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Z perníkov lásky

Hľadáme prijatie... 
Blúdime v uličkách 

lží a zrád... 
Všade sme boli, 
všetko prešli...

Unavení, 
s vyhasnutým srdcom,

vystierame náruč k nebu. 

A hľa: Oáza milosti 
pred nami,

môžeme vstúpiť!
A uprostred oázy domček,

z perníkov lásky zmurovaný!
Na stole kalich a chlieb! 
Radosť roztápa srdce. 

Sme Doma, u Pána Ježiša.

Vďaka, Pane!
Byť Doma je nádherné!

Danka Zubčáková

„Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní“ (Jn 8,36).
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Pre sobotné večeryPre sobotné večery

4.1.

Moc vytrhnúť z pokušenia má Pán, 
ak sme pobožní 

2Pt 2,9

Kto je pobožný? 
Ľud vykúpený svätou krvou Pána Ježiša 
na kríži? Áno, ak je poslušný Bohu podľa 
Jeho Slova. Takáto viera nie je lacná, 
tak ako nie je lacná obeť Pána Ježiša. Tá 
viera, vydobytá nám na kríži, vyžaduje 
smrť našej telesnosti: Zabudnúť na seba, 
na svoje potreby. Už nežijeme my, ale žije 
v nás Kristus. 

Cesta k pokušeniu
Ak zanedbávame čas s Bohom, ak ešte 
stále pokukujeme i po svete, strácame 
duchovnú silu, ochranu i ostražitosť. 
Ako ľahko sa potom rodí v nás žia-
dostivosť, ktorá nás pokúša! „Žiadosť 
potom, keď počala, porodí hriech – vy-
konaný – splodí smrť“ (Jk 1,15). Jakub 
nás varuje pred žiadostivosťou. Ak ju 
neriešime, môže byť začiatkom du-
chovnej smrti: „Odplata za hriech je 
smrť“ (Rim 6,2).

Čo je žiadostivosť? 
Je to silná ľudská túžba, ktorá prináša 
do duchovného života zmätok, chaos. 
Žiadostivosť pochádza z neposlušnosti 
prvotného hriechu. Je ako cesto, kypí, 
zväčšuje svoj objem a odrazu sme v tom 
až po uši, už si nedokážeme sami pora-
diť. Stali sme sa otrokmi svojej žiadosti-
vosti. 

Náš Boh sa zľutúva nad tými, ktorí 
činia pokánie
Ak zlyháme, voláme v úprimnom po-
kání k Bohu, aby nám pomohol vrátiť 
sa k Nemu, opustiť hriech. Ak naozaj 
úprimne ľutujeme, náš dobrý Boh nám 
odpustí a pomôže k slobode z otroctva 
žiadostivosti. Bohu vďaka za Božie milo-
srdné srdce. 

Komu Boh neodpúšťa vinu
Tí však, ktorí sa nekajajú a neberú Slovo 
živého Boha vážne, nemôžu byť Bohom 
ospravedlnení. „Tak, hľa, môže Pán vy-
trhnúť pobožných z pokušenia, ale po-
nechať nespravodlivých až do súdneho 
dňa a potrestať…“ (2.Pt 2,9) 

Žijeme uprostred sveta plného 
nemravnosti. Hady žiadostivosti (sláva, 
pýcha, mamona, móda, krása, drogy, 
smilstvo…) sa hemžia okolo nás! Všade 
navôkol nám ponúkajú pastvu pre žia-
dostivosť tela, žiadostivosť očí a pýchu 
života. Ak sme Bohu poslušní, žiadosti-
vosť nemá nad nami moc.

Rozhovor: Žijeme vo svete a ten nás 
láka v mnohom. Vôbec nemusí ísť o zlé 
veci. Ak však dobré veci začnú preká-
žať na ceste s Bohom, stávajú sa nielen 
vážnou prekážkou, ale i hriechom. Preto 
hovorme o tom, čo všetko v nás môže 
vyvolať žiadostivosť. Každá žiadostivosť 
nás od Pána Boha izoluje a spôsobuje 
nám veľa trápenia. 

Svedectvo: Ak sme prežili boj so žia-
dostivosťou, hovorme o nej. Môže po-
môcť tým, ktorí si nevedia rady. Prosím 
nás, opusťme cesty klamu, falše, netvár-
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me sa, ako nám všetko funguje, ako ne-
zlyhávame, akí sme perfektní kresťania. 
Aj pretvárka je hriechom. Veď I takí veľ-
kí Boží ľudia ako Dávid, padli. Ďakujme 
za to, že náš Boh nás vyslobodzuje i zo 
žiadostivostí a dostávame novú šancu žiť 
v Jeho v blízkosti. Bohu vďaka!

Modlitba: Dobrotivý a láskavý Bože, 
mnohí kresťania sú v zajatí žiadostivos-
ti. Pomôž im vrátiť sa k Tebe, pomôž im 
na slobodu od hriechu. Daruj im vieru, 
že ich miluješ, že si sa ich nevzdal. Daruj 
im silu vybojovať v pokání a v mene Ježiš 
víťazstvo nad žiadostivosťou. Nech sa sta-
nú Tvojím svetlom a soľou! Nech svedčia 
o zákernosti ponúk satana, ktoré lákajú 
a majú jeden cieľ, duchovnú smrť. Nech 
svedčia, že Ty si Boh veľkej lásky a milosti, 
ktorý o Svoje deti bojuje. Preto Tebe, Bože 
náš, patrí sláva a chvála! Amen.

Danka Zubčáková

Prosme za: Cirkev, aby bola plná skutoč-
ného vzťahu s Bohom.

11.1.

Keď kritizujeme pády, ľahko 
padneme v pokušení

Gal 6,1

Začnem provokačnou otázkou: „Prečo 
si všimneme tak rýchlo niečo zlé na dru-
hom?“ Odpovedí môže byť mnoho, a bolo 
by zaujímavé ich uverejniť. Každý má na 
to svoj názor, aj Božie Slovo (Mt 7,3). Ke-
ďže pre mňa je Sväté Písmo smerodajné, 
pozrieme sa na to v Jeho zrkadle.

Hlavnou príčinou bude naše ego, 
sami sa vždy radšej dávame do popre-

dia a často tie slabé miesta, v ktorých 
skôr podľahneme pokušeniu, nás u toho 
druhého ešte viac iritujú. Každý človek 
vo svojom živote zápasí s niečím – máme 
silnejšie, aj slabé stránky. Pozerajúc na 
vlastný život som zistila, že mnohým 
pokušeniam som odolala, ale bolo také, 
ktorému som podľahla, a musela som sa 
z toho oslobodiť a kajať.

Satan nás dobre pozná, a vie, kde má 
mieriť, veď o ňom je napísané: „Buďte 
striezliví, bdejte! Váš protivník, diabol 
obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho 
by zožral!“ (Pt 5,8-9). 

Takže nás vôbec neprekvapí, ak sa do-
staneme do rôznych ťažkostí, alebo aj hrie-
chov. A tu prichádza otázka, čo robiť, keď 
som padol/a? Určite nezostať ležať, lebo 
patríme Mocnejšiemu, ktorý nás vyslobo-
dil. Ukryme sa do Jeho lásky a odpustenia. 
Problém však býva v tom, že človek, ktorý 
žije v hriechu, sa pomaly, ale isto dostáva 
preč z Božej prítomnosti, stráca duchov-
ný zrak, dokonca môže úplne oslepnúť, 
a tak nevidí, že koná nesprávne. Zo začiat-
ku možno aj áno, lebo mu to pripomína 
vlastné svedomie skrze Ducha Svätého, 
ale on ten hlas radšej umlčí a tvári sa, že 
nepočuje. A na to sme veľkí experti! Ak k 
nám hovorí Boh, a nám to celkom nevy-
hovuje, veľmi rýchlo Ho umlčíme. Lepšie 
sa nám počúva o Jeho láske a odpustení, 
ako o tom, že nenávidí hriech!

A teraz sa pozrieme, čo môže byť úlo-
ha druhého kresťana v záchrane brata, 
sestry? Odpoveďou je Slovo, ktoré máme 
v záhlaví. V tichosti a v láske ho môže-
me (máme) napraviť. Často je to však 
opačne. Najprv jeho hriech roznesieme 
ako horúcu novinku, každý čosi aj pridá, 
odsúdime ho a možno ho aj nenápadne 
vyštveme z spoločenstva. A pritom by 
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sme v láske a tichosti mali ísť najprv za 
ním, porozprávať sa, povzbudiť, pomôcť 
mu, a to pravdaže všetko v modliteb-
nom režime. A to je aj obrana, aby sme 
sa nezašpinili hriechom. Krv Pána Ježi-
ša postačí na našu ochranu, ale musíme 
prebývať v Jeho úplnej blízkosti, mať kaž-
dodenné spoločenstvo s Ním. Iba to nás 
môže ochrániť! Sami nikdy neobstojíme 
v duchovnom boji, ale s Ním sme víťa-
zi. Volajme jeden za druhého, lebo dnes 
môže byť v ťažkostiach ten alebo onen, 
ale zajtra to môžem byť ja. Cesta, na kto-
rú sme vykročili s naším Pánom, nie je 
ľahká, a bez prekážok, ale ak vieme, že na 
nej nekráčame sami a bez pomoci, ne-
musíme sa báť žiadnych ťažkostí! Amen.
Modlitba: Drahý Otče nebeský, ďakujeme 
za Tvoju lásku a starostlivosť, ďakujeme, že 
si nám dal Svojho Syna za Vykupiteľa, a Du-
cha Svätého za Radcu. Ďakujeme, že takto 
nikdy nie sme sami, a ak by sme aj zažívali 
rôzne ťažkosti, pokúšania, alebo aj padli do 
hriechu, Ty si vždy s nami a túžiš nás očistiť 
a posvätiť. Daj nám dostatok múdrosti, aby 
sme dobre videli a počuli, a tak rozpoznali v 
našom živote to, čo musí odtiaľ „vypadnúť“. 
Hlavne však nám daj Svoje vedenie, aby 
sme v láske vedeli napraviť tých, ktorí po-
blúdili a potrebujú Tvoju pomoc. Daj nám 
milosrdné srdce, aby sme vedeli úprimne za 
nich volať a tak mohli svoje životy očistiť 
a napraviť. Ochraňuj nás, aby sme zostali 
vždy pevne zakorenení v Tebe, v Tvojom 
Slove a v Tvojej moci! Amen.

Alica Pipperová

Svedectvo: Ako ma povyšovanie nad 
padným priviedlo k úpadku viery.
Rozhovor: Ako sa staviame k pokleskom 
druhých? S modlitbou: „Odpusti naše 
vine, lebo aj my hrešíme“, alebo?

Podporujme sa: V porozumení s ľuďmi, 
ktorí padajú v hriechu. Rozmýšľajme, 
ako ich podporiť a pochopiť, že aj my 
sme na tom zle.
Prosme za: Tlač, obzvlášť cirkevnú, aby 
nedávala priestor pre deštruktívne kauzy.

18.1.

Pokušenie zo strany sveta

1 Timoteovi 6,9

Kedy sme naposledy videli nejaký fi lm? 
Kedy sme naposledy pozerali reklamu? 
Či listovali v nejakom reklamnom kata-
lógu, ktorých máme často plné schrán-
ky? Kedy nám naposledy na mobile vy-
skočila nevyžiadaná reklama na všetko 
možné aj nemožné? Ako by si odpovedal 
milý brat, sestra? Pozeral, čítal som nie-
čo dnes, včera… Nechcem tu povedať, že 
niečo z toho je hriech, alebo nemorálne, 
ale všimnime si jednu vec. Ako ľahko sa 
nám veci tohto sveta dostávajú do hlavy, 
do podvedomia. Ako rýchlo a ľahko nám 
špina myseľ, srdce, ovplyvňujú naše roz-
hodovania, naše postoje. 

Tiež premýšľajme, koľko z toho, čo 
pozeráme, by sme mohli nazvať podľa 
Pavlových meradiel, že je to: „Napokon 
premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je 
pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo 
čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, 
čo je cnostné a čo chválitebné!“ (Fil 4,8). 
Ekumenický preklad zdôrazňuje, aby sme 
na toto všetko „upriamili svoju myseľ.“ 
O čom v neustálom mediálnom tlaku 
tohto sveta ale skutočne premýšľame? 
Máme myseľ plnú posledných reklam-
ných hitov, či problémov nekonečných 
televíznych seriálov, ktoré však na 99% 



5

vykresľujú nemorálne vzťahy a životy 
v priamom rozpore s Písmom a Božími 
zasľúbeniami; alebo sme plní Božieho 
slova, žehnania, premýšľame o tom, čo je 
Bohu a iným čisté, ľúbezné, príjemné… 

Apoštol Ján nás vyzýva aj upozorňu-
je: „Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. 
Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Ot-
cova láska. Veď nič z toho, čo je vo sve-
te — žiadostivosť tela, žiadostivosť očí 
a vystatovanie sa blahobytom —, nie je 
z Otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj 
so svojou žiadostivosťou. Kto však plní 
Božiu vôľu, zostáva naveky“ (1J 2,15-17). 
Celý systém tohto sveta je zameraný na 
žiadostivosť a veľmi umne, premyslene 
a zákerne v nás spúšťa tie najnižšie ľudské 
pudy a túžby. A všimnime si, ako ľahko 
sa na túto návnadu chytáme my, kresťa-
nia. O neveriacich ani nehovorím, oni žiaľ 
patria „bohu tohto sveta“, aj keď si to sa-
mozrejme v drvivej väčšine neuvedomujú 
a nikdy by si to nepripustili. O to viac my 
potrebujeme byť zameraní a upriamení 
tým jediným správnym smerom, aby sme 
mohli v „zlý deň odolať a obstáť.“

Prosme, nech nám Duch Pánov uká-
že reálne túžby nášho srdca, nech vieme, 
z čoho potrebujeme robiť pokánie a čím sa 
potrebujeme plniť, aby sme naozaj obstáli 
na Božiu slávu. Prečítajme si s modlitbou 
pozorne prvý žalm a urobme všetko preto, 
aby Božie slovo a rozjímanie nad ním bol 
pre nás viac ako každodenný chlieb.

Stanislav Kocka

Svedectvo: Ako ma pokušenia sveta od-
viedli od láskyplnej práce.
Rozhovor: Ako odolávame pokušeniam 
sveta? Čo nám pomáha v takých chvíľach?
Podporujme sa: V odolnosti. Hovor-
me si, že Ježiš je vzácnejší, ako tie veci 
a uverme tomu.

Prosme za: Reklamný priemysel. Aby 
bol zbavený čo najviac pokušení.

25.1.

Boh uchráni pred pokušením tých, 
čo zachovávajú Jeho slovo

Zjavenie 3,10

„Keďže si zachoval moje slovo o trpez-
livosti aj Ja ťa uchránim pred hodinou 
pokušenia, ktorá má prísť na celý svet 
skúšať obyvateľov zeme“ (Zj 3,10).

Je existenčne dôležité, akú vieru žijeme. 
Kresťanov fi ladelfského veku Pán Ježiš za 
ich vernosť chváli. A predsa ich varuje: 
„Bdejte!“ Táto výstraha platí aj pre nás. 
„Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťaže-
né obžerstvom a opilstvom a starosťami 
o živobytie a znenazdania prikvačil by 
vás ten deň ako osídlo, lebo príde na všet-
kých, ktorí bývajú na celej zemi. Bdejte 
teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli 
ujsť všetkému, čo sa má stať a postaviť sa 
pred Syna človeka“ (Lk 21,34-36).

Bdejte znamená aj dbajte! 
Bdejme, aby sme boli slobodní od sveta, 
nelipli na svojich majetkoch ani na vplyv-
ných ľuďoch. Dbajme, aby Pán Ježiš nám 
bol VŠETKÝM VO VŠETKOM! Starost-
livo sa skúmajme, aby sme milovali Boha 
a Jeho Slovu boli poslušní a verili všetkému, 
čo je v Biblii napísané. Modlime sa i za 
blížnych, aby i oni boli spasení.

Ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia
Apoštol Pavol: „Lebo to vám hovoríme 
slovom Pánovým: my, ktorí ostaneme 
nažive až do Pánovho príchodu, nepre-
dídeme tých, čo umreli, lebo keď zaznie 
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povel a hlas archanjela a Božia trúba, 
sám Pán zostúpi z neba a najprv vsta-
nú tí, čo umreli v Kristovi, potom my, 
ktorí zostaneme nažive, budeme spolu 
s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu 
v ústrety Pánovi, a tak budeme stále 
s Pánom. Tak sa potešujte vospolok tý-
mito slovami“ (1Tes 4,15-18). 

Využime čas, ktorý máme z milosti 
Božej, aby sme boli hodní uchvátenia. 
Ako? Tak, že túžime byť medzi uchvá-
tenými (ak budeme vtedy nažive) a ve-
ríme, že táto nadprirodzená udalosť sa 
naozaj stane v Božom čase. Táto udalosť 
by nemala v nás vyvolať strach, ale po-
tešenie. Veď si príde po nás Ten, ktoré-
mu sme odovzdali svoje životy! Budeme 
tam, kde je On, navždy! Bdejme! Žime 
vieru v poslušnosti Slovu.

Čo je hodina pokušenia?
Je to doba takého veľkého súženia, aké 
na zemi nikdy nebolo. Táto doba nastane 
po uchvátení cirkvi Kristovej. Zo zeme 
odíde aj Duch Svätý a už nič nebude 
brániť kráľovstvu tmy a anitikristovi roz-
pútať peklo na zemi. Budú to dni hnevu 
a pomsty nášho Boha (Iz 61,2). 

Milovaní! Ani potopu sveta nikto 
nečakal. Ľudia sa vysmievali Nóachovi, 
neverili. A predsa prišla. Lebo čo Boh 
hovorí, to sa stane. Ježiš: „prídem zas 
a poberiem si vás k Sebe, aby tam, kde 
som Ja, aj vy ste boli“ (Jn 14,3b).

Rozhovor: Nebojme sa hovoriť o veľ-
kých Božích zázrakoch. Ako Pán stvo-
ril svet, človeka, ako rozdelil more, ako 
má moc i nad smrťou, ako varoval pred 
potopou a ako oznamuje cez Slovo Bib-
lie i dnes, že si príde po Svoju nevestu. 
Hľadajme v Biblii tieto zasľúbenia o Jeho 
príchode, študujme verše o Kristovej ne-

veste, o Ženíchovi. Zvažujme, čo nám 
ešte v duchovnej oblasti treba zmeniť po-
mocou Ducha Svätého, aby sme či už pri 
vychvátení, alebo raz pri zmŕtvychvstaní 
obstáli pred Bohom. 
Svedectvo: Úprimné svedectvá majú 
cenu zlata. Keď hovoríme o našich zlyha-
niach; ako sme zistili, že žijeme v niečom 
v neprávosti; ako cítime ťažobu hriechu; 
ako činíme pokánie… Slúžme si navzá-
jom, možno len u Pána sa raz dozvieme, 
aké vzácne informácie sme niekomu po-
skytli. Modlime sa za našich blížnych, 
aby i oni boli spasení. 
Modlitba: Ty si dobrý Boh a Pán! Je až ne-
uveriteľné, akou láskou a milosťou zahŕňaš 
tých, ktorí sú Tvoji. Odpúšťaš nám hriechy 
znova a znova. Ďakujeme, že si pripravil 
skvelý plán záchrany pred najväčším súže-
ním pre tých, ktorí Ťa milujú a zachováva-
jú Tvoje slovo. Túžime byť hodni. Túžime 
žiť tam, kde si Ty, drahý Ježiš. Bohu patrí 
chvála a sláva na veky vekov. Amen!

Danka Zubčáková

Prosme za: Biblickú spoločnosť.

1.2.

Boh nedovolí pokúšať nad možnos-
ti, lebo dáva pomoc, keď je pokuše-
nie veľké

1 Korintským 10,13

Ľudia tento verš niekedy obrátia na: 
„Boh nedopustí viac trápenia, ako zne-
sieme.“ – ale to napísané nie je. Samo-
zrejme, Boh nás chráni a bez Neho by 
sme boli všetci utrápení na smrť, alebo 
by sme vôbec nežili. Niektorí ľudia však 
zakúsili trápenie, ktoré neuniesli.
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Boh by bol najradšej, keby sme ostali 
v bezhriešnom Edene, kde niet bolesti, 
ale tu sme vzdialení od Neho a knieža-
ťom tohto sveta je Diabol. Ten niekedy 
nájde paragraf, na základe ktorého robí 
zle a ľudí utrápi k smrti.

Neznamená to však, že Boh je úplne 
vedľa. On má posledné slovo a mnohé-
mu zlu zabránil. Keby však zobral všetko 
utrpenie zo Zeme, určite by sa stalo nie-
čo horšie. Neviem čo. Nerozumiem sve-
tu dokonale. Nie som Boh. Ale verím, že 
keď On niečo dopustí, tak len v záujme 
väčšieho dobra.

Vráťme sa ale k našej téme. Prichá-
dzajú na nás POKUŠENIA. Čo je horšie? 
Trápenie, alebo pokušenie? Telo hovorí: 
„Trápenie, lebo bolí.“, ale duch to vie lep-
šie: „pokušenie, lebo môže viesť k večnej 
bolesti. K oddeleniu od Boha, ktorý sýti, 
lieči a dáva večný život.“

Preto dobrý nebeský Otecko chráni 
hlavne pred pokušením. Opakujem, aj 
pred trápeniami, lebo: „Mnoho bied má 
spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje 
Hospodin.“ (Žalmy 34:20)

Ale záchrana pred pokušením je dôle-
žitejšia, lebo keby nebolo žiadnych poku-
šení, žili by sme stále v raji bez trápenia.

Všimnime si teraz, ako nás Boh pred 
pokušením chráni. Nie tak, že by ho od-
stránil, ale „s pokušením spôsobí aj vyslo-
bodenie, aby ste ho mohli zniesť.“

Náš život nie je vďaka Bohu založený 
na zákone, ale na láske so Stvoriteľom. 
Na hlbokom vzťahu, keď sa radujeme, 
ako On cez nás koná dobro. V tom dobre 
je aj naplnenie toho, čo Zákon požaduje. 
Ale bez nervozity, bez frustrácie a hlavne 
bez pýchy na seba. No s pocitom vďač-
nosti za lásku a pomoc zhora.

Nech nás teda Duch Svätý napĺňa 
radosťou zo všetkého, čo pre nás Boh 

robí. Hlavne za to, že nás vyslobodzuje 
zo zajatia vášní a žiadostí, či diabolského 
pokúšania. Nech nás vedie k modlitbám 
odpustenia voči ostatným, ktorí nemali 
dosť poznania, aby prijali Jeho pomoc. 
Prosme za nás všetkých, čo žijeme, aby 
sme sa dostali ku spaseniu.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás chrá-
niš pred pokušeniami, lebo tie by nás od-
viedli od Teba. Prosíme, pripomínaj sa 
nám, keď sme vzdialení. Pripomínaj, že 
v pokušení sa môžeme obrátiť na Teba a 
získať záchranu. Amen.
Svedectvo: Ako ma vyslobodil Boh 
z hriechu.
Rozhovor: Ako vnímame pokušenia? 
Sú pre nás niečím príjemným, alebo nás 
desí strata vzťahu s Bohom?
Podporujme sa: Modlitbami, aby sme 
obstáli v pokušeniach.
Prosme za: Teológov, aby boli posilnení 
na duchu a učili ľudí obstáť v pokušení.

Peter Dubec

8.2.

Modlitba ako prevencia pred pá-
dom v pokušení

Lukáš 22,46

Každý človek potrebuje povzbudiť, po-
silniť, správne motivovať, nájsť zdroj, 
kde získava silu a vôľu ísť ďalej, odvahu 
nevzdať to, keď veci nefungujú, okolnosti 
sa komplikujú, či plány niekedy zlyhajú. 
Moderný, nezávislý človek hľadá takéto 
zdroje v sebarealizácii, vzdelaní, samo-
statnosti.

Ľudia potrebujú posilniť aj svoju 
dušu. Verím, že poznáme to známe 
Augustínovské „Nespokojné je naše srd-
ce, pokiaľ nespočinie v Tebe.“ Všetci si 
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uvedomujeme že potrebujeme „pokoj 
v duši.“ A preto hľadáme. Žiaľ, vo väčšine 
prípadom hľadáme na nesprávnom 
mieste. Je mnoho spôsobov, ktorými sa 
ľudia snažia nájsť pokoj a mier pre svoje 
ubolené duše. napr.:
– neustále hučanie televízora, nekoneč-

né seriály, ktoré ponúkajú únik z ťažkej 
reality do ríše fantázie a skrytých túžob

– muži „krik svojej duše“ často topia 
v alkohole, pornografi i, alebo úniku 
z rodiny (nevera, dlhý pracovný čas, 
koníčky…)

– diabol nastaval pasce pre „hladné 
duše“ v podobe predpovedania bu-
dúcnosti, špiritizme, astrológii, vešte-
ní, východnej meditácii a rôznym 
praktikám ovládania vedomia a mys-
le, joge

– mladí hľadajú „upokojenie aj uspo-
kojenie pre svoje duše“ v nekonečnej 
zábave, absolútnej sexuálnej neviaza-
nosti, zbúraniu akýchkoľvek morál-
nych a etických hraníc, jednoducho 
„užívaniu si života“

– veľký dopyt je po psychologickej 
a psychiatrickej liečbe

Tragické na akejkoľvek z týchto foriem 
hľadania je, že ľudská duša je stále hlad-
nejšia a prázdnejšia, pretože skutočný, 
reálny a pravý pokoj môže nájsť len 
v náručí Toho, ktorý ju stvoril. 

