Martina
Ostroluckých. V siedmich rokoch som stratil otca. Rodina sa presahovala do
Banskej Bystrice, kde som sa ako jedenásroèný chlapec obrátil k Pánu Jeiovi
na svedectvo brata Gyõriho. Moji starí bratia sa poenili, starí Juraj sa
presahoval do Kmeoviec v blízkosti Levíc a ja s mamièkou spolu s ním. Mladí
brat Martin sa prienil do Batizoviec a neskôr sa s rodinou presahoval do Nitry.
V Kmeovciach, emberovciach a v Batizovciach som preíval krásnu
mlados a duchovne som rástol. Priiel èas, aby som sa oenil. Pán nám s manelkou Annou
poehnal troch synov a jednu dcéru. To sme u bývali v Nitre, keï Pán povolal k sebe moju
manelku v mladom veku 28 rokov. Pán sa o nás vak predivne postaral. Dal mi druhú manelku,
tie Anièku. S òou sme mali ete dvoch synov.
Podstatnú èas ivota sme preili v Nitre. Pán ma povolal do sluby aj ako zástupcu
Kresanských zborov pred úradmi, ktorú som vykonával takmer desa rokov. Niekedy to bolo
ve¾mi aké. Takzvaná totalita bola ve¾mi nepríjemná, ale Pán sa preukázal ako verný. Vdy
pomohol zachova vieru a posilòoval ma v slube slovom i akoko¾vek inak.
Z Nitry sme sa nedávno presahovali k najmladiemu synovi do Bratislavy  Devínskej Novej
Vsi. Odtia¾to sa chystám u iba na sahovanie do nebeského domova...
eláme milému bratovi Javorníkovi ete mnoho Boieho poehnania v kruhu svojej rodiny
i v kruhu vykúpených, v Devínskej Novej Vsi a aj vade, kam ho Pán vo svojej slube bude posiela.
Kieby sa mu ten jeho úsmev z tváre nepominul ani v rokoch, o ktorých mnohí okolo hovoria, e u
nieto v nich zá¾uby. Nech je Pán oslávený z jeho práce a diela, ktoré koná s láskou a vernosou.

È

Na tejto strane budeme uverejòova správy zo vetkých zborov.
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Lebo tak Bôh miloval svet,
e Syna svojho jednorodeného dal,
aby kadý kto verí v Neho nezahynul,
ale mal ivot veèný.
(Ján 3, 16)

Srdeène pozývame k Boiemu slovu kázanému
kadú nede¾u od 15,00  16,00 hod. a v stredu od 18,30  19,30 hod.
v zborovom dome Kresanského zboru v Bratislave na Tehelnej 22.

ODPORÚÈAME
Víra a spasení Ján Ostrolucký
Jasné slová viery o èloveku, hriechu, viere, prejavoch viery,
spasení (ako súhrnu odpustenia, ospravedlnenia, zmierenia, vykúpenia, znovuzrodenia, synovstva, posvätenia),
o vyvolení, istote spasenia, spasení v kadodennom ivote,
odpadnutí v posledných èasoch a o budúcom spasení.
Autor je dlhoroèný duchovný uèite¾ vo viere a pravde. Pôsobí
v Èeskej republike, v Kresanskom zbore Ostrava-Kunèièky.
Rozsah: 399 strán. Knihu si mono objedna na adrese
redakcie èasopisu Kresan.
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