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ÚVOD
Ukriovaný Kristus,
Boia Múdros pre celý svet
Milí èitatelia, aj v nadchádzajúcom
roku 2005 budeme potrebova pre
svoj ivot múdros. Veï ako by sme sa
mohli bez nej správne rozhodova,
urèova poradie hodnôt, posudzova
èo je správne, radi, pracova, riadi,
proste bez múdrosti by bol ná ivot
plný bezradnosti a zmätkov.
No jestvuje aj duchovná
múdros, ktorú nám daroval ná Boh. Pán Jei Kristus je Boia
Múdros. Táto je vyia
a dôleitejia, pretoe
s Ním vchádza do srdca èloveka veèný ivot.
Kým nezostúpil z neba
na svet, nikto nepoznal Boiu múdros.
Keï Boh poslal svojho Syna na svet,
¾uïom sa odkryla Boia múdros. A s tým
aj zodpovednos za jej nadobudnutie
alebo neprijatie. Zaèiatok je múdros;
nadobudni múdrosti a za vetko svoje
imanie nadobudni rozumnosti. Tak
radí alamún svojim synom v Biblii,
v knihe Príslovia. Èo lepie by sme si
mohli pria na zaèiatku nového roku, ako
nadobudnutie Boej múdrosti, Pána
Jeia Krista. Pán Boh sám sa nám prihovára: Blahoslavený èlovek, ktorý
naiel múdros a èlovek, ktorý nadobudol umnosti. (Pr 3,13) Kým ije èlovek bez Pána Jeia v srdci, nemá Múdros, chýba mu zmysel ivota, dôvod, pre
ktorý sa narodil. Kto prijal Pána Jeia,
nadobudol do srdca Boiu Múdros.
Milý èitatelia, z celej due Vám prajem, aby ste v novom roku prijali Pána
Jeia Krista. Toto je Boia múdros:
Verné je to slovo a hodno kadého
prijatia, e Kristus Jei priiel na svet

spasi hrienikov, z ktorých prvý som
ja. (1Tm 1,15) To je duchovná múdros,
ktorou sa nadobúda spasenie zo svojich
hriechov. Pán Jei zomrel za nae
hriechy. Bol ukriovaný, dal sám seba
na výmenu za vetkých. Aj za Vás, za
kadého osobne a osobitne. Jeho smr je
uskutoènená Boia odplata za hriechy
kadého èloveka. Toto je Boia múdros,
milosrdenstvo a milos k hrienikom prejavená Pánom Jeiom, Boím Synom
tak, e keï sme boli ete hrieni, zomrel
za nás. Dal sám seba! Tak dokazuje
svoju lásku voèi hrienikom. Môe kto
neveri v lásku Pána Jeia? Milí èitatelia, ste hrienikmi? Tak za Vás zomrel.
Ste pred svätým Bohom hrieni? Kto by
sa odváil prehlási spravodlivému Sudcovi Bohu, e nepozná hriech, keï ho
usvedèuje vlastné svedomie. Áno, pravdivo nás súdi Boh, keï povedal: Niet
spravodlivého ani jedného, niet toho,
kto by èinil dobro, niet ani jedného.
(R 3,10-12) Vetci zhreili a zahynú, kadý pre vlastné hriechy. Ale kadý, kto sa
pokorí pred Bohom a príde ako hrienik k Pánu Jeiovi, dostáva pre Jeho
smr ako dar od Boha odpustenie hriechov a veèný ivot vierou v Pána Jeia
Krista. Lebo odplatou za hriech je
smr, ale darom Boím, daným z milosti, je veèný ivot v Kristu Jeiovi,
naom Pánovi. (R 6,23) Pán Jei
pris¾úbil: Ameò, ameò vám hovorím,
kadý kto èuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má veèný ivot
a nepríde na súd, ale preiel zo smrti
do ivota. (J 5,24)
Milí èitatelia, ukriovaný Kristus je
Boia múdros, ktorou Vás Boh zachraòuje od veèného trápenia. Vzkriesený
Kristus, je Boia spravodlivos kadému,
kto verí v Neho. Pán Jei, Boia Múdros,
váne napomína: Ten ,kto hreí proti
mne, pácha ukrutnos na svojej dui;
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vetci, ktorí ma nenávidia, milujú smr.
Ja milujem tých, ktorí ma milujú, a tí,
ktorí ma skoro a usilovne h¾adajú,
nachádzajú ma. Bohatstvo a sláva je
u mòa trvalé imanie a spravodlivos.
Blahoslavený èlovek, ktorý ma poèú-

Kliatba hriechu
Jedného dòa boli turisti pri Niagarských
vodopádoch svedkami dojemného prípadu. Na vlnách mohutnej rieky, ktorá sa
tíko valí k mohutným vodopádom, uvideli ako voda unáa obrovského supa, ktorý
sedel na nejakej màtvole. Sup mával mohutnými krídlami a alostne kriekal.
Chcel sa odpúta od màtvoly, ale nemohol. Keï sa priblíil k vodopádom, jeho
krekot bol ete prenikavejí. To mu vak
nepomohlo, lebo o chví¾u sa zrútil i so svojou korisou do spenených vôd a zahynul.
Èo bola príèina tragédie mohutného
vtáka? Ïaleko pred vodopádmi uvidel
vo vode màtvolu vola. Ihneï zlietol na òu,
do màtveho tela zaboril pazúry a zaèal sa
hosti. Neprekáala mu v tom ani mrazivá zima. No keï u mal dos a chcel vzlietnu, nemohol sa odpúta od svojej koristi,
pretoe mu pazúry primrzli v tele koristi.
Znovu a znovu sa pokúal vzlietnu  ale
márne. Tak sa dostal a k vodopádom.
Za svoje labuníctvo zaplatil ivotom.

va...Lebo ten, kto ma nájde, nájde ivot
a dosiahne priazne od Hospodina.
(Pr 8,36.17.18.34.35)
To Vám, milí èitatelia, elá redakcia
èasopisu Kresan z celého srdca,
v nastupujúcom roku 2005.

Aký to smutný obraz mnohých hrienikov! Pripojili sa k hriechu a uívajú.
Niekto v opilstve, iný v cudzolostve,
ïalí v zlodejstve a zase iný v ctibanosti... Kadý taký èlovek s rozkoou poíva svoj hriech a nemyslí na
koniec. Neuvedomuje si, e èas ho unáa
i s jeho korisou do mora veènosti, do
veènej záhuby. Mnohí sa drali tak dlho
svojich hriechov, e sa u od nich nemohli odpúta. Tak dlho uívali hriechy,
e v nich aj zomreli. Preto pozor! Nech
opustí bezboný svoju cestu a ne¾achetný èlovek svoje mylienky
a nech sa navráti k Hospodinovi
a z¾utuje sa nad ním, a k námu Bohu,
lebo je hojný odpusti... (Iz 55,7)

A 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.

