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PÁN JEŽIŠ POVEDAL: JA SOM CESTA A...
PO NEJ ANI TEN NAJHLÚPEJŠÍ NEZBLÚDI...
Nuž kráčam.
ON vedie ma.
ON pomáha vstať,
keď spadnem.
ON stiera slzy sklamania.
ON tíši bolesť.
ON nedovolí zablúdiť.
ON povzbudzuje.
ON nezradí a miluje.

Môj Pán vedie ma.
ON predo mnou.
ON vedľa mňa.
ON za mnou.
On nado mnou.
ON VŽDY A VŠADE,
v každej chvíli,
aj v zime, daždi,
či v lete a jarný čas.
ON so mnou je
a
ja? ...
NÍM sa nechám viesť...

A tak kráčam...

Jarka Rečníková
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Pre sobotné večery
a príliš „selektovaný“. Máš tam svojich
vybratých kandidátov a čo tí ostatní? Tí
„zlí“? Skoro vôbec sa nemodlíš za vysoko
postavených; pritom si neuvedomuješ, aká
ťažká je ich úloha. A čo tí ostatní – všetci?
Počúvam predvolebné rozhovory,
máme vyše dvadsať politických strán, na
ničom sa nevedia dohodnúť.
Včera som pozeral v TV reportáže
z masových demonštrácii v mnohých
našich mestách pri 2. výročí vraždy mladého novinára a jeho snúbenice. A z každej strany sa ozývalo volanie po potrestaní vrahov, pričom obvinenia siahajú do
najvyšších kruhov vysokopostavených.
V hlave mám mnoho správ zo súdneho
procesu s človekom, ktorý bol vysokopostavený a pritom je obvinený z objednania tejto vraždy. Samé obviňovanie jedni
druhých, vyhľadávanie chýb a priestupkov a previnení. A do toho mi zaznievajú
slová textu: modlite sa za všetkých ľudí,
za kráľov a vysokopostavených. To sa
mám modliť aj za tých zlých?
Čo keby sme sa tak začali modliť za
všetkých ľudí a menovite za vysoko
postavených. Ako by vyzerala naša
predvolebná kampaň a ako by vyzeral
vôbec náš spoločensko-politický život?!
Prichádzajú mi na myseľ Pavlove slová (R 3,9-12): Čo teda? Máme nejakú
prednosť? Vôbec nemáme! Veď práve
sme obvinili Židov i Grékov, že všetci
sú pod hriechom, ako je napísané:
Nieto spravodlivého ani jedného, nieto
rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha;
všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými, nieto, kto by činil dobré,
nieto ani jedného. A slová nášho Pána

4.4.
Modlime sa za vládu
1.Timoteovi 2,1 -5
Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov
a všetkých vysokopostavených, aby sme
mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti.
Toto je dobré a príjemné pred Bohom,
naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu:
lebo jeden je Boh a jeden prostredník
medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus
Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých; svedectvo v pravom čase
(1Tim 2,1-5).
Spomínam si na chvíle, keď bola naša
vnučka Emka prváčka v základnej škole. Keď sme sa modlievali v rodine, ju to
tak trochu nudilo, najmä keď každý chcel
pripojiť svoju modlitbu a vypočítaval, za
koho sa modlíme. Vtedy na záver obyčajne povedala svoju modlitbu, ktorú sa
ja doteraz rád modlievam. Tá modlitba
bola krátka, ale obsažná: Pane Bože, prosím ťa za úplne všetkých ľudí na úplne celom svete. Amen. Za úplne všetkých ľudí.
Pisateľ listu Timoteovi upresňuje a dopĺňa naše modlitebné zoznamy.
Píšem túto úvahu v týždni uprostred
predvolebnej kampane na Slovensku.
A pozerám sa do svojho modlitebného
zoznamu, za koho sa prihováram, čo si
pritom myslím. A zrazu prichádza náš
Pán, nazrie do môjho zoznamu a hovorí:
To nemáš dobrý zoznam. Je príliš krátky
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Ježiša v rozhovore so Židmi (J 8,31-32):
I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy
zostanete v mojom slove, ste naozaj moji
učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás
vyslobodí.
Akú pravdu mám poznať, keď mám
pred sebou modlitebný zoznam? Vyzerá
to tak, že najprv pravdu o sebe. Teda aj ja
patrím do spoločného koša, ja som jeden
zo všetkých.
A zrazu vidím môj modlitebný zoznam v inom svetle. Zrazu začínam chápať, čo mi chce Božie slovo povedať aj
o mojom modlitebnom živote. Začínam
rozumieť, prečo mám prosiť za všetkých
a menovite za vysoko postavených. Lebo
oni to majú ťažšie. Sú pri moci a moc korumpuje, sú pri veľkých sumách peňazí
a peniaze korumpujú dušu, sú zapletení
v bohatstve a ťažko sa s ním lúčia – viď
bohatý mládenec. Možno sa práve preto ocitlo naše milé Slovensko po 30.
rokoch slobody v takej ťažkej politicko-spoločenskej situácii, v akej sa práve
nachádzame. Rozvadení, roztrieštení,
obviňujúci sa navzájom. A to si hovoríme o kresťanskom Slovensku? Preto, že
sa málo modlíme za vysoko postavených
a za všetkých. Že veľa na nich nadávame,
obviňujeme a málo sa modlíme.
Preto upresnime svoje modlitebné zoznamy a doplňme ich. Modlime sa viacej
za všetkých, aj za vysoko postavených.
Doplňme si modlitebné zoznamy o tých,
ktorých nemáme radi, ktorých radšej
obviňujeme. A možno by sme mohli do
našich modlitebných zoznamov doplniť
podľa našej malej Emky: Pane Bože, prosíme Ťa za úplne všetkých ľudí na úplne
celom svete. Amen
Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek
Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako

výkupné za všetkých… Na šťastie – aj za
mňa. Ďakujem!
Jozef Grexa
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za obeť Ježiša. Ďakujeme, že Tebe ide o všetkých ľudí.
Odpusť, že niekedy sa snažíme rozdeľovať
ich na tých, čo si zaslúžia našu modlitbu
a tých, čo nie. Daj nám Svoju lásku cez
Tvojho Ducha. Nech vedie naše modlitby
aj životy. Nech sú posilnení tí, čo riadia
krajinu, aj svet. Nech sú posilnení na vnútornom človeku a poznajú Krista. Amen.
Svedectvo: Ako Boh zmenil človeka
v postavení (vedúceho, poslanca, ministra…), keď som sa za neho modlil.
Rozhovor: Máme Božiu lásku k ľuďom,
ktorí sú v politike?
Podporujme sa: V spoločných modlitbách za ľudí, ktorí majú moc. Povzbudzujme k tomu jedni druhých.
Prosme za: Vysoko postavených ľudí na
Slovensku aj vo svete.

11.4.
Buďme dobrými pracovníkmi
Kolosenským 3,22-25
Otroci, vo všetkom poslúchajte telesných pánov a neslúžte len naoko ako tí,
čo sa ľuďom chcú páčiť, ale v úprimnosti
srdca a v bázni pred Pánom. Čokoľvek
robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie
ako ľuďom, vediac, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď Pánovi
Kristovi slúžite. Kto však pácha neprávosť, prijme odplatu neprávosti, lebo
nieto uprednostňovania osôb.
Boh má v skutočnosti zmysel pre humor. Taký satirický. Človek z neho ne-
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padá na zem a nedrží sa brucha, aby mu
neprasklo od smiechu. Skôr nás zamrazí.
Je to však humor veľmi hlboký, ktorý
nám ukazuje, kde sme. Ako je to s naším
duchom. S naším vzťahom k Bohu.
Spomeňme si na oslicu – hlúpe zviera,
ktoré prehovorilo k veľmi múdremu Bileámovi (4M 22,23). K tomu, ktorého rady
hľadali aj králi. A zrazu mu Boh takto
ukázal, že je hlúpejší, ako somár, keď sa
nechá viesť ľuďmi a neposlúcha Pána na
prvé slovo… Veru Boh vie byť presný.
Židom 4,12: slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše
a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca.
Aj mňa si presne zameral? Pôvodne
som ani nechcel písať toto zamyslenie.
Ale nejakou náhodou som ho označil.
Náhodou, alebo Božím vedením? Skôr
tým druhým, lebo práve v čase, keď som
zistil svoj omyl a prečítal si biblický text,
prehovoril mi do života: „Naozaj robíš
všetko ako Bohu a nie ľuďom? Nenaučil si
sa príliš pozerať len na výsledky? Nech je
urobené, čo treba? A nevadí, že bez duše?
Bez nadšenia? Bez snahy niečo pridať?“
Naučil. Vlastne som sa príliš unavil
a už mi to tak nejde. Ale táto únava má
svoje dôvody. Príliš málo času trávim
s Bohom. Málo Ho obdivujem. Málo ma
nadchýna Jeho veľkosť, um a schopnosti.
Predtým to bolo inak. Počas prvej lásky
s Ním bol mojím zdrojom sily, radosti
a všetkého. On ma hýbal aj k tomu,
aby som robil veci s väčším nadšením
a nasadením. Ale aj ľahkosťou, lebo On
podopiera a posilňuje.
Začnime odtiaľto. Od koreňa. Od
lásky s Bohom. A tá začína Jeho láskou,
nie našou. Ján o tom písal. Dajme si
čas s Ním, aby sme ju prežili naplno.

