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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.
Milí èitatelia, z celej due Vám prajeme, 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. Jeho
smr je uskutoènená Boia odplata za
hriechy kadého èloveka. Toto je Boia
múdros, milosrdenstvo a milos prejavená hrienikom tak, e Pán Jei, Boí
Syn, poloil za nich svoj ivot. Dal sám
seba! Môe vôbec niekto neveri v lásku
Pána Jeia! Milí èitatelia, ste hrienikmi? Tak potom za Vás zomrel. Ste neèistí? Jeho krv Vás môe oèisti od vetkých
hriechov. Kto by sa odváil prehlási pred
spravodlivým Bohom, e je nevinný, keï
ho usviedèa vlastné svedomie? Áno,
spravodlivo nás posúdil Boh nasledovným výrokom v Biblii: Niet spravodlivého ani jedného, niet toho, kto by èinil dobro, niet ani jedného.(R 3,10-12)
Vetci sme hreili a kadý zahynie pre
vlastné hriechy. Ale tomu, kto sa pokorí
pred Bohom a uverí, e Pán Jei zaòho
zomrel, Boh hriechy odpustí a daruje
veèný ivot. 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, ktorým nás Boh zachraòuje
od veèného trápenia. Vzkriesený Kristus
je Boia spravodlivos pre kadého, kto
v Neho verí. Pán Jei, Boia Múdros,
dôrazne upozoròuje: Ten, kto hreí proti
mne, pácha ukrutnos na svojej dui;
vetci, ktorí ma nenávidia, milujú smr.

blok 3 + ob..qxd

18.4.2005

16:04

Page 4

4

KRESAN

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 poèúva... Lebo

Kliatba hriechu
Jedného dòa boli turisti pri Niagarských
vodopádoch svedkami dojemného výjavu. Na vlnách mohutnej rieky, ktorá sa
tíko valí k mohutným vodopádom, uvideli ako voda unáa obrovského supa, ktorý
sedel na nejakej màtvole. Sup mával ve¾kými 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 tohto ve¾kého 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 jej tele. Znovu a znovu sa pokúal
vzlietnu  ale márne. Tak sa dostal a
k vodopádom. Za svoje labuníctvo zaplatil ivotom.

ten, kto ma nájde, nájde ivot a dosiahne
priazne od Hospodina. (Pr 8,36.17.18.34.35)
Toto Vám, milí èitatelia, elá z celého srdca
redakcia èasopisu Kresan po celý rok 2005.

Aký to smutný obraz mnohých hrienikov! Pripojili sa k hriechu a uívajú si.
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 si 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)

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 prija
od Boha pravé náboenstvo a Boh je
povinný 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 skrze pravdu, tak ako slneèné
svetlo a teplo 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
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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 ich môe nadprirodzeným zásahom lásky 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
týkali 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 veriacim zo
idov. 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 ve¾mi 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 skrze pravdu.
Niektorí moderní evanjelisti nedokáu zvestova evanjelium tak, aby hrienici
poznali naliehavú nutnos spasenia, pretoe 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 ve¾mi 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.

blok 3 + ob..qxd

18.4.2005

16:05

Page 8

8
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? (R 10,14-15) 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 Bratislavu,

KRESAN
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 + ob..qxd

18.4.2005

16:05

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.

KRESAN
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 mali hoj-

nos 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 to, èo
dnes tak ve¾mi potrebujeme my, kresania.
To je to, èo potrebuje ten svet okolo nás.

Svedectvá o takom ivote (naväzuje na èlánok ivot):
Robert Cleaver Chapman
(1803  1902)

Krátky poh¾ad na dlhý ivot
V uliciach mesteèka Barnstaple stretneme na jednej zo svojich kadodenných
prechádzok staruèkého mua, podopieraného spoloèníkom. Neisté kroky vôbec nenasvedèujú tomu, e tento èlovek

v mladosti prechodil kríom-kráom celé
juhovýchodné Anglicko. Dobré ránko,
pán Chapman, pozdravujú ho okoloidúci. Robert Cleaver Chapman im srdeène
odzdraví a neraz aj zacituje z Písma.
Celých sedemdesiat rokov sa tento
mu staral o due z dedín a osád v okolí
Barnstaple. Viedol ich s trpezlivosou
a nenosou sluobníka. Mojou úlohou
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je milova druhých, nie stara sa o to, èi
druhí milujú mòa, hovorieval.
Slovo láska charakterizovalo kadý
aspekt Chapmanovho dlhého ivota a vzahovalo sa na jeho starostlivos a ochotu
rozda sa pre druhých. Porozumel významu kresanskej
lásky v takej miere, ako iba
málokto. Jeho ivot bol zobrazením Kristovho nového prikázania, aby ste sa navzájom
milovali; ako som ja miloval
vás (J 13, 34). To je jadro
pravého kresanstva.
Robert Chapman sa stal jedným z najváenejích kresanov devätnásteho
storoèia v Británii. Bol dlhoroèným priate¾om a radcom Georga Müllera, zakladate¾a sirotincov v Bristole. Poznal sa aj
s J. Hudsonom Taylorom, ktorý sa s ním
radil pred svojou misijnou cestou v Èíne.
Jeho známy, C. H. Spurgeon ho nazýval
najsvätejím èlovekom, akého som poznal. Jeden hodnostár anglikánskej cirkvi,
ktorý Chapmana navtívil, o òom neskôr
napísal: Po prvýkrát som poèul Roberta
Chapmana vyklada Písmo. Zahåbil sa do
predmetu a iiel v òom stále hlbie
a hlbie. V mysli mi ostal iba hlboký dojem, keïe som si nerobil iadne poznámky. Bibliu mal zavretú a ja som sa
v porovnaní s týmto obrom cítil v poznaní
Boha ako malé diea.
Keïe Chapman pochádzal z bohatej
rodiny, mohol si vo svojom ivote vybra
tú najlepiu kariéru. A predsa si vybral
ivot v chudobe. Chcel pracova a i
s chudobnými, nevzdelanými ¾uïmi. Keï
uvidia stelesnenú Kristovu lásku, ochotnejie budú prijíma zves evanjelia.
Keï skúmame Chapmanov ivot,
narazíme najprv na diea, ktoré predèasne dospelo, potom na mladého mua,
ktorý h¾adal a pritom odsudzoval Boha.
Ete nemal ani dvadsa rokov, keï sa
dostal do Londýna, kde mal tudova
právo. Tam sa stretol s Pánom. Po svojom obrátení ostal pod vplyvom kazate¾a,
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ktorý sa oddelil od anglikánskej cirkvi.
V Chapmanovi dozrela silná túba postara sa o blaho londýnskej spodiny. Tej
spodiny, ktorú vo svojich dielach o èosi
neskôr opísal spisovate¾ Charles Dickens.
Neskôr bol pozvaný do malého
mesteèka, aby sa tam ujal zboru, ktorý sa zmietal v problémoch. A tak zanechal svoju
s¾ubnú profesiu a vetky monosti postupu v kariére, aby
strávil zbytok ivota v zastrèenom kúte Anglicka.
Nájdeme ho trápi sa s malou
skupinou nezrelých kresanov, ktorých
vychovával k dospelosti láskou a príkladným ivotom. Ocitol sa v rastúcom duchovnom hnutí bratov a sestier, ktorí mali
podobné zmý¾anie ako on sám. Neskôr
s bolesou pozoroval, ako sa èas tohto
hnutia uzatvára do seba a odvracia sa od
pôvodnej lásky a otvorenosti. Nebol dos
silný na to, aby tomuto rozdeleniu zabránil,
ale bol èlovekom, ktorého repektovali obe
strany, a tak k nemu èasto prichádzali
¾udia, aby pomohol ich uboleným duiam,
èi napravil znièené spoloèenstvo.
Stal sa misionárom pre misionárov.
Jeho dom sa stal útoèiskom unaveným
a znechuteným kresanským pracovníkom. Radil a povzbudzoval, a to vdy
na základe Písma, ktoré miloval.
Robert Chapman nebol vychýreným
reèníkom, ale dobrým kazate¾om; nepreslávil sa ako teológ, ale ako dôsledný
tudent Biblie; nepatril ku známym skladate¾om duchovných piesní, ale mnohé
z jeho piesní sa spievajú dodnes. Ako to,
e bol Chapman vo svojom ivote taký
milovaný a uitoèný? Bolo to jednoducho
preto, lebo bol hlboko oddaný Kristovi
a bol odhodlaný pre Neho aj i. To bolo
hnacou silou jeho ivota. Z toho plynulo
vetko ostatné: jeho zrelé názory a nado
vetko láska, ktorou bol taký povestný.
¼udia potom spätne milovali jeho a Boh
ho poctil dobrým zdravím, dlhým ivotom
a vnútorným pokojom.
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Robert Chapman stretáva Krista
Prijal Krista ako Boieho Syna a ako
Jedným z aktívnych èlenov prebudeného
Toho, ktorý na seba vzal i jeho hriechy.
zboru John Street Chapel bol právnik
Pred Chapmanom sa otvoril nový ivot.
John Whitmore. Ten sa poznal s dvadsaZaèal skúma Bibliu s novým porozumeroèným Chapmanom, ktorý sa prejaním. Hneï ako narazil na novozmluvné
voval ako náboný èlovek a rád sa rozodseky o krste, okamite vyjadril túbu
prával na náboenské témy,
da sa pokrsti. Evans mu
poznal Bibliu, ale vyjadroval Pred Chapmanom sa otvoril radil, aby ete poèkal, kým
nový ivot. Zaèal skúma
sa o nej kriticky. Whitmore si
hlbie nepochopí význam
Bibliu s novým porozuèoskoro uvedomil, e Chapkrstu, ale Chapman s jemu
mením. Hneï ako narazil
man h¾adá odpovede na
vlastnou odhodlanosou trna novozmluvné odseky
duchovné otázky a nevie ich
val na splnení Pánovej poo krste, okamite vyjadril
nájs. Preto ho pozval do
iadavky, a to èo najskôr.
túbu da sa pokrsti.
zboru John Street Chapel,
Harington Evans múdro
aby si vypoèul kazate¾a Haringtona Evanustúpil, a tak nieko¾ko dní po obrátení bol
sa. Chapman, vychovaný v prostredí vyChapman verejne pokrstený na svedecej spoloèenskej vrstvy sa najprv trochu
tvo toho, e Kristus v òom pracuje.
zdráhal, pretoe mal isté informácie
Chapman o svojom obrátení povedal
o nadení týchto odpadlíckych zborov
rodine a priate¾om, ale stretol sa s nepood anglikánskej cirkvi. H¾adal vak odchopením. Èo? Robert sa znovuzrodil? Veï
povede na nezodpovedané túby svojej
sa nepotreboval znovuzrodi! povedal
due, a tak súhlasil.
jeden èlen jeho rodiny. Dúfali len, e sa neKeï spolu s Whitmorom kráèali k John
vzdá svojej profesie a zo zaèiatku mohli
Street Chapel v ten nede¾ný veèer roku
by spokojní. Chapman pokraèoval v práv1823, Chapman nevedel celkom presne,
nickej kariére a bol úspený, ale nevzdával
èo si má od tejto návtevy s¾ubova.
sa ani svojej novej lásky ku Kristovi. Ne¼udia, ktorí naplnili miestnos mali rôzne
potreboval presviedèa rodinu o pravosti
spoloèenské pozadie. Pobonos viedol
svojej viery; videli to na òom. Keï si uves celou dôstojnosou vzdelaný mu, na
domili, e sa neodvráti od horlivej odktorom bolo pozna, e verí tomu, èo hodanosti Biblii a od presvedèenia, e je to
vorí. Tu Chapman po prvý raz vo svojom
Boie Slovo, mnohí z nich ho vylúèili zo
ivote poèul kázeò, ktorá otvorila oèi jeho
svojho kruhu. Keï sa na tento úsek svojho
srdca. Nikdy predtým mu ospravedlnenie
ivota Chapman pozrel s odstupom èasu,
z viery a zástupná Kristova obe to¾ko nenapísal: Stal som sa urákou tým, ktorých
hovorili. Ako Evans kázal, Chapmanove
som opustil, dokonca aj pokrvným prívýhrady intelektuála sa postupne topili
buzným. Toto odcudzenie sa vak netýkapod presvedèivou mocou Svätého Ducha.
lo celej rodiny. Jeden z príbuzných si neskôr spomenul, e v tomto období s nimi
trávil Robert Chapman prázdniny na pobreí a naháòal mladých, aby si èítali Bibliu. Po nieko¾kých rokoch sa ve¾mi zblíil
so sesternicou a jej manelom. Ostal v úzkom kontakte s matkou a aj so svojimi
bratmi a sestrami udriaval dobré vzahy.
Niektorí z nich sa neskôr tie obrátili.
Výsledkom rozhodnutia nasledova
Krista bolo aj to, e Chapman musel èeli
odmietnutiu zo strany priate¾ov, ktorých
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pohorovalo i usvedèovalo jeho nadenie
Spasite¾om. Nasledujúci príbeh neodha¾uje iba nieèo z Chapmanovho modlitebného ivota, ale poukazuje aj na dôveru v starostlivos nebeského Otca:
Nie dlho po mojom obrátení prila do
môjho ivota ve¾ká a neèakaná skúka.
Jeden èlovek si vzal do hlavy, e mi bude
odporova a prenasledova ma
na kadom kroku. Bol som zmätený,
pretoe som vo svojom srdci voèi nemu
necítil niè iné, iba lásku. Èo som teda
urobil? Zveril som seba i celú záleitos
do Boích rúk a nechal som to vetko
v nich. Dokonca som sa s radosou
opakovane za svojho protivníka
prihováral. Aký bol výsledok?
Po èase ho ná poehnaný Pán
spasil; jeho i celú jeho rodinu.