Josef Kurz

Kresan, roèník III.,
apríl 1950, èíslo 4.

PRAVDA A LÁSKA
Pravda je najdôleitejia vec Boieho slova.

U múdry Pascal povedal, e vzájomná
povinnos medzi Bohom a èlovekom je
nasledovná: ¼udia sú povinní Bohu prija
náboenstvo, ktoré im zosiela a Boh je
povinný ¾uïom neuvádza ich do bludu. V týchto slovách je vetko podstatné, èo sa týka Boieho zjavenia a náho
pomeru k nemu.
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Boh dáva èloveku pravdivé poznanie.
Èi u jeho slovo osvet¾uje Boie skutky
v minulosti, aby tak spôsobilo nau vieru,
èi vtedy, keï nám ukazuje, èo my samotní máme robi v prítomnosti, aby sme tak
dokázali Bohu svoju poslunos a lásku,
alebo keï nám ukazuje, èo Boh pre nás
ete uèiní v budúcnosti, aby sme sa mohli
tei v nádeji  vdy je Jeho slovo skrznaskrz pravdivé. Nikdy neuvádza èloveka
do omylu, èi vzh¾adom k minulosti,
prítomnosti, alebo budúcnosti.
Boh nikdy a v nijakom prípade nemôe klama, pretoe
je láska a Láska neklame. Ako
sú slneèné lúèe priamym výrazom podstaty slnka, tak sú lúèe Boej pravdy priamym výrazom toho, e
Boh je slnko lásky. Pravda nie je niè iné
ako láska premenená na svetlo zjavenia.
A pretoe Boh je láska vo svojej podstate, a to láska dokonalá, zvrchovaná,
absolútna, je aj Boie slovo pravda a to
pravda dokonalá, zvrchovaná, absolútna.
Ak je to tak, èlovek má jednu povinnos oproti Bohu, a to veri Boiemu slovu, kona ho, tei sa ním, jedným slovom,
prijíma ho ako pravdu. Ak to robí, tak tým
vydáva svedectvo, e Boh je pravdivý,
pretoe je láska. Ak tak nekoná, vydáva
tým svedectvo, e povauje Boha za luhára, ktorý klame a podvádza, pretoe nemá lásku. Jestvuje hroznejí hriech ako
robi takto Boha luhárom? A tak kadá
viera v pravdu Boieho slova vyrastá
z viery, e Boh je láska, a kadá nevera
i nedôvera v pravdu Boieho slova vyrastajú z presvedèenia, e Boh nie je láska.
Tak to bolo hneï od poèiatku. Had vzbudil
v prvom èloveku pochybnos o pravdivosti Boieho slova tým, e Boha samého
postavil do zlého svetla ako tyrana, ktorý
nepraje èlovekovi najvyiu blaenos.
Dokáeme si predstavi håbku zranenia
a uráky, ktorú tak pôsobíme láskavému
srdcu Boha, svojou nedôverou? Ako asi
trpelo srdce Pánovo, keï musel poèu od
svojich uèeníkov na rozbúrenom mori

5
výèitku z úzkosti: Pane, èi nedbá, e
hynieme? Práve tak trpí i dnes, pretoe
kadá naa nedôvera, úzkos, staros
a inakí nepokoj spochybòujú Jeho lásku
oproti nám.
Boh miluje hrienika, preto mu otvorene hovorí pravdu o tom, v akom vánom stave sa nachádza. Niè nezakrýva.
Ukazuje hrienikovi, e z jeho srdca pochádzajú zlé mylienky, cudzolostvá,
vrady, závis, nevraivos, pýcha,
bláznovstvo a vôbec vetko, èo
pokvròuje. Ukazuje mu, e
jeho vlastná spravodlivos je
len ohyzdné rúcho. Ukazuje
mu, e sa sám nemôe spasi,
e spasenie je dielo a dar úplne nezaslúenej Boej milosti. A neiada od
èloveka niè iné, len aby prijal túto pravdu
a bezpodmieneène sa jej podriadil, pretoe jedine pravda ho môe spasi, to
znamená privies do styku s Boou láskou, pretoe Boiu lásku mono dosiahnu iba skrz pravdu, tak ako slneèného
svetla a tepla mono dosiahnu iba
prostredníctvom lúèov.
A tak, ako Boh hovorí pravdu len preto, e miluje, tak i tí, ktorí sa z Boha narodili, milujú svojich blínych, preto im
hovoria pravdu. A hovoria ju tak, ako je
obsiahnutá v Boom slove, v evanjeliu
Boej milosti, aby boli hrienici zdrtení
poznaním svojej biedy a stavu zahynutia,
pretoe iba tak je nádej, e budú h¾ada
Boiu milos. Niektorí moderní evanjelisti
nedokáu zvestova evanjelium tak, aby
hrienici poznali túto naliehavú nutnos
spasenia. Cesta do neba sa im robí èo
najzábavnejou, miesto toho, aby boli vedení k hlbokému poznaniu svojej stratenosti. Pri takom kázaní evanjelia má
dojem, akoby sa tým ¾uïom stále len zdôrazòovalo: Keby vám horela strecha nad
hlavou, èo by ste urobili? Urèite by ste
vyli z domu. Nu, urobte tak! Je to celkom ¾ahké, jednoduché a priamo zábavné. Vetko pôjde úplne hravo. Budete
spasení, ani sa nenazdáte. Ak ale chceme