A ona nám posilní a rozšíri vieru. Tá
otvorí dvere pre cnosť a poznávanie.
Pre vytrvalosť a milovanie bratstva. Pre
mnoho vecí, ktoré vyvierajú zo spasenia.
Ďakujme Mu a radujme sa s Ním.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoje slovo. Ďakujeme, že ním operuješ v našom
srdci, aby si nás zachránil pred nádorom
hriechu. Odpusť, že sa tomu niekedy
vzpierame, lebo nám to je nepríjemné. Uč
nás Svojou láskou prijímať Ťa aj s týmto
liečivým skalpelom.
Svedectvo: Čo vo mne Boh objavil Svojím Slovom?
Rozhovor: Sme ochotní nechať Božie
slovo, aby v nás objavovalo každé skryté zlo, alebo radšej uhýbame a odbíjame
Boha obradmi a pretvárkou?
Podporujme sa: V pochopení, že má
zmysel zbaviť sa prázdneho „náboženstva“ a žiť plnosťou služby. Svet vie rozlíšiť, kedy mu dávame lásku a kedy len
niečo robíme „nábožné“. A Boh chce,
aby Ho svet oslavoval pre naše skutky.
Prosme za: Vedenie Cirkvi. Nech má odvahu viesť Cirkev cestou Kristovej reformácie. Jedine Písmo, Jedine Ježiš, Jedine
milosťou, Jedine vierou.
Peter Dubec

18.4.
Poslúchajme, ale nie keď vláda koná
zlo
Rímskym 13,1-5
Každá duša buď poddaná nadriadeným vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti,
iba ak od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené
Bohom. Kto sa teda protiví vrchnosti,
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Božiemu zriadeniu sa protiví; a tí, čo sa
protivia, priťahujú si súd. Lebo vladári
nie sú na postrach tým, čo dobre činia,
ale tým, čo zle činia. Chceš sa nebáť
vrchnosti? Čiň dobre a budeš mať chválu
od nej. Veď je služobníkom Božím tebe
k dobrému. Ale keď zle robíš, boj sa!
Lebo nie nadarmo nosí meč. Božím
služobníkom je totiž, vykonávateľom
hnevu nad tým, čo zle robí. Preto sa jej
treba podriadiť nielen pre hnev (Boží),
ale aj pre svedomie.
Žijeme v dvoch ríšach – v ríši Božej
a v ríši ľudskej, ktoré sú súčasne povedľa
seba a do istého času sa budú prelínať.
Potom ľudskú ríšu nahradí v plnosti
Božia vláda. Dokonalá, bez krivdy, bez
nespravodlivosti, bez nenávisti, závisti či
povyšovania nad druhých.
Dovtedy však sú pospolu. Podivne sa
prelínajú v niektorých svojich momentoch.
Ako kresťania žijeme aj v svetskej ríši,
ktorá má svoje zákony a vrchnosť. Vo
všeobecnosti by sme ich mali rešpektovať a podriadiť sa im.
Vnímanie autorít sa za posledné roky
výrazne zmenilo. Naša generácia má
skreslené vnímanie autorít. Nemožno
ľahko nájsť vzor s kresťanskými hodnotami, alebo vôbec nejakými hodnotami,
ktoré by neboli podmienené peniazmi.
Jednotlivci autoritu neprijímajú slepo. Aj dieťa prv, než autoritu uzná
a podriadi sa jej, snaží sa osobnosť, ktorá
mu rozkazuje, bližšie poznať a zhodnotiť.
Domnieva sa, že má právo hodnotiť
a súdiť dospelých, ktorí riadia jeho
správanie a konanie a s ktorými sa stýka,
teda aj svojich rodičov, a úctu preukazovať len tým ľuďom, ktorí si ju zaslúžia.
Máme poslúchať autority. Ale čo keď
autorita koná proti Božiemu poriadku?

To je ako keď otec chce od svojho
syna, aby mu išiel kúpiť fľašu alkoholu
pri jeho závislosti. Otec je autorita, syn
by mal poslúchnuť. Syn vie, že Boh hovorí Cti si svojho otca i matku, aby si dlho
žil na zemi. Má teda mĺkvo poslúchnuť
a ísť do obchodu? Alebo môže syn odmietnuť, vzoprieť sa otcovi, keď vie ako
si otec ničí život i zdravie, ktoré mu Boh
dal ako dar?
S tým otázka: Má človek poslúchať autoritu, nadriadených, vládu, keď mu títo
kážu činiť zlo?
Alebo má ich rešpektovať, ctiť si ich,
aj keď konajú oni sami zlo?
Uznávať ako autoritu skorumpovaného politika? – Nič príjemné…
Treba uprednostniť poslúchanie Boha.
Vo veciach, ktoré protirečia Božiemu
slovu, máme stáť na strane pravdy Božieho slova.
Ideály Božieho kráľovstva treba analogicky presadzovať aj do poriadkov
sveta. Keď je v Božom kráľovstve spravodlivosť, má byť aj v svetskej ríši. Keď
je v Božom kráľovstve sloboda, má byť
aj občianska sloboda. Keď je v Božom
kráľovstve pokoj, analogicky má na zemi
panovať mier.
Keď človek koná zlo (kradne, klame,
fyzicky či psychicky ubližuje druhým)
je fajn mať svetské právo, ktoré „zráta
účty“ s týmto človekom. Vláda slúži tým
k dobru nás všetkých. Vykonáva súčasne aj Boží poriadok. Každý kto sa dobrej vláde, alebo dobrej vrchnosti protiví,
zneucťuje tým aj Boha. Máme byť schopní istej vážnosti a cti voči vrchnosti. Poslúchajme, ale nie keď vláda sama koná
zlo. Ako slepý môže viesť slepého?
V spleti rôznych situácií vlády, sveta,
našej viery a Božieho kráľovstva si vždy
môžeme vybrať to najrozvážnejšie rieše-
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nie – zachovať sa ako kresťan, ktorý stojí
v Božom slove a Jeho pravde.

vzácnym dňom Hospodinovým? Toto,
hľa, je pôst, ktorý ja mám rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy
jarma, prepustiť utláčaných na slobodu
a polámať každé jarmo. Neznamená
to lámať svoj chlieb hladnému a biednych, bezprístrešných voviesť do svojho
domu? Keď vidíš nahého, priodej ho, a
neskrývaj sa pred svojím príbuzným.
Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a
rýchlo sa uzdravíš; tvoja spravodlivosť
pôjde pred tebou a sláva Hospodinova
pôjde za tebou. Potom budeš volať, a
Hospodin ťa vyslyší, ty budeš kričať o
pomoc, a On odpovie: Tu som! Ak odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyseľné reči, ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš, a
nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje
svetlo v temnote a tvoja tma bude ako
poludňajší jas. A Hospodin ťa ustavične
povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji; posilní ti kosti a budeš ako
zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. A tvoji
potomkovia vystavajú dávne zrúcaniny,
postavíš základy pre pokolenia. Pomenujú ťa opravovateľom trhlín, obnovovateľom ulíc na bývanie.
Pôstne obdobie už máme dávno za
sebou, už sme na neho zabudli. A teraz
sa znova vraciame k tejto téme? Prečo?
Aby sme sa na to pozreli trochu inak, aby
sme hľadali jeho pravý zmysel v Božom
Slove.
Pre mňa osobne to ešte tiež nie je úplne uzavretá kapitola, tak som rada, že
s pomocou Ducha Svätého sa nad tými
veršami zamyslíme.
Prečo sa naozaj postíme? Dokazujeme tak vlastné schopnosti, čoho všetkého sa vieme pre Pána Boha vzdať? Ale je
pri tom naozaj naše srdce? Alebo chceme

Marta Chlpíková
Modlitba: Bože, ďakujeme, že si dal
do sveta poriadok a k tomuto poriadku
patria aj autority a poslušnosť k nim.
Ďakujeme ešte viac, že Ty si tou prvou,
poslednou a najvyššou autoritou a si
k tomu dokonale dobrý, tak sa Ti môžeme
podriadiť s radosťou. S rovnakou radosťou
sa môžeme podriadiť aj autoritám, keď
vedú k dobru. Amen
Rozhovor: Dokážeme podporovať vrchnosť v dobrých nariadeniach, aj keď vidíme u nej nejaké zlo?
Podporujme sa: Rozprávajme o dobrých príkazoch v Cirkvi a štáte, aby sme
s väčšou radosťou poslúchali.
Prosme za: Ľud, aby mal túžbu poslúchať vrchnosť, ale aj rozlíšenie od Ducha,
kedy je lepšie poslúchať Boha.