Kde teda hľadáme „odpočinutie pre svo-
je duše“ my? 
V našom dnešnom príbehu vnímame, že 
učeníci boli unavení, doliehala na nich 
ťažoba celej situácie, v ktorej sa nachá-
dzali, asi cítili ten neuveriteľne ťažký 
zápas, ktorým prechádzal ich Pán a Maj-

ster, keď vyšli na Olivový vrch. Vyzval 
ich, modliť sa, „aby neprišli do poku-
šenia.“ Napriek tomu dovolili, aby ich 
premohla únava a zármutok a to práve 
v momente, keď Pán Ježiš bojoval roz-
hodujúci zápas. „Keď vstal od modlitby 
a prišiel k učeníkom, našiel ich spať, 
unavených zármutkom, a povedal im: 
Čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste 
neprišli do pokušenia“ (Luk 22,45-46).

Všetci vieme, ako učeníci dopadli a 
ako sa zachovali. Svoj zápas prehrali. Ne-
skôr – po vzkriesení, po pokání – jasne 
deklarovali, čo je ich povinnosťou: „my 
však budeme usilovní na modlitbách 
a v službe slova“ (Sk 6,4).

Tu si odpovedzme my, drahé sestry 
a bratia. Čím je pre nás modlitba? Akú 
časť nášho dňa nám „zaberá“? Ako po 
nej túžime? Ako a koľko sme ochotní 
bdieť a hľadať Božiu tvár? Čím bližšie 
budeme nášmu Pánovi (a približujeme 
sa Mu v modlitbe), tým viac budeme mať 
silu Ducha Svätého odolávať pokušeniu 
a diablovi. Oddeľme sa aj dnes a tieto dni 
pre Pána a celým srdcom Ho hľadajme. 

Stanislav Kocka

Modlitba: Ďakujeme, Bože, že sa Ti mô-
žeme prihovárať. Že môžeme vo vzťahu s 
Tebou získavať pomoc a posilnenie v boji 
proti zlu. Amen.
Svedectvo: Ako mi modlitba priniesla 
silu odolať.
Rozhovor: Modlíme sa dostatočne 
a správne? Čo sú rémy našich prosieb?
Podporujme sa: Modlitbou, aby sme 
zvládli pokušenia.
Prosme za: Modlitebný život cirkvi, aby 
sa rozvíjal a posilňoval.
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15.2.

Zostávame s Kristom v Jeho poku-
šeniach? Zostávame aj s Jeho telom, 
ktorým je cirkev?

Lukáš 22,28

Vy však ste tí, čo ste v mojich pokuše-
niach zostali pri mne.

Skôr sa mi zdá, že to je naopak – že 
Ježiš zostáva s nami v našich pokuše-
niach… A my by sme mali ďakovať Jemu 
a oceniť, že nás v našich pokušeniach ne-
necháva napospas.

Ale tu to Ježiš hovorí obrátene – že 
sme zostali my v Jeho pokušeniach?! 

Myslíte, že je treba zostávať s Ježišom 
v Jeho pokušeniach? Pochválil za to uče-
níkov… Myslíte, že to Kristovi mohlo 
nejako pomôcť, že učeníci by boli 
v pokušení pri Ňom? A keď trochu po-
premýšľame, kedy vlastne Mu to mali 
pomôcť v pokušení? (- keď Ho pokú-
šal diabol na púšti, to ešte s učeníkmi 
sa nestretol ani len prvýkrát, až potom. 
Rovnako tak Getsemane prichádza až po 
tomto vyslovení. Keď ich prosil, aby bde-
li, kým sa bude modliť a oni pospali…)

Napriek tomu – mohlo by to nejako 
pomôcť Ježišovi v Jeho pokušeniach? 

Zdá sa to byť tak nehodné, aby úlo-
hou hriešneho človeka bolo podopierať 
Božieho Syna v pokušeniach. Ako môže 
hriešny človek, ktorý je tak ľahko náchyl-
ný zlyhať v pokušení, byť nápomocný 
bezhriešnemu, silnému, odolnému Bo-
žiemu Synovi?

Týmto slovom „pokušenia“ tu Kristus 
myslí na všetky trápenia, potácania, zá-
pasy, konfl ikty, skúšky, merania síl spolu 
s učeníkmi zažil. Že Mu vždy stáli po boku. 

Od Ježiša bolo láskavé, že svojich uče-
níkov pochválil za to, že s ním vytrvali 

v jeho skúškach (hoci paradoxne, lebo 
krátko na to Ho všetci opustia a utečú.. ) 

Ako sa nám darí stáť s Kristom v Jeho 
cirkvi pri všetkých ťažkostiach, ktoré na 
ňu prichádzajú? Cirkev je Kristovo telo. 
Zostávame Kristovej cirkvi po boku, keď 
na ňu prichádzajú príkoria? 

Vedel by Kristus oceniť aj pri nás, že 
sme v ťažkostiach cirkvi zostali verní 
a boli spoľahliví?

Cirkev už od svojich skorých počiat-
kov mala konfl ikty, pokušenia a zápasy. 
Už prvotní kresťania si s tým potrebovali 
poradiť. Dialo sa tak mnohokrát v histó-
rii, deje sa tak i v dnešných časoch a zaiste 
i v budúcnosti príde niečo, s čím Kristova 
cirkev bude zápasiť. Ale mohol by aj o nás 
Pán Ježiš povedať: „Vy však ste tí, čo ste 
v mojich pokušeniach zostali pri mne.“ ?

Sme takými, ktorí neutekajú, aj keď 
v cirkvi nie je najpríjemnejšie obdobie?

Riešením nie je utekať. Ježiš vyzdvi-
huje tých, ktorí zostali pri Ňom. A pri 
Jeho tele, ktorým je cirkev.

Učeníci sa mali zriecť poňatia vládnu-
tia ako moci nad druhými a majú nasle-
dovať ideál, ktorý Ježiš pred nich postavil 
– ideál slúžiaceho Kráľa. Keď sa to naučia 
(- slúžiť iným) a zostanú Kráľovi verní aj 
účasťou v Jeho utrpení, budú odmenení. 

Kto ostane verný aj v utrpeniach 
cirkvi, zlých časoch cirkvi, ten bude od-
menený. 

Lebo Božie kráľovstvo budujeme 
v útržkoch už tu na zemi.

Kráľovstvo Božie sa chce rozširovať 
v tomto svete. Ale mnohé ťažkosti pri-
chádzajú, mnohé nepríjemnosti, ktoré 
chcú zabrániť jeho rozširovaniu. A práve 
s nimi si cirkev a veriaci musia poradiť.

Tí, ktorí majú účasť na Kristových 
utrpeniach tu na zemi, raz budú mať 
účasť aj v Jeho kráľovstve. 
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Byť po boku svojmu Pánovi, za kaž-
dých časov, s udatnou výzbrojou Bo-
žieho bojovníka a služobníka – to je to 
najvzácnejšie čo môžeme pre Kristove 
telo – cirkev – urobiť. Náš Pán si to váži. 
A odmení. Amen

Marta Chlpíková

Modlitba: Ďakujeme, Pane, Ježiši, že si 
prišiel na tento svet a môžeme sa s Te-
bou zdieľať aj o Tvojom utrpení v Get-
semanskej záhrade. Prosíme, veď nás 
k modlitbám za Tvoje telo. Amen.
Rozhovor: Ako často sa modlíme za Cir-
kev, aby nezlyhávala? Nezlyháva kvôli 
nedostatku našich príhovorov?
Podporujme sa: V spoločných modlit-
bách. Utvorme reťaze v zboroch, aby sme 
zápasili za Cirkev.
Prosme za: Cirkev, hlavne za tých jej čle-
nov, ktorí padajú v pokušeniach (teda asi 
za všetkých).

22.2.

Uvádza Boh do pokušenia? Koho?

Lukáš 11,4

Keď čítame tieto slová, zarazí nás. Veď je 
napísané: „Nech nikto nehovorí v pokú-
šaní: Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno 
pokúšať na zlé, a ani On nepokúša niko-
ho.“ (Jakub 1:13)

Snáď ste sa stretli s vyjadrením pá-
peža, že treba Modlitbu Pánovu zmeniť. 
Dokonca poznám bývalého evanjelické-
ho farára, ktorý tú jej časť tiež zmenil na: 
„preveď nás pokušením.“

Vtedy som pozrel do originálu Biblie a 
videl som, že preklad je správny: „Neuvoď 
nás do pokušenia.“ No a niektorí teológo-

via odkázali pápežovi, že Boh pokúšal fa-
raóna – zatvrdil mu srdce. (Exodus 9:12)

Čo teraz? Protirečí si Písmo, keď na 
jednej strane hovorí, že Boh nepokúša a 
na druhej, že uvádza do pokušenia? Ur-
čite si neprotirečí. Ale Písmo je o živote. 
A život je zložitý. Má viac vrstiev. Samo-
zrejme, že Boh neznáša pokušenia. Keby 
neprišiel na svet hriech a ostali by sme 
v Edene, určite by sme od Stvoriteľa 
žiadne pokušenie nezažili.

Sú však chvíle, keď pokušenie pomô-
že zabrániť nebezpečnejšiemu hriechu. 
Kedy je hriech nebezpečnejší? Keď je 
skrytý. Kým ho neskryjeme a vnímame 
ako zlý, činíme pokánie. Ale keď si po-
vieme: „Som v pohode. Moja zbožnosť je 
v poriadku!“ – tak pozor.

Spomeňme si na Petra, ako (s ostatný-
mi apoštolmi) pyšne sľuboval Ježišovi: 
„Nikdy Ťa neopustím!“ Nato Boh do-
volil Satanovi, aby ho poriadne preosial. 
V tom boli samozrejme pokušenia. Nie 
jedno, ale hneď tri. 

Viedlo však toto pokušenie ku zlé-
mu? Nie. Lebo Peter sa obrátil a jeho 
previnenie sa odpustilo – zotrelo. Stal sa 
však lepším. Už nie zákonníkom, ale člo-
vekom Evanjelia.

Na druhej strane by bolo lepšie, keby 
predtým nepodliehal pýche. Boh by 
s ním nemusel jednať takto divne. Ne-
musel by otvoriť dvere pokušeniu…

Rozumieme teraz lepšie, čo znamená: 
„Neuveď nás do pokušenia“?

Nie je za tým obvinenie Boha, že po-
kúša na zlé, ale prosba, aby na nás praco-
val tak, že nebude musieť použiť pokuše-
nia na nás.

Modlitba Pánova je v skutočnosti 
spojenie prosieb a sľubov. Keď hovorím: 
„Buď vôľa Tvoja“, aj sľubujem: „Nebu-
dem presadzovať svoju vôľu.“
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Keď: „Neuveď ma do pokušenia“, tak 
sľubujem: „Nechám si Tebou zmeniť srd-
ce na pokorné, aby si ho nemusel otesá-
vať prevádzaním cez pokušenia.“

Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nikdy ne-
pôsobíš na zlé. Vždy konáš tak, aby zla 
bolo čo najmenej. Dávam Ti srdce, aby 
si ho menil v pokore. Buď mojím Pánom 
a Spasiteľom naveky. Amen.

Peter Dubec

29.2.

Keď veríme iba v kostole 
a nezachováme slovo v bežnom 
živote, v pokušení odpadneme

Lukáš 8,13

Podobenstvo o rozsievačovi iste dob-
re poznáme. Rozsievač rozsieval zrno 
celkom klasicky, bral z previazanej 
plachty (už ani nevieme, ako sa to 
volalo) semienka a hádzal ich na 
pole. Niektoré padlo tam, iné tam. 
Pochopiteľne, nie každé si našlo dobrú 
pôdu, aby prinieslo skvelú úrodu. 
Niektoré sa zatúlali tam, kde nemali 
šancu. Keďže nik, ani učeníci nechápali, 
čo tých chcel Pán Ježiš povedať, prišlo 
Jeho vysvetlenie, že zrno je Božie slovo 
a pôda – to sme my. Nie každá pôda je 
pripravená, nie každá je vhodná na siat-
bu. Ak máte v poli samé kamene, čo sa 
stáva, tak úroda bude mizerná. Kamene 
treba najprv vyzbierať, preniesť ich na 
cestu, tam patria (teda aspoň v minu-
losti patrili, aby ju spevnili) a až potom, 
keď už bude pôda odkamenená, môže 
dôjsť k rozsievaniu. Inak budú rastlinky 
biedne – ak aj zapustia korene, z väčši-
ny nebude nič, pretože keď sa na slnku 

kamene rozpália, rastlinky vysušia a tie 
zahynú.

Tak to má byť aj s našou vierou. Nemá 
byť iba ako na skale – tu viera zahorí, 
vzbĺkne ako zápalka, keď ju zapálite, ale 
ak sa nezapáli aj drevo zápalky a nebude 
horieť, bude nanič – nepoužiteľná. Rov-
nako je i s našou vierou: ak je iba o zápa-
le v kruhu kresťanov, ale potom biedne 
zhasne, tak je to nanič. Márne budeme 
horlivými kresťanmi na krásnych bo-
hoslužbách, na vynikajúcom kresťan-
skom tábore, na požehnanej stanovej 
evanjelizácii a v odovzdanej službe na 
misii, ak potom, keď sa vrátime domov 
a do práce, zapadneme do stereotypného 
bahna tohto sveta a sme celkom rovnakí, 
ako naše okolie. Naša chuť soli zeme 
sa stratí a nie je na nič vhodná, iba na 
pošliapanie (Mt 5,13).

Naša viera teda nemá byť iba ako na 
skale, veď podľa slov Pána Ježiša vzor-
ná viera je priamo skalou samotnou. 
Keď učeník Peter vyznal, že v Ježišovi 
spoznáva očakávaného Krista, Pán Je-
žiš toto jeho poznanie a vieru v Neho 
povýšil za základ všetkého (Mt 16,18). 
Kto verí v Neho, má predsa večný ži-
vot (J 6,47). Ak je náš základ zdravý, 
logicky musí na ňom byť vystavaná aj 
rozumná stavba kresťanského života, 
ktorý prináša ovocie (Jk 2,14n). Inak 
niečo tragicky nie je v poriadku: „To na 
skale sú tí, čo počúvajú slovo, s rados-
ťou ho prijímajú, ale nemajú koreňa, 
začas veria a v pokušení odstupujú“ 
(L 8,13).

Ľuboslav Beňo

Modlitba: Odpusť, Bože, našu plytkosť. 
Preor naše srdcia, nech sa Tvoje slovo 
zakorení hlboko. Nech v nás prináša veľa 
ovocia. Amen.
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Svedectvo: Čo so mnou musel urobiť 
Boh, aby bola moja viera trvanlivejšia?
Rozhovor: Ako žijeme mimo spoločenstva?
Podporujme sa: Modlitbou a napomí-
naním.
Prosme za: Vedenie Cirkvi na každej 
úrovni. Aby mali dostatok múdrosti, vy-
trvalosti a citu pri pasení Ježišovho stáda.

7.3.

Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli 
do pokušenia

Marek 14,38
Každý človek je vystavený mnohým 

pokušeniam, ktoré sú zapríčinené našimi 
žiadosťami – ako následok dedičnej ná-
klonnosti k hriechu (Jk 1,14). Z Božieho 
slova vieme, že existujú tiež pokušenia zo 
ľsti a moci diabolskej, ktoré sú veľmi ne-
bezpečné – ako pre telo, tak aj pre dušu. 
Aby človek nepodľahol pokušeniu, musí 
sa mu vzoprieť a viesť boj proti hriechu 
(Jk 4,7). Pokušenie samo o sebe nie je ešte 
hriechom, pravda, ak ho človek sám nevy-
hľadáva. Vtedy sa stáva hriechom už len to 
vyhľadávanie pokušenia. „Žiadosť potom, 
keď počala, porodí hriech a hriech – vy-
konaný – splodí smrť“ (Jk 1,15).

Za pokušením sa skrýva zákerná dia-
bolská duchovná moc, ktorá bojuje proti 
nám, aj proti Pánu Bohu. Satan nás chce 
odcudziť Pánu Bohu, uviesť do vzbury 
proti Pánu Bohu a proti Jeho svätej vôli. 
Vieme byť veľmi ľahkou korisťou! Pán 
Ježiš Svojich verných vyslobodzuje zo 
skúšky pokušení, ale neverných necháva 
na potrestanie ku dňu súdu (2Pt 2,9-10).

Preto poslúchnime dobrú výzvu Pána 
Ježiša: „Bdejte a modlite“ (Mk 14,38). On 
ju síce povedal v konkrétnu chvíľu trom 
učeníkom (Petrovi, Jakubovi a Jánovi), 

kým sa On išiel modliť do Getsemane, 
ale táto výzva platí pre všetkých nás po 
všetky časy. Veď tak, ako sa On vtedy išiel 
tam modliť, tak sa dodnes prihovára za 
nás (R 8,34). Načo by sa ale prihováral, 
ak my budeme pritom nerozumní a leni-
ví srdcom (L 24,25)? Dávajme si pozor a 
nepodliehajme v pokušeniach, vo viere v 
Syna Božieho buďme víťazmi (1J 5,5). Pán 
Boh nám v našom boji bude pomocou: 
„Verný je Boh, On nedopustí pokúšať vás 
nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj 
vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť“ 
(1K 10,13). Modlitbami a vzorným živo-
tom „sa usilujte upevniť svoje povolanie 
a vyvolenie, lebo keď to urobíte, nikdy sa 
nepotknete“ (2Pt 1,10).

Ľuboslav Beňo

Modlitba: Bože, ak zaspávam, prebúdzaj 
ma. Nenechaj ma stratiť Tvoj život, kto-
rý si vložil do mňa. Daj mi bdelosť, ktorá 
spozoruje každé pokušenie a vyhne sa mu 
v Tvojej moci a múdrosti. Amen.
Svedectvo: Ako ma Boh duchovne pre-
budil v čase veľkého pokušenia.
Rozhovor: Čo znamená bdieť?
Podporujme sa: V rozpoznávaní poku-
šenia. Rozprávajme sa, čo všetko je po-
kušením pre nás.
Prosme za: Službu napomínania v Cir k vi. 

14.3.

Nech Boh nedovolí, aby naše po-
kušenie prerástlo do vykonaného 
hriechu

Jakub 1,15

Priznajme sa, koľkí sa nenávidíme za svo-
je myšlienky, za to všetko, čo nám „pre-
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bieha“ hlavou. Hanbíme sa za to. Pravda 
ale je, že s tým väčšinou nevieme urobiť 
nič. Boh nás stvoril ako mysliace bytosti, 
sme obklopení nekonečným množstvom 
podnetom, takže neustále na niečo mys-
líme. To zlé na tom je, že tie podnety sú 
vo veľkej miere deštruktívne, infi kované 
vírusom hriechu, ktorý je všade okolo nás 
a hlavne v nás. Nezabúdajme, že „Ak je aj 
zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, 
čo hynú. V nich zatemnil Boh tohto sveta 
myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvie-
tilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý 
je obraz Boží“ (2Kor 4,3-4). Pavol to po-
menúva veľmi jasne: Boh tohto sveta – 
diabol – zatemnil mysle neveriacich ľudí. 
Ešte zrozumiteľnejšie to pomenúva v liste 
do Efezu: „Nežite už viac, ako pohania 
žijú v márnosti svojej mysle, zatemnení 
na rozume, odcudzení Božiemu životu 
nevedomosťou, ktorá je v nich, a zatvrdi-
losťou svojich sŕdc“ (Ef 4,17-18).

Diabol má neveriacich pevne vo svo-
jich rukách vďaka tomu, že ovláda ich 
myseľ. A špinu zla a hriechu cez moc 
médií a propagandy chrlí aj na nás. Na 
každom kroku na nás padá tento zlom, 
lžami a démonmi infi kovaný smog. stačí 
si zapnúť TV, alebo sa ísť prejsť do mes-
ta, do nákupného centra. Samozrejme 
sa nedá zabrániť, aby sa nás to dotýkalo, 
aby tento „marazmus“ do určitej miery 
vplýval na naše myšlienky.

Ako sa ale brániť, aby žiadosť v nás 
„nepočala“ a aby sme sa pod tlakom ne-
otvorili hriechu? 

Jednu radu nám dáva apoštol Pavol: 
„Prosím vás teda, bratia, pre milosr-
denstvo Božie, vydávajte svoje telá v 
živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu 
rozumnú službu Bohu. A nepripodob-
ňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa 
obnovením mysle, aby ste vedeli rozpo-

znať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dob-
ré, milé a dokonalé“ (Rim 12,1-2). Na 
jednej strane je to Božia milosť a moc v 
nás a pri nás. Veď sme chrámami Ducha 
Svätého, veď Baránok Boží, „ktorý sníma 
hriech sveta“, za nás dobrovoľne umrel 
a vykúpil nás. Haleluja, sláva Bohu! No 
Pavlova výzva je jasná: Nemáme kaziť 
„chrám Boží“, máme svoje telá vedo-
me a zodpovedne „vydávať Bohu ako 
živú, svätú a príjemnú obeť.“ Nemáme 
sa „pripodobňovať tomuto svetu“! To je 
naša úloha a zodpovednosť. Boh nám dal 
Ducha Svätého, aby nás uvádzal „do kaž-
dej pravdy“, ale ísť musíme my!!! Preto 
sa potrebujeme neustále „premieňať 
obnovením mysle, aby sme vedeli rozpo-
znať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, 
milé a dokonalé.“ 

Na záver: Ako odolať pokušeniu a ne-
dovoliť, aby prerástlo do hriechu? Čítaj-
me si pomaly a s modlitbou prvý žalm. 
Vo svetle Písma skúmajme, kde sa na-
chádzame. Sú momentálne naše kroky, 
cesty a myšlienky na „ceste hriešnikov“, 
v „kruhu posmievačov“ alebo počúva-
me „rady bezbožníkov“? Buďme k sebe 
pravdiví. Žalmista nás jasne vedie: „v zá-
kone Hospodinovom má záľubu, o Jeho 
zákone rozjíma dňom-nocou. Bude ako 
strom zasadený pri vodných tokoch, čo 
načas dáva ovocie a jeho lístie neväd-
ne; a všetko, čo robí, sa vydarí“ (v.2-3). 
Jozue má podobnú skúsenosť, dokonca 
Hospodinov príkaz: „Nech sa táto kni-
ha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale 
rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa 
snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; 
lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš 
mať úspech. Veď som ti prikázal: Buď 
silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! 
Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, 
kamkoľvek pôjdeš“ (Joz 1,8-9). 
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Pán nám dal cestu a spôsob, ako sa 
pred mocou pokušenia a hriechu chrá-
niť, ale po tejto ceste musíme kráčať my. 
Nech nás vedie a sprevádza plnosť Du-
cha Svätého. 

Stanislav Kocka

Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoje 
slovo. Ďakujeme, že nás zachraňuje pred 
pokušením, keď ho berieme vážne s vie-
rou. Posilni v nás takúto vieru a veď nás. 
Amen. 
Svedectvo: Ako mi Boh pomáha urobiť 
poriadok v myšlienkach,
Rozhovor: Aké pokušenia nás trápia. 
Ako im vzdorujeme, aby neprerástli do 
hriechu?
Podporujme sa: Modlitbami, aby sme 
obstáli.
Prosme za: Učiteľov detských besiedok a 
vedúcich dorastu, či mládeže.

21.3.

Pokušenie nerobiť dobre. 
Aj v ECAV veľmi silné

Jakub 4,17

Radi rozprávame o láske. Je to veľmi 
vďačná a obľúbená téma. A v cirkvi det-
to. Milujeme, keď sa káže o láske, o tom, 
ako nás Boh má rád, ako nám odpustil 
a odpúšťa, ako si nás zamiloval, ako s 
nami počíta, akí sme pre Neho dôležití. 
To všetko je samozrejme pravda (vďa-
ka Bohu a dielu kríža Pána Ježiša Kris-
ta). No táto biblická pravda má aj svoju 
druhú stranu mince. Skúsme premýšľať 
nad týmito vyjadreniami Písma:

„My milujeme, lebo on nás miloval 
prvý. Ak niekto hovorí: „Milujem Boha“ 

a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď 
kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, 
nie je schopný milovať Boha, ktorého 
nevidí“ (1J 4,19-20).

„Nové prikázanie vám dávam, aby 
ste sa navzájom milovali; ako som ja 
miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom 
milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že 
ste moji učeníci, ak budete mať lásku je-
den k druhému“ (J 13,34-35).

„dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rov-
nako, majte tú istú lásku, buďte jedna 
duša a jedna myseľ! Nič nerobte z cti-
žiadostivosti ani pre márnu slávu, ale 
radšej v pokore pokladajte iných za vyš-
ších od seba a nevyhľadávajte každý iba 
svoje záujmy, ale aj záujmy druhých“ 
(Fil 2,2-4).

„Ale ja vám hovorím: Milujte svojich 
nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás 
preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás 
nenávidia, a modlite sa za tých, kto-
rí vás prenasledujú a vám sa protivia“ 
(Mat 5,44).

„A tak: kto vie dobre robiť, a nerobí, 
má hriech“ (Jak 4,17). 

Nejdem teraz tieto verše podrobne 
analyzovať, ale prečítajme si ich ešte raz 
v kontexte nášho premýšľania. Ak sme 
prijali odpustenie hriechov v krvi Pána 
Ježiša a uvedomili sme si, že sme boli 
„draho kúpení“, ak sme pochopili, že 
„Boh dokazuje Svoju lásku k nám tým, 
že Kristus zomrel za nás, keď sme boli 
ešte hriešni“ (Rim 5,8), tak potom aké 
je ovocie našej lásky? Veď sme predsa 
milovaní bezpodmienečne. Všetko nám 
bolo odpustené. „Dlžobný úpis našich 
vín je raz a navždy odstránený“, sláva 
Bohu!

Pokračovanie na strane 19.



15

Prihláška na 31. konferenciu MoS ECAV
v dňoch 20. – 22. 3. 2019 v Rožňave

Cirkev 
– svetlo sveta

Ježiš povedal: „Vy ste svetlo sveta. 
Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť.“ 

Matúš 5,14






16

Prihláška na 31. konferenciu MoS ECAV
v dňoch 20. – 22. 3. 2019 v Rožňave

Objednávka raňajky
2,50 €

obed
4,50 €

večera 
3,50 €

nocľah
11€

piatok 20. 3. xxx xxx áno – nie áno – nie áno – nie
sobota 21. 3. áno – nie áno – nie áno – nie áno – nie áno – nie
nedeľa 22. 3. áno – nie áno – nie xxx xxx xxx

Máte nejakú špeciálnu diétu? Ak áno, akú? (Pokúsime sa zabezpečiť.) Polovičné por-
cie nevieme objednať.

Tešíme sa na stretnutie s Vami, nech Vás Hospodin Boh požehnáva!

TÚTO PRIHLÁŠKU ODOŠLITE do 15. 3. 2020 na adresu: 
Ev. farský úrad, 044 45 Rankovce 21 alebo mailom na: rankovce@ecav.sk

OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK – NÁVRATKA do 15. 3. 2020:

Priezvisko
a Meno:

adresa:
ulica:

PSČ, mesto:

rok narodenia:  telefón:

posielam zálohu €:  Člen MOS ECAV: áno - nie

podpis:
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Program na 31. konferenciu MoS ECAV
v dňoch 20. – 22. 3. 2019 v Rožňave

Cirkev – svetlo sveta
Ježiš povedal: „Vy ste svetlo sveta. 

Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť“ 
(Matúš 5,14)

PIATOK – 20. 3.
rokovací deň

15.00 – 16.00 príchod, registrovanie 
a ubytovanie

16.00 otvorenie a úvodná pobožnosť 
– Radovan Gdovin, senior Gemerského 
seniorátu, farár CZ Dobšiná

17.00 rokovanie
18.00 večera
19.00 rokovanie, uznesenia
19.45 večerná pobožnosť 

– Th Dr. Jerguš Olejár, PhD. farár CZ 
Rožňava

SOBOTA – 21. 3.
prednáškový deň

7.30 raňajky
8.15 ranná pobožnosť 

– Jana Ilčisková, farárka CZ Štítnik
9.15 prednáška: Ako byť svetlom v cirkvi 

– Ján Brozman, gen. dozorca

10.45 prestávka, občerstvenie
11.15 prednáška: Božie svetlo v tme sveta 

– Eva Oslíková, farárka CZ Modra
Spoločný čas modlitieb za MoS a Cirkev
12.30 Obedňajšia prestávka
14.00 modlitebné skupiny
15.30 Seminár
 1. Práca žien v cirkvi – Eva Oslíková, 

farárka CZ Modra
17.00 Seminár 
 2. Naša zbožnosť v praxi

– Marcel Ištván farár CZ Tornaľa
18.00 večera
19.00 večerný program – príhovor: Danica 

Hudecová, farárka CZ Revúca so vstu-
pom domáceho zboru

NEDEĽA – 22. 3.

7.30 raňajky
9.00 Služby Božie s Večerou Pánovou – 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD
11.30 obed



18

Milí bratia a sestry, pozývame Vás na 31. konferenciu MoS ECAV, ktorá sa uskutoční 
v dňoch 20. – 22. 3. 2020 v Rožňave

UBYTOVANIE: 
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 04801 Rožňava

DOPRAVA:
Vlakom, autobusom aj autom: Do Rožňavy.
Zo železničnej stanice (Rožňava mesto) treba ísť 1 km (cca 12 min) do centra ku ka-
tedrále Nanebovzatia Panny Márie na ulicu Akademika Hronca – ešte pred príchodom 
ku katedrále je po ľavej strane Obchodná akadémia, kde bude prebiehať registrácia.
Z autobusovej stanice to je len 650 m (cca 7 min) na hlavné Námestie baníkov a ku 
katedrále Nanebovzatia Panny Márie na ulicu Akademika Hronca.

V prípade akýchkoľvek problémov s dopravou volajte miestnu fa rárku – ochotnú sestru 
Ľubicu Olejárovú – 0908 324 755.

Prihlásiť sa možno prihláškou do 15. 3. 2020 na adresu:
Ľuboslav Beňo, 044 45 Rankovce 21, najlepšie mailom: rankovce@ecav.sk

Poplatky: S prihláškou pošlite prosíme zálohu cca 50% celkovej sumy do 15. 3. 2020 
na účet MoS: IBAN SK31 0900 0000 0001 8266 7032. Adresa: Modlitebné spoločenstvo, 
Palisády 46, 81106 Bratislava. Zálohu zasielajte zásadne iba na účet MoS, nie na adre-
su do Rankoviec! Pri registrácii doplatíte za stravu a ubytovanie.
V prípade akýchkoľvek problémov sa odhláste čo najskôr! Kto nestihne včas, najmenej 4 
dni pred konferenciou, nebudeme môcť vrátiť celú sumu. Za MoS ECAV: Výbor MoS

Prosíme o modlitby za zdar konferencie:
– za zbor, ktorý nás prijal
– za tých, ktorí nám poslúžia Slovom
– za účastníkov, aby boli oslovení a požehnaní
– za koordinátorov v ich obetavej práci
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Ale ako sa táto biblická istota prakticky 
premieta do nášho života? Dokážeme 
naozaj nezištne milovať? Alebo sme plní 
horkosti a nenávisti, zloby a neprajnos-
ti? Posledné roky a mesiace sme v tomto 
boli v našej cirkvi skúšaní a priznajme 
si, mnohí zlyhali a dovolili diablovi, aby 
si ich použil. Miesto lásky, odpustenia, 
spoločného modlitebného zápasu a pôs-
tov (nič také sa žiaľ nedialo, či?), sme voči 
sebe nahovorili a popísali neuveriteľne zlé 
veci, a to aj v „mene pravdy“. Môže sa ale 
Pán za takúto „pravdu“ postaviť? Vďaka 
BOHU za možnosť pokánia a v mnohom 
aj nového začiatku. Nenechajme sa opäť, 
milé sestry a bratia, oklamať, keď prídu 
útoky, ohovárania a zákernosti. A tie prí-
du. Bojujme Božími zbraňami. Keď si aj 
v tejto chvíli spomenieme na niekoho, o 
kom vieme, že sa skrze neho deje zlo, pre-
čítajme si vyššie citované verše a modlime 
sa, ako sa správne zachovať a reagovať tak, 
aby to bolo na Božiu slávu. Ostatné je v 
Jeho rukách. Našťastie. 

Stanislav Kocka

Modlitba: Odpusť, Bože, že často myslím 
na seba. Na svoje spasenie, svoj život, svo-
je dobro. Odpusť, že si niekedy vieru pred-
stavujem bez toho, aby bola činná skrze 
lásku. Veď ma Svätým Duchom, nech ne-
siem ovocie dobrých skutkov. Amen.
Svedectvo: Ako mi pomohlo k prija-
tiu Evanjelia stretnúť kresťana, ktorý žil 
podľa Biblie.
Rozhovor: Sme spasení z milosti. Zna-
mená to, že na našej činnej láske nezá-
leží?
Podporujme sa: V konaní dobrých vecí. 
Urobme niečo spoločne z lásky.

Prosme za: Centrá pre deti a rodiny 
(predtým detské domovy), hlavne tie ve-
dené cirkvou.

28.3.

Žiť podľa Ducha je riešením a zá-
chranou

Galatským 5,15-26

Ak si pozorne prečítame horeuvedené 
veršíky, veľmi ľahko pochopíme, či žije-
me podľa Ducha alebo tela. Jasne sú tu 
popísané skutky tela: smilstvo, závisti, 
hnevy, rozbroje… atď., je ich dosť a všet-
ky sú veľmi negatívne. Ale najsmutnej-
šie je, že sa v našich životoch objavujú… 
Keby to tak nebolo, boli by rôzne kauzy v 
našej cirkvi?!? Vidíme často tak rozháda-
ných ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanom, 
že im svetskí ľudia môžu „závidieť“. Po-
tom tie žabo-myšie vojny a smiešne po-
týčky ohľadne toho, kto je duchovnejší, 
kto lepšie káže, píše, modlí sa… akoby 
služba na Božej vinici bola nejakým pre-
tekom v duchovnosti. A tak sa kresťania 
pekne-krásne žerú medzi sebou a to veľ-
mi nahráva do karát Satanovi, ktorý z ce-
lého srdca nenávidí Božie dielo a chce ho 
zničiť, kde len môže.

Pozor, ak sme sa našli v hociktorom 
skutku, ktoré sú popísané vo veršoch 
19-21, musíme sa z toho hneď obrá-
tiť a kajať. Nebude to ľahké, lebo starý 
– telesný človek je už len raz taký, ale 
pomoc je u Pána Ježiša Krista. Ak bu-
deme úprimne volať k Nemu, a vedome 
sa zriekneme tých telesných skutkov, 
On nám prichádza na pomoc. Pretože 
ak sa znovuzrodíme v Duchu Svätom, 
staneme sa duchovnými, a tak v nás 

Pokračovanie zo strany 14.
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pomaly bude dozrievať ovocie Ducha: 
ako láska, radosť, pokoj, dobrotivosť…. 
atď. (v.22-23). Nádherné vlastnosti, kto-
ré ozdobia každého človeka. Toto všet-
ko je nám dané skrze Ducha. Ak sme sa 
v tom našli, ďakujme za to Pánu Bohu, 
lebo iba On nám to môže dať, nie je to 
vôbec naša zásluha. Aké by bolo krásne, 
keby to bolo u každého z nás, naše spo-
ločenstvá by možno vyzerali inak, bolo 
by v nich viac nežnosti, zhovievavosti a 
dobrotivosti.

Jediná cesta, ako to dosiahnuť, je po-
písaná vo verši 24-25: „Tí, čo prináležia 
Kristu Ježišovi, ukrižovali si telo s váš-
ňami a žiadosťami. Ak Duchom žijeme, 
aj obcujme podľa Ducha.“ Lepšej cesty 
niet. Náš celý život bude boj nášho tela 
proti duchu. Ale keď sa rozhodneme krá-
čať s Duchom Svätým, On nám pomôže, 
veď preto bol poslaný na zem ako Po-
mocník a Radca. Preskúmajme samých 
seba v zrkadle týchto veršov a túžme po 
ovocí Ducha. Amen.

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme, že 
Ti môžeme prináležať, a tak sa vedome 
vzdať telesných skutkov. Nie je to vôbec 
ľahké, lebo telo ide proti duchu. Ale Ty 
si prešiel touto cestou pokušení, aby sme 
mohli byť oslobodení. Ty si zostal čistý, 
aby sme v Tebe boli aj my čistí. Ďakujeme 
za Tvoju obeť na kríži, v ktorej nás Boh 
prijal za Svoje deti. Prosíme Ťa, Duchu 
Svätý, aby si vládol v našich životoch a 
pomáhal nám na našej ceste posvätenia 
sa. Amen.
Prosme za: to, aby v nás rástlo to lahod-
né ovocie Ducha, ktoré prináša úžitok 
pre celé spoločenstvo.

Alica Pipperová

Svedectvo: Ako ma Boh posilnil na du-
chu.
Rozhovor: Ako vnímame boj tela a du-
cha v sebe?
Podporujme sa: Učme sa navzájom 
životu v Duchu.

Vianočné zamyslenie
Potrebuje svet super-hrdinu? Žijeme 
v ére super-hrdinov – žiaľ väčšinou vy-
myslených. Americký komiksový svet 
Marvellu nás zaplavil supermanmi, 
spidermanmi, ironmanmi, batmanmi 
či wonderwomenmi... Ten zoznam je 
dlhý. Keď si človek pozrie pár takých-
to fi lmov, tak by mal mať pocit, že náš 
svet je konečne bezpečný, veď ho strá-
žia a  chránia super-ľudia, ktorým ide 
o  naše všeobecné dobro. Samozrejme 
sú to vymyslené postavy, ale všetky 
tieto príbehy majú niečo spoločné, nad 

čím by sme mali premýšľať. Pred kým 
vlastne títo špeciálni ľudia chránili 
a  zachraňovali svet? Pred zloduchmi, 
zlými ľuďmi, nebezpečnými indivíduami 
a votrelcami. 

Aký má tento úvod súvis s týmto ob-
dobím a  Vianočným posolstvom? Veď 
keď sa spomenú Vianoce, tak nám hneď 
napadne pokoj, radosť, pohoda, šťastie. 
Áno, to je pravda, presne takáto atmo-
sféra sa v  nás prebúdza a preto ľahko 
prehliadneme skutočný dôvod príchodu 
Pána Ježiša na zem. Prečo sa Boh stal 
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človekom? Veď vedel, čo Ho čaká a ako 
sa ľudia zachovajú. 

„Do svojho vlastného prišiel a  Jeho 
vlastní Ho neprijali“ (J 1,11). Z  nášho 
ľudského pohľadu nám napadajú logické 
otázky: Prečo sa Boh stal človekom, keď 
vedel, že Ho neprijmú, že Ho budú pre-
nasledovať, že bude neustále v  konfl ik-
te s  mocnými Svojej doby, že Mu nebu-
de rozumieť vlastná rodina, že bude žiť 
ako bezdomovec, a nakoniec Ho obvinia 
a  zomrie najpotupnejšou možnou smr-
ťou? Nik z nás, ak by sme toto všetko ve-
deli, by sme do toho nešli, ani by sme do 
takej krajiny neposlali svoje deti. 

Tak prečo teda do toho išiel Boh? Jo-
zef na to dostal odpoveď, keď premýšľal 
na celou situáciou, ktorá sa mu prihodila, 
keď sa mu zosypal vysnívaný svet a hlbo-
ko sa sklamal v Márii, svojej snúbenici. 
Mal naplánovaný vysnívaný život, vybral 
si krásne dievča, všetko do seba zapa-
dalo a  zrazu zistí, že Mária je tehotná. 
Šok! Ako sa zachovať? „Jej muž Jozef bol 
však spravodlivý a nechcel ju verejne 
vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne 
ju prepustiť“ (Mt 1,19). Mohol ju verej-
ne vystaviť hanbe, lebo tým, že sa Mária 
vyspala s  iným, keď už bola zasnúbená, 
pošpinila aj Jozefove meno, a  v  spoloč-
nosti vtedajšej doby to bol veľmi vážny 
morálny poklesok. My tomu asi ťažko 
rozumieme, lebo slovo „morálny“ sme 
už pomaly z nášho slovníka aj života vy-
pustili a ak by sa nám niečo také priho-
dilo, len by sme kývli plecami, rozišli sa, 
či poslali dievča na potrat. V tej dobe sa 
ale deti nezabíjali a Jozef sa rozhodol pre 
tú najmenej bolestivú cestu pre seba aj 
pre Máriu. Rozhodol sa to všetko ututlať, 
a  tajne ju prepustiť. To znamenalo, že 
mohla od Jozefa odísť a príp. sa vydať za 
toho, s kým čakala dieťa. A Máriino vy-

svetlenie, že to bol Duch Svätý, ktorý na 
ňu zostúpil, že mu nebola neverná, ale 
prijala Božiu ponuku v  kľúčovom bode 
dejín – to jej Jozef nebol ochotný zhltnúť. 

Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo 
sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn 
Dávida, neboj sa prijať Máriu, svo-
ju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z 
Ducha Svätého.  Porodí syna a dáš mu 
meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z 
jeho hriechov“ (Mat 1,20-21). 

„Svoj ľud z Jeho hriechov.“ – toto je 
dôvod, prečo Boh prišiel na zem. Prečo 
sa stal človekom. Dostať nás z moci toho, 
čo nás spútava, ničí, klame, čomu otročí-
me, čo nás zabíja. Ján to pomenúva na-
sledovne: „Boží Syn sa zjavil nato, aby 
maril diablove skutky“ (1J 3,8). 

Všetci sme „chorí“, všetci sme infi ko-
vaní zlom, všetci sme „mŕtvi pre vlastné 
prestúpenia a viny.“ „Všetci totiž zhrešili 
a nemajú slávy Božej.“ Priznajme si prav-
du, že je nám úplne jedno, čo si o našom 
živote myslí BOH, či máme „slávu Bo-
žiu“. Žijeme podľa žiadostí svojho tela 
a  myšlienok, otročíme svojim chúťkam 
a pudom a robí nám to dobre. 

Je úplne jedno, ako si to ospravedl-
ňujeme sami pred sebou a pred spoloč-
nosťou, je úplne jedno, ako spoločnosť 
ohýba pravdu a odsúhlasuje si morálne 
pravidlá podľa svojich chúťok a zvráte-
ných žiadostí – ovocie si nesieme sami 
na sebe. Naozaj si žijeme šťastnejšie, 
pokojnejšie, viac sa milujeme a  vážime 
si jeden druhého, prajeme si a žehnáme? 
Alebo sme sebci a  ľudia zahľadení do 
seba. Keď povieme slovo „hriech“, či 
„hriešnik“, tak sa len zasmejeme, s ospra-
vedlnením, že všetci sme hriešnici. a nič 
sa nemení. 

Dnes ti Boh chce dať dar: Pravdu 
o  tebe. V  tej Vianočnej škatuli nie je 
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krížik, ani kolíska. Je tam pravda o tebe 
– aby si si uvedomil, čo všetko ťa ničí. 
Nie je tam napísané len nič nehovoriace 
slovo „hriech“. Máš tam konkrétne veci: 
„si klamár, nenávidíš, nechceš odpustiť, si 
alkoholik, si smilník, si vrah – zabíjaš slo-
vom, si klebetnica a ohováračka – diablov 
sluha, si závislý na pornografi i, si obyčaj-
ný sebec a egoista, si zlodej, si bezbožník 
– Boha úplne ignoruješ.“ Už to odrazu 
neznie tak všeobecne, a asi ani vianočne. 
Ja viem, ale preto idem takto hlboko, aby 
sme mohli v modlitbe prosiť: „Pane, mô-
žem aj ja byť zachránený od svojich hrie-
chov? Môže sa to všetko zmeniť? Patrím 
aj ja do tvojho ľudu? Prosím odpusť mi.“ 
„On zachráni Svoj ľud z jeho hriechov.“ 
Áno, Boh sľúbil, že SVOJ ĽUD vyslobodí. 

Ak chceš k nemu patriť, stačí prísť. ON 
prišiel, ale musíme prísť aj my. 

„Hľa, panna počne a porodí syna a 
dajú mu meno Emanuel, čo v preklade 
znamená: Boh s nami.“ 

BOH S NAMI. 
AK je BOH s tebou, máš Vianoce – Pán 
Ježiš je tu, je blízko, stačí o  to stáť. ON 
o  to zatiaľ stále stojí: „Poznáte pravdu 
a  pravda vás vyslobodí.“ Nestačí len 
vedieť, musíš Ho spoznať a zažiť slobodu. 
Len to „BOH s  NAMI“ má aj opačnú 
stránku – Boh môže byť proti nám – 
a  to by bola katastrofa. Nedopusť to! 
Pochybuješ – pozrie sa do svojej krabice 
hriechov. Boh ti ale chce odpustiť – už to 
urobil – to sú Vianoce! 

Stanislav Kocka 

ZO SMRTI DO ŽIVOTA 
– ZMENA SMEROVANIA

Jn 5, 24-29 

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má 
večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života (v. 24).

Pri rozhovoroch o  známych, ktorých 
sme dávnejšie nevideli, zaznie občas 
otázka: A či ten ešte žije, alebo už zomrel. 
Ani si neuvedomujeme, že v tej otázke je 
vyjadrené smerovanie nášho života: od 
života do smrti. Narodili sme sa a zom-
rieme. Smerujeme k smrti. 

Pán Ježiš túto otázku presmeroval: „...
zo smrti do života“. Smerujeme zo smr-
ti do života. Skrze Krista. Kto počúva 

a verí! Vlastne o tom je celé kresťanstvo, 
o  tom je viera v  Ježiša Krista, o  zmene 
smerovania. Život veriacich má opačné 
smerovanie. To je tá najzákladnejšia 
otázka a či hodnota viery veriaceho. Pre 
toto sa oplatí veriť. Keď veríme, náš ži-
vot smeruje zo smrti do života. Základ-
ná otázka pri stretnutí potom znie takto: 
A či ten náš známy už žije, alebo či je ešte 
mŕtvy? Alebo ja sám – už žijem a či som 
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ešte mŕtvy?! Ako je to vlastne s tým naším 
životom? 

Ako je to možné, alebo ako sa to deje? 
Pavel vysvetľuje V  liste R 6,3-8: Alebo 
neviete, že všetci, čo sme boli pokrste-
ní v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v 
jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním 
boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako 
bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych 
Kristus, aj my kráčali v novote života. 
Ak sme s ním zjednotení podobnosťou 
jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj 
vo vzkriesení. Veď vieme, že náš starý 
človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby 
bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme 
už viac neboli otrokmi hriechu. Veríme, 
že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním 
budeme aj žiť.

Je dvojaký život a dvojaká smrť. Je ži-
vot biologicky a večný, je smrť biologická 
a  večná, vzdialenie, odlúčenie od tváre 
Božej, totiž od lásky. Živí sme, ak sme „v 
Kristu“; mŕtvi sme, ak sme bez Krista. 

Biblia používa na vyjadrenie života 
dve slová: bios = biologický život; zoe 
= večný život, alebo plnosť života. Ježiš 
prišiel, aby sme mali život = zoe. Sku-
točný, nielen biologický. Život, ktorého 
hlavným motívom a inšpiráciou je láska. 
Život v Bohu. Život večný. A preto sme-

rovanie života veriacich je opačné: zo 
smrti do života. Ožívaš, keď veríš. Alebo 
žiješ natoľko, nakoľko veríš. Niektoré dni 
veríš slabšie, vtedy aj slabšie žiješ, si una-
vený, smutný, vyčerpaný, v depresii. Ale 
ráno sa zobudíš a zrazu si veselý – viera 
ožila. A s ňou nádej aj láska. 

Akoby sme nemali dosť slov na vy-
jadrenie toho, čo hovorí Ježiš. Hovoríme 
o obrátení, znovuzrodení, ale stále to nie 
je presne ono. Najviac sa mi páčia Ježi-
šove slová, ktoré naša vnučka Katarínka 
vedela naspamäť už keď chodila do škôl-
ky: „Ja som vzkriesenie a život, kto verí 
vo mňa, bude žiť, aj keď umrel.“ Čím 
som starší, tým si ich viacej opakujem. 
Tuším, že začínam žiť naozaj. 
Pre láskavých čitateľov pripájam Luthe-
rove slová z Katechizmu: Verím, že ja zo 
svojho rozumu a  zo svojich síl nemôžem 
v  Ježiša Krista, môjho Pána, veriť, ani 
k Nemu prísť. Ale verím, že ma Duch Svätý 
(Boh tu a teraz prítomný, 3.osoba Trojice) 
svojimi darmi povolal, osvietil a v pravej, 
živej viere ma zachováva. Nie je to len na 
mne, ale aj o mne. Život v „ovzduší“ živej 
viery, v prostredí, ktoré neustále vytvára 
a obnovuje a ponúka Duch Svätý každé-
mu človeku, prichádzajúcemu na svet. 

Jozef Grexa, ev. farár v.v.

Modlime sa za učiteľov, 
aj za ďalších

Prednedávnom som absolvoval školenie o bezpečnosti práce. Inštruktor ma šoko-
val informáciou, že je to stále horšie s alkoholom. Dokonca pristihol jednu učiteľku 
v škole, čo mala 2 promile v krvi.

Toto nepíšem ako odsúdenie, či moralizáciu. Apelujem na súcit. Predpokladám, 
že tlak zamestnania bol príliš veľký.
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Spoločnosť na jednej strane vedie ku vláde konzumu a deti sú potom menej zvlád-
nuteľné. Na druhej strane je tlak od zamestnávateľov, keď je človek v práci. Monitory, 
snaha dať maturity z matematiky (mám rád matematiku, ale viem, že násilím sa na-
učiť nedá)…

Samozrejme, tento tlak je v každom povolaní. Na jednej strane sú požiadavky kon-
zumentov stále vyššie. Na druhej tlak na výkony.

Modlime sa za týchto ľudí. Aj zato, aby sme boli vyslobodení z konzumného mys-
lenia, aj aby sme mali dostatok sily ustáť v tlakoch. 

Čo máme súdiť?
Nesúďte, aby ste neboli súdení; lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a 
akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané (Mt 7,1-2).

Nesúďme ľudí, aby sme neboli súdení. Súďme však bludné myšlienky v hlavách 
ľudí, ktoré ich ničia. Áno, keď nás vedú nesprávne myšlienky, ublíži nám to. Keď si 
napríklad myslím, že tá huba je jedlá a nie je… 

Ale nesprávne myšlienky o spasení môžu ublížiť ešte horšie.
Áno, keď odsúdime ich myšlienky, budú odsúdené aj naše bludné myšlienky, ktoré 

ničia nás. A to je dobre. Potrebujeme sa ich zbaviť. Takže je na čase modlitba: „Bože, 
zbav NÁS zlého...“ Aj zlého v hlavách a srdciach. Nauč nás odsúdiť každú zlú myš-
lienku, či ju už máme my, alebo druhí. Ale pritom milovať tých ľudí a seba. Nechcieť 
pre nich zlo, ale spasenie.

Peter Dubec

 Slúžim podľa Božej vôle?
Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim 

v Kristovi Ježišovi (Efezským 1,1).

Ako mohol mať apoštol Pavol takú istotu, 
keď o sebe v úvodoch svojich listov tvr-
dil, že je „apoštol Ježiša Krista, z Božej 
vôle“? Sú to veľmi odvážne slová a musia 
byť podopreté niečím viac, než len silný-
mi vyjadreniami a vyhláseniami. 

Veď v  histórii cirkvi sme boli žiaľ 
nespočetnekrát svedkami, ako ľudia 
v  Božom mene robili zvrátené skutky, 

násilnosti, vraždy a  vyhlasovali, že do 
toho boli povolaní Bohom, že dostali 
zjavenia. 

Aj dnes zvykneme počuť z úst kresťa-
nov vyjadrenia typu: „Pán mi povedal!“ 
alebo „Boh to odo mňa chce!“, či „Pán mi 
to zjavil!“ a „Toto je Božia vôľa pre môj ži-
vot!“ Samozrejme neprináleží nám hneď 
výroky podobného typu spochybňovať, 
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lebo to pokojne môže byť pravda. Ako to 
teda rozsúdiť a správne zaradiť?

Mohol by som napísať ja, či ktokoľ-
vek v službe, že som „xy, služobník Ježiša 
Krista z vôle Božej?“ Čo by tie slová po-
tvrdzovalo, čo by ich krylo? Pozrime sa, 
čo „krylo“ slová apoštola Pavla.

Pavlove silné vyjadrenia boli kryté 
jeho životom a  službou. Tak ako to opi-
suje v 2.liste do Korintu: „Ale vo všetkom 
sa predstavujeme ako Boží služobníci; 
v  mnohej trpezlivosti, súženiach, nedo-
statkoch, úzkostiach, ranách, väzeniach, 
nepokojoch, námahách, bdeniach, pôs-
toch, čistote, známosti, zhovievavosti, 
dobrote, Duchu Svätom, nepokryteckej 
láske, slove pravdy, moci božej, zbroji 
spravodlivosti napravo aj naľavo sláve 
aj potupe, zlej i dobre povesti...“ (2K 6,4-
8). Skúsme si ten zoznam ešte raz pomaly 
prečítať, a položiť si pri jeho každom kon-
štatovaní otázku, ako sa táto skúsenosť 
týka mňa. Či som ju tiež nejakou formou 
alebo spôsobom prežil/a alebo prežívam? 
Nejde o to, za každú cenu kopírovať apoš-
tola, ale myslím, že si v mnohom z neho, 
ako verného nasledovníka Ježiša Kris-
ta, môžeme a  máme brať príklad. Sám 
povedal veriacim v liste do Filipis: „Čomu 
ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a vi-
deli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude 
s vami“ (Fil 4,9). 

Pavol veľmi dobre vedel, kto je v Kris-
tovi, a veľmi dobre vedel, aké je jeho po-
volanie a  služba, akú cenu je potrebné 
platiť a tomu bol ochotný obetovať život. 
Ale skôr než to zistil, musel sa osvedčiť 

vo vernosti, v trpezlivosti, musel sa učiť 
pokore a  závislosti. Preto bol dlhší čas 
mimo akéhokoľvek diania prvotnej 
cirkvi. Potom slúžil v  cirkevnom zbore 
v Antiochii, a keď prišiel čas, Duch Svätý 
rozhodol, že má ísť do praktickej služby. 
„Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, rie-
kol Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša 
a Pavla pre prácu, do ktorej som ich po-
volal. Nato sa postili a modlili.; potom 
kládli ruky na nich a prepustili ich“ (Sk 
13,2-3). Bez reptania, v poslušnosti, ako 
starší v modlitbách a pôstoch jasne po-
čuli Boží hlas a urobili tak, ako im Duch 
prikázal. Ako môžeme vedieť, že počuli 
správne? Pozrime sa na Pavlovo aj Bar-
nabášovo ovocie, čítajme jeho listy. To 
hovorí za všetko.

Vráťme sa ale ku nám. Premýšľajme: 
Sme si istí, že nás do služby, v ktorej sto-
jíme, povolal Boh? Ako to vieme? Svedčí 
o tom Duch Svätý, iní veriaci, naše mod-
litby a  pôsty? A  hlavne, ukážme ovocie 
svojej služby – obstojí pred Pánom? Je 
podľa Písma? Je to niečo, čo sa ukladá 
ako poklad v nebi? Ak nevieme alebo ne-
dokážeme správne odpovedať, zastavme 
sa, choďme práve do pôstu a  modlitieb 
a  celým srdcom hľadajme Božiu tvár. 
Aby sme náhodou pre svoju túžbu, 
pýchu či ješitnosť neurobili najväčšiu 
chybu svojho života – aby sme neminuli 
Božiu vôľu pre náš život. To by bola ka-
tastrofa. Choďme do svetla Písma, do 
prítomnosti Ducha a verím, že uvidíme 
správne.

Stanislav Kocka
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 SPOLOČNÁ MODLITBA
A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, 

že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach 
(Matúš 18,19).

Chceme tu vymenovať niekoľko bodov, ktoré sú dôležité pre spoločné modlitby. 
Modliť sa jednomyseľne: Ak spolu voláme ku nášmu Bohu, tak je nutné, aby sme 

boli jednotní ohľadom tejto záležitosti. Ako môžeme prosiť za niečo, o čom naši sú-
rodenci v Pánovi inak uvažujú? 

Modliť sa konkrétne: Na jasnú prosbu môže nasledovať jednoznačná odpoveď. 
Preto sa chceme modliť konkrétne, aby bolo zrejmé, aké prosby sme Bohu predkla-
dali. 

Modliť sa plní viery: To, čo píše Jakub jednotlivému modlitebníkovi, platí aj pre 
spoločnú modlitbu: Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania (Jak 
1,6). Hlboká dôvera v  nekonečnú moc a  dobrotu Božiu nám pomáhajú sa modliť 
smelo a s istotou. 

Modliť sa vytrvalo: Pán Ježiš Svojim učeníkom rozprával podobenstvo, aby sa ne-
prestávali modliť. Rovnako vytrvalo chceme volať k nášmu Bohu a Otcovi. 

Modliť sa krátko: Počas spoločných modlitieb by jednotlivec mal vysloviť len 
krátke modlitby, aby mohli podľa možností mnohí predniesť svoje záležitosti. 

Modliť sa vďačne: Pavol nás vyzýva, aby sme Bohu predkladali svoje prosby 
s vďačnosťou (Fil 4,6). Koľko nám predsa už daroval náš nebeský Otec, za čo Mu 
môžeme zo srdca ďakovať. 

Z nemeckého kalendára Dobrá sejba (Die gute Saat) preložil Miki Lipták
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Herľany 2019 – 
Biblicko-rekreačný týždeň

Modlitebné spoločenstvo (MoS) ECAV 
organizuje každoročne Biblicko-rekre-
ačný týždeň (BRT) v Herľanoch. Tento-
raz sa sestry a bratia stretli v dňoch 7. až 
11. októbra. Stvorení pre večnosť, to bola 
téma týždňa.

Program každého dňa bol zaplne-
ný duchovným vzdelávaním. Začínal 
sa rannou pobožnosťou, pokračoval 
prednáškami, popoludní boli modliteb-
né skupinky, večerná pobožnosť i fi lmy 
s duchovnou tematikou. Účastníci prijali 
aj sviatosť Večere Pánovej a zúčastnili sa 
aj na večerných službách Božích v Ran-
kovciach. Okrem prednášateľov poslúžili 
viacerí farári Košického seniorátu.

Program celého BRT bol bohatý, 
mnoho sme si z neho odniesli a stretli 
sme sa s horlivými sestrami a bratmi z 
celej republiky.

Textom J 3,3 začínali otváracie boho-
služby, ktoré mal Samuel Linkesch, senior 
KOS. V texte ide o rozhovor Ježiša s Ni-
kodémom: Ak sa niekto nenarodí znova, 
nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Vo verši 
5 už čítame: Ak sa niekto nenarodí z vody 
a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva 
Božieho. Boh nám Svojím slovom otvára 
duchovný zrak – človek vidí biedu svojej 
hriešnosti, ale aj možnosť svojej záchrany. 
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Keď slabne náš telesný zrak, má silnieť 
ten duchovný. Na výber máme buď cestu 
k Bohu, alebo do zatratenia. Cieľ máme 
mať vždy, podriaďme sa tomu správnemu 
– nebeskému cieľu!

Pobožnosť na text Ž 34,5 nás vyzýva-
la: Hľadajte Hospodina a On nás nájde. 
Vytrhne nás zo všetkých našich hrôz!

V 1M 35,3 Hospodin posiela Jákoba 
do Bételu a on poslúchne. My máme tiež 
prichádzať tam, kde sme sa s Bohom 
prvý raz stretli a to bolo v chráme pri 
Krste svätom a v spoločenstve veriacich 
ľudí. 

Apoštol Pavol v Ef 5,19-20 nás vyzý-
va: spievajte a plesajte Pánovi srdcom. 
Dobrorečte stále za všetko Bohu Otcu 
v mene nášho Pána Ježiša Krista. Učme 
sa celým srdcom ďakovať!

Prednášali nám hodnotní rečníci. 
Prvú prednášku Zarúbaná cesta (hriech 
a spasenie) mal Stanislav Grega, senior 
LOS. Text 1M 3,1-6 hovorí o pokúšaní 
a páde človeka. Tento príbeh je aj o nás, 
lebo všetci podliehame hriechu. V tex-
te diabol použil na hriech hada, ktorý 
je ľstivejší a chytrejší než ostatné zvie-
ratá. Prichádza ku Eve a začína hovoriť 
o Bohu – nespochybňuje Božiu existen-
ciu, ale Božie slovo, ktoré zjavuje Božiu 
vôľu. Poslušnosťou mal človek dokázať, 
že dôveruje Bohu. Nestalo sa tak, lebo 
Eva neodolala satanovmu pokušeniu. 
Ale Ježiš Kristus má moc zvíťaziť nad 
satanom.

Pán Boh prichádza k nám, o tom nám 
prednášal MUDr. Štěpán Rucki z Třinca. 
Zdôveril sa, že v mladom veku ochorel 
a vtedy mal dosť času na premýšľanie 
i čítanie Božieho slova. Poznal, že Pán 
Boh je zvrchovaný aj v otázke spasenia 
človeka. Práve M. Luther poukázal, že 
spasenie je len od Boha. Stav človeka bez 

Božej milosti možno označiť pojmom, že 
je duchovne mŕtvy, je pod vládou sata-
na (Ef 2,1-5). Neveriaci má zatemnenú 
myseľ, aby sa mu nerozsvietilo svetlo 
evanjelia (2Kor 4,4). Naše spasenie zača-
lo Božím vyvolením, ktoré sa stalo skrze 
Ježiša Krista (1Tes 1,4). Boh je ten, ktorý 
urobil prvý krok pre spasenie hriešnika, 
ale človek musí byť aktívny a túto ponu-
ku prijať.

My prichádzame k Bohu. Prednášateľ 
Š. Rucki začal vysvetlením biblických 
pojmov ospravedlnenie, obrátenie, zno-
vuzrodenie, posvätenie. Ospravedlňu-
jeme naše viny, ale znovuzrodenie robí 
v nás Ježiš a prináša do nášho srdca po-
slušnosť.

 

Zmena musí byť viditeľná na našom 
živote, ale nestávame sa bezhriešni. 
Známky Božieho ľudu sú: láska k Božie-
mu slovu, láska k bratom a sestrám a lás-
ka k Bohu. Kresťan nemiluje svet, ani to 
čo je vo svete, nehreší a zlostník sa ho ani 
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nedotkne (1J 5,18). Apoštol Jakub hovo-
rí, že viera, ak nemá skutky, je mŕtva (Jk 
2,17). Skutky len dokazujú našu vieru. 
Obrátenie je zaznamenané v Sk 16,30-31, 
keď sa žalárnik vo Filipis pýtal: Čo mám 
robiť, aby som bol spasený? Odpoveď je: 
Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty 
aj tvoj dom! Znovuzrodenie – príklad 
máme v Nikodémovi (J 3,6-8). Ku zno-
vuzrodeniu vedie viera a pokánie. Posvä-
tenie je oddelenie sa od nečistých vecí 
pre službu Bohu. Je to morálna zmena 
a celoživotný proces. A je to Božie dielo, 
lebo Boh uskutočňuje naše posvätenie, 
človek v tomto procese spolupracuje. 
Máme sa snažiť a dôverovať Bohu, kŕ-
miť sa Božím slovom, byť v spoločenstve 
veriacich, modliť sa a v pokore slúžiť. 
A aký je vzťah veriaceho človeka voči 
hriechu? Kresťan je nové stvorenie uvoľ-
nené od hriechu. Stále musíme odkladať 
náš predchádzajúci hriešny spôsob ži-
vota a obliekať nový (Kol 3,8-10). Je to 
celoživotný duchovný zápas so starou 
prirodzenosťou (Rim 7. a 8. kap.).

Výzvy (v) evanjelickej cirkvi – hovoril 
o nich biskup ZD ECAV Ján Hroboň. 
Náš cieľ je pokoj v cirkvi. Je potrebné 
prebudenie, potrebujeme hľadať Pána 
Boha. Modlime sa za to! Lebo otupelo 
srdce tohto ľudu. Boží zámer je uzdra-
venie (Sk 28,25-30). Máme štyri výzvy 
pre modlitby: 1. Misia a evanjelizácia 
(nemáme mladých ľudí). 2. Vzdelávanie 
a školstvo – treba, aby nastal túžba po 
poznaní Božieho slova, čítajme Písmo 
každý deň! 3. Reforma cirkevnej sprá-

vy – máme mŕtve zbory (majú aj veľké 
majetky), do niektorých oblastí nastáva 
prílev ľudí, ale naše zbory nerastú (napr. 
Bratislava). 4. Darcovstvo – do platnosti 
vstupuje nový zákon o fi nancovaní cirkvi 
zo strany štátu.

V priebehu BRT sa vždy zúčastňujeme 
aj misijných služieb Božích v niekto-
rom zbore a tentoraz sme boli v blízkych 
Rankovciach. Kázeň mal farár Ján Matis 
z CZ ECAV Košice-Terasa. Zvolil si text 
Jer 32,2-3; 6-12. Jeremiáš prorokoval, že 
mesto bude zajaté babylonský m kráľom 
a judský kráľ Cidkija neunikne Chaldej-
com. Pre toto proroctvo Jeremiáša uväz-
nili, ale jeho slovo sa napokon splnilo. 
Júdejci uctievali modly a robili úliatby 
a k tomu sa pridali aj ich duchovní vod-
covia. Môžeme povedať, že aj dnes je to 
podobné, aj dnes sú modly v podobe ne-
viazaného života, zlej morálky, atď. Ťaž-
ká je aj výchova detí, ťažká je aj situácia v 
cirkvi. Ani dnes sa nechceme riadiť pod-
ľa Božieho slova, hoci podáva prorocký 
výhľad, ale ľudia žijú podľa seba...

Zuzana Hybenová
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Správa o Herlianskom týždni 2019
Hlavná téma:  Stvorení pre večnosť

„Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie“ (Ján 3,3).
Termín: 7. – 11. 10. 2019

21. ročník Biblicko-rekreačného týžd-
ňa MoS v  Herľanoch (BRT) sa zameral 
na samotnú podstatu spasenia človeka. 
Základnou témou bol teologický pojem 
Cesta spásy, resp. Poriadok spasenia 
(Ordo salutis) ako najdôležitejšie pojmy 
v otázkach záchrany hriešnika pre nebo.
Prvá prednáška s názvom „Zarúbaná cesta“ 
vychádzala zo samotného Božieho plánu 
tzv. dejín spásy od stvorenia po pád člo-
veka. Sprevádzal nás ňou Stanislav Grega, 
senior LOS. V prednáške sa zameral na Bo-
žie stvorenie, na diablov zásah a na reakciu 
človeka na tento stav. Človek nemá šancu 
vyjsť sám z tohto svojho stavu, jedinou ces-
tou, ktorú mu Pán Boh dal, je Ježiš Kristus.

Ďalším prednášateľom bol MUDr. 
Štěpán Rucki, ktorý účastníkom v dvoch 

prednáškach s názvami „Pán Boh prichá-
dza k nám“ a „My prichádzame k Bohu“ 
vysvetlil samotné pojmy teologickej 
Cesty spásy – vyvolenie, ospravedlne-
nie, znovuzrodenie, obrátenie a  po-
svätenie. Vychádzal čisto z  biblického 
učenia, v  mnohom používal Lutherov 
výklad tohto učenia (najmä z  obidvoch 
katechizmov a  zo spisu O  zotročenej 
vôli), porovnával s  kalvínskym, ale aj 
s inými učeniami a  ukázal, že najbib-
lickejšie je práve evanjelické učenie. Na 
konci každej prednášky položil trefné 
osobné otázky na premýšľanie.

Štvrtá prednáška Jána Hroboňa, bis-
kupa ZD s  názvo „Výzvy (v) ev. cirkvi“ 
viedla poslucháčov k  problémom a  vý-
zvam našej ECAV v súčasnosti.

Každá prednáška bola zavŕšená ešte 
diskusiou bohatou na otázky posluchá-
čov.

Na prednáškach bývalo približne 70 
ľudí, najviac bolo v stredu, asi 78.

Vo štvrtok boli popoludní dva semi-
náre, jeden pod vedením hosťa Št. Ruc-
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spovedi, potom spolu aj s  Ľuboslavom 
Beňom prislúžili prítomným sviatosť 
Večere Pánovej.

Utorkový večer vyplnil fi lm Chatrč, 
v stredu fi lm o farárovi Vladislavovi San-
tariusovi.

Štvrtok večer bol vyhradený pre po-
zdravy a svedectvá, na ich začiatku sme 
mali milé svedectvo o  rómskej misii aj 
s vystúpením hud. skupiny Luna z Kece-
roviec.

Zbierka sa v tento rok konala na pod-
poru ev. vyd. Tranoscius, vyzbieralo sa 
celkom 510,50 €.

V  ostatnej organizačnej službe stá-
li ešte títo bratia a sestry: pri registrácii 
M. Beňová, pri nahrávaní programu 
E. Kroczek, zapisovanie CD J. Faix, pri 
predaji kníh M. Drdoš a  E. Drdošová, 
ako aj M. Lipták, v jedálni sa o spoločen-
stvo starala E. Oravská. 

Prihlásených sme mali celkom 62 účast-
níkov na nocľah (o 2 menej ako vlani).

Srdečne ďakujeme za trpezlivosť pri 
všetkom tom, čo bolo organizačne mož-
no slabé a tešíme sa na konferenciu MoS, 
ktorá bude začiatkom roka 2020 a  po-
tom aj na ďalších „Herľanoch“ v októbri 
(12. – 16. 10. 2019) na budúci rok. 

Ľuboslav Beňo

kého o kresťanoch a medicíne s názvom 
„Je niekto z vás nemocný?“ a druhý pod 
vedením Ing. Mikuláša Liptáka o  jeho 
službe medzi Anonymnými alkoholik-
mi.

Celý BRT sme začínali úvodnými bo-
hoslužbami, kázal Samuel Linkesch, se-
nior KOS.

Ako po iné roky, aj teraz sme sa ráno 
aj večer stretávali na pobožnostiach. Po-
čas týždňa slúžili títo bratia a sestry: Da-
niel Kobyľan, sen. dozorca KOS (2K 1,8-
11), Stanislav Haluška z Vyšného Žipova 
(Ž 37,5), Stanislav Kocka, farár z  Ko-
šíc, vedúci MoS (Mt 21,18-22), Anna 
Debnárová, farárka z  Budimíra (1M 
35,3), Emil Kroczek z  Českého Těšína 
(Ef 5,20), Jaroslav Petro, farár z Obišo-
viec (Jud 22) a  Igor Mišina, em. biskup 
VD ECAV. Pri pobožnostiach sme si 
predstavili a modlili sa za cirkevné zbory 
(podľa Tesnej brány): Vyšná Slaná, Vyš-
ný Žipov, Záriečie, Závada a  Závažná 
Poruba.

Modlitebné skupinky v  utorok viedli 
sestra Daniela Mikušová a brat St. Kocka.

Stredajšie bohoslužby sme mali 
v Rankovciach, v programe vystúpil 
domáci aj náš spevokol, ktorý vytvorili 
sestry z účastníkov BRT, svedectvom po-
slúžila sestra Gumuláková, biblický text 
čítala sestra Mária Hrehorová z  dom. 
cirk. zboru, kázal Ján Matis, farár z Ko-
šíc-Terasy.

Sviatosť VP bola prislúžená vo štvr-
tok ráno pred celodenným programom, 
v  príhovore nás sestra farárka Marta 
Chlpíková uviedla k pokániu a následnej 
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Prosíme o modlitby pri príprave ju-
bilejnej 31. konferencie MoS, ktorá 
bude 20. – 22. 3. 2020 v Rožňave. Po-
drobné informácie nájdete uprostred 
čísla. Modlite sa za prednášateľov 
a hlavne za Božiu priazeň a jasné ve-
denie Duchom Svätým. Ďakujeme.
S  pomocou Pánovou sme pripravi-

li požehnanú knihu: Kto sa postará 
o  cirkev? – (Pavel Uhorskai, zostavi-
la Viola Fronková) – súbor vyše 50 vý-
borných kázní a prejavov generálneho 
biskupa na zásadné témy, 176 strán, 
7,00€. Objednávky v Tranosciu. 

Prihlášky, zmeny adries, či odhlá-
senia tých, ktorí už nie sú členmi, 
hláste Ľuboslavovi Beňovi – hospo-
dárovi MoS ECAV najlepšie mailom 
(ecav@rankovce.sk), prípadne poš-
tou na Cirkevný zbor ECAV, 044 45 
Rankovce.

Príspevky (vo výške 7,- € na čle-
na a  4,- € na nečlena/sympatizanta/
odberateľa MoSta) treba posielať na 
náš účet: Modlitebné spoločenstvo 
ECAV, Palisády 46, 811 06 Bratislava 2; 
IBAN: SK31 0900 0000 0001 8266 7032 
(0182667032/0900). V prípade hro -
madných platieb treba poslať me -
noslov platiteľov Ľuboslavovi Beňovi.

Do Nového občianskeho roka 2020 
prajeme všetkým našim členom 
i  čitateľom tohto nášho MoSt-a  po-
žehnanie nášho nebeského Pána, aby 
sme všetci počas neho boli jasným 
svetlom tomuto svetu a  slanou soľou 
tejto zemi!
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