blok 3.qxd

7.3.2005

19:40

Page 6

6

KRESAN

dosiahnu pravý úèinok, musíme ¾uïom
naliehavo ukáza, e im tá strecha skutoène horí nad hlavou, e vetky východy
sú zatarasené horiacimi troskami, e oni
samotní sú obklopení morom plameòov,
e riziko veèného zahynutia sa vznáa
nad nimi ako neodvolate¾né mene mene
tekel a e im zostáva u len jediný prostriedok záchrany: úzkostlivé lkanie k tomu, ktorý nadprirodzeným zásahom svojej vemohúcej lásky ich môe vytrhnú
ete aj z tohto huèiaceho hrobu ohòa
a dymu. Kto nedokáe ¾uïom takto poda
evanjelium, ten im nezvestuje plnú pravdu. Preèo? Snáï preto, e jeho srdce
samotné nie je v dokonalom súlade s láskyplným Boím srdcom, pretoe v tej
miere, v akej sme v súlade s Boou láskou, v tej sme aj v súlade s jeho pravdou.
Pravda je vdy výrazom lásky. Len
vtedy, ak ¾udí milujeme, dokáeme im
prinies pravdu  naliehavé a verné popísanie ich situácie. Jóbovi priatelia nemali
dos lásky k Jóbovi. Preto mu nemohli
prinies pravdu. Ich slová boli síce krásnym vystihnutím rôznych duchovných
skutoèností, ale nie práve tých, ktoré sa
týkalo Jóba a ktoré Jób potreboval. A pravda, ktorá nezapadá do situácie, je nieèo
úplne neuitoèné. Je to ako obväz na zdravú ruku. Ako lampa pod vedrom a niekedy i ako so¾ v oèiach: púha negatívna
kritika bez tvorivej sily. Najèastejie je to

zvuèiaca meï a rinèiaci zvon  púhy
zvuk, nieèo, èo nemá v sebe ivot.
Pravda bez lásky  slovo bez ivota.
Ale tie láska bez pravdy nemá význam ani hlbie opodstatnenie. Keï sa
apotol Pavol pod¾a rady Jakoba podvolil
obradom, o ktorých vedel, e v období
evanjelia Boej milosti u nemajú iadny
význam, urobil tak z lásky k idokresanom. Chcel sa vyhnú zbytoèným debatám, nechcel z nijakého dôvodu prís
do konfliktu s ich konzervatívnymi názormi. Nemiloval márne hádky, rozpory,
rozbroje. Bol muom plným mieru, preto
h¾adal zmier a cesty zmierenia. Vzácna
vec! Lene robi to na úèet pravdy je
viac ako pochybné. Ako vieme, neposlúil
Pavol dobrej veci. Tým nepokojom sa nevyhol: naopak, celý Jeruzalem sa pre tú
vec pobúril. A k tomu vetkému neposlúil pravde a ani láske, pretoe láska
bez pravdy u nie je láska, ale nieèo moc
¾udské: je to buï príliný oh¾ad na ¾udí,
alebo zbytoèná ústupèivos, alebo márny
kompromis, alebo vetko toto súèasne,
jedným slovom: slabos.
Kie je nám toto vetko vdy jasné,
aby sme sa v pocite úplnej vlastnej bezmocnosti a neschopnosti vinuli vdy
bliie k Tomu, ktorý je dokonalá láska
a ktorého slovo je dokonalá pravda, tak
aby sme i my dokázali vdy pravdu hovori v láske na chválu slávy Jeho milosti.

Register uèenia
l
l
l

l
l

l

Boh dáva èloveku pravdivé poznanie.
Boh nikdy a v nijakom prípade nemôe klama, pretoe je láska a Láska neklame.
Kadá viera v pravdu Boieho slova vyrastá z viery, e Boh je láska, a kadá
nevera i nedôvera v pravdu Boieho slova vyrastajú z presvedèenia, e Boh
nie je láska.
Boh hovorí pravdu len preto, e miluje.
Jedine pravda môe spasi hrienika, to znamená privies ho do styku s Boou
láskou, pretoe Boiu lásku mono dosiahnu iba skrz pravdu.
Niektorí moderní evanjelisti nedokáu zvestova evanjelium tak, aby hrienici
poznali naliehavú nutnos spasenia, preto, e ich srdce nie je v dokonalom
súlade s láskyplným Boím srdcom. Cestu do neba robia èo najzábavnejou,
miesto toho, aby viedli hrienikov k hlbokému poznaniu vlastnej stratenosti.
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Pravda, ktorá nezapadá do situácie, je nieèo úplne neuitoèné. Je ako obväz
na zdravú ruku. Takú hovorili Jóbovi jeho priatelia.
Pravda bez lásky  slovo bez ivota.
Láska bez pravdy u nie je láska, ale nieèo moc ¾udské: je to buï príliný oh¾ad
na ¾udí, alebo zbytoèná ústupèivos, alebo márny kompromis, alebo vetko toto
súèasne, jedným slovom: slabos.

Michal Sadloò
(1871  1944)

EVANJELISTA
(Dokonèenie
z minulého èísla)

Zvolenská upa
Pokraèoval som s chuou v zaèatej práci.
Na rade bola Zvolenská upa. Tam bola
úplná duchovná temnota. Ete sa tu
nezvestovalo evanjelium a naiel som
tam ¾ud, ktorý chodil vo tme a býval
v tôni smrti. (Iz 9,2) Zaèal som vo Zvolene obvyklým spôsobom. Roziroval
som Boie Slovo a Pán otváral nairoko
dvere viery. Poèas dòa som chodil od
dverí ku dverám a veèer som sa stretával
po domácnostiach s tými, v ktorých Pán
vzbudil záujem o Boie veci. Tak to ilo
dlhí èas. Mnoho duí bolo zobudených
z hrieneho sna a h¾adali Pána Jeia.
Niektorým sa dal aj nájs a nastala ve¾ká
rados.
Zakrátko sa to vak roznieslo po
meste a nepriate¾ ¾udských duí sa ozval.
Pán farár poiadal miestneho kapitána,
aby zakázal a rozohnal to sektárstvo íriace sa po domácnostiach. Prili po mòa
policajti a predviedli ma na Mestský dom
pred kapitána. Volal sa Krá¾ a u bol dos
starý. Spýtal sa ma: Èo tu robíte?  Rozirujem Boie Slovo, Biblie a Nové
Zákony, aby sa ¾udia obrátili k Pánovi
Jeiovi a boli spasení.  Èo? Ukáte!
Vzal Biblie, prehliadal si ich a potom
povedal: Kto vás tým poveril?  Pán
Jei ma poslal a ja Ho poslúcham. Kapitán si ma poh¾adom premeral a odpovedal: Vy nie ste k tomu súci, na to sú iní.
Dajte si poveda. Nechcem vám robi

akosti. Preto opakujem, najbliím vlakom odídete zo Zvolena! Na to som odpovedal: V Písme stojí, e kadá dua
nech je poddaná vrchnosti. Preto sa podriadim a odídem. Keï som priiel domov
do Martina a opísal manelke, èo sa mi
prihodilo, zostal som zronený a bezradný, preèo to Pán dopustil. Pýtal som sa
v modlitbe èo mám robi, èi mám ís inde.
Nieko¾ko dní som sa tak modlil a èakal.
ako som opúal v mysli Zvolen a ¾udí,
s ktorými som preil to¾ko krásneho pri
Boom Slove. A bol to len zaèiatok práce
vo Zvolene. O nieko¾ko dní som prijal pokyn svojho Pána pokraèova v práci vo
Zvolene zo slov adresovaných apotolovi
Pavlovi: Neboj sa, ale hovor a nemlè;
lebo ja som s tebou a nikto nesiahne
na teba, aby ti zle urobil, pretoe mám
mnoho ¾udu v tomto meste. (Sk 18,9-10)
Poslúchol som. Vrátil som sa a s ve¾kou
opatrnosou som opä vyh¾adával due.
A veèer sme sa v malom krúku stretávali k Boiemu Slovu. Pán poehnal toto
dielo. Keï sa niektoré due obrátili k Pánovi Jeiovi, nastala ve¾ká rados. Tak to
pokraèovalo kadý deò. Zvlátne bolo to,
e hoci stále viac ¾udí prichádzalo poèúva Boie Slovo, miestny kapitán ma
(zrejme na Pánov rozkaz) nechal na pokoji a ja som bol Pánovi vïaèný.
Boie Slovo sa írilo aj do susedných
obcí. Najmä do Lieskovca a Môovej.
Z Môovej raz priiel do Zvolena istý mu
kupova na jarmok èiapku. Keï sa pri
mne zastavil, ponúkol som mu Bibliu, on
si ju obzrel a kúpil. Na èiapku mu nezostalo a tak miesto nej priiel domov
s Bibliou. ena sa mu smiala, e teraz môe miesto èiapky nosi Bibliu. Jeho vak
zaujalo Boie Slovo a usilovne ho èítal.
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Pil z neho ako smädný vodu. Poèul o veriacich vo Zvolene a priiel. Ich svedectvo
naòho ve¾mi pôsobilo. Spoznal vlastnú
stratenos a h¾adal Pána Jeia. Pán
Jei sa mu dal nájs a zachránil ho pred
veèným zahynutím. Stal sa svedkom Pána Jeia v Môovej o tom, aké ve¾ké veci
mu vykonal Pán. Aj v Lieskovci nala táto
radostná zves v srdciach nieko¾kých ¾udí dobrú pôdu. Prijali Boie Slovo, ktoré
v nich donieslo úitok, veèný ivot.
V Juhoslávii (r.1909)
V tomto èase som sa dozvedel o prebudení v juhoslovanskej oblasti Báèka,
v obci Petrovec. Bolo by vraj dobré, aby
som sa tam iel pozrie a ak sa dá,
poslúil Boím Slovom. A Pán mi to
umonil. Tak som sa pred Turíènymi sviatkami dostal do Petrovca a pobudol tam
týdeò. Spä som sa vracal vo ve¾kej radosti z obrátenia nieko¾kých duí k Pánovi Jeiovi. Na druhej a tretej ceste
som mohol navtívi u viac obcí. S radosou ma sprevádzal brat Cinkotský
a zaviedol ma a do Srienu, Lugu, idu...atï. Tam vade Pán otváral dvere
viery, za èo sme Ho chválili.
Rast veriacich vo Zvolene
Aj v èase návtev Juhoslávie som neustále myslel na Zvolen. Rozsiate slovo
rástlo a vzmáhalo sa vo veriacich. Veriaci
sa vzdelávali v duchovný dom, sväté
kòastvo k obetovaniu duchovných obetí vzácnych Bohu skrze Jeia Krista
(1Pt 2,5). Tak milostivo sa sklonil Boh
k ¾udu, ktorý úpel v otroctve hriechu
a poslal sluobníka s radostnou zvesou
evanjelia, aby mohli vzýva meno Pánovo. Lebo veï  ako by Ho mohli vzýva
bez toho, aby v Neho verili? A ako by
mohli uveri, ak by o Òom nepoèuli?
A ako by mohli poèu bez kazate¾a? A zase, ako by mohol kto káza bez toho,
aby ho Pán neposlal? (R10,14-15) Týmito mylienkami bolo zaujaté moje srdce
na ceste zo Zvolena do Lieskovca. Boí

KRESAN
Duch ma mocne povzbudzoval a plnil
túbou po spasení ete mnohých duí.
Zastal som, rozhliadol som sa po krajine
a zaèal sa modli k Bohu, aby urobil tak,
ako raz s¾úbil Abrahámovi: Noe pozdvihni svoje oèi a vidz, od miesta na
ktorom si na sever a na juh, na východ
a na západ k moru; lebo celú tú zem,
ktorú vidí, dám tebe a tvojmu semenu
a na veky. A uèiním to, e bude tvojho
semena ako prachu zeme, take, ak by
niekto mohol spoèíta prach zeme,
spoèíta i tvoje semeno. Vstaò, prejdi
sa po zemi, po jej dåke a po jej írke, lebo tebe ju dám. (1M 13,14-17)
V mojom srdci zavládlo akési utíenie
a upokojenie mysle: Ver a dúfaj, u Boha je vetko moné! Splnenie som nevidel ihneï, ale usilovnou prácou a trpezlivým oèakávaním sa ono pomaly ukazovalo. Ako keï ro¾ník zaseje osivo do
zeme a trpezlivo èaká, kým vzíde a vzrastie. Pán mi dával pomaly u vidie výsledok práce. Ïakoval som za vetky due,
rozosiate po celom Slovensku. Pomý¾al
som na nae prvé spoloèné stretnutie.
Modlil som sa a Pán ma vypoèul.
Prvá malá konferencia  1911
Medzi vianoènými sviatkami a Novým
rokom 1911 sme sa zili nieko¾kí veriaci
na malej konferencii  zo Spia traja bratia, zo Zvolenskej upy tyria, z Kremnice
dvaja, z Bratislavy dvaja, z Prahy jeden
a z Turca viacerí. Cie¾ konferencie bol splnený. Nielene sme sa bliie spoznali, ale
Boím Slovom z 1Pt 2,1-6 upevnili vo viere,
pouèili a naplnili sme sa radosou. Bolo to
potrebné pre ïalí ivot zvestovania cností
Pána Jeia, ktorý si nás zamiloval a umyl
svojou krvou od naich hriechov a povolal
zo tmy do svojho predivného svetla.
Máj 1912  z Martina
do Banskej Bystrice
Na Pánov pokyn som sa presahoval v máji 1912 do Banskej Bystrice, kde mi môj
priate¾ ponúkol byt. Vyadovala si to práca,
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ktorú zaèal Boh pôsobením Svätého
Ducha. Tak nastal èas sahovania z Martina do Banskej Bystrice vo Zvolenskej
upe. Pán mi milostivo pomáhal. I tu dal
milos, e sa mohli k Nemu obráti niektoré due. Dobrou pomocou mi v tom bol
milý brat Gyõri, ktorý sa vemone staral
o to, aby sa Pánovo dielo èo najviac rozírilo. Nech mu odplatí Pán. Z Banskej
Bystrice som vychádzal na rôzne strany.
Hore Pohroním, smerom na Luèenec,
Krupinu, Levice, Kremnicu, Turiec i Handlovú. Vo Zvolene sa Pánovo dielo vzmáhalo. Bratia a sestry zo Zvolena a okolia
sa zaèali schádza v Pánovom mene k lámaniu chleba, k pamiatke vykúpenia, aby
spoloène ïakovali Pánu Bohu za také ve¾ké a veèné vykúpenie prostredníctvom
krvi bezvadného a nepokvrneného Baránka Jeia Krista (1Pt 1,18-19).