25.4.
Konanie dobra versus samoúčelné
náboženstvo
Izaiáš 58,3-12
Prečo sa postíme, keď Ty to nevidíš, kajáme sa, a Ty to neberieš na vedomie.
Hľa, v deň svojho pôstu uplatňujete
svoju záľubu a naháňate všetkých svojich robotníkov. Ajhľa, pre svár a zvadu
sa postíte, aby ste mohli biť zločinnou
päsťou. Váš dnešný pôst nie je taký, aby
váš hlas bolo počuť na výšinách. Či je to
taký pôst, v akom ja mám záľubu, deň,
keď sa človek kajá? Znamená to ovesiť
hlavu ako trstina a podstlať si vrecovinu a popol? Či toto nazývaš pôstom,
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Pána Boha prinútiť, aby vykonal to, za čo
sa modlíme a postíme? Aký je náš pravý úmysel? Alebo chceme byť bližšie pri
Ňom a tak sa zriekneme vecí alebo činností, ktoré nás zbytočne oberajú o vzácny čas? Poďme sa preskúmať! Možno zistíme niečo nové aj sami o sebe!
Aký pôst má náš Otec rád? Božie Slovo to objasňuje:
– rozviazať putá neprávosti,
– spretŕhať povrazy jarma,
– prepustiť utláčaných na slobodu,
– polámať každé jarmo.
A znamená to :
– lámať chlieb hladnému,
– biednych, bezprístrešných voviesť do
domu,
– odieť nahého,
– neskrývať sa pred inými.
Čo je pre nás naozaj ľahšie? Takto
konať, alebo sa zriecť nejakého pôžitku?
Odmenou za pravý pôst je: „Potom
vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo
sa uzdravíš, tvoja spravodlivosť pôjde
pred tebou a sláva Hospodinova pôjde
za tebou.“
Haleluja! Nejasá tvoja duša! Také
nádherné zasľúbenie a v ňom je obsiahnuté naozaj všetko, čo potrebujeme pre
náš duchovný život.
Slová: „A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji, posilní ti kosti a budeš
ako zavlažovaná záhrada, ako vodný
prameň, ktorého vody nesklamú.“ – sú
také nádherné, že nemožno už nič dodať
k nim. Túžme po tom, aby sme sa stali
takými záhradami a vodnými prameňmi, aby sme mohli zavlažovať a osviežovať všetkých vyprahnutých okolo nás!

pravého pôstu, ktorý Ti je príjemný a pre
nás životodarný. Prosíme Ťa, pomôž nám,
skrze obeť a lásku nášho Milovaného Baránka, aby sme sa stali takými zdrojmi,
ktoré budú zavlažovať tento vysmädnutý
a vysychajúci svet. Daj, aby sme všetko konali podľa Tvojich slov a vôle! Ďakujeme,
že Ty nás vedieš a vyučuješ skrze Ducha
Svätého, aby sme vždy viac a viac chápali
Tvoje tajomstvá! Amen.
Prosme za to: aby náš pôst bol vždy
podľa Božej vôle, a tak priniesol veľa
dobrého ovocia.
Alica Pipperová
Svedectvo: Ako život podľa Izaiáša 58
naozaj priniesol dobrú zmenu.
Rozhovor: Ako je to s vaším zborom? Je
jeho život skôr o rituáloch, alebo o tom,
čo vyžaduje Boh aj v Iz 58?
Podporujme sa: Konajme niečo dobré.
Modlime sa za uzdravenie a oslobodenie. Pomáhajme závislým ľuďom a chudobným…

2.5.
Zákon slobody nás vedie k milosrdenstvu
Jakub 2,12-13

Aj hovorte aj konajte ako ľudia, ktorí
majú byť súdení podľa zákona slobody. Lebo nemilosrdný bude súd nad
tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo;
milosrdenstvo nemá strach pred súdom.
Milosrdenstvo znamená súcit s trpiacim, zľutovanie, zmilovanie. Najvzácnejším príkladom milosrdenstva je nám
veriacim Pán Ježiš. Jeho súcit s hynúcimi

Modlitba: Ďakujeme Ti, drahý Otče
nebeský, že Ty nám zjavuješ tajomstvo
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dušami je udivujúci a vzácne príťažlivý.
Všade kam prišiel, uzdravoval, démonov
vyháňal a všetkým odpúšťal ich viny.
Rovnako milosrdne sa správal k ochrnutého na nosidlách (Mt 9,1-7), k colníkovi
Matúšovi so zlou povesťou (Mt 9,9-13),
ku hrôzostrašným posadnutým v Gadare (Mt 8,28-34), k neviestke Márii Magdaléne (Mk 14,3-9), ale i ku žene pristihnutej pri cudzoložstve, ktorú chceli
farizeji ukameňovať (Jn 8,11)… A keď
Mu farizeji vytýkali Jeho „priatelenie“
s hriešnikmi a colníkmi (Mt 9,11), Ježiš
odpovedal: „Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí.“ A tak za chorých označil
nielen tých, ktorí trpeli nemocou tela,
ale i tých, ktorí boli mravne narušení.
Svojím konaním nám ukázal, že aj my
máme byť milosrdní ku každému človeku, lebo „nemilosrdný bude súd nad
tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo“
(Jak 2,13a).
My všetci, bratia a sestry, sme nie nič
viac, len omilostení hriešnici. Draho
bola vykúpená naša sloboda, v Kristovi
Ježišovi, svätou krvou preliatou za nás na
kríži. Preto i my majme súcit so všetkými hriešnikmi. A prosme Boha, aby na
nás bolo vidieť lásku ku všetkým ľuďom
i k našim nepriateľom.

Dnes sa i do cirkvi dostáva veľa humanizmu. Cirkvi opúšťajú pôdu Biblie
za cenu ústupkov bezbožnému svetu
či denomináciám, ktoré nerešpektujú
Sväté Písmo. Boh je Pán a nedovoľuje
ani toleranciu, ani ústupky Svätému
Slovu! Navonok súcitné riešenia problémov cestou humanizmu, a to pomocou ľudského intelektu, vzdelania, filozofií… vedú ľudí do pekla. Výsledok
je strata Božieho požehnania v cirkvi,
ktorá bez prítomnosti Ducha Svätého sa stáva len akýmsi náboženským
klubom. Opustiť Boha znamená platiť
tvrdú daň: vo svete rastie pomätenie
ľudských myslí, vydávajú sa zlé zákony,
v dôsledku čoho sa rušia veľmi dobré
hodnoty a zavádzajú veľmi choré nápady, v dôsledku čoho sa šíri chaos
a s ním i strach, neistota až beznádej,
dvíhajú sa varovné Božie prsty cez živelné pohromy (mnohí za nimi vidia
len klimatické zmeny)… Boh nikdy
nepožehná svojvôľu človeka.
Ján Hus bojoval za Pravdu do posledného dychu. Túžme byť ako on, prosiť
Boha o tú veľkú milosť – byť vernými
Bohu, Pravde Písma Svätého. Nepriateľov milujme a prosme, aby i oni dostali
svetlo, veď i my sme boli kedysi nepriatelia Boží. Bože náš, chráň našu vieru a vernosť. Amen.

Božie milosrdenstvo a humanizmus –
je to to isté?
Podobajú sa, však? A predsa Duch Boží
nás pred humanizmom vážne varuje.
Prečo? Božie milosrdenstvo je nádherný,
ničím nezaslúžený dar Boží, prináša harmóniu v duši i v krajine, pokoj, radosť,
šťastie, istotu.
Humanizmus je zákerný nepriateľ,
úspešný nástroj diabla, ktorým on ničí
a búra Božie dielo lásky v rodine, v krajine.

Rozhovor: O súčasných problémoch
v našej krajine, v Európe. Ako môžeme
v cirkvi pomôcť pri ich riešení, na čo
musíme dať pozor, aby sme sa nestali
obeťami humanizmu a neprivodili si zahynutie. Ak sme niekde schybili, vieme
v pokání a v náprave chýb sa vrátiť do
Božieho objatia?
Modlitba: Bože náš, voláme k Tebe! Bezbožnosť rastie, lebo v tej hojnosti všetké-
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ho sme zabudli na Teba. Opustili sme Ťa.
I Tvoje Slovo. Preto nevieme, čo je dobré
a čo zlé. Prosíme Ťa, odpusť nám naše
hriechy a ponáhľaj sa nám na pomoc.
Hynieme! My, naše rodiny, aj naša krásna
krajina! Zmiluj sa nad nami a navráť nás
k Sebe. Ty Jediný si naša nádej, v mene Ježiš. Amen.

cenu straty života neustúpili od vernosti
svojmu Bohu. Dokážeme i my tak? Verím,
že ak sme Bohu verní teraz, v čase milosti,
že On nám dá silu k vernosti i v nečase.
Nikde som nečítala, že by boli títo
vzácni Boží muži absolvovali biblické
školy či teologické fakulty. Skadiaľ teda
mali toľkú múdrosť? „Boh dal týmto
štyrom mladíkom učenlivosť a chápavosť pre každé písmo a múdrosť. Daniel
sa vyznal v každom videní a v snoch“
(Dan 1,17). „V každej veci, kde bola
treba múdrosť a dôvtip, na ktorú sa ich
kráľ pýtal, zistil, že desaťkrát prevyšovali všetkých čarodejníkov a veštcov
v celom jeho kráľovstve“ (Dan 1,20).
Bol sám od seba Daniel múdry a dôvtipný? Nie. Jeho Učiteľom bol Duch
Svätý, „školou“ Slovo Božie, modlitba
na kolenách, pokora a túžba byť verný
Božej pravde! Preto títo vzácni židovskí
chlapci boli plní Boha.