Mladý Chapman bral kresanstvo váne.
Po mnohých rokoch napísal:
Spomínam si na dobu, keï som sa
bál zomrie. Keï som vak priiel
ku Kristovi a dostal som spasenie,
preiel som z tohto stavu do iného:
bál som sa i. Mal som strach z toho,
e vo svojom ivote môem urobi
nieèo, èo zneuctí môjho Pána a stokrát
radej by som bol zomrel, ako by som sa
mal nieèoho takého dopusti.
Vïaka Pánovi, neostal som dlho
v tomto stave, pretoe som jasne
videl, e je moné osta i na tomto
svete bez toho, aby som
Boha zneuctil.

Tieto slová odráajú modlitbu Pána
Jeia za uèeníkov, ako je zaznamenaná
v evanjeliu Jána: Neprosím, aby si ich
vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil
pred zlým. (J 17, 15) Chapman sa nauèil, e kresan má i, pracova a svedèi na tomto svete. Keïe Otec vypoèul
Synovu modlitbu, kresan môe vedie,
e hoci sa nachádza v satanovom dosahu, nenachádza sa v satanovom náruèí.

Brat Pavol Hogh (1874  1957)
Jeho dcéra, sestra Ester Hoghová z Bratislavy, naòho takto spomína: Môj otec
bol v mojich oèiach osobnosou.

Pavol a Terézia Hoghovci v roku 1930

Keï sa ako 26roèný s naou mamou iba
17roènou v roku 1900 oenil, boli ete
obaja v rímkat. cirkvi, ale nie ve¾mi náboní, lebo u vtedy túili po daèom, akoby svätom, èo im ich cirkev nevedela da.
O pár rokov na to iiel apík na manévre
(vtedy to trvalo aj pár mesiacov) a tam
sa spriatelil s jedným krajanom z Turca,
z Kosíc. Bol to brat Kevický, vtedy u
veriaci, ktorý sa obrátil prostredníctvom
br. Dytrta. Brat Kevický privádzal môjho
otca k Pánovi Jeiovi. A nemal s ním
ve¾a práce, lebo bol smädnou duou h¾adajúcou práve to, o èom mu br. Kevický
rozprával. A tak sa v roku 1906 obrátil
a naa mama asi o 1 a pol roka po òom.
Ná otec pracoval celý ivot v jednej
drevárskej idovskej ve¾kofirme, ktorá
z centrály v po¾skom Tìíne riadila svoje
ve¾ké drevárske impérium  píly v celom
RakúskoUhorsku. Teda v hornatých
oblastiach celých Karpát, a keïe otec
bol náramne pracovitý a skúsený vo fachu, firma ho posielala na novozaloené
píly uèi tamojích zamestnancov zavádza prevádzku. A tak sa mama musela
kadé 23 roky zbali a so svojimi malými demi sahova sa za manelom, èi
to u bolo do Rumunska pri Braove,
potom na Spi (vedlár, Vondriel), potom nasledovala otca do Po¾ska do Krechovíc neïaleko ¼vova a velikde inde.
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Turèek  malé zhromadenie v roku 1932

Nakoniec na Turèek pri Kremnici, kde ili
najdlhie. Tam bývali a do jeho odchodu
do penzie.
Poèas 1. svetovej vojny (1914  1918),
prv ne otec narukoval na ruský front,
zaviezol mamu s piatimi malými demi
(od 211 r.) do jej rodnej obce, aby bola
aspoò v rodnom dome, akoby doma a nie
v cudzom svete sama s demi niekde
v Po¾sku. Jej rodièia u neili. No ale hneï
v prvú nede¾u sa zaèalo jej trápenie. Pán
farár sa ponáh¾al z kanc¾a svojím oveèkám s hnevom ohlási: Viete, kto sa vrátil
do naej obce? Praivá ovca a nejako ju
budeme musie umlèa, lebo ona vás nenechá na pokoji. Onedlho na to jej vybili
obloky, neskorie sa pokúsili podpáli
dom atï. Jej bývalé kamarátky za slobodna chodili k nej sliedi a keï im dala Nový
Zákon, aby si èítali, hneï to zaniesli farárovi a ten im to nedovolil: Vidíte to, nepovedal som?! Ani to do ruky nevezmite!
A to sa dialo zaèiatkom 20. storoèia, nie
v stredoveku. Aj po vojne sa stretli s rovnakým nepriate¾stvom. V tom èase u bývali v Turèeku a zomrela im 9roèná dcérka Ilonka. Keï ju chceli pochova na tamojom cintoríne, pán farár to nechcel
dovoli. Èo sa len otec nachodil na úrad
k notárovi, no vtedy boli farári na dedinách ako malí panovníci. e on si nedá
znesväti posvätenú zem na cintoríne.
Napokon, pod tlakom nejakej vyej intancie, musel ustúpi.
Poèas vojny mama veru velijako biedila, ale Pán sa vdy rôznym spôsobom
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postaral o rodinu. Napr. brat Krá¾ z Dolnej
tubne bol krajèír. Pracoval v dielni, kde
ili mundúry pre vojakov na fronte. Raz
doniesol mame pekný kúsok látky, ktorú
tak ikovne vystrihol, e z nej boli súvislé
väèie pásy. Povedal: Tu má, Terka, ui
chlapcom nohavice, hádam im vyjde.
A vyli; veï boli malí, 7, 5 a 3roèní.
Mama bola astná, e im to vydrí, lebo
vojakom ili z dobrej vlnenej látky.
Po vojne, v Turèeku, otec, hoci bol
ve¾mi tichý a málovravný, svedèil na píle
chlapom z dediny. O nejaký èas Pán
usvedèil z hriechov a spasil niektorých
z nich (brat Hirschner so enou a brat
Oravec so enou a iní). Tak tu vzniklo
malé zhromadenie. Prichádzali sem
Prokaínovci z Kremnice, my sme zase li
niekedy v nede¾u do Teplíc ku Krá¾ovcom
a zasa niekedy do Martina. Èasto k nám
prichádzal aj brat Butcher, Meitner, z Nemecka brat Warns, Müller a iní vzácni
bratia a starali sa o ná duchovný pokrm
a rast. A tak mohol aj Boí Duch pouíva veriacich ako svedkov Pána Jeia.
Naa mama chodila neúnavne za pani
Koovou (starí rodièia brata Matúa Kou) na Dolnom Turèeku, èítala jej z Biblie
a rozprávala. A nebolo to nadarmo, pretoe prijala Pána Jeia. Tak sa rozchyrovalo meno Pána Jeia slovom a dokázaným ivotom veriacich.
Mala som 6 rokov, keï sa stala táto
udalos na naej píle. Èasto sa tu konali
pracovné porady riadite¾ov drevárskych
firiem zo zahranièia. Boli to idia. A otcovi
poloil Pán na srdce, aby ich zvolal k duchovnému rozhovoru o Mesiáovi. Vedeli
kto je a èo vyznáva, mali ho radi, správali
sa vdy korektne a pris¾úbili prís. idia
vtedy len nemecky hovorili, a preto poprosil skúseného brata Meitnera, aby
s nimi hovoril. Brat Meitner priiel rád.
Zaèal od Abraháma a podrobne im hovoril z ich biblickej histórie. Keï skonèil,
stíchli. Dlho boli ticho, prikyvovali. Ale len
èo spomenul ich Mesiáa, Pána Jeia,
vetci naraz, ako na povel, vstali a povedali:
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Genug bitte  Dos prosím. Podali otcovi
ruku a odili. Dlho potom sedeli s bratom
Meitnerom, smutní z tak jednomyse¾ného
odporu voèi menu Pána Jeia, vlastného
Mesiáa, Spasite¾a, ktorý zomrel aj za ich
hriechy a vstal z màtvych aj pre ich ospravedlnenie. Nevpustili Ho do svojej due.
V mojom otcovi som videla Pána Jeia, tichého a pokorného srdcom. Za celý
môj ivot, kým il, som ho nikdy nepoèula ani v rôznych situáciách nieèo strmie
poveda, nie to ete zvýi hlas. A mama
takisto. Pokora bola hlavná èrta jeho
povahy. Pokora, ktorá u neho prýtila
z håbky jeho Pánovi poddanej due. Raz
som la v Bratislave po Panenskej ulici
do zhromadenia, keï ma dohonil brat
Grossmann a ako vdy, stoèil rozhovor
na staré èasy náho zhromadenia, ete
za 1. republiky. Hovoril, e mal náho otca
ve¾mi rád a ctil si ho a naraz povedal:
Vie, èo mi povedal o tvojom otcovi brat
Siracký? e veru nepoznal takého pokorného èloveka, ako je brat Hogh, od neho
pokornejí bol hádam len Moji! A vraj
vie, èo hovorí, lebo ho poznal, keï býval
u nich. A brat Grossmann pokraèoval:
Na to som mu mohol iba prikývnu.
A druhá èrta Pána Jeia, jasne vidite¾ná v ivote môjho otca, bola nevýslovná
skromnos. Nikdy niè pre seba nechcel.
I v tom boli s mamou rovnakí. Vade, kde
pracoval, v dedinách, horách, bola ve¾ká
bieda. Mzdy boli malé a èo eny zasadili
v lesoch (lebo tam úrodné polia neboli),
v noci im vyryli diviaky, èi to boli zemiaky,
ito a iné. A nai, hoci mali 5 detí (vdy ich
bolo 5, lebo keï jedno zomrelo, prilo ïalie), vdy chudobným pomáhali, na úkor
vlastnej rodiny, ktorú uèili skromnosti.
Kadú zvynú korunu odnáali nie do banky, ale núdznym bratom, èie do nebeskej
banky a boli preastní pri tom èine.
Skutoène sú pravdivé tie slová
o Pánovi Jeiovi : V òom bol
ivot a ten ivot bol svetlo ¾udí.