duu nemôe. Takto úprimne a priamo
povedala to isté aj svojmu muovi, keï
sa vrátila domov. Ten, zaskoèený, nevedel, èo má spravi. Nezabil ju, ale jej
vynadal tými najhorími slovami. Boh
mu viac nedovolil.

Konferencia v Banskej Bystrici
28. 30.12. 1913
Po dvoch rokoch sme mali opä konferenciu, ale u v Banskej Bystrici. Predmetom bolo vedenie Svätým Duchom
(Ef 4,30). Zilo sa nás 50. Priiel aj z Budapeti brat Ján Peti. Pán nás ve¾mi
obivil Duchom Svätým skrze Boie
Slovo. Rozili sme sa plní radosti.
V obci Môová zvlá pôsobilo Boie
Slovo. Spomínam si na jednu enièku.
Prila k nám do Banskej Bystrice z Môovej s neobyèajnou prosbou: Mu sa mi
vyhráa, e ma zabije sekerou, ak neprestanem chodi medzi tých veriacich.
Tak som prila k vám, aby som sa predtým obrátila k Pánovi Jeiovi a potom
nech ma zabije. Prosím, pomôte mi
v tom, poraïte. Otvoril som Bibliu a èítal:
To je vô¾a toho, ktorý ma poslal,
Otcova, aby kadý, kto vidí Syna a verí
v Neho, mal ivot veèný. (J 6,40; 3,16)
Tá ena sa chopila Pánových slov, uverila a radovala v presvedèení, e ju Pán
prijal na milos. Pri odchode povedala:
Teraz ma môj mu u môe zabi, u
nezahyniem, veï len moje telo zabije,

Vojna, rok 1914
V roku 1914 nás nemilo prekvapila vojna. Vetka èinnos mi bola zakázaná.
Vo Zvolene bol vydaný zákaz zhromaïovania. Napriek tomu sme sa nemohli nezís. Niekto nás vak vyzradil.
Priiel andár, spísal si nás a po troch
dòoch sme boli predvolaní na súd. Ná
známy pán kapitán potrestal kadého
z veriacich 10 korunovou pokutou. A vy,
povedal mi, zaplatíte 40 korún! Ak sa to
stane ete raz, zaplatíte dvojnásobok!
V Banskej Bystrici som sa odváil rozda vojakom, ktorých bolo vade plno, èasti evanjelia. Zakrátko prili k nám dvaja
andári a vykonali bytovú prehliadku.
Odviedli ma na andársku stanicu, prísne
pohrozili a po hodine ma prepustili. O dva
dni nato ma obvinili Vy ste íril tamtie
spisy?  Áno, ja som ich rozíril.  Preèo to robíte? Iste, nie sú to zlé spisy, ale
zákaz sa nesmie poruova. Upozoròujem vás a ak s tým neprestanete, vystavujete sa ve¾kému nebezpeèenstvu.
Môete ís! Ako dlho ete potrvá táto
vojna? Po príchode domov som ïakoval
môjmu Pánovi, e sa mi niè zlé nestalo.

Nové útrapy
Nepriate¾  satan  neustal vo svojich hrozbách. Trikrát Pán prekazil plány ¾ahkomyse¾ných ¾udí, ktorí ma prenasledovali.
Pán ma vytrhol z ich rúk a z najhorieho.
V jednu nede¾u ráno som bol na návteve u brata M. Zrazu sa dnu vrútil obrovský rozzúrený mu, e ma roztrhá na
kusy. Brat M. mu zastal cestu a hoci bol
slabí, vytlaèil ho do ved¾ajej miestnosti,
a napokon odiiel. Bol som predesený
a v duchu som sa modlil. Po preitom
vyslobodení sme mohli chváli Pána.
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Ak aj nemôem verejne káza Boie
Slovo, modli sa mi nikto nebráni! Spomenul som si na proroka Daniela, ako sa
modlil trikrát za deò (Dan 6,10). Blízkymi
sa mi stali slová proroka Izaiáa: Iï, môj
¾ude, vojdi do svojich príbytkov, zatvor
dvere za sebou; schovaj sa na malú
chví¾ku, kým neprejde zúrivý hnev.
Pochopil som, e nastal èas, v ktorom
Boh odvoláva z vlády a ustanovuje nových vládcov na svojom svete.
Návtevy veriacich poèas vojny
Raz, hlboko zamyslený, pocítil som, e
mám ís napriek vetkému do Zvolena
a navtívi niektoré rodiny bez otcov, ktorí
narukovali, no najmä jednu chorú sestru,
aby som ju poteil. Vybavil som si potrebné dokumenty a iiel. Pri návteve chorej
ma zastihol andár a predviedol ma pred
kapitána, ktorý sa na mòa osopil: Èo tu
robíte? Èi som vám nezakázal prís viac
do Zvolena? Ako ste sa odváil prís
znovu!?!  Ja niè zlé nerobím, pán kapitán, len zvestujem ¾uïom evanjelium, aby sa obrátili k Pánovi Jeiovi
a nezahynuli, to potrebujeme vetci. Zahriakol ma: Èu, ty hlupák! No pretoe
som neporuil zákon, ktorý vtedy platil
pre zhromaïovanie, za ktoré sa povaovalo stretnutie najmenej piatich ¾udí,
nemohol ma odsúdi a prepustil ma.
Cestovanie bolo poèas vojny moné
iba na legitimáciu. Prvý raz som takto
cestoval na Spi
povzbudi
malé
zhromadenie, ktoré sa tam zaèínalo
budova. Druhú cestu som mohol uskutoèni do Nitry za
sestrami, ktoré sa
obrátili poèas môjho pôsobenia v tomto meste a dobre im
padla moja návteva. Potom som
navtívil Bratis-
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lavu, Raèu (Raèidorf), Pezinok a Èataj,
kde vtedy u boli veriaci. Ve¾mi tu chýbal
brat Butcher, ktorý bol v Anglicku.a kvôli vojne sa nemohol vráti a slúi Boím Slovom. Jediný brat Labudík, ktorého
zo zdravotných dôvodov neodviedli, sa
tu mohol viac venova Pánovej slube. Podobne v Turèianskej upe brat arnovický.
Èas modli sa za národ
Bolo to v tomto vojnovom èase, v ktorom
ma Pán nauèil vái si Jeho slová. e je
treba vdy sa modli a neustáva. (Lk
18,1) Oivil som si modlitbu, ktorá mi zostala v srdci od roku 1903. Na tvavom zhromadení v Senici sa diala Slovenskému
národu krivda. Ve¾mi ho znevaovali zástupcovia vládnuceho národa. Vtedy som
sa po prvý raz vrúcne modlil za svoj národ, aby bol vyslobodený od duchovnej
i telesnej poroby. A spolu so almistom
som mohol po skonèení vojny vyzna: Milujem Hospodina, lebo On vyslýcha môj
hlas a moje pokorné modlitby. ( 116,1)
V máji 1918 nás vo Zvolene navtívil
vzácny brat Warns z Nemecka. A pretoe bol Nemec, odváil som sa zvola
zhromadenie u sestry Matulèíkovej.
Jej manel bol na fronte. Boh skrze svoje
Slovo a Svätého Ducha obivil vetkých
a zmocnil pokraèova vo viere poèas
vojny. Platilo pre nás to slovo: Aby sme
znajúc Hospodina viac sa Ho snaili
poznáva. (Hoz 6,3)

Slovensko
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Koniec vojny a nový zaèiatok
S koncom vojny sa skonèilo prenasledovanie od pána kapitána vo Zvolene.
Musel odtia¾ zuteka. Mal som mnoho
príèin Boha chváli a hovori: Oslavujte
Hospodina, lebo je dobrý! ( 107,1-2)
Do svojich rodín sa vrátili otcovia, ktorým zachoval Pán ivot. Prila nová vláda
(Boh ich poslal), lebo niet vlády iba od
Boha a tie, ktoré sú zriadené, sú od
Boha. (R 13,1) Patrí sa nám, Boím
deom, modli sa za vrchnos pod¾a príkazu apotola (1Tm 2,1-3), aby poznali
Krá¾a krá¾ov a Pána pánov a obrátili
sa k Nemu a slúili Mu. Kieby im dal
Boh tú milos, aby sa vynasnaili kona
spravodlivos, ktorá zvyuje národ!
(Pr 14,34) Prila i náboenská sloboda.
andár a policajt u nestáli evanjelistom
za chrbtom. Mohlo sa slobodne zhromaïova a zvestova evanjelium. Pravda,
museli sme zaèína znovu a stava na
predtým poloených základoch.
Ve¾mi som bol Pánovi vïaèný, e
sa z vojny vrátili aj lieskovskí bratia.
Ochotne prijali evanjelium, ktoré sa
zvestovalo v ich obci a boli po celý èas
takou Betániou, kde Pán Jei naiel
vdy odpoèinok. Nech im dá Pán nájs
milosrdenstvo u Pána v tamten deò.
(2Tm 1,18)
Staros o veriacich
Veriaci, ktorí sa obrátili poèas uplynulých
16 rokov, ocitli sa po skonèení vojny v novom spoloèenskom a duchovnom ovzduí slobody. Azda im bude hrozi aj nebezpeèenstvo a niektorých svet zvedie
a budú iadostiví jeho slávy. Veï u sa
ozýva: Poïte a zúèastnite sa s nami na
politike! ia¾, niektorí odili. Nali sa v sodomských bránach pre ¾ahí ivot a výhody v terajom èase. Mysleli si, oklamaní, e viac získajú a budú pritom môc
slúi i Bohu. No stali sa tými, o ktorých je
napísané: Lebo kto by chcel zachova
svoju duu, stratí ju. (Mt 16,25) Takých, na obe strany sa klátiacich ¾udí,
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dokáe diabol ¾ahko oklama. Vydajú sa
po iadostiach tela a èoskoro sa nájdu
v Sodome ako Lot (1M 13,10). I jemu sa
zdalo, e si na poh¾ad dobre vybral. No
nevidel za tou pod¾a oèí rajskou záhradou
zlých a ve¾mi hrienych ¾udí, ktorých ivotom je rozko a uívanie si. Takých, ktorí
pokladajú závislos na Bohu za nedôstojné èloveka. Ako by mohol i s nimi Boí
èlovek, ktorého autoritou je Boie slovo
a Radcom, ktorého poslúchajú, Boh?
Lebo Jeho oèi h¾adia na tých, ktorí
sa Ho boja, na tých, ktorí oèakávajú
na Jeho milosrdenstvo, aby vytrhol ich
duu v èas hladu. ( 33,18-19)
Pokraèovanie v práci po vojne
 Nitrianska upa (Nitra, Handlová,
Ráztoèno, Brusno)
Prila sloboda a otvorilo sa ve¾ké pole na
prácu. Èasto som sa modlil za Nitriansku
upu o prebudenie. Ale treba aj zvestova
evanjelium, veï ako uveria v toho, o ktorom nepoèuli?. (R 10,14) Umienil som
si v duchu, e budem èastejie navtevova Nitru. Pri prvom Pánovom pôsobení
sa tam obrátili len sestry. A jedna z nich
ma vyzvala k návteve jej sestry v Handlovej. Po nejakom èase som sa tam aj
vybral. Èakal ma záitok podobný Petrovmu v Kornéliovom dome (Sk 10,21-48)
Boie Slovo zaujalo srdcia poslucháèov
a niektorých aj spasilo. Prvá bola manelka brata Zániho, ktorá sa odovzdala
Pánovi Jeiovi a vyznala, e ju Pán
Jei spasil. Po nej nasledovali ïalí,
posluní slovu Pána Jeia, ktorý ich povolal. Tak sa zaèala práca v Handlovej
roku 1920. Odtia¾ sa radostná zves spasenia rýchlo rozírila i do okolia Ráztoèna, Brusna atï. A Satan odpovedal
ve¾mi tvrdo. Na Boích sluobníkov potval miestnych obyvate¾ov. Tí na nich
zlostne vykrikovali, znevaovali ich a hádzali na nich kamene. Trvalo to dlhí èas,
ale napokon so zahanbením aj skonèili
a nechali Boích poslov kona ich prácu
 káza evanjelium.

blok 3.qxd

7.3.2005

19:40

Page 12

12
Výsledky, ¾udsky merané pod¾a mnostva spasených, boli neve¾ké. Len niektorí uverili. Tak rozumieme viac otázke: Pane, èi je len málo tých, ktorí budú spasení? (Lk 13,24) Spasenie je prejav ve¾kej Boej sily v evanjeliu, ktorá jediná je
schopná vytrhnú due z moci temnosti.
Mnohí, ktorým som zvestoval evanjelium
a v òom dokonalé vyslobodenie z diabolskej moci skrze Pána Jeia a veèný
ivot, sa Ho zdráhali prija. Ako keby to
bola neuitoèná a kodlivá vec, ako keby
vetko astie nezáviselo len od Neho.
A ve¾mi malé percento bolo tých, ktorí
boli posluní a chceli a uverili. Áno, je
iroká brána a iroká cesta, ktorá vedie
do zahynutia a mnoho je tých, ktorí òou
vchádzajú. A je úzka brána a úzka cesta
a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Preto
Pán Jei vyzýva: Snate sa vojs tesnou bránou! (Lk 13,23) Èlovek môe
pre svoju záchranu urobi len jedno 
 chcie. Èloveku, ktorý bol 38 rokov nemocný Pán Jei povedal: Chce by
zdravý? (J 5,9) Keï povedal svoje chcem,
bol uzdravený. A inému, ktorý Mu doviedol svojho démonmi znièeného syna, Pán
Jei povedal: Vetko je moné veriacemu. (Mk 9,23) Aká ¾ahká, ale istá je
záchrana tomu, kto chce a môe veri.
Boh urobil vetko preto, aby zachránil
hrienikov. Boí Syn sa stal èlovekom,
aby mohol da ako výplatu za èloveka
sám seba v obe Bohu. Vykúpenie spôsobil svojou drahocennou krvou. Keï
posudzujeme hriechy ako dlhy, Kristova
obe je kapitál, ktorý staèí na zaplatenie
dlhu celého sveta. Boh pripoèítava zisk
z Kristovej obete za vykúpenie vetkých
na úèet kadého, kto Mu verí. Aké je to
¾ahké a ako ¾ahko sa to dá dosiahnu!
Keï sa vak Boh ujíma jednotlivcov
a v nebesiach je rados nad jedným
hrienikom èiniacim pokánie, musíme
presta saova sa, e len tak málo je
tých, ktorí sú spasení, ale radova sa
z jednej due, ktorá prila k spaseniu a nepríde do veèného zahynutia, do pekla.
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Lebo vetci bezboní sú obrátení do pekla ( 9,18; Lk 16,23) a do ohnivého jazera
(Zj 20,14-15).
Tekovská upa  rok 1921
V roku 1921 ma Pán viedol divným sledom okolností do Tekovskej upy cez
Levice do Horných emberoviec, lebo
i tam mal Pán due, túiace po spasení.
Dostal som adresu Daniela Uhrinèaa
a vyh¾adal som ho. Veèer sme sa zili
nieko¾kí k Boiemu Slovu v dome jeho
svata. Pán bohato poehnal zvestované
slovo a ja som sa s radosou vracal spä.
Èoskoro som tam cestoval opä, aby som
pokraèoval v zaèatom diele. Keï som
tam u chodil èasto, domáci pán ma vyhnal zo svojho domu s tým, e majú aj
u nich dobrého kazate¾a. A vy tu nemáte
èo h¾ada, choïte preè! Musel som poslúchnu a odiiel som z domu svata milého brata Uhrinèaa. On znáal pre meno
Pána Jeia a pre mòa od tohto mua
utrpenie, ale stálo to za tú rados a pokoj, ktorými mu to Pán mnohonásobne
vynahradil (Sk 5,41). Pán sa postaral aj
o miesto na zhromaïovanie. Brat Vrecník, ktorý u tie uveril, nás prijal. Ve¾mi
som bol poteený, keï Pán prebudil
a obrátil Janka Beinu na Disnoi, prostredníctvom ktorého sa dostalo svedectvo i jeho rodine, zvlá jeho otcovi, ktorý
uveril predtým, ne zomrel, e Pán Jei
i za jeho hriechy trpel a vykúpil ho. V tom
povedomí odiiel do veènosti.
Aké krásne to boli zaèiatky, ko¾ko radosti zaili tí, ktorí u patrili Pánovi Jeiovi! Ko¾ko chvál odznelo Bohu zo sàdc
vykúpených duí! Kieby to tak trvalo a nestalo sa, e by opustili prvú lásku! (Zj 2,4)
V Nitre
Keï tu Pán zaèal svoje dielo, uverili výluène sestry. Preto sme sa teraz modlili, aby
Pán zachránil muov. Pán nás vypoèul. Nae malièké zhromadenie zaèali navtevova traja mladíci a slovom, ktoré poèúvali,
boli tak dojatí, e nemohli odola a poddali sa
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Pánovi a prosili o milos a záchranu. Pán
sa nad nimi zmiloval, odpustil im hriechy
a daroval im veèný ivot. Radovali sme sa
a ïakovali Bohu, keï ich vytrhol z moci
temnosti a premiestnil do krá¾ovstva Syna
svojej lásky (Kol 1,1213). Kedysi ïalekí, stali sa v Kristovi Jeiovi blízki
v krvi Kristovej. (Ef 2,13) Pán ich nielen
zachránil, ale uèinil z nich svojich svedkov.
Koniec sluby a ivota
Èas môjho ivota rýchlo preiel. Niekedy
zabúdame, e je Pán u blízko, e sa blíime ku koncu naej pozemskej púte.
Aké váne je upravova svoje mylienky a celý ivot k tomuto cie¾u, aby sme
vo vedomí toho, èo sme a èo budeme 
 lebo budeme Jemu podobní, telu Jeho
slávy (F 3,21)  boli pripravení odís
k Pánovi. Pri èastom uvaovaní o týchto
veciach som zaèal myslie na svoju rodinu a zvlá na dcéry v Bratislave
a ich potrebu duchovnej podpory. No rovnako na due, ktoré poznali Pána, lebo
mnohé z nich boli slabé v duchovnom
ivote a potrebovali výchovu. Brat Butcher
i s manelkou, ktorí slúili mnoho rokov
v Bratislave, museli ukonèi slubu pre
pokroèilý vek a slabos staroby. V roku
1934 sa vrátili do Anglicka. Ve¾mi budú
chýba zhromadeniu. No veríme, e Ten,
ktorý zaèal v nich svoje dielo, ho i dokoná
(F 1,6). Bratislava stála na zaèiatku mojej cesty pred 30 rokmi, kedy som v nej

L.Sheldrake
Kresan, roè.I.,1948, , è.9

IVOT
Slávnou skutoènosou kresanstva je
víazstvo Kristovho evanjelia nad ohavným pohanstvom v prvých storoèiach
naej doby. Vetky prirodzené a tradièné
predsudky ve¾kých ¾udí sveta sa postavili proti kresanstvu. Ono vak rástlo a nezadrate¾ne premáhalo vetky preká-

roziroval Boie Slovo a venoval prvé sily
Jeho dielu. Po krátkom uvaovaní som sa
rozhodol, e v Bratislave i zakonèím svoju pozemskú pú. Pán mi dal uistenie, e
tak môem urobi. A tak som sa 3. októbra 1935 presahoval i s manelkou
do Bratislavy a tam som strávil svoje
posledné sily v slube, ktorú mi vymeral
Pán. A teraz u hovorím s apotolom
Pavlom: Lebo ja sa u k tomu blíim,
aby som bol obetovaný a èas môjho
odchodu sa dostanovil. (2Tm 4,6)
Moje posledné slová by ete boli ku
vetkým bratom a sestrám, ku vetkým
vyvoleným: Milujte sa navzájom.
(J 15,12) Znáajte jeden druhého.
(Kol 3,13) Odpúajte jeden druhému. (Kol 3,13) A môj Boh naplní
kadú vau potrebu v sláve v Kristu
Jeiovi. (F 3,19)
Michal Sadloò
U len málièko, dua, a zajasá
radosou, lebo si uvo¾nená,
keï bude cez bránu smrti uvedená
do raja krásy. A tam bude oèakáva
na Pánov povel, na hlas trúby
archanjela. Slávne bude to prenesenie poníeného tela, aby bolo
súpodobným telu Jeho slávy.
(F 3,21)

Amen.

ky, ktoré sa mu stavali do cesty. Grécko
so svojimi filozofiami pohrdlo jednoduchým svedectvom o ukriovanom
Kristovi. Nepriate¾stvo idov nebolo o niè
menie, ako o tom napísal Pavol: idom
je kameòom úrazu. Rím so svojimi neomylnými vladármi a neznáanlivým dogmatizmom pouil celú svoju moc na prenasledovanie Kristovho evanjelia. No
vetko nadarmo. Veriaci Gréci, idia i Rimania sa stali predmetom posmechu,
keï vyznávali Krista, ako Boieho Syna.
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U pred príchodom tlaèiarenských
strojov bolo evanjelium hlásané po celej
zemi. Nebolo Biblie, ale Kristove slová
boli nesené v srdciach jeho verného ¾udu. Nebolo misijných spoloèností, ani pevne organizovaných
kresanských cirkví a evanjelium
napåòalo zem ako kvety pod
pôsobením jarného slnka. Niè
nezastavilo víazný postup
pravdy. Nebolo populárnych
kazate¾ov, ani speváckych zborov a hudby, neboli hluène ohlasované zhromadenia a predsa
poèet Kristových nasledovníkov rástol
deò po dni. Kresania zomierali za svoju
vieru ale nebojovali hmotnou zbraòou.
Dnení ¾udia zboòujú ¾udí, peniaze
a dôsledne vypracovaný organizaèný
aparát. koda, e tento aparát sa stáva
najväèou prekákou duchovného ivota
veriacich ¾udí. Èo potrebuje dnené
kresanstvo? Nie väèích muov, nie viac
peòazí alebo lepiu organizáciu, ale ivot, ktorý by bol svetlom ¾udí. Èinnos
alebo peniaze kresanov prispôsobených
trendu sveta neprispejú k evanjelizácii
sveta. Súrnou, priamo katastrofálnou potrebou dneka je  ivot veriacich ¾udí.
Bohatý duchovný ivot, ktorý je plný ovocia Ducha. ivot, ktorý kvitne Pánovou
milosou a prináa ovocie radosti, lásky
a pokoja. ivot, ktorý sa vydáva slube
lásky, ktorý ije len pre Boha a ¾udí. Taký
ivot je svetlom ¾udí.
Èi nie je zahanbujúce, e svet dnes
poèuje tak málo o Kristovi a ete menej
vidí z neho v ivote kresanov! Slabos,
choroba a smr sú skoro veobecné
známky dneného kresanstva. Ó, by sme

KRESAN
mali hojnos ivota, ktorý by bol svetlom
¾udí! Vidí svet na nás, e sme nebeskí
obèania? Vidí, e sme údy jedni druhých?
Vidí, e milujeme Pána Jeia a jeho
slovo? Obávame sa, e o mnohých kresanoch nemono s istotou poveda ani len to, èi sú iví
alebo màtvi.
Traktáty alebo kázanie nie
sú svetlom ¾udí, tým je len ivot.
Tieto veci síce majú svoje
miesto, sú vak bezcenné bez
ivota. Najpotrebnejou vecou
dnes je svetlo ivota. O Pánovi
Jeiovi bolo povedané: V òom bol ivot a ten ivot bol svetlom ¾udí. (J 1,4)
To isté má by pravdou i o jeho uèeníkoch. Ako má by udriavaný a rozhojòovaný tento ivot vo veriacom? Ako mòa
poslal ten ivý Otec a ako ja ijem
skrze Otca, tak i ten, kto mòa je, bude
i skrze mòa. (J 6,57) Ameò, ameò
vám hovorím, e ak nebudete jes tela
Syna èloveka a pi jeho krv, nemáte
v sebe ivota. (J 6,53) Pán nehovorí:
Kto by jedol moje telo, ale Kto je moje
telo, bude i skrze mòa. Toto je ve¾mi
dôleité, Pán od nás iada, aby sme
prichádzali k nemu a pestovali s ním obecenstvo. Aby sme zostávali v òom a sýtili
sa ním. Ak poznáme tieto veci málo,
budeme ma málo radosti a málo ovocia.
Preèo by sme sa mali uspokoji s biednym ivotom, keï nám Svätý Duch chce
udeli plnos ivota? Bolo by nemúdre od
nás, keby sme nevyuili túto príleitos
k obecenstvu s Bohom. Len tak bude ná
ivot svetlom ¾udí. To je èo dnes tak ve¾mi
potrebujeme my kresania. To je èo potrebuje ten svet okolo nás.