Danka Zubčáková
Prosme za: Teológov, aby poznali čo najlepšie Ježiša v Jeho láske, odpustení, ale
aj svätosti.

9.5.
Potrebujeme Boha, aby pôsobil
v nás
Filipským 2,15
„…aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie, uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom
sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre“
Biblia nám dáva veľa vzorov „bezvadných dietok Božích“, napr.: v Novej Zmluve: Peter, Pavol, Ján, Marek, Filip…; v SZ:
Abrahám, Enoch, Nehemiáš i Ezdráš,
kráľ Dávid… všetci boli verní Bohu
a Jeho slovu. Nevysvetľovali Ho svojím
intelektom ani múdrosťou, ale Duchom
Božím. A takí boli i Daniel a jeho priatelia. V Babylonskej ríši, v sídle modloslužby, jedine oni boli oddaní pravému Bohu. A Boh im žehnal nevídanou
priazňou. Daniela chránil v jame s levmi,
jeho priateľov v ohnivej peci, ani vlások
sa im na hlave neskrivil.

Na čom je založená naša viera a naše
životy?
Na návšteve služieb Božích? Na poznaní
pesničiek zo spevníka? Alebo na vernosti Bohu a Jeho Slovu? Sme plní Boha ako
Daniel? Prosíme v modlitbe, aby sme
dostali milosť byť Bohu verní a oddaní ako Daniel a jeho priatelia? Prosíme
v modlitbe, aby sme skrze Ducha Svätého poznali Pravdu a stáli na nej pevne
ako Ján Hus, Martin Luther či iní Boží
bojovníci?!
Nastavali sme cirkevné školy. Máme
vďaka Bohu vzácnu milosť vzdelávať sa
duchovne. Ale stačí nám počuť, vidieť,
naučiť sa, mať vedomosti, vedieť?! Nie!
My, každý jeden, absolvent teologickej
fakulty, kňaz i ten najjednoduchší veriaci
si musíme denne v komôrke vybojovávať
boj najvzácnejší: oddanosť Bohu a ver-

Prečo boli požehnaní?
Lebo neprekrúcali Božie pravdy, neprispôsobovali sa náboženstvu pohanov a ani za
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nosť Pravde, chodenie s Bohom a plnosť
Boha v nás.
Ježiš povedal jednu z najzákladnejších Božích právd Biblie a skutočného
duchovného života: BEZO MŇA NIČ
NEZMÔŽETE! AMEN!
Rozhovor: Ak máme skúsenosti, keď
sme nečakali pri riešení problému na
Božie rady, vedenie. Zdôverme sa o našom prenáhlenom konaní a aké sme
niesli následky. Ale hovorme i o tom, ako
sa nám vodí, keď sme poslušní a konáme
podľa Božej vôle.
Modlitba: Bože náš, ďakujeme Ti, že Ty
si sa postaral o všetko, i o našu cestu s Tebou. Že si nám daroval Radcu, Učiteľa,
Tešiteľa, ktorým je Duch Svätý a ktorý,
ak sme poslušní, nás vedie po Tvojich cestách, aby sme sa zbytočne nedoudierali,
nestratili v temnote sveta alebo Ti nerobili
hanbu. Prosíme Ťa, Duchu Svätý, buď
s nami a v nás, vyučuj nás tak, aby sme
boli bezvadné dietky Božie na Tvoju slávu
vždy a všade, v mene Ježiš. Amen.

Ak sa o niečom píše veľmi veľa a veľmi
často, tak je to práve o láske. Nespočetne
veľa kázní, textov, zamyslení… Otázka
ale je, čo sa to množstvo vypovedaných
a napísaných slov nejakým spôsobom
prejavilo na živote našich cirkevných
zborov, či to pomohlo našim vlastným
životom viac milovať, viac sa rozdávať,
viac prejavovať úctu?
Pán Ježiš ale stanovil jasnú podmienku – príkaz lásky. „Prikazujem vám, aby
ste sa milovali“ (J 15,17). Čím viac o tom
premýšľam, tým viac som presvedčený,
že je to veľmi ťažké. Prečo od nás Pán
radšej nechcel niečo jednoduchšie? Prečo nám neprikázal, aby sme chodili do
kostola? Aby sme sa snažili správať slušne? Aby sme sa tvárili zbožne?
Nie, Boží Syn nám dal veľmi konkrétne poznávacie znamenie, podľa ktorého
budú všetci vedieť, že sme skutoční Kristovi učeníci. A tým poznávacím znamením je práve láska – Božia, obetujúca sa,
pokorná, pripravená sa rozdať, „láska,
ktorá nezávidí, ktorá sa nevypína ani
nenadúva, láska, ktorá nie je sebecká
a nezmýšľa zle…“ (1Kor 13).
Toto všetko nám preukázal Pán Ježiš ako dokonalý príklad a vzor: „Nové
prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás Ja miloval,
aby ste sa aj vy vzájomne milovali“ (J
13,34). ON tento „chodník vyšliapal“, takže nikto z nás nemá výhovorky, pretože
máme Ducha Svätého, ktorý nás týmto
chodníkom povedie a zmocní nás k tomuto druhu lásky. Prepáčte, ale nemáme
na výber. Ak sme Jeho učeníci, tak nie. Je
to naša zodpovednosť, povinnosť aj privilégium, je to evanjelium tomuto svetu
a poznávacie znamenie. Veď to povedal
Pán: „Podľa toho poznajú všetci, že ste
moji učeníci, keď sa budete vzájomne

Danka Zubčáková
Podporujme sa: Vo viere, ktorá aj hory
prenáša. Modlime sa jedni za druhých,
aby sme žili v Božej moci.
Prosme za: Kresťanov v nebezpečných
krajinách. Ďakujme za nich a prosme,
aby boli viac a viac posilnení a nasýtení
Božou láskou.

16.5.
Praví učeníci - kresťania sa milujú
navzájom
Ján 13,35
Podľa toho poznajú všetci, že ste moji
učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.
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milovať.“ Ak to ale takto nevnímame,
necítime a myslíme si, že nás sa to netýka, tak možno nemáme Ducha Svätého.
A tu by som sa začal vážne báť, pretože
„ak niekto nemá Ducha Kristovho nie je
Jeho“ (Rim 8,9).
Je to taká vážna vec, že sa pýtam, prečo
tak málo v našej cirkvi hovoríme o učeníctve, tak málo o tom kážeme a vyučujeme. Vytvárame cirkevníkov – deti pekla
a nie učeníkov – nasledovníkov Pána Ježiša. Možno som to napísal trochu tvrdo
a nechcem zovšeobecňovať, ale pozrime
sa na ovocie. Keď sa ľudia pozrú na naše
životy a do našich kostolov, čo vidia?
Učeníkov, milujúcich sa navzájom, rešpektujúcich sa a plných lásky Kristovej,
alebo cirkevníkov, strnulých, zamračených, plných predsudkov a formalizmu,
odsudzujúcich každého, kto nie je ako
oni, alebo neuznáva ich formy zbožnosti?
Ale nepozeraj, milý brat, milá sestra
teraz na iných. Postav sa do svetla týchto
Pánových slov a úprimne si odpovedz?
Som učeníkom Pána Ježiša? Milujem
Ho celým srdcom? Túžim Ho nasledovať
a brať svoj kríž, lebo viem, že ON mi za
to stojí? Čo ti teraz hovorí Duch Svätý?
Tento svet zúfalo potrebuje zažiť
v praxi Lásku Pána Ježiša, ale to sa dá len
cez Jeho cirkev, cez Jeho učeníkov. Cez
teba a mňa. Poďme túto cenu zaplatiť,
stojí to za to.
Stanislav Kocka

Svedectvo: Ako ma pravé učeníctvo
zmenilo.
Rozhovor: Poslúchame Ježišov príkaz:
„Učeníkmi čiňte“, alebo je viac aktivít
zameraných na „divákmi buďte.“ – čo
urobí Pán, keď nebudeme poslúchať Jeho
príkaz?
Podporujme sa: V budovaní lásky, viery
a pokoja medzi nami pod vedením Kristovho Ducha.
Prosme za: Mládežnícku službu, aby
bola začiatkom učeníctva.

23.5.
Nie populizmu, nie popularite
Lukáš 6,26
Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili
o vás, lebo práve tak robili ich otcovia
falošným prorokom.
Len žiadny konflikt, len žiadne problémy, hlavne pokoj a kľud, netreba to
preháňať. Ako často sme počuli podobné frázy, ako často sme ich sami
použili. Detto pod tlakom všadeprítomného a zneužívaného slova „tolerancia“ sme z kresťanskej zvesti evanjelia urobili presladenú omáčku, ktorá
navonok síce môže vyzerať zaujímavo,
ale v konečnom dôsledku je bez chuti,
bez vplyvu, bez moci. Všetko nakoniec
len pokazí.
Tak často z úst vypúšťame slová, že
„Boh je láska, Boh je dobrý, Boh odpúšťa.“
To je iste svätá pravda a nádherné zasľúbenie Písma a ani náhodou to nechcem
znevažovať, veď vďaka tomu žijem nový
život s Pánom. Ale len takto podané evanjelium je polovičné evanjelium. Takto podané evanjelium je bez moci meniť ľudské
životy, charaktery, bez moci dávať nádej.

Modlitba: Odpusť, Bože, že na nás niekedy vidieť príliš málo lásky. Posilňuj nás
na vnútornom človeku. Pestuj v nás Tvoje
ovocie lásky, radosti a pokoja. Prinášaj
pravú vieru členom cirkvi, čo blúdia, aby
ustali rozpory. Amen.
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Má to ale aj druhú stranu mince, ktorá sa
už nepočúva tak ľahko, a je pre naše uši
veľmi svrbľavá. Sú to slová: hriech, smrť,
večné zatratenie, posledný súd, zlo, diabol, deti hnevu… Mohli by sme pokračovať a ak máme odvahu čítať Písmo pozorne, tak vidíme, ako často sa tieto slová
opakujú, ako často ich spomínal Pán Ježiš,
koľko priestoru im venoval Pavol a všetci ostatní pisatelia Biblie. Tu si položme
otázku: Načo vlastne prišiel Pán Ježiš na
tento svet? Prečo sa Boh rozhodol stať človekom? Vieme, že správna odpoveď je:
aby nás vykúpil z hriechov. To ale znamená, že je s nami niečo veľmi zlé, že zlo tak
hlboko zasiahlo naše duše, naše bytosti,
že bez zásahu zhora by sme boli navždy,
naveky stratení.
„Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet,
ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý,
kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde na
svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo“
(J 3,19-20).
V Pánovi Ježišovi dal Boh liek na ten
najhorší vírus, ktorý sa volá HRIECH
a je zaručene smrteľný, zabije každého
bez výnimky. Nikomu nepomôže nič,
naše možnosti sú nulové, zabije to celú
populáciu.
Je tu ale nádej, je tu liek (vakcína) –
krv Pána Ježiša Krista. Nič iné. „Ale ak
chodíme vo svetle, ako On je vo svetle,
máme spoločenstvo medzi sebou a krv
Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez
hriechu, klameme sami seba a nieto
v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje
hriechy, On je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej
neprávosti“ (1J 1,7-9).
Drahí veriaci: my máme liek, máme
riešenie, máme nádej. Dostali sme ju

milosťou zadarmo. Ako naliehavo ten
„liek“ podávame a ponúkame ľuďom
okolo, ktorí na vírus hriechu denne okolo nás umierajú? Ako nám na nich záleží? Tvoj neveriaci sused môže byť zajtra
mŕtvy a pôjde do večného zatratenia a ty
mlčíš? Ty sa za neho nemodlíš, ty mu nič
nehovoríš?
Áno, môže ťa vysmiať, odmietnuť,
opovrhnúť tebou, odsúdiť ťa, či ponížiť
(v niektorých krajinách dokonca riskuješ život), ale, neurobili to isté aj Pánovi
Ježišovi? On sám to povedal:
„Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa
nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo
sveta, svet by miloval, čo je jeho; keďže
však nie ste zo sveta, ale ja som si vás
vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.
Spomeňte si na slová, ktoré som vám povedal: ‚Sluha nie je väčší ako jeho pán.‘
Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo,
budú zachovávať aj vaše“ (J 15,18-20).
Nemôžeme hovoriť „pokoj, pokoj“,
keď niet pokoja, keď je svet v tak hroznom chaose a stále hlbšie vťahovaný do
pekla. Diabol samozrejme urobí všetko
preto, aby nás umlčal, ale ak sa nepoddáme, uvidíme Božiu moc a mnoho zachránených životov. Nebuďme falošní
proroci.
To prvé, čo musíme urobiť, je: ísť a kázať, niesť evanjelium akýmkoľvek spôsobom a nenechať sa zastrašiť. V moci
Ducha a v Božej autorite musíme byť
ochotní zaplatiť túto cenu – aj v tom nám
bol Boží Syn vzorom a príkladom.
„Protivníkom sa ničím nedajte zastrašiť; to bude znamením, a to od Boha,
im, že zahynú, vám, že budete spasení.
Lebo vám sa dostalo milosti pre Krista,
aby ste nielen verili v Neho, ale aj trpeli
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pre Neho. Veď je to pre vás ten istý boj,
ktorý ste videli pri mne a o ktorom teraz
počúvate“ (Fil 1,28-30).

Ježiš vyžaduje? Veď je lepšie, ak sa takým
ľuďom budem vyhýbať na míle, a ešte sa
musím aj premáhať, aby som im neželala
niečo zlé.
Tu je ostrý stret dvoch svetov. Svet
pozemský – skazený, hriešny, žijúci v zákone: zub za zub, oko za oko. A Božie
kráľovstvo, ktoré hovorí o milovaní tých,
ktorí nám ubližujú, ba ešte viac: o žehnaní im.
Toto je to, čo človek sám od seba nikdy naozaj úprimne nedokáže. Niečo
možno z vlastných síl „vypotíme“, ale
keď znova prichádzajú na scénu ľudia,
ktorí nám vedome ubližujú, tak sa nevieme vždy zachovať ako praví kresťania.
Česť výnimkám! Ja to hovorím z vlastne
praxe. Aj keď neviem o tom, že by som
mala nepriateľov (to, že o tom naivne neviem, to neznamená, že ich niet), sú ľudia, ktorí nehovoria vždy pekne o mne,
a keď sa to od iných dozviem, neteší ma
to a tak ich pravdaže ani „nemusím“. Ale
vďaka Pánu Bohu, mám pomoc: Duch
Svätý ma usvedčí, a ja musím ísť na pokánie a potom prosím Pána Ježiša, aby
som obstála vo svetle horeuvedených
biblických veršíkov.
Práve to, že budeme milovať nám nepríjemných ľudí, a budeme sa za nich aj
modliť, spustí nebeskú záchranu, a môžu
spoznať Božie milosrdenstvo. Určite ste
už takéto zázraky zažili, keď zrazu nastala táto zmena u nášho „nepriateľa“.
Ak budeme naozaj takíto úprimní
veriaci, naše modlitby budú meniť nielen naše životy, ale aj v naše okolie. Sme
Boží bojovníci, a tak máme byť vystrojení nielen mocou zhora, ale hlavne láskou, milosrdenstvom a odpustením. My
už vieme, komu sme uverili, a tak máme
nasledovať nášho Pána, aby mnohí ešte
v Neho uverili a boli spasení!

Stanislav Kocka
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme, že nás
nevedieš k pýche. Ďakujeme, že nás upozorňuješ na osídlo pýchy a krásnych rečí.
Prosíme, odpusť, že niekedy myslíme príliš
málo na Tvoju lásku. Príliš málo sme za
ňu vďační a tak podliehame zvodom sveta. Posilňuj nás Svojím Duchom. Ži v nás,
aby sme nepadli. Amen.
Svedectvo: Ako mi Boh dáva silu odolať
nátlaku nehlásať všetko, čo Ježiš učí.
Rozhovor: Je láskou povedať: „Pokojne
papinkaj ten jedík na potkaníky“? Alebo:
„Nerob to!“? Čo je v duchovnej oblasti
tým jedom?
Podporujme sa: V odolnosti voči pochvalám od ľudí, ktorí nemilujú Boha.
Povedať „Nie!“ pochvalám, ktoré od
Boha odvádzajú.
Prosme za: Detské besiedky, aby sa
v nich deti stretávali s Ježišom a plným
Evanjeliom a aby sa v nich zakorenilo.

30.5.
Nenávisť v mene Ježiša, alebo skutočné poslúchanie Ježiša
Lukáš 6,27-28
Ale vám, ktorí počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre
tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo
vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo
vás potupujú.
Och, zase takéto tvrdé prikázania:
Mám milovať svojich nepriateľov, a ešte
im mám aj pomáhať a žehnať im! To je
naozaj veľmi ťažké! Prečo to od nás Pán
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Modlitba: Drahý Pane Ježišu, ďakujeme,
že Ti môžeme patriť, a tak chceme byť ako
Ty! Pomôž nám, aby sme úprimne milovali tých, ktorí nám ubližujú, a vedeli sme sa
za nich modliť a žehnať im, aby spoznali
Tvoju lásku a milosť, a tak boli zachránení pre večnosť! Ďakujeme, že vykonáš
viac, ako prosíme, ale nech sa vo všetkom
deje Božia vôľa a nie naša! Amen.
Prosme za: seba aj druhých, aby sme
tieto prikázania plnili, a tak boli naozaj
prospešní pracovníci na Božej Vinici.

rodičom z rozvedených manželstiev máme
temer v každej rodine. Nemocných ľudí
sú plné čakárne, v lekárňach si podávajú
kľučky. Starí ľudia sa boja ochorieť, lebo
stať sa odkázaným na pomoc iných
často znamená padnúť na dno ľudskej
dôstojnosti. „Kto nás doopatruje?“ – častá
otázka seniorov zaznieva na adresu spoločnosti, cirkvi a konečne – aj na adresu
každého jedinca. „Učte sa dobre robiť!“
– čítame u Izaiáša 1,17. Dopyt po dobre
vždy bol a zostáva väčší než ponuka.
Odkázaných je vždy viac ako slúžiacich.
Sú však aj takí, ktorí napriek svojej vlastnej núdzi rozmnožujú dobro iných. Ako?
Aj takto: Terke tragicky zahynul manžel necelé dva roky po svadbe. Zostala
sama s malým synčekom. Strate životného partnera a bolesti sa vzoprela tak, že
začala pomáhať iným. Nastúpila do práce
v zariadení pre fyzicky postihnutých. Po
viacerých rokoch sa rozhodla prevziať
24-hodinovú starostlivosť o jedného
z vozíčkarov, neskôr spolu s ním založila
neziskovú organizáciu na prepravu
imobilných – vozíčkarov. Keď jej syn dosiahol dospelosť, všetci traja slúžili iným
zdravotne postihnutým. Terka pomáhala na každom kroku. Aj nám. Keď sme
hľadali pomoc v starostlivosti o rodičov,
jej láska k starým a chorým ľuďom bola
pre nás pomocou z neba. Radostná, vždy
pripravená pomáhať núdznym, vždy pripravená aj odísť domov k nášmu Otcovi. Pamätám na jej slová, keď povedala:
„Starám sa o každého ako keby som opatrovala samotného Ježiša. “
Duša mi prahne po sieňach Hospodinových, srdce a telo mi plesá v ústrety
Bohu živému (Žalm 84,3). Tieto riadky
píšem vo vlaku – cestou z poslednej rozlúčky s Terkou – ozajstnou celebritou.
Jednoduchý chirurgický zákrok pred tro-

Alica Pipperová
Svedectvo: Ako ma Boh viedol k žehnaniu tých, čo ma prenasledujú?
Rozhovor: Ako sa posunúť k milovaniu
nepriateľov? Aké sú k tomu postupné
kroky?
Podporujme sa: V láske k neprajníkom.
Rozprávajme sa, čo sa nám nedarí, modlime sa za tie oblasti. Ale aj o tom, čo sa
nám darí s Božou pomocou a ďakujme
Mu za to.

6.6.
Učme sa robiť dobro
Jakub 1,27
Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha
pred Bohom a Otcom je: navštevovať
siroty a vdovy v ich tiesni a zachovávať
sa nepoškvrneným od sveta.
Kultúra národa sa prejavuje obzvlášť
v tom, ako sa vie postarať o najslabších.
V minulosti to boli vdovy a siroty. Dnešná
bieda má množstvo iných tvárí. Siroty –
ako obete vojnových čias, morových epidémií a iných nešťastí – u nás nestretávame. Ale novodobé „polosiroty“ s jedným
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mi týždňami sa po predoperačnom vyšetrení nečakane zmenil na osemhodinovú
operáciu srdca a pooperačné komplikácie, čo napokon viedlo k jej skonu vo veku
nedožitých 70. narodenín. Na pohrebnej
rozlúčke zaplnilo chrám množstvo ľudí.
Vozíčkari, vďační pacienti, ľudia, ktorým
pomáhala, my všetci, pre ktorých bola
predĺženým Božím ramenom. Odovzdala
svojho ducha Bohu vyrovnaná a pripravená – s lampou plnou oleja, veď vždy
čakala, kedy príde ženích.
Pomáhať biednemu a chudobnému –
či práve toto neznamená mňa poznať?
znie výrok Hospodinov (Jeremiáš 22,16).
Ľudská bieda má veľa mien. Billy
Graham hovorí: Jedným z najväčších
problémov dneška je osamelosť. Osamelosť v samote, osamelosť v smútku, osamelosť v utrpení. Vesmírna osamelosť, keď
nám chýba Boh a cítime v sebe nepokoj.
Terka bola nositeľom pokoja. Svoj život
venovala biednym a osamelým. Aj keď žila
ako vdova, nikdy nebola sama. Poznala
Hospodina. Aj nás učila, ako robiť dobro.

Rozhovor: Čo môžeme dobré urobiť
v našom zbore?
Podporujme sa: V konaní dobra. Rozprávajme sa o našich nápadoch a skúsme
ich postupne realizovať.

13.6.
Čo máme činiť druhým? Čo máme
chcieť?
Lukáš 6,31
Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj
vy čiňte im.
„Chcem ďalšiu dávku!“ – povedal si
narkoman a ukradol peňaženku. Mal
také „z pekla šťastie“, že v nej bolo mnoho eur. Nakúpil teda veľa drogy, povedal
si: „Chcem, aby mi ľudia dávali tento prášok, tak ho dám aj ja!“ – a išiel pred školu
rozdávať deťom.
Možno si myslel, že sa správa podľa
Biblie – činil, čo chcel, aby činili jemu.
Lenže je rozdiel nasledovať jeden verš
a nasledovať Písmo. Keby sa správal
podľa celej Biblie, podriadil by svoju
myseľ Kristovi a túžba po drogách by
odišla. Nevytrhávajme z Písma veršíky,
ale vykladajme vždy celú Bibliu – aby
spolu s veršom prišla tá správna pravda
a správny Duch. Inak môžeme urobiť
veľa škody.
Poznáte ľudí, ktorých Boh oslobodil od závislostí? Ja áno. A sú Mu veľmi
vďační. Slúžia Mu s radosťou. Ja som
síce nebol v alkohole, ani heroíne, ale
mojou drogou sa stala práca, či počítačové hry. Tiež mi Pán ponúkol slobodu.
Pamätám na čas, keď som bol vyčerpaný z tej práce a chcel som si oddýchnuť
pri hre. Ale v skutočnosti oddych nedávala. Skôr naopak. Potom však prišiel

Prosme za: zriadenie Diakonického domova Elim pre seniorov v Prešove
Modlitba: Pane, otvor nám oči srdca, aby
sme rozpoznali potreby blížnych a boli im
nápomocní. Prosíme Ťa, Ty sám veď aj
tých, ktorí pracujú na projekte diakonického domova Elim. Aby sa stal miestom,
kde ľudia putujúci jeseňou života nájdu
prameň občerstvenia pre dušu a oddych
pre unavené telo. Tak ako Izraelci po dlhom putovaní púšťou prišli k oáze Elim
a našli tam odpočinutie.
Dagmar Fassingerová
Svedectvo: Ako ma napĺňa služba
druhým.
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Boží dotyk. Chvíľa slobody, keď som dostal silu rozhodnúť sa správne. A pochopiť, čo naozaj chcem v hĺbke srdca.
Niektoré myšlienky síce hovorili
„pracuj bez prestania a hraj, keď budeš
unavený“, ale v jadre som chcel zažiť
dobro s Bohom. Navyše tie myšlienky
do mňa naprogramovali aj iní ľudia, či
diabol. Čo som teda chcel ja v jadre a čo
len nejaké myšlienky?

Modlitba: Odpusť, Bože, že sa niekedy nechávame strhnúť manipuláciami tohto sveta, reklamy, hriechu, pýchy, nenásytnosti…
a potom nevnímame Tvoj hlas, ani hlas
svojho ducha. Oživuj v nás, čo bolo zahynulo a veď nás k dobru, aby sme po ňom
túžili a aby sme ho dávali ďalej. Amen.
Svedectvo: Ako mi Boh pomohol zo závislosti.
Rozhovor: Čo chceme a čo dávame? Je
to správne v Božích očiach, alebo svoje
chcenie musíme vyliečiť – napraviť?
Podporujme sa: Dávajme si navzájom to
duchovné. Modlime sa jeden za druhého
za posilnenie vnútorného človeka, za odstránenie otroctva telu – závislostí…
Prosme za: Cirkev, aby bola orientovaná
na ducha a konala veľa dobra.