Spomienky na brata
Jána Oborila (1924  1997)
Narodil sa v poèetnej katolíckej rodine na východnom
Slovensku. Vychovávaný bol v kresanskom duchu v zbonej
úcte a viere vo Svätého Pána Boha
ako Stvorite¾a a Pána Jeia Krista ako
Boieho Syna. Od
detstva chodieval pravidelne do kostola,
aj na spovede, ako to vyadovali a urèovali povinnosti èlenom tejto cirkvi. Napriek
tomu nepoznal a snáï sa ani nesnail
pozna pravý význam ivota èloveka
na tejto zemi. Pri výkone vojenskej sluby
v Koiciach ve¾mi ako ochorel na zápal
p¾úc. Napriek tomu, e sa lekári snaili
zníi jeho vysoké teploty na tú dobu dostupnými liekmi, nedarilo sa im to. Po nieko¾kých dòoch, keï bol jeho stav u kritický, preloili ho na oddelenie, kde leali
pacienti v beznádejnom stave, èakajúci
na svoju smr. Vtedy si váne uvedomil,
e jeho ivot sa konèí a neodkladne prichádza chví¾a, keï sa bude musie
postavi pred svätého Boha, svojho spravodlivého Sudcu a svedomie ho obviòovalo, e iadne dobré skutky, ktoré vykonal, ho nezachránia. Blíila sa práve polnoc, keï stál pri otvorenom okne a priamo v smrte¾nom zápase due vrúcne volal: Pane Boe, prosím, zmiluj sa nado
mnou, daj mi pozna a zjav mi Tvoju
vô¾u. Hneï nato mu v mysli skrsla mylienka: Zmilujem sa a dám sa ti pozna!
Po tejto skutoènej udalosti sa jeho zdravotný stav zaèal rapídne zlepova. Lekári asli. Nevedeli si ten obrat vysvetli
 vysoké teploty celkom ustúpili, zaèal
pravidelne jes a za pár dní nato¾ko telesne zmocnel, e ho preloili na iné oddelenie. Tam ved¾a neho leal mladý pacient,
ktorý mal na noènom stolíku knihu  Bibliu.
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Na poiadanie mu ju poièal. Bol to veriaci vojak. Keï videl, s akým záujmom ju
èíta, zaèal mu vydáva svedectvo o spasite¾nej milosti v obeti Pána Jeia Krista.
Obstaral mu tie Bibliu, z ktorej potom
rád èítal a poznával vô¾u Boiu, ktorá je,
aby vetci ¾udia boli spasení a doli k poznaniu pravdy. Vtedy bol Boím slovom
usvedèený o spasení hrienikov milosou
bez skutkov. Uveril Bohu, e Pán Jei,
Boí Syn, zomrel aj za jeho hriechy a vstal
z màtvych aj pre jeho ospravedlnenie pred
Bohom.
Keï sa jeho stav zlepil nato¾ko, e
mohol by prepustený z nemocnice, poslali ho na zotavenie do Lieèebného ústavu v Kvetnici pri Poprade. Nako¾ko musel
obèas chodieva na lekársku kontrolu do
vojenskej nemocnice v Ruomberku, a keïe vtedy nebolo také autobusové spojenie ako dnes, pouil na cestu k rýchliku
do Popradu taxi slubu, kde bol zamestnaný brat tefan Kouth. On ho doviedol
do zboru veriacich v Poprade a neskôr aj
do Batizoviec. Tu zaèal duchovne rás.
Poèas lieèenia napísal domov list o radosti z odpustenia hriechov a istote veèného ivota v oèakávaní, e aj mamka
a súrodenci sa s ním budú radova. No
aké ve¾ké bolo jeho sklamanie, keï dostal
odpoveï, e keï poruil vernos katolíckej cirkvi, v ktorej bol vychovaný a zapredal sa inej, nie je viac ich synom ani bratom. Od tej doby s ním preruili akéko¾vek
spojenie. Raz, keï bol jeho brat na sluobnej ceste, príleitostne ho navtívil v Kvetnici. Bol vak ve¾mi rozèúlený a nútil ho vzia
peniaze s tým, aby vetko ihneï vrátil tým,
ktorým sa zapredal. Keï mu chcel vysvetli,
e od nikoho iadne peniaze neprijal, ale na
základe viery a poznania pravdy èítaním
Biblie dosiahol z milosti spasenie a istotu
veèného ivota, to ho nato¾ko rozhnevalo,
e mu v zúrivosti roztrhal Bibliu a s hnevom
odiiel preè. Od tej doby boli skutoène pretrhnuté vetky rodinné zväzky. No Pán Jei
mu to nahradil spoznaním mnohých bratov a sestier v zhromadení veriacich.

KRESAN
Po 18 mesiacoch pobytu v Kvetnici
nadiiel èas, keï mu primár mohol oznámi, e zdravotný stav sa nato¾ko zlepil,
e bude z lieèebne prepustený. Spolubývajúci, ktorí boli svedkami toho, ako sa
zachoval k nemu brat, vedeli tie, e sa
od neho odvrátila celá rodina, nemá kam
ís a nemá ani peniaze na cestu. Preto
ve¾mi naliehavo prosili primára, aby mu
ete predåil lieèenie. Bolo im vak povedané, e to nie je moné, e ústav má
svoje predpisy. Keï sa brata Oborila
pýtali, èo bude teraz robi, odpovedal, e
teraz síce nevie, akým spôsobom mu Pán
Boh pomôe, ale je presvedèený, e
TEN, v ktorého verí a cele sa Mu odovzdal, mu pomôe v pravý èas. Nadiiel
posledný deò pobytu v lieèebni. A vtedy
priiel potou výmer o invalidnom dôchodku so spätnou platnosou, ako aj peòaná
poukáka. Nastala ve¾ká rados, ale
hlavne aj príleitos ukáza, e nebývajú
zahanbení tí, ktorí svoju vieru a nádej
skladajú vo Vykupite¾ovi.
Prv ako si iiel h¾ada podnájom, povaoval za sluné a synovskú povinnos
oznámi doma, e je u z lieèebne prepustený. Zaklopal na dvere, ale kufor si
nechal vonku. Ohlásila sa mamka a po
pozdrave povedal, e len chce oznámi
svoje prepustenie a ide hneï ïalej. No
mamka sa spýtala: A kde chce býva?
Odpovedal: Niekde si poh¾adám podnájom. Mamka s tým vak nesúhlasila,
lebo vraj ete aj takú hanbu by im urobil,
aby odiiel z domu a býval u cudzích.
Jednu izbu bez vykurovania, e mu uvo¾nia, aj stravu e dostane, keï si zaplatí.
Súhlasil, a tak ostal býva doma. ako
mu bolo, pretoe bol im ako cudzí, vetci
sa od neho odvrátili. Iba deti jeho súrodencov ho vyh¾adávali a ve¾mi radi poèúvali jeho pútavé rozprávanie biblických
príbehov. K tomu vdy pripojil aj zves
evanjelia o Boej láske dokázanej v Pánovi Jeiovi. Ïakoval Pánovi aj za túto monos a modlil sa, aby to Slovo prinieslo
svojím èasom mnohonásobný úitok.
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Asi po mesiaci nastal zlom. Celá rodina sa zila, zavolali ho a poloili mu otázku: Janko, povedz nám, èo sa to s tebou
stalo? My a nepoznávame! Skôr si chodil
s nami doobeda do kostola, teraz nejde,
poobede sme ili spolu na futbal, teraz
nejde, no a veèer zase spolu aj s kamarátmi posedie si pri piveèku, ale ty ani
tam nejde. Nae deti a majú ve¾mi radi,
kadú vo¾nú chví¾u chcú by len s tebou.
Tvoje správanie je iné ako bývalo skôr. Prv
ako im odpovedal, úpenlivo sa modlil a prosil Pána, aby tak ako to zas¾úbil, dal mu
do úst slová, ktoré má poveda, aby mohol
vetkým vyda pravdivé svedectvo o svojej viere. Súèasne ïakoval Pánovi za Boí
ivot, ktorým vzbudil v jeho najbliích záujem zisti príèinu jeho zmeneného zmý¾ania a chovania. Zaèal otázkou: Poznáte
vetci ako znie VIEROVYZNANIE, ktoré
sa odrieka v kostole? Vetci potvrdili, e
poznajú. No vy ho odriekate, ale tomu neveríte. Ja ho teraz neodriekam, ale verím
tomu a pod¾a toho ijem. A zaèal citova
jeho znenie, a priiel k odpusteniu hriechov skrze vieru v obe Pána Jeia na
potupnom kríi, o viere v zmàtvychvstanie
a ivot veèný. Neverím len v Pána Boha,
e skutoène existuje, ale verím hlavne
Bohu a tomu, èo On dal skrze Ducha
Svätého zapísa do Biblie, èo je Boie
Slovo. Keï im zaèal hovori o Boej láske dokázanej v obeti Pána Jeia a o moci
Jeho krvi, o tom, e Pán Boh miluje èloveka, ale nenávidí hriech, ktorý spoèíva
na celom ¾udskom pokolení, zaèali h¾ada
výhovorky a monos ukonèi rozhovor.
No od tejto chvíle sa zmenilo ich spolunaívanie. U nebol v ich oèiach ako ten,
ktorý zapredal svoju cirkev. No ani jeho
viera v Pána Jeia sa im nestala nato¾ko
drahá, aby prijali zves evanjelia.
Dozvedel sa, e v Seèovciach, kde
býval, ije rodina veriacich ¾udí. Stretávali
sa k uvaovaniu nad Boím Slovom.
V roku 1950 sa natrvalo presahoval
do Batizoviec, kde il a do svojej smrti
v roku 1997. Poèas tohto èasu, keï mu Pán
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daroval spolu s manelkou dvoch synov
a jednu dcéru, túil ich vychováva od
útleho detstva v spoloènom obecenstve
vykúpeného ¾udu a v poznávaní Boej
vôle. S radosou a ochotne navtevoval,
pokia¾ to bolo moné s celou rodinou,
zbory veriacich po celom Slovensku, kde
bola príleitos poslúi výkladom Boieho Slova ku vzájomnému poteeniu, napomenutiu a utvrdeniu sa vo viere. V dobe
totality bol nieko¾kokrát vyetrovaný pre
svoje náboenské presvedèenie, ale
nezradil a nepod¾ahol hrozbám. Ostal verný svojmu Vykupite¾ovi a do smrti.
Spomienky nám zaslala sestra Oborilová,
manelka milého brata Oborila.

Ján Siracký
Kresan, roèník III., október 1950, èíslo 10

SLUBA VERIACICH IEN
Kadé dielo, ktoré konáme pre Boha, musíme kona pod¾a Jeho vôle. Túto Jeho
vô¾u poznáme z Jeho slova. Tu nestaèí èíra
túba kona nieèo pre Boha, i keby bola
aká úprimná. Keï mal Dávid takú túbu,
Boh mu ju pochválil, ale mu povedal:
Dobre si uèinil, e to bolo v tvojom
srdci. Lene ty nebude stava toho
domu. (1Kr 8,18-19) Ako vidíme, jeho
ochotu Boh prijal, ale skutok nie. Mnohé
sestry v Pánu vedia, e majú privádza
k Pánovi svoje deti a iné due. Nevedia
vak, aké postavenie majú zastáva v cirkvi pod¾a Boej vôle. Pre také sú urèené
tieto riadky. V Písme máme o tom mnoho predpisov a pokynov, ktoré sa
navzájom dopåòajú. Vimnime si aspoò tyri z nich:
Vzah eny k muovi pri
stvorení; pri páde do
hriechu; v rodine a v cirkvi. Takto zistíme, aká je
Boia vô¾a pre Jeho sluobnice. Ignorovanie tejto
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pravdy má kodlivé následky, lebo poslúcha je lepie ako obetova. Musíme
zdôrazni, e sluba ien nie je o niè
menej cenná ako sluba muov. Ba ako
vidíme v ich pomere k Pánovi Jeiovi, je
omnoho osobnejia a osobitejia. ena
pestovala diea-Spasite¾a. ena umyla
Jeho nohy. ena Ho pomazala olejom.
ena mu prikryla stôl a slúila Jeho potrebám. eny mu posluhovali zo svojich
majetkov. V týchto a v mnohých iných
veciach je sluba ien jedineèná. V tejto
sfére ju mui nemôu nahradi. Vimnime
si teda spomenuté body v ich poradí:
ena pri stvorení. Pavol píe, e ena bola stvorená pre mua (1K 11,2-16).
Nie aby viedla, ale aby bola vedená. Nie
aby poúèala, ale aby poslúchala. Mu je
hlavou eny. Preto, keï ena vystúpi na
muove miesto, zneuctí jeho hlavu. Jej
prikrytá hlava v zhromadení je symbolom tejto poddanosti. Nie jej, ale muova
hlava má by vidite¾ná. Adam bol stvorený prvý, a potom Eva. (1Tm 2,13)
Preto ena nemá panova alebo uèi.
ena pri páde. Pád prvých ¾udí je hmatate¾ným dôkazom toho, kam to doviedla
ena. Satan na òu zaútoèil, lebo vedel, e
ju ¾ahie zvedie. ena bola prístupnejia
vonkajím vplyvom ako mu. Preto ju satan
oklamal a zviedol do hriechu. Z toho vidíme, e mala by závislá od mua, a nie
zauja jeho miesto. ena je citovejia, preto
sa na òu ¾ahie vplýva. Mu je håbavejí
a viac rozvauje. I keï sú po páde rovnako
náchylní ku konaniu chýb, predsa je ena
¾ahie zvedená, preto nemá vládnu.

ena v domácnosti. Pôsobisko eny je
jej domácnos, ako o tom napísal Pavol:
Aby spravovali domy. (1Tm 5,14) Ten
istý apotol charakterizoval starie eny
kresanky takto: Ktorej sa dáva svedectvo, e robila dobré skutky, ak deti
vychovala, ak hostí prijímala, ak svätým nohy umývala, ak súených zadostievala. (2Tm 5,10) V knihe Prísloví máme krásny obraz usilovnej eny: Jej mu
je známy v bráne mesta. On tam zasadá,
nie ona. Ona mu vak pomáha tam by.
ena v cirkvi. Boie zásady vo stvorení sú v mnohom podobné Jeho zásadám vo vykúpení, lebo v oboch vládne
On. Preto, èo je nemiestne v jednom, je
nemiestne i v druhom. Takto nás aj príroda uèí, èo je sluné a èo nesluné v cirkvi.
Je síce pravda, e v Kristovi u nie je ani
mu, ani ena, ani sluha, ani slobodný. Ba
ani pri vzkriesení nebude nijaký rozdiel.
Ale v tomto stvorení je rozdiel a na nás je,
aby sme si ho vímali. Tak napríklad
v spoloènom zhromadení má ena mlèa
a mu hovori. Jej pôsobenie je viac súkromné, jeho verejné.
No i keï je sluba eny skrytejia, je
práve tak èestná ako muova. Keï sa
schádzate v zbore (1K 11,17). Od 17. vera
je reè o zhromadení. V predolých veroch je reè o súkromnom pôsobisku eny.
V tomto svojom pôsobisku môe vykona
mnoho. Preto je dobré, aby sme kadý
z nás poznali medze svojho pôsobenia,
ktoré nám urèil Boh. Len tak poslúime
Bohu na chválu a blínym na poehnanie.
To platí aj o naich sestrách v Kristovi.

Register uèenia
l

l

Kadé dielo, ktoré konáme pre Boha, musíme kona pod¾a Jeho vôle. Túto Jeho
vô¾u poznáme z Jeho slova. Tu nestaèí èíra túba kona nieèo pre Boha, i keby
bola aká úprimná. Boh urèuje kto, kedy a èo má kona. (1Kr 8,18-19)
Sluba ien nie je o niè menej cenná ako sluba muov. Ba ako vidíme v ich pomere
k Pánovi Jeiovi, je omnoho osobnejia a osobitejia. ena pestovala diea 
Spasite¾a. ena umyla Jeho nohy. ena Ho pomazala olejom. ena mu prikryla stôl
a slúila Jeho potrebám. eny mu posluhovali zo svojich majetkov. V týchto a v mnohých iných veciach je sluba ien jedineèná. V tejto sfére ju mui nemôu nahradi.
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Boh urèil stvorením ene jej miesto a postoj k muovi ako k svojej hlave (1K
11,2-16), aby bola ním vedená, nie aby jeho viedla, aby bola muovi posluná, nie
aby mu prikazovala, aby bola muovi poddaná, nie aby ho ovládala.
Jej prikrytá hlava v zhromadení je symbolom tejto poddanosti. Nie jej, ale muova
hlava má by vidite¾ná, pretoe mu bol stvorený prvý. (1Tm 2,13)
Boh vystríha enu skúsenosou pádu, aby nezaujala muove miesto, pretoe neobstojí pred satanom. (2K 11,2-3) Bude prv zvedená ako mu a dopustí sa prestúpenia.
(1Tm 2,11.12.14) Preto sa má v tichosti a s úplnou poddanosou necha uèi muovi.
Boh urèil ene za pôsobisko domácnos, spravovanie domácnosti, chod domácnosti, pohostinnos, výchova detí a mravy (1Tm 5,14; 2Tm 5,10; Pr 31,27) Jej
muovi urèil miesto v bráne. On tam zasadá. Ona mu v tom pomáha.
Pokia¾ jestvuje rozdielnos urèená stvorením (mu a ena), aj v Cirkvi, medzi vykúpenými budú plati rozdielne zásady, ktoré urèil Boh pre mua a enu, a ktorými uplatòuje svoju vládu nad nimi. Tak uèí aj vykúpených samotná príroda, èo je sluné a èo
nesluné v cirkvi. Preto napr. má ena v spoloènom zhromadení mlèa. (1K 14,34)
Mui i eny sú povinní pozna Bohom urèené pôsobisko a medze svojho pôsobenia, aby boli Bohu na chválu a blínym na poehnanie.

Fr. J. Køesina

Ze slov pravdy a lásky roè. 1936, è.4

ELIZEUS
A VYNORENÁ SEKERA
A ktorýsi povedal: prosím, poï aj ty
so svojimi sluobníkmi. A riekol: Ja pôjdem. Tak iiel s nimi. A keï prili k Jordánu, rúbali drevo. A stalo sa, keï zotínal jeden z nich nejaký kmeò, e mu
elezo sekery odpadlo do vody. Vtedy
skríkol a povedal: Ach, môj pane, a to
bolo vypoièané! A mu Boí povedal:
kam padlo? A keï mu ukázal miesto,
odal kus dreva a hodil ho ta a spôsobil to, e vyplávalo elezo. A riekol:
Zodvihni si. A on vystrel ruku a vzal ho.
2Kr 6,3-7
Podnet k tejto stavbe nedal Elizeus, ale
synovia prorokov. Nechceli vak niè zaèa
bez Elizeovho schválenia. A okrem toho
 chceli ma Elizea pri tejto práci.
Èasto dávajú podnet k práci mladí bratia a sestry. Je dobré, ak sa radia so starími, aby spoznali ich úsudok o tom, èo chcú
podniknú. Netvrdíme, e by vetci starí
museli ma vdy správny úsudok, ale ak sa
radia, budú vedie mladým správne poradi.

Mladí majú nadenie  starí rozvahu.
Mladí vidia potrebu nieèoho, starí skôr
postrehnú úèelnos alebo bezúèelnos
skutku. Mladí bratia majú mnoho energie
a ich heslom je: ve¾a, ve¾a; starí majú
radej k¾ud a kladú viac dôraz na kvalitu
práce, ne na mnostvo èinnosti, ktorá
býva dos èasto ve¾mi pochybná.
Blaený zbor, kde sú mladí aj starí.
Kde sú len mladí bratia, vekom i vo viere,
tam sa èasto v mnohých veciach prestrelí; kde sú len starí bratia vekom, tam
èasto zavládne strnulos a únava.
Do ktoréhosi zboru priiel starí skúsený brat. Keï videl celý rad mladých bratov, povedal im: Pracujte, ale nerobte niè
bez vedomia starích a zboru. Nepracujte
na vlastnú päs, ale ruka v ruke so starími, nepodnikajte niè bez rady a zvolenia
starích. Dobrá rada! I keï tu i tam sú aj
výnimky.
Keï prili k Jordánu, stínali stromy.
Jednému z nich spadla sekera do vody.
Bola to ve¾ká strata. Vtedy mala sekera
ove¾a vyiu cenu ako teraz. A táto bola
ete poièaná. Nemilá udalos.
Je dobre, e mali medzi sebou Elizea.
Mohol im pomôc. Odal kus dreva, vhodil
ho do vody na miesto, kam spadla sekera
z poriska a tá vyplávala ku drevu.
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Èomu sa uèíme z tohto
oddielu Písma? Mnohému!
Medzi iným i týmto veciam:
Elizeus napravil, èo prorocký syn pokazil. Pokia¾ mal porisko spolu
so sekerou, bolo dobre. Mohol pracova.
Akonáhle mal v ruke iba porisko, nemohol pracova. My máme v práci na stavbe
domu Boieho výborný poklad zdravých
slov s úèastenstvom a mocou Ducha
Svätého spolu s naimi prirodzenými
schopnosami. S tým pracujeme.
Pozor vak, bratia, aby aj nám nespadla sekera do vody  toti, aby sme
nestratili onen výborný poklad spoloène
s úèastenstvom a mocou Ducha Svätého.
Potom by nám zostalo len porisko  nae
prirodzené schopnosti.
Taká strata je moná. Veï Pavol píe
Timoteovi: Krásne, u teba zloené imanie
(poklad) strá a zachovaj skrze Ducha
Svätého, ktorý prebýva v nás (1Tm 1,14).
Ak stratí tento poklad, stratí aj úèastenstvo a moc Ducha Svätého, lebo Duch
Svätý má úèas jedine na kázaní Boieho
Slova. Len s poriskom pracova nemôe;
a v pravde, èo je porisko sekere  to je snáï
naa reè, postreh, usporiadanie mylienok a iné nae prirodzené schopnosti pre
Slovo Boie, ktoré zvestujeme a pre moc
Ducha, ktorý Slovo sprevádza.
Ak sa nám nedostáva moci, alebo sme
ju stratili, povedzme to námu Pánovi. On
nie je ïaleko od nás. Je s nami. On vie, èo
nám chýba a èo potrebujeme. On obnoví
nau silu.
Moc a vplyv Ducha Svätého nenahradíme nièím. Taktie onen výborný poklad nemôeme nahradi výreènosou
a kázaním morálky. Morálka sa káe vo
vetkých náboenstvách; tá èloveka nespasí. K spaseniu ¾udí dáva Boh zvestova svoje evanjelium a kde je prijaté, kde
sa mu uverí, tam je morálka a svätos
nieèím samozrejmým, lebo bez posvätenia nikto neuzrie Pána (d 12,14).
Tá poièaná sekera nám hovorí o tom,
e Boh nám chce pomáha s nieèím, èo

KRESAN
je nám iba zverené a èo nie je z nás.
Preto na to máme zvlá dáva dobrý pozor. Ona plávajúca sekera nás vak uèí,
e Boh nám chce pomáha vo vetkých
veciach. I v pozemských! I v malièkostiach!
On sa stará o nás.
Istý Boí èlovek sa vracal unavený
z práce domov ulicami mesta na trolejbusovú zastávku. Akonáhle vyiel z jednej ulice, zbadal, ako trolejbus odchádza
zo zastávky. Nasledujúci iiel a o 15 minút. Pane, zastav ten voz  prosil onen
veriaci èlovek. A on zastavil. Kladka vyskoèila z drôtu, a ne ju ofér nasadil, on
pohodlne doiel a nasadol. Náhoda? Nie,
onen mu si bol istý, e Pán vypoèul jeho
prosbu, a taktie za to poïakoval.
Ach, pane, volal ten mu na Elizea.
Bola to doba zákona. Vtedy boli ¾udia
odkázaní na chrám, miesto, kde Boh
vypoèúval modlitby (2Pa 6,21; J4,21-24)
a prostredníkov, na kòaza a prorokov. My
dnes nie sme odkázaní na chrám. Máme
svoju svätyòu v nebesiach, kde je jediný
ná prostredník, Pán Jei. Na Neho sa
obraciame a Jeho prostredníctvom na
Otca v nebesiach.
Èoko¾vek èiníme, máme èini v mene
Pána Jeia a ako Pánovi a nie ¾uïom
(Kol 3,17.23).
Títo synovia prorokov nechceli niè
podniknú bez Elizea, a keï sa jednému
z nich stala nehoda, tak sa ihneï na neho
obrátil.
Celý tento príbeh nás poúèa o tom,
aby sme niè nechceli kona bez Pána Jeia a aby sme sa obracali vo vetkých
naich akostiach na Neho.
Ó, ako ete ve¾a krokov sa koná bez
Pána Jeia! Radi síce spievame: Ja si
neviem da rady, ó, Pane môj, Ty sám ma
sprevádzaj vade, vdy pri mne stoj, ale
niekedy by sme vedeli ís bez Pána Jeia i kilometre! Tak je klamlivé nae srdce.
Tu a tam sa stretneme s veriacimi, ktorí sa dokáu oeni a vyda bez Pána
Jeia! Tiahnu jarmo s neveriacimi, proti
príkazu Písma. Dokáu urobi rozhodnutia
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a èiny, pri ktorých rozhodne nebol Pán Jei. Ve¾a vecí dokáu bez Pána, ale nedokáu s Ním denne kráèa v tichosti a pokore. Nebuïme im podobní. Obracajme sa

so vetkými záleitosami na náho Prostredníka. Pristupujme k Otcovi skrze Neho.
A dúfajme v Neho a dôverujme Mu i v dobách rôznych akostí. On nás neopustí.

Register uèenia
l
l

l

l

l

l

l
l

l

Boh pôsobí chcenie i èinenie pre zá¾ubu v pokorných srdciach bez oh¾adu na vek.
Dôkaz, e aktivitu v mladích inicioval Pán, je v tom, e Boiu vô¾u chcú kona
spolu so starími, ku ktorým majú vzah úctivej lásky ako ich sluobníci. (2Kr 6,
1-3.5 H¾a, prosíme,...Dovo¾, prosíme,...Prosím, poï aj ty so svojimi sluobníkmi...Ach, môj pane...)
Duchovný starí miluje kadý prejav Svätého Ducha v mladích a podporuje ho
osobnou prítomnosou.
Duchovný starí bez výèitiek pomôe pri konaní Boej vôle mladiemu v bezradnosti nápravou neúmyselnej kody zavinenej horlivosou a nezruènosou v práci.
Porisko bez eleza je nepouite¾ný nástroj. Taký je Bohu aj èlovek nenaplnený
Duchom.
Stratená duchovná moc sa nadobúda pokorným volaním k Pánovi, On vie, èo nám
chýba a èo potrebujeme. On obnoví nau silu.
Kázanie bez moci Svätého Ducha je ako pracova s poriskom bez eleza.
Poièaná sekera nás upomína na to, e niè nie je z nás a nae, ale vetko k práci
na stavbe Jeho domu je nám od Boha zverené! Nabáda nás narába s tým ako
s poièaným, ve¾mi cenným a nenahradite¾ným, s opatrnosou a zodpovedne.
Plávajúca sekera nás uèí, e Boh pomáha pri vetkom a stará sa a do podrobností o spolupracovníkov, ktorí sú na Òom závislí a volajú na Neho a uèí nás, e
bez Neho nemôeme niè robi.

Ze slov pravdy a lásky, èíslo 10, október 1912

UTAJENÉ MENO
Egyptský architekt Knidius bol poverený
faraónom naprojektova a vystava maják. Pred jeho dokonèením urobil ctibaný
Knidius opatrenie, aby sa nezabudlo, kto
je autorom tejto pozoruhodnej stavby. Do
jedného kvádra v prieèelí vee vytesal
vlastné meno, ktoré zatrel omietkou a navrch nechal pod¾a priania faraóna zlatým
písmom vpísa faraónove meno. Tak si
jeho samo¾úbe srdce zaistilo to, e keï
vlny po èase vymyjú omietku, zmizne meno faraóna, odkryje sa jeho meno a on to
bude, ktorého meno budú ¾udia v budúcnosti vyslovova s obdivom.
Takým sluhom bol Knidius. Navonok
verný, ale v srdci zlý a neverný, bez úcty

a bázne voèi svojmu pánovi. Ctibanos
v srdci dokázal opatrne ukrýva pod rúkom sluby pre svojho krá¾a.
Na skúobnom stole vo Svätyni svätých sa skúmajú pohnútky naich èinov
a práce. Slová a skutky sa váia a triedia
pod¾a pohnútky, ¾udskému oku skrytej
túby a zámeru srdca. Je zrejmé, e takto
roztriedený preh¾ad naich èinov odhalí
mnohé. Pred súdnou stolicou Kristovou
budú takto pod plamenným zrakom Pánovým roztriedené vetky skutky kadého veriaceho od jeho obrátenia po
smr. ...jedného kadého dielo vyjde
najavo, pretoe to ten deò ukáe, lebo
sa zjaví v ohni. A jedného kadého
dielo, AKÉ ktoré je, sám ten oheò
skúsi. (1K 3,13) Keï bude ná Pán
úètova s jedným kadým z nás, nebude sa pýta len: Ko¾ko si získal?, ale aj:
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Akého druhu je tvoje dielo? Odmena
alebo strata dopadne pod¾a mnostva
a kvality. Bude úmerná týmto hlavným
kritériám. Kvalita náho diela je závislá
od skrytých úmyslov. Je ¾ahké by horlivý
v skutkoch, ktoré sú nazývané dobré
a vlastnú èinnos zakrýva omietkou,
do ktorej je ve¾kými písmenami, aby to
kadý videl, napísané KRISTUS. Ale èo
potom, keï bude tá omietka zmytá?
Aké meno sa objaví pod òou? Bude to
napokon skutoène Kristus v nás, ktorý
konal skrze nás v Jeho Cirkvi svoje dielo,
alebo my bez Krista?! Dríme sa skalopevne nejakej veci ako jedine pravej

preto, e si tak elá Pán v Jeho Slove,
alebo preto, e to robí väèina, èi prikazuje misia? Robíme nieèo, vyuèujeme
nieèo, pretoe sa to ¾úbi námu Pánovi,
alebo kvôli tomu, e sa to ¾úbi nám a ¾uïom? To sú skúobné otázky. Nikde, len
vo Svätyni svätých sú nám odkrývané
pohnútky náho srdca. Ak konáme bez
toho, aby sme sa predtým v Svätyni
svätých pýtali Pána a spytovali Písmo,
oklame nás vlastné srdce a nae dielo
zhorí. Boli sme tam dnes, bratia a sestry?
Kedy naposledy? Èo vetko sme medzitým konali pre Pána, no v skutoènosti
na slávu svojho mena?

Zotrvávali pri lámaní chleba - osoba a dielo
Pána Jeia Krista
Úvahy zamerané na osobu a dielo Pána Jeia Krista.

Frederick Butcher

Ze slov pravdy a lásky, január 1925, èíslo 12

POSTOJ PÁNA JEIA
K PÍSMU
A poènúc od Mojia a od vetkých
prorokov vykladal im, èo kde vo
vetkých písmach je napísané o òom.
(Lk 24,27)
Ná Spasite¾ mal vdy ve¾kú úctu
k Svätému Písmu. On sa vdy odvolával
na neho. Nikdy sa na Jeho tvári neobjavil úsmev èi nedôvera, ak ilo o pravdy
Písma, ako to robievajú moderní ¾udia.
Nepovyoval sa nad Písmo a nepovaoval ho za poetický výplod ¾udského
ducha. Bolo Mu vdy a vo vetkom smerodajné, neklamné a nezruite¾né Boie
Slovo! On hovoril o òom: Lebo ameò
vám hovorím, dokia¾ nepominie nebo
a zem, jediné jota (èiaroèka) alebo
jeden punktík nepominie zo zákona,
dokia¾ sa vetko nestane. (Mt 5,18)
Preèo tak mohol poveda? Proste preto,

e On sám je hlavný predmet celého Písma a vetko, èo ja tam prv napísané, áno,
i kadá malièkos v Zákone alebo v Prorokoch, ktorá sa Ho týkala, musela sa vyplni buï v Jeho pozemskom ivote a pri
Jeho smrti, alebo sa naplní v Jeho slávnom príchode. Mylienka, e by sa snáï
niektoré miesto Písma nenaplnilo, Mu
bola úplne cudzia. Preto sa na Písmo
nikdy nepozeral ¾ahkováne. Niè v Písme
Mu nebolo neistým, èi nepodstatným!
Keï zaèal Pán rozpráva apotolom
o svojej smrti a Peter Ho napomínal: Milosrdne sebe, Pane, to sa ti nikdy nestane!, Pán ho rázne pokarhal: Idi za
mnou, satane, pohorením si mi, lebo
nemyslí na Boie veci, ale na ¾udské!
(Mt 16,22-23) Urobil tak preto, lebo tá mylienka odporovala Písmu, nebola z Boha.
Peter ete nechápal Boie veci. Pri poslednej veèeri hovoril Pán svojim uèeníkom:
 Lebo hovorím vám, e ete sa to musí
naplni na mne, èo je napísané: A poèítaný bol s bezbonými. Lebo to, èo je
napísané o mne, má koniec. (Lk 22,37)
A keï bol Pán v Getsemanskej záhrade
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zajatý, krotí Petrovu horlivos slovom: Alebo èi
myslí, e nemôem teraz poprosi svojho Otca,
a pristavil by mi
viac ne dvanás legionov anjelov? Ale
ako by sa potom naplnili Písma, e
musí by tak? (Mt 26,53-54) Pán poznal
dokonale celé Písmo o jeho naplnenie
(na Òom) pôsobilo Jeho srdcu ve¾kú rados
a útechu. Z h¾adiska Písma oèakával aj
ukonèenie Svojho boja, aj Svoje víazstvo.
idia, aj keï im Pán ve¾akrát svedèil
a pobádal ich ku skúmaniu Písma, Mu
neuverili, a preto nemohli ma v sebe
veèné Boie slová, ktoré by ich doviedli
k ivotu  ku Kristovi (J 5,38-40). Aby sme
mohli Boiemu Slovu rozumie, je nevyhnutné sa pred ním celkom pokori. Pán
musel kára neveriacich sadúceov: Blúdite, pretoe neznáte Písem, ani moci
Boej. (Mt 22,29; Mk 12,24)
Pán Jei pokladal známos Písma za
takú dôleitú, e u ako dvanásroèný
sedel medzi uèite¾mi v chráme, poèúval
a pýtal sa (Lk 2,46-48). Táto udalos z mladosti Pána Jeia dokonale charakterizuje. Vedel, e Jeho ivot na zemi je popísaný v Písme a vetko, èo sa s Ním stane,
bude verným naplnením Písma. Tak raz
pripomína idom: ...a Písmo nemono
zrui (J 10,35). On tie pocioval zodpovednos za poslunos Boiemu Slovu.
Jánovi Krstite¾ovi, ktorý sa bránil Ho
pokrsti, povedal: Nechaj teraz, lebo tak
nám sluí, aby sme naplnili vetku
spravodlivos. (Mt 3,15) Keï sa tak
stalo a On uèinil zados vôli Svojho Otca,
...h¾a, otvorili sa mu nebesia a videl
Ducha Boieho, ktorý zostupoval akoby holubica a prichádzal na neho. A h¾a,
bolo poèu hlas z neba, ktorý hovoril:
Toto je ten môj milovaný syn, v ktorom
sa mi dobre za¾úbilo. (Mt 3,16-17)
Samotné Písmo svedèí o Òom, e bol
posluný a po smr a to po smr kría

27
(F 2,8). Jeho srdce bolo Boej vôli a Písmu tak poddané a posluné, e prekonal
aj tie najaie okamihy a mohol pravdivo
zvola: Dokonané je! (J 19,30) To, èo je
nám zaznamenané o Ezdráovi, môe by
mnohonásobne povedané o Pánu Jeiovi, toti, e:  ustavil svoje srdce spytova zákon Hospodinov a èini a uèi
v Izraelovi ustanovenie a súd. (Ezd 7,10)
Vzácny príklad ve¾kej úcty náho
Spasite¾a a Pána k Písmu sa ukázal
v Jeho nezmernom utrpení na kríi, keï
trpel za nae hriechy. On túil po tom, aby
naplnil vetko a aby priiel okamih, keï
oddá svojho Ducha do rúk Otcových a zvolá: Dokonané je! To nemohol skôr, kým
nebolo naplnené vetko, èo bolo napísané
o Òom a do posledného písmenka. Ján,
Pánov svedok, ktorý opisuje tie hrozné
okamiky náho drahého Spasite¾a, poznamenáva: ...aby sa naplnilo Písmo,
povedal (Jei): íznim! (J 19,28) Pán
nezabudol, e Mu pod¾a almu 69 dajú
namiesto pokrmu lè a v Jeho smäde Ho
budú napája octom. Keï vak ochutnal,
nechcel pi. (Mt 27,34; Mk 15,23). Tým
bola prvá èas predpovede naplnená; ale
v jeho smäde Ho doteraz nenapájali
octom ( 69,22). Keï nastala tá chví¾a,
povedal: íznim! a potom prijíma podávaný ocot a zvolá: Je dokonané! Vtedy
sa naplnila aj druhá èas predpovede.
A skloniac hlavu, vydal ducha. (J 19,30)
Posluný a do smrti. A v tejto poslunosti nezvolal skôr Je dokonané!, kým
netrpel smädom a nenapil sa podaného
octu, aby sa naplnilo Písmo.
On bol posluný a do konca! Ako sa
môe teraz tei nae srdce v Òom! Ako
sa z toho radujeme, e Ho za to Boh povýil a dal Mu meno nad kadé meno, aby
sa v Jeho mene sklonilo kadé koleno!
Je nám tie Písmo také vzácne? Skláòame sa aj my pred celým Slovom? Povaujeme Písmo za presné ako ná Pán?
Urèite sa nás musí zmocni spravodlivé
rozhorlenie, keï vidíme, ako moderní kritici ruia úctu k Písmu jeho z¾ahèovaním,
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ako chcú niektoré state zrui, ako hovoria
o Písme z nadh¾adu intelektuála, áno aj
s úsmekom, na kolách, kazate¾niach
a rôznych prednákach. Títo ¾udia verejne hlásajú svoju neveru a na poslunos,
èi poddanos Písmu ani nepomyslia! Aký
úasný rozdiel medzi nimi a pokorným,
posluným Boím Synom, ktorý hoci bol
Syn, nauèil sa poslunosti z toho, èo trpel
(d 5,8). Za dnených dní sa s Písmom
nielen ¾ahkomyse¾ne narába, ale celé state sa nevímajú alebo prevracajú. A predsa je napísané, e tomu, kto ubral zo slov
tohto proroctva (Svätého Písma), odníme
Boh jeho diel z knihy ivota a zo svätého
mesta. No i medzi veriacimi sa nájdu ¾udia, ktorí majú malú úctu pred Písmom
a ve¾mi ïaleko zaostávajú za Pánom. Najèastejia odpoveï ich ¾ahostajnosti je: To
miesto Písma nie je podstatné, nie je také
dôleité!, alebo My nechceme by slu-

obníci litery! Èi toto nie je spupnos
starého èloveka? Telesný èlovek si vdy
myslí, e jedna len pod¾a toho, èo je napísané, by bolo príli duchovné a zákonnícke a radej sa s úsmekom odvráti. No
Pán h¾adel verne na kadé slovíèko a a
do smrti ho plnil. Bola to sluba litere?
Moje i tvoje spasenie na tom záviselo!
Nemali by sme sa ako Jeho uèeníci
viac uèi od Pána? On aspoò nikdy
nepovedal, e niektorá èiarka je bezvýznamná! Ak Ho milujeme, potom budeme
bez rozpakov kona to, èo chce On. On si
najviac cení poslunos, rovnako ako si
Boh Otec najviac cenil Jeho poslunos
a aj ju odmenil.
Nech je nám vetkým Boie Slovo
také vzácne, ako Pánovi Jeiovi, aby sme
neboli zahanbení ako Saul, ktorý svoje
krá¾ovstvo stratil jedine preto, e nebol
posluný Boiemu slovu (1S 15,22-23).

Register uèenia
Kto verí v Pána Jeia,
l má ve¾kú úctu k Svätému Písmu, ako k slovu svojho Pána a Boha,
l vo vetkom sa odvoláva na Písmo,
l Písmo mu je vdy a pre vetko smerodajným, neklamným a nezruite¾ným Boím
slovom (Mt 5,18),
l tomu je pohorením telesná myse¾, ktorá
nemyslí na Boie veci a karhá ju
(Mt 16,22-23; Mt 22,29),
l nepochybuje o Boom zas¾úbení, vie, e sa musí splni (Lk 22,37),
l napåòanie Písma mu je viac, ako vlastná dua (Mt 26,53-54),
l naplnenie Písma pôsobí jeho srdcu rados a útechu,
l má myse¾ celkom zaujatú Písmom (Lk 2,46-48; Ezd 7,10),
l vie, e Boie slovo zapísané v Písme je nezruite¾né rovnako ako Boh sám
(J 10,35; Mt 5,18),
l pociuje zodpovednos za poslunos Boiemu slovu (Mt 3,15),
l enie sa za poslunosou Písmu, pretoe sa chce ¾úbi Bohu (Mt 3,16-17),
l má srdce tak poddané a posluné Boej vôli a Písmu, e pre ich vyplnenie
prekoná i najaie okamihy (J 19,30),
l je verný a po smr (F2,8).
Kto neverí v Pána Jeia,
l nemôe Písmu plne a vo vetkom dôverova,
l Písmo nepovauje za Boie slovo,
l niekedy sa musí pousmia nad pravdami Písma, ktoré presahujú mieru jeho moností,
l povyuje sa nad Písmo,
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berie Písmo ¾ahkováne,
delí Písmo na podstatné a nepodstatné,
chytráctvom vymyslenými príbehmi vyvracia pravdivos Boích výrokov, pretoe
nepozná Písmo a Boiu moc (Mk 12,24),
nepozná istotu, upokojenie a poteenie Biblie,
toho myse¾ usmeròuje a ovláda satan, pretoe v srdci nie je Boie slovo.

F. Butcher  Písemný odkaz

TO ÈIÒTE NA MOJU PAMIATKU

Luká 22,19, 1. Korinanom 11,24

S ve¾kou iadosou si prial Pán jes
baránka so svojimi uèeníkmi (Lk 22,15).
Po tejto slávnosti ustanovil novú slávnos.
Vzal chlieb, poïakoval, lámal a dal im
so slovami: To je moje telo, ktoré sa
dáva za vás. To èiòte na moju pamiatku. Istee kadé veriace srdce, ktoré je
roznietené láskou k svojmu neprítomnému
Pánovi, taktie túi iadostivo kona to, èo
si Pán prial èini na Jeho pamiatku. Preto
veriaci hneï v prvých dòoch Cirkvi, ako
o nich èítame, zostávali v uèení apotolskom, v spoloèenstve, v lámaní chleba a na modlitbách (Sk 2,42). Vtedy
ete nebolo zjavené ono ve¾ké tajomstvo
o cirkvi a aj iné vzácne pravdy boli skryté
veriacim; ale èo im bolo známe, toho sa
drali a postavili na svietnik svedectva. To
isté uèinili aj s týmto ustanovením Pána,
a preto zostávali v lámaní chleba.
Pán sotva mohol ustanovi nieèo jednoduchieho k uctievaniu svojej pamiatky.
Preto tu nie je rozhodujúce to, èi môeme, ale to, èi chceme a èi túto pamiatku
Pánovu milujeme. Ak áno, tak zmiznú mnohé akosti, ktoré niektorých odrádzajú.
Slovo Boie nám neprikazuje, ako èasto máme slávi Pánovu veèeru a ani nie
dobu, kedy ju máme slávi, práve tak, ako
nám nenariaïuje, kedy máme ma iné
zhromadenia. V týchto veciach nie je iadny úzus, ale vedenie Ducha Pána vzh¾adom k pomerom, v ktorých ijeme. Na poèiatku sa veriaci v Jeruzaleme schádzali
k hodom lásky denne, ktoré boli spojené
s lámaním chleba. Prvý deò po sobote sa

zili uèeníci k lámaniu chleba, ako si
èítame v Skutkoch
20. kap. Týmito aj
inými správami o lámaní chleba nám
chce Boh poveda,
e Jeho deti slávili
ve¾mi èasto veèeru
Pánovu a e tým
urèite nerobili chybu. Nemysleli si: My
musíme, ale vedení Duchom Svätým
mohli poveda: My môeme.
Nede¾a, prvý deò v týdni, je dòom
Novej doby, dòom, v ktorom vstal Pán
z màtvych, v ktorom sa dvakrát za sebou
zjavil uèeníkom a ktorý nie bez vôle Boej sa stal dòom, kedy sa veriaci bez
akostí môu zhromaïova. Preto je
vhodné, aby sme kadý týdeò zaèali
slávením pamiatky Pánovej.
Niekto ale namietne: Ja sa necítim
dos hodný, aby som tak èasto slávil
veèeru Pánovu! Tu sa pýtame: Cíti sa
dos svätý k vydávaniu svedectva pre
Pána? Dos svätý ku kadodennému
obecenstvu s Bohom? Dos svätým trebárs dnes umrie a predstúpi pred Toho,
ktorý je tvojím Vykupite¾om a Pánom?
V skutoènosti nie sme k nièomu hodnými, a preto On nás hodnými uèinil (Kol
1:12). Ak sme sa zili ku stolu Pánovmu,
máme si uvedomi, preèo sme sa zili.
Niekde si veriaci myslia, e sa schádzajú
k modlitbám, a tak jeden brat za druhým
rýchle za sebou odriekava svoju modlitbu
a prosí za vetko moné, za bratov, za
sestry, za vladárov a krá¾ov, za ¾udí v moci postavených. Tieto modlitby sa nehodia ku stolu Pánovmu  na tie máme miesto
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a èas inokedy. Máme ale náho dobrého
Pastiera velebi za Jeho lásku, utrpenie,
zmarenie samého seba, za Jeho smr
a za vetko, èo je spojené s Jeho drahou
obeou. Taktie kázanie samé nie je príèinou, pre ktorú sme sa zili, ale je òou
Pán, aby sme si na Neho spomínali, jedli
chlieb a pili víno na Jeho pamiatku, Jeho
a Otca velebili a Otcovi za Syna ïakovali.
Celé zhromadenie má by pod vedením Ducha a kadý brat si má by istý,
e ho Duch Svätý viedol, aby oznámil
niektorú pieseò, zaoberajúcu sa velebením Boím alebo Pána, aby preèítal
primeraný oddiel z Boieho Slova, po prípade aby nieèo k nemu podotkol, alebo
nahlas dobroreèil. Pán neustanovil iadneho predsedu pri svojom stole, aby si
druhí bratia pýtali dovolenie, èi môu nieèo preèíta zo Slova, urèi pieseò, alebo
nahlas ïakova. Vetci majú by ale podriadení Duchu Svätému, a preto aj dnes
platí napomenutie: Keï sa schádzate,
jeden kadý z vás má pieseò, má uèenie, má jazyk, má zjavenie, má výklad,
vetko nech je ku vzdelaniu (1Kor 14,
26). Drahocenné sú tie okamihy spytovania, kedy sa veriaci zamestnáva drahým Pánom a nemyslí na niè iné. Nikdy to
nie je na kodu  a preto sa nebojme ani
chví¾, keï nikto k zdie¾aniu niè nemá.
Zdá sa nám, e primeranejie pri ïakovaní alebo chváloreèení, èi modlitbe je,
keï onen brat, ktorý tak èiní, k tomu po-

vstane a ostatní zostanú sedie. V mnohých zhromadeniach sa tento spôsob
ustálil z èisto praktického stanoviska
a slúi k Boiemu poriadku. Nevyruuje
sa tým tak ve¾mi, ako keï pri stole Pánovom vetci vstávajú alebo si k¾akajú.
Taktie máme tú mienku, e niektorý starí brat má priamo ïakova za chlieb a víno, zo stola zobra a najbliie sediacemu
poda, tento zase svojmu susedovi atï.
Toto by nemal èini vdy jeden a ten istý
brat, lebo po istom èase by si druhí mohli
myslie, e je to výhradne jeho úloha.
Pri stole Pánovom nemáme zabudnú
ani na zbierku na veci Boie. U v Starom
zákone sa nemal ¾ud ukáza pred Bohom
prázdny (2M 23,15), a predsa starozákonný ¾ud zaujímal ove¾a niie postavenie voèi veciam Boím ako my. My ako
synovia sa máme zaujíma o veci náho
Otca. V mnohých zhromadeniach hneï
po kalichu jeden druhému podáva pokladnièku, lebo aj dávanie na veci Pána
je vôòou sladkosti (F 4,18) a patrí ku
chváloreèeniu. Nie je nám urèené, ko¾ko
máme da; je to ponechané na naom
úsudku: pod¾a monosti (1K 16,2). Ale
pozor: Kto skúpo rozsieva, bude
skúpo aj a; a kto rozsieva ochotne,
bude a pri poehnaní (2K 9,6). My
nemáme ani v týchto veciach doèinenia
s ¾uïmi, ale so samým Pánom. Sme Jeho
a Jemu patríme a zo vetkých vecí nie
¾uïom, ale Jemu budeme sklada úèty.

Register uèenia
l

l

l

l

l

Pán Jei ukonèil starozákonný hod baránka tým, e pred svojou smrou ustanovil svojim uèeníkom novú slávnos na svoju pamiatku, na pamiatku svojej smrti.
(Lk 22,15)
Pretoe prví veriaci v Jeruzaleme milovali Pána Jeia, uskutoèòovali Jeho vô¾u.
(Sk 2,42)
Zo správ v Skutkoch vyplýva, e Duch Svätý viedol veriacich slávi Pamiatku smrti
Pánovej èasto. Najprv denne (Sk 2,46), neskôr prvý deò týdòa (Sk 20,7).
Nede¾a, prvý deò týdòa, sa stala Boím riadením dòom, v ktorom sa veriaci môu
bez akostí zhromaïova a zaèa týdeò slávením Pánovej pamiatky.
Pre srdcia plnené láskou Pána Jeia, je slávenie Jeho smrti monosou vyjadri
svoju lásku oproti Pánovi, ktorý ich prvý miloval tak, e dal sám seba za nich.
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Pán svojou smrou urobil vetkých veriacich hodných slávenia svojej pamiatky
(Kol 1,12).
Dôvodom zhromadenia k Pamiatke Pánovej je ïakovanie a velebenie  nie
prosby a vyznávanie hriechov.
Predmetom ïakovania a velebenia, ku ktorému vedie Svätý Duch pri Pamiatke
Pánovej je spytovanie osoby a diela Pána Jeia Krista.
Vedeniu Svätého Ducha a nie èloveku sa podriaïujú bratia v zhromadení
(1K 14,26).
Zbierka je vyjadrenie vïaènej lásky starajúcej sa o Boie veci, patrí ku chváloreèeniu a je vôòou sladkosti Bohu ( F 4,18).
Láska k Pánu Jeiovi urèuje ko¾ko kto dáva (1K16,2).
Pod¾a monosti dáva, v jazyku lásky znamená nie skúpo dáva (2K 9,6).

Zotrvávali na modlitbách
Úvahy o modlitbe.

Ján Siracký

Cestou ivotem, 11. február 1966

MODLITBA
Poèuj Hospodine môj hlas, volám:
Zmiluj sa nado mnou a ozvi sa mi.
alm 27,7
Kyvadlo pravej duchovnosti sa pravidelne
pohybuje od modlitby ku chvále. Hlas,
ktorý bol v predolom veri naladený do
spevu, je v tomto naladený k prosbám. Dávid bol dobrým vojakom,
preto vedel zachádza so zbraòami, menovite so vestrannou zbraòou  modlitbou. Jemu zálealo na
tom, aby bol vypoèutý. Naproti tomu
farizeji sa nestarali o to, èi ich Boh poèul.

Len keï ich ¾udia poèuli. Pre úprimného
kresana je ale nesmierne dôleité, aby ho
Pán poèul a vypoèul. Èasom je dobré aj
v súkromnej modlitbe modli sa nahlas,
aby sme unikli roztritosti. Boie zmilovanie je nádejou pre hrienikov a útoèiskom
pre svätých. Praví modlitebníci to vedia,
preto sa ho dovolávajú na svojich modlitbách. Keï sa takto modlíme, môeme
s istotou èaka, e sa nám Pán ozve.
Neuspokojme sa bez Pánovej odpovede.
Ako na list, ktorý sme napísali priate¾ovi
èakáme odpoveï, tak èakajme odpoveï na modlitby, ktoré sme predloili Pánovi. No ak chceme, aby
nás Pán poèul, musíme najprv
my Jeho vypoèu. Nech je naa
modlitba ozvenou toho, èo Pán k nám
hovoril. Potom sa neminie cie¾a.

Nieko¾ko pokynov, ako sa modli
vo verejných modlitebných hodinách:
l

l

l

Keï sa modlí v zhromadení, tak pri tom nenapomínaj, nevytýkaj chyby druhých,
nepoúèaj, ale sa modli! V modlitbe predkladáme svoje záleitosti s ïakovaním Bohu.
Neh¾adaj krásne slová a vyberané výrazy. Hovor tak jednoducho, aby ti mohlo
rozumie kadé diea, pretoe slová nie sú silou.
Hovor k Bohu, Otcovi alebo k Pánovi Jeiovi a k zhromadeniu. Neprednáaj
Bohu a ani ¾uïom nejaké cituplné reèi, ale modli sa. Preto tie nemenuj rad
právd, ktoré pozná, ale oznám Bohu svoje iadosti modlitbou a prosbou s ïakovaním (F 4,6).
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Neplytvaj èas neustálym vyznávaním Pánovi, aký je ve¾ký, spravodlivý a dobrý.
Predovetkým sa vyhni neúctivým a èas mrhajúcim opakovaniam, aj keï s obmenenými výrazmi. To zarmucuje Svätého Ducha a unavuje modliacich sa. Nenáhli
svojimi ústami, a tvoje srdce nech sa neponáh¾a vynies slovo pred Bohom,
pretoe Boh je na nebesiach, a ty si na zemi, preto nech je tvojich slov málo
(Kaz 5,2).
Modli sa za urèité veci, spoloèné vetkým, a nie za veci osobného rázu, ktoré sa
týkajú len teba. Tie patria do komôrky. Mysli na oslávenie Pána, na Jeho veci, Jeho
dielo a Jeho ¾ud, blízky i vzdialený a na záleitosti celého zboru.
Neopakuj: Pane, Pane, ó, Pane Jeiu, ó, Boe a Otèe atï. Èasto poèujeme tieto
oslovenia na zaèiatku kadej novej vety. I to zarmucuje Boieho Ducha a je to
nepatrièné. Z toho dôvodu si vimni modlitbu Pána Jeia v Jána 17.
Vyslov priamo, èo má na mysli. Buï jednoduchý, prirodzený a vány; nikdy
nechci by krasoreèníkom. Nemodli sa nikdy iba preto, aby si sa modlil, t.j. aby si
vyplnil èas, alebo snáï preto, aby aj teba bolo poèu v zhromadení.
Nemodli sa dlho! V komôrke, kde si sám sa môe modli tak dlho, ako potrebuje
a vládze, ale nie verejne.
Hovor hlasne a zrete¾ne, aby tomu rozumeli vetci prítomní. Lebo aký má z toho
zhromadenie úitok, ak nerozumie tvojim slovám, a ako môe poveda ameò
na tvoju modlitbu?
Predovetkým ale vetci myslime na to, e sme povolaní modli sa vo Svätom
Duchu (Júda 20), pozdvihova èisté ruky k Bohu a s èistým srdcom Ho
vzýva (1Tm 2,8; 2Tm 2,22).

Potia¾ pokyny.
Na záver chcem pripomenú, aby si nikto nemyslel,
e sa môe modli v zhromadení s mocou a vystrojením,
ak nepestuje modlitebný ivot, t.j. ak sám pre seba neh¾adá
Pánovu blízkos a nemodlí sa za svoje potreby a svoj ivot
v skrytosti Otcovi. Modlitba sa právom volá dýchaním
duchovného ivota. Tak, ako sa srdce a p¾úca udrujú v zdraví
a pri sile dobrým a èistým vzduchom, tak len neustále
obecenstvo s Bohom, návyk dlie v jeho oèisujúcej
a posväcujúcej blízkosti môe orgány duchovného ivota
udra v zdraví a zmocni ich pre zvlátne príleitosti.
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SPRÁVY ZO ZBOROV
Satan je ten istý. Preto iadna generácia Boích sluobníkov nemôe hovori, e také
veci, aké sa dnes vyskytujú v zhromadeniach a ktoré oni s bolesou preívajú,
predtým neboli. Satan preosial kadú generáciu a vetky zhromadenia rovnakými
pokueniami, aby ich odviedol od prostoty a èistoty oproti Kristovi ako Evu v raji.
O tom svedèia aj nasledujúce dva èlánky,
èlánky,
medzi ktorými je èasový rozdiel 83 rokov.
rokov.
Prvý èlánok napísal Boí sluobník Frantiek Køesina v roku 1922, v èasopise
Ze slov pravdy a lásky, v apríli 1922, roèník VI. Èíslo 4, aby vystríhal veriacich:
Nemáme miesto v èasopise, aby sme písali o tom, èo sa deje medzi tými, ktorí tie chcú by
kresanmi. Dnes ale chceme sprostredkova slová Boieho sluobníka A. G. Gaebeleina, ktorý
sa v kadom èísle svojho èasopisu zmieòuje o rôznych udalostiach. Amerika je i v náboenskom
oh¾ade matkou vetkých výstredností. Na jednej strane ve¾ké svetlo, na druhej ete hroznejia
tma. Na jednej strane sa skláòajú pred Bibliou, na druhej ju kritizujú alebo vkladajú do jej jednotlivých právd nieèo, èo tam nepatrí. Jednotliví vodcovia a zvodcovia okolo seba zhromaïujú
¾udí, ktorých myse¾ je uprená na ve¾kos a senzáciu  na nieèo, èo uspokojuje ich prevrátené
srdce. A preto tam nájdete tie najrozmanitejie a najprevrátenejie zhromadenia s príalivým
pomenovaním i bez neho, s krstom i bez neho, s Veèerou Pánovou i bez nej, s umývaním nôh,
sobotou a s desiatkami, s falonými i diabolskými divmi a zázrakmi, s krstom Ducha Svätého,
hovorením cudzími jazykmi a uzdravovaním. Nato, aby sa dosiahol úspech sa vyuíva divoká
reklama. Namiesto kázania slova sa pouívajú koncerty, laterna magika, kino  a uasnime
 i tanec.
Ale teraz u priamo k tomu, o èom sa zmieòuje, medzi mnohými inými výstranými
vecami, vo svojom èasopise Mr. Gaebelein. Poukazuje na jedného kazate¾a kongregaènej
cirkvi v Springfielde, ktorý nedávno v jednom zhromadení vysvet¾oval, ako zväèil poèet èlenov
svojho zboru z 300 na 1700. Tento nárast dosiahol tak, e dovolil mladým ¾uïom tancova v kaplnke. Ten kazate¾ hovoril: Nielen e mladí tancujú v kostole, ale aj starovstvo
s kazate¾om. Tancujeme vetky moderné tance bez výnimky. Potom sa pochválil:  Dievèatá i chlapci, ktorí sa predtým o cirkev vôbec nezaujímali, sú teraz tými najlepími pracovníkmi.
K tomu br. Gaebelein poznamenáva: To nie je ojedinelý prípad. To isté sa koná takmer
v kadom meste. To je výsledok najhroznejieho spôsobu nevery (aký kedy vznikol v majstrovskej satanovej mysli): toti výsledok nièivých kritikov Biblie. Najskôr je Biblia podceòovaná;
v druhom kroku sa úplne opustí zdravé uèenie. Evanjelium sa prestane káza a cirkev úplne
ovládne telo (prispôsobí sa duchu sveta). V zhromadení sa zaène s premietaním filmov
 najnemravnejí to prostriedok satana  aby zamestnal a pri ivote udral na smr sa potácajúcu spoloènos (zbor), potom prídu tance, tie najzmyselnejie, najoplzlejie moderné tance
a tancom sú sýtené iadosti tela. Tak vyzerá moderná odpadnutá cirkev, brána do veèného
zahynutia. Len tancujte! Len tancujte! Ete máte na tanec trochu èasu, kým neprídete do vonkajej temnoty, kde bude plaè a krípanie zubami.
Zmieòujeme sa o tom pre výstrahu. Aby sa vetci èitatelia báli poda svetu èo len prst, a aby
nezabudli na prehlásenie a výstrahu Písma: Ale pevný základ Boí stojí a má túto peèa:
Pán zná tých, ktorí sú jeho, a: Nech odstúpi od neprávosti kadý, kto menuje meno
Kristovo! A vo ve¾kom dome nie sú len samé zlaté nádoby a strieborné, ale aj drevené
a hlinené, a to jedny na èes a jedny na neèes. Keby sa niekto vyèistil od takých, bude
nádobou na èes, posvätenou, uitoènou hospodárovi, prihotovenou ku kadému dobrému skutku. Ale pred iadosami mladosti utekaj a eò sa za spravodlivosou, vierou, láskou a za pokojom s tými, ktorí vzývajú Pána s èistého srdca (2Tm 2,19-23).

blok 3 + ob..qxd

18.4.2005

16:05

Page 34

34

KRESAN
Druhý èlánok je zo súèasnosti.
Je prevzatý z nemeckého èasopisu TOPIC, február 2005, è.2

Chvály a vzývanie so zástavami, tancom
a akrobaciou
Kto sa dnes zúèastní takzvaných chvál a vzývania na bohoslubách, stretne sa so skutoène
pestrým programom. Môe ís o spev v extáze, citovo preívaný tanec, alebo o tajomné
mávanie uterákmi a zástavami. Najnovím výkrikom je chválenie pomocou akrobacie.
Umelci tu predvádzajú na lane, ktoré visí zo stropu, najrôznejie kúsky na slávu Boiu.
Medzièasom sa objavila aj tzv. odborná literatúra na túto tému ako napr. kniha Vzývanie
a chvály so zástavami, ktorá podáva návod na tvorbu týchto aktivít a ich teologické
zdôvodnenie.
Polome si vak otázku, èi sú tanec, mávanie so zástavami a artistické prílohy na slávu
Boiu vôbec biblické. Ich obhajcovia radi poukazujú na starý zákon (ïalej SZ), napríklad na
alm 149, v ktorom je izraelský ¾ud vyzývaný chváli Boie meno kolotancom a citarou.
Zamlèiava sa vak, e k tomuto textu, len o tri vere ïalej, patrí aj poiadavka vykona
pomstu na národoch a tresty na ¾uïoch pomocou meèa ostrého na obe strany v ich ruke.
Keby vetko to, èo platilo v SZ pre izraelský ¾ud, malo plati aj dnes pre nás, musela by sa
opä zavies obriezka, obete zvierat a pod. A keby sme sa pozreli celkove na svedectvo
Biblie o tanci, obiiel by ve¾mi zle. Pripomeòme si len tanec izraelského ¾udu okolo zlatého
te¾aa (2M 32,19), alebo tanec Salome, ktorým si vytancovala hlavu Jána Krstite¾a
(Mk 6,22). Tanec Biblia spája s pohanstvom ove¾a viac, ne s biblickým konaním a u vôbec
nie s uctievaním svätého Boha. Podobne sú na tom i zástavy, ktoré tie nemajú jednoznaèné biblické odôvodnenie. Aj tu nachádzame viac pohanstva, ako by si to mnohí
uctievaèi so zástavami dokázali pripusti. V spomenutej knihe sa tvrdí, e Svätý Duch sa prejavuje prostredníctvom vlajúcich zástav a deje sa vraj nasledovné: Pozdvihovanie zástav
má v nevidite¾nom svete ove¾a väèí význam, ako si dokáeme predstavi. Keï ich prorocky
dvíhame, povolávame do ivota to, èo nie je, ako èo by bolo... Keï vak èlovek nejakou
pomôckou vyvoláva nadprirodzené sily, potom nejde o niè iné ako o mágiu, èisté pohanstvo. Skutoènos, e sa zástavy od dávna pouívali na magické úèely, dokazujú aj neblahé
skúsenosti z faizmu. Mnohé zástavy sa vtedy zvlátnym spôsobom zasväcovali, èas
z nich Hitlerom osobne, aby sa ich prostredníctvom povolal do krajiny duch národného
socializmu, èie faizmus.
Uctievanie pomocou zmyslových prostriedkov alebo vidite¾ného média sa udomácnilo
nielen v pohanstve, ale aj v kresanstve, ako je zrejmé z katolíckych kultov. Takéto konanie
je vak v rozpore s novozákonným uèením. Praví Boí uctievaèi sa modlia k Bohu a uctievajú ho vdy v Duchu a v pravde(J 4,23-24). Dokonca ani hudba sa v Biblii nikdy nestala
samostatným prejavom vzývania, ale vdy mala podriadenú, nanajvý doprovodnú funkciu.
Jeden z najznámejích vedúcich chválospevových skupín Graham Kendrick pred
èasom sebakriticky vyznal: Ide nám predovetkým o záitky, pocity, nálady... Myslím si, e
mnohí chcú pri chválach a vzývaní jednoducho utiec skutoènému ivotu. Samozrejme, e
vtedy nikto netúi myslie na problémy, hriechy a previnenia. Témy ako pokánie a oèistenie
takmer zapadli do zabudnutia.
Preèo tak málo rozumieme vzývaniu Boha? Preèo ho tak málo uctievame? Biblický uèite¾
Benedikt Peters si myslí: Ve¾mi málo poznáme svojho Boha, jeho dielo a jeho slovo. Ve¾mi
málo èítame Bibliu a keï aj, tak povrchne. Ak by sme ju zaèali èíta pravidelne, výdatne
a systematicky, stretli by sme sa tam vdy a bezvýhradne s naim Bohom a Spasite¾om.
V Písme vidíme Boiu nádheru v podobe Krista. Len takýmto spôsobom bude v nás rás
a my sa budeme meni.
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Príprava ekumenickej cirkvi
V prvom období dní súenia bude rozkvita organizované ekumenické náboenstvo.
V Zjavení 17 sa tento odpadlícky náboenský systém popisuje ako Tajomstvo, Ve¾ký Babylon.
Bude po celom svete (v.15), bude neverný pravde a Pánovi (Boí Duch ho oznaèuje menom
smilnica v.1,5,15-16) a bude ma ve¾ký politický vplyv (v.12-13). Tento systém sa stane
obieleným hrobom, tzn. vnútorne skazeným, ale navonok skvostný a nádherný (v.4). Stane sa
nástrojom k prenasledovaniu svätých v dobe súenia (v.6).
Základ tohto systému sa pod¾a vetkého vytvára ete pred obdobím súenia, teda
v závereèných rokoch veku Cirkvi. Súèasou prípravy k tomu budú organizaèné snahy o zjednotenie kresanov a následne vetkých veriacich v Boha. Namiesto Boím slovom sa bude riadi
náukami, ktoré zastáva väèina.
Nedelite¾nou súèasou odstúpenia od pravdy je morálny úpadok. Chyba v uèení vdy vedie
k morálnemu úpadku. Pavol vymenúva 18 znakov takéhoto úpadku. Sú to: sebaláska,
chamtivos, chvastúnstvo, domý¾anie, rúhanie, neposlunos, bezbonos, srdce bez
lásky, nezmierite¾nos, ohováranie, divokos, hrubos, ¾ahostajnos k dobrému, zradnos, bezhlavos, nadutos, uprednostòovanie rozkoí pred Bohom a zboná pretvárka.
(2Tm 3,1-5)
Ladislav Szorád

Kto nechce jednotu, je neposluný...
U roky sa nielen v politike a hospodárstve, ale aj v evanjelikálnych kruhoch hovorí o globalizácii
a spájaní. Zdá sa, e slogan charizmatického hnutia: Dogmy rozde¾ujú  láska zjednocuje!
presvedèil medzitým aj mnohých evanjelikálov. Heslá ako: Viac nás spája, ako nás rozde¾uje!
a Jednota v rôznorodosti (mimochodom slobodomurárske heslo) sa dostali do obehu. Dejú sa
pokusy zdôrazòova to, èo je spoloèné a uskutoèòova úzke spojenia, aby sa zjednotil ia¾ ve¾mi
roztrietený evanjelikálny tábor.
Charakteristickou pre tento trend je poznámka jedného inpektora Liebenzelského zväzu,
ktorý sa na oddychovom fóre v Bad Blankenburgu na jar 2002 vyjadril nasledovne:
Potrebujeme viac gril  párty ako diskusií o zásadách. K tomuto fóru pozval èasopis Aufatmen
(Nadýchnutie), (Bundes-Verlag) asi 100 vedúcich pietistických, charizmaticko-letnièných
a katolíckych diel, aby sa prehåbila spolupráca. Na tomto podujatí sa vyjadril aj bývalý predseda
DEA, Jürgen Stabe: Kto nechce jednotu, je neposluný voèi Boiemu slovu (Idea 11/2002).
U tri roky predtým sa vyjadril Hartmut Steeb, generálny tajomník DEA, v èasopise
Idea: Jednota je... záväzný program v cirkvi Jeia Krista, nielen právo vo¾by. Pod¾a slov Jeia
je rozhodujúcim kritériom pre jednotu, keï niekto èiní Boiu vô¾u (Mt 12,49.50) a priznáva sa
k Jeiovi Kristovi ako k Pánovi (1Kor 12, 3). Inak Kristus a jeho apotoli nestanovili iadne hranice. S tým teda, kto plní tieto podmienky, je moná jednota, príp. spolupráca. Svoj èlánok
uzatvára pozoruhodnými slovami: Kto rozde¾uje, podporuje neveru! (Idea 9/99).
Takéto výpovede znejú na prvý poh¾ad biblicky a presvedèivo. Pritom sa vak prehliada, e
my kresania nemôeme a nemusíme vytvára jednotu, pretoe ju u dávno vytvoril sám Boh
a my ju len musíme uskutoèòova. Jednota, vypôsobená Svätým Duchom nebude nikdy v rozpore s pravdou, zjavenou v Biblii.
Podmienky pre jednotu, menované H. Steebom, tvoria prirodzene miesto pre spolupracovníkov z rôznych cirkví bez oh¾adu na ich trvaní v nebiblických uèeniach a bludoch, ktoré sa predsa dobre môu oznaèi ako druhoradé alebo ved¾ajie uèenia. Zástupcovia týchto faloných
uèení budú s ve¾kou pravdepodobnosou vetci vyznáva Krista ako Pána a budú si ela kona
Boiu vô¾u.
Takáto jednota na úkor pravdy nemôe by vypôsobená Svätým Duchom, lebo odporuje jednoznaèným uèeniam Biblie.
Vybrané z publikácie Kam kráèa Pro Christ (Wolfgang Bühne)