A kto som vlastne ja?
Peter píše: „čoskoro zložím svoj stánok“ (2 Pt 1,14) a myslí tým telo. Predstavuje seba ako ducha, ktorý žije v tele.
Myslime na to. Pýtajme sa: „Čo chcem ja
– môj duch, aby robili mne – môjmu duchu?“ – a budeme vedieť, čo ponúknuť
iným. Nebude to nezdravé jedlo, nebude to alkohol, nebudú to zbytočné veci.
Nebude to hriech, ani nič choré. Bude to
niečo naozaj hlboké a večné.
Stíšme sa. Dajme si odstup od pokladov tohto sveta, aby bolo naše srdce
na správnom mieste. Aby sme si cenili to
správne, čo od nás Boh chce, keď vyzýva:
Matúš 6,19-21: Nezhromažďujte si
poklady na zemi,… Ale zhromažďujte si poklady v nebi… Lebo kde je tvoj
poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Nechajme teda naše srdce – dušu pri
Kristovi a našom duchu. Nech lepšie
chápeme, čo vlastne chceme. Nech sme
slobodní od každej manipulácie, či už
od ľudí, diabla, alebo nášho vlastného
hriechu. Potom dávajme, podľa našich
slobodných a očistených túžob to večné.
Dávajme uzdravenie, dávajme dôstojnosť a duchovnosť, dávajme hlavne
Krista, lebo to vo svojom jadre chceme,
aj keď myšlienky v našom tele a hriech
môžu hovoriť niečo iné.

Peter Dubec

20.6.
Kazíme zem?
Lukáš 13,7
Povedal teda vinohradníkovi: Ajhľa, už
tri roky prichádzam a hľadám ovocie na
tomto figovníku, a nič nenachádzam.
Vytni ho Načo aj tú zem kazí!
Boh chce ovocie. Očistil nás od hriechov Zákona. Už Jeho základnou otázkou
nie je: „Sviatočný deň si svätil?“ a podobne,
lebo „dlžobný úpis, ktorý s predpismi
(zákona) proti nám bol a nám prekážal,
vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž“
(Kolosenským 2,14).
Nebojte sa, nechcem teraz písať, že
máme žiť bez zákona, len že ten zákon je
Nový. A dokonalejší. Kým Desatoro hovorilo: „Nepokradneš“, Ježiš sa bude pýtať: „Dávali ste?“ (Matúš 25,32-46). Ne-
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kradnúť znamená, nebrať si viac, ako si
zaslúžime, kým dávať (nasýtiť, zaodieť),
znamená dokonca vzdať sa toho, čo nám
spravodlivo patrí.
A toto dávanie sa nazýva ovocím. Kto
ho má, „Proti takýmto nie je zákon“
(Gal 5,23).
Môžete sa opýtať: „Aj Zákon káže dávať a robiť dobre. V Starej Zmluve o tom čítame. Aký je rozdiel medzi ním a ovocím?“
Keď niečo robím zo zákona, mám
pocit, že som lepší a zaslúžim si odmenu. Na druhej strane strom dáva ovocie
len tak. Lebo je tak stvorený a je to jeho
prirodzenosťou. Jednoducho to na ňom
narastie. Ak prinášam ovocie, nemám
pocit, že sa premáham, alebo robím niečo pre niekoho. Jednoducho to na mne
rastie a mám radosť, že to vo mne Duch
Svätý vypestoval.
A akým spôsobom sa človek premení
zo zákonníka na „prinášača ovocia“?
Narodením z Boha (1Ján 3,9). Z Ducha (Ján 3,6).
Ján 1,12: Ale tým, čo Ho prijali, dal
moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria
v Jeho meno.
Musíme Ho prijať za svojho Pána
a Spasiteľa.
Druhou cestou je žiť podľa tela.
O ňom skupina Elán spievala, že „by iba
jedlo, spalo, dobre sa malo…“ a tak stále
väčším konzumom kazí zem. Pán hovorí
„Vytni ho! Načo aj tú zem kazí!“ (Lukáš
13,7). Naozaj, tí, čo nechodia láskou, ničia zdroje. Pália zbytočne ropu, aby sa
trochu zabavili. Nemyslia na to, že spôsobujú ekologickú katastrofu. Nemyslia,
že tá ropa bude chýbať ďalším generáciám a teraz zbytočne otepľuje Zem.
Z toho je nedostatok úrody. Z nedostatku úrody prišla nervozita a vznikli
vzbury a boje v arabskom svete.

Dokonca aj v cirkvi si nie vždy dávame pozor, ako využívame zdroje. Keď sa
rozhodujeme: „Dám peniaze na to, aby
som zmiernil biedu druhých“, alebo na to:
„aby som si užil nejaké kultúrne, či zbožné pocity“, ako sa rozhodujeme? Obávam
sa, že nie správne.
V mnohých veciach sme ako farizeji,
ktorých napomínal Ježiš, že síce dávajú
veľa na veci, ktoré vyzerajú byť nábožné,
ale nestarajú sa o blížnych, čo je podobné, ako starať sa o rodičov: „Ale vy hovoríte: Keby niekto povedal otcovi alebo
matke: Čo by som ti bol povinný dávať,
je korban, totiž dar (sľúbený Bohu), vtedy už nedovolíte, aby urobil niečo pre
otca alebo matku. Takto rušíte slovo
Božie svojím podaním, ktoré ďalej podávate; a mnoho tomu podobné robíte“
(Marek 7,11).
Ešte raz – zamyslime sa, či svet z nás
– z cirkvi získava ovocie. Alebo či len pýtame peniaze a spotrebovávame zdroje
na veci, ktoré sú síce „sľúbené Bohu“, ale
bez toho, aby ich Boh vyžadoval v Novej
zmluve.
Modlitba: Odpusť nám, Bože, že niekedy
rušíme Tvoje slovo svojím podaním, svojou tradíciou, svojou zbožnosťou. Dávame sa Ti plne do rúk, aby si nás naplnil
Tvojím Duchom. Duchom lásky, ktorý
vytriedi, čo máme vnímať ako Tvoje a čo
nie. Nedopusť, aby sme opustili cestu reformácie k Biblii. Amen.
Svedectvo: Ako ma boh vedie ku konaniu dobra zo samoúčelného náboženstva.
Rozhovor: Čo všetko by sme mali zmeniť v našom náboženstve, aby sme prinášali ovocie, ktoré by svet videl?
Podporujme sa: V dobrých skutkoch
vedených Duchom Svätým.
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Prosme za: Diakoniu a všetkých, čo
konajú dobro v mene Ježiš.

zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich,
aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia
o sláve Krista, ktorý je obraz Boží“ (2K
4,3-4).
Svet je tme, ktorá sa každým dňom
prehlbuje a sťahuje ľudí hlbšie a hlbšie.
A prirodzený človek (oklamaný diablom) má zo svetla strach, tak ako to hovorí Pán Ježiš: „Súd je v tom, že svetlo
prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi
tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé.
Veď každý, kto robí zle, nenávidí svetlo
a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo“ (J 3,19-20).
Ale vďaka Pánovi za Jeho svetlo a Jeho
moc. „Veď Boh tak miloval svet, že dal
svojho jednorodeného Syna, aby nik,
kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na
svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený“
(J 3,16-18).
Práve z tohto dôvodu Pán Ježiš ustanovil cirkev, aby Svojou zvesťou a evanjeliom, Svojím životom a postojom do
tohto sveta tmy priniesol svetlo nádeje,
nového života, svetlo zmierenia, odpustenia hriechov a vín, svetlo večnosti. Preto učeníkom, ale aj nám všetkým náš Pán
a Spasiteľ zdôraznil: „Vy ste svetlo sveta.
Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť
skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti
všetkým v dome“ (Mat 5,14-15). Krásne
slová, plné nádeje a výzvy. Pán Ježiš je
ale voči Svojej cirkvi naliehavý a definuje
naše poslanie do tohto sveta tmy: „Tak
svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli
dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach“ (Mat 5,16).
Je to výzva, ktorá by nás mala s bázňou vyhnať z našich kostolných lavíc

Peter Dubec
27.6.
Vidia na nás dobré skutky, alebo len
natrčenú dlaň?
Matúš 5,16
Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca,
ktorý je v nebesiach.
Hovorí sa, že tma je len nedostatok
svetla. Má to svoju logiku. Akonáhle rozsvietime v tme svetlo (sviečku či žiarovku), tma je preč. Musí ustúpiť.
Písmo hovorí, že tento svet je pod
mocou toho zlého. Je to závažné tvrdenie. Ján Píše: „Vieme, že sme z Boha a že
celý svet je v moci Zlého“ (1J 5,19).
Čítajme, čo sa dialo pri druhom Pánovom pokúšaní na púšti: „Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu
v okamihu všetky kráľovstvá sveta a povedal mu: ‚Tebe dám všetku túto moc
a slávu, lebo patrí mne, a dám ju tomu,
komu chcem. Ak sa mi teda pokloníš,
to všetko bude tvoje‘“ (Luk 4,5-7). Pán
Ježiš neprotirečil diablovi, keď ten tvrdil,
že moc a sláva tohto sveta, všetkých kráľovstiev, patrí diablovi. Akurát mu jasne
povedal, že sa mu za žiadnych okolnosti
nepokloní.
Toto je realita sveta, v ktorom žijeme,
realita, do ktorej sa každý jeden z nás
rodí duchovne mŕtvy. „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej“, hovorí apoštol Pavol a takto nekompromisne podáva
duchovnú diagnózu ľudstva. V druhom
liste do Korintu tiež píše, kto za tým stojí: „Ak je aj zakryté naše evanjelium,
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a uzatvorených chrámov, z našich bezpečných bytov a modlitební do tmy
sveta. Pán bude z tohto od nás vyžadovať počet. Koľkým ľuďom okolo nás
sme priniesli Božie svetlo? Koľkým sme
priniesli nádej evanjelia? Boh od nás
nechce, aby sme sedeli nedeľu čo nedeľu v kostole, vyspevovali a stále počúvali
kázne, ktoré s nami nič nerobia, nejako
nás nepopchnú, nemotivujú, neobviňujú a pritom naše svetlo Božej lásky je na
bode mrazu. Naše ovocie je horké, zákonnícke či odumreté. Načo je potom
dobré také kresťanstvo? Boh ho nechce
a nepotrebuje. Naše svetlo má svietiť tak
jasne, že na základe toho, ako žijeme, ako
skutkami a postojom oslavujeme Krista,
budú ľudia vážne premýšľať o BOHU,
o kresťanských hodnotách, začnú Ho seriózne hľadať. Na základne nášho ovocia
a života budú „ľudia oslavovať Boha,
ktorý je v nebesiach.“

Vidia naše „dobré skutky“ motivované láskou Pána Ježiša?
Stanislav Kocka
Modlitba: Bože, ďakujeme za Pána Ježiša. Ďakujeme za Jeho obeť, ale aj za upozornenia, ktoré dal vtedajšej „cirkvi“, keď
ich kritizoval za samoúčelnosť ich náboženstva, ktoré nepomáhalo svetu. Odpusť,
že sme často rovnakí a možno aj horší. Živ
naše srdcia a veď nás po Tvojich cestách
služby, lásky a obete. Amen.
Svedectvo: Ako sa môj vzťah s Bohom
zlepšil, keď som sa nechal/a viesť od rituálov k službe.
Rozhovor: Ako sa na nás pozerá svet?
Ako na cirkev, ktorá mu niečo dáva, alebo sme tí, čo len pýtajú peniaze?
Podporujme sa: V dávaní. Rozmýšľajme, komu dať. Povzbudzujme sa v takejto pomoci slovami aj skutkami.
Prosme za: Nastavenie Cirkvi, aby bolo
v strede milovanie Boha a ľudí, nie budov.

Meno Ježiš
Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus,
ktorý dal seba ako výkupné za všetkých (1. Timoteovi 2,5.6).
Pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho (Skutky
10,43).
Meno „Ježiš“ znamená: Pán je záchrana.
Všetci ľudia bez výnimky by museli zahynúť, lebo neposlúchali Boha a zaslúžia si
večnú smrť. Ale Boh poslal na svet Záchrancu. Skrze Neho všetci môžu získať odpustenie a stať sa šťastnými teraz aj pre celú večnosť.
Niektorí zakladatelia rôznych náboženstiev kázali dobro a dali múdre prikázania,
ale neboli schopní odňať ľuďom bremeno ich pochybení, a tiež ich nemohli oslobodiť
od moci hriechu. Žiadny kazateľ morálky, filozof alebo prívrženec nejakej ideológie
nie je schopný to dokázať.
Pán Ježiš Kristus ale neučí ľudí, ako sa môžu vykúpiť. On sám vykúpi od zlého, od Božieho súdu a od odsúdenia všetkých, ktorí ľutujú svoj doterajší život a veria v Neho.
Na kríži dal svoj svätý život za náš ‒ plný hriechov a vín. Boh Ho „urobil hriechom“
(2. Korintským 5:21), to znamená, že Ho stotožnil
s našimi činmi a s naším hriešnym stavom a na Ňom vykonal Svoj súd.
Preto nám teraz Kristus ponúka dokonané vykúpenie. On ho vydobyl na kríži.
Odmietneme ponúkané vykúpenie?
Z kalendára Dobrá sejba
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Elizeus – absurdný príbeh viery
Bol to práve prorok Eliáš, ktorý dostal príkaz, aby pomazal miesto seba za proroka práve Elizea, syna Šáfátovho. Samozrejme poslúchol, čítame: „Eliáš odišiel odtiaľ a stretol Elízea, syna Šáfátovho. Práve oral. Mal pred sebou dvanásť záprahov
a sám bol za dvanástym. Keď Eliáš prechádzal popri ňom, hodil na neho svoj plášť“
(1Kr 19,19). Eliáš hádže svoj plášť na Elizea ako pozvánku, nech ho nasleduje. Zaujímavý moment, veľmi radikálny. Skúsme si predstaviť situáciu, že by ku nám do
práce, domov, alebo kde sme, prišiel nejaký prorok, alebo Boží človek (vedeli by sme
o ňom, že ním naozaj je) a povedal by veľmi jednoznačne – „poď za mnou.“ Asi by
sme reagovali, že si to musíme premyslieť, všetko zvážiť. Ale čím viac zvykneme premýšľať, hlavne pri radikálnych rozhodovaniach, kde máme veľa obetovať, tým máme
poruke viac hodnoverných výhovoriek. Možno aj preto málokedy zažijeme reálnu
Božiu prítomnosť a Božie zjavenie.
Pripomína nám to tiež príbeh colníka Matúša, ktorému Pán Ježiš, keď ho videl sedieť
na colnici, povedal len dve slová: „Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho“ (Mat 9,9b).
Ako jednoducho to vyzerá, ale všetci vieme, aké je to zložité a že je to radikálna výzva
a rozhodnutie. Prijať Božie pozvanie, zodvihnúť sa, všetko staré opustiť a ísť s absolútnou
dôverou za Bohom. My väčšinou nemáme radi radikálne pozvania, lebo sme spohodlneli, zleniveli a nechceme už platiť cenu za nasledovanie Pána Ježiša. Slová Spasiteľa
nám znejú desivo a neprirodzene: „Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak niekto chce prísť za
mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma! Lebo kto by
si chcel zachrániť život, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho“ (Mat 16,2425). Preto sa v dnešnom premýšľaní inšpirujme práve postavou proroka Elizea.
Elizeus na Eliášovo pozvanie okamžite poslúcha, spáli svoj pluh, uvarí volov a dá
ich svojim priateľom na zjedenie. Elizeus preukázal absurdnú oddanosť Eliášovi. Nestrácal čas pri poslúchaní. Neodišiel, aby si vzal čas na rozmyslenie. Nenapísal si zoznam pre a proti. Nehral na istotu. On okamžite povedal Áno Božiemu volaniu cez
Eliáša. Elizeova absurdná oddanosť ukazuje, že cena za nasledovanie Boha je veľká, ale cena za Jeho nenasledovanie ešte väčšia. Navyše, Elizeov záväzok bol úplný.
Spálil pluhy, zabil volov a zanechal dedičstvo svojej rodiny. Zanechal všetko, čo vedel
a miloval. Elizeus nám ukazuje, že vykročiť smerom k Božiemu povolaniu znamená vystúpiť zo svojich istôt. Preto si položme otázku a hlavne s celou vážnosťou na
ňu hľadajme odpoveď: „Je naša oddanosť Bohu okamžitá a úplná ako Elizeova? Aké
istoty potrebujeme opustiť, aby sme vykročili k tomu, čo pre nás Boh osobne pripravil?“
Určitý čas Eliáš a Elizeus putovali spolu a Elizeus posluhoval staršiemu prorokovi,
tak ako to čítame v odpovedi, ktorú dostal judský kráľ Jošafat, keď zisťoval, či je v Judsku nejaký prorok Hospodinov, ktorý by im pomohol proti Moábcom, ktorí ich napadli: Judský kráľ „Jóšáfát sa však opýtal: Či tu nieto proroka Hospodinovho, prostredníctvom ktorého by sme sa opýtali Hospodina? Jeden zo služobníkov izraelského kráľa
odvetil: Je tu Elízeus, syn Šáfátov, ktorý nalieval vodu na Eliášove ruky“ (2Kr 3,11).
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V krásnej pasáži 2. Knihy Kráľov,
v druhej kapitole čítame o tom, ako bol
Eliáš vzatý do neba. Boh ho povolal do
Bételu a on žiadal Elizea, aby zostal tam,
kde je, teda v Gilgále. Elizeus je tak oddaný slúžiť Bohu, že odmieta Eliášovu žiadosť a ide s ním do Bételu a odtiaľ k rieke
Jordán, kde má byť Eliáš vzatý do neba.
Uvedomoval si, že Eliášova služba sa blíži
ku koncu a definitívne aj jeho nadprirodzený odchod z tejto zeme. Bol odhodlaný s ním zostať až do poslednej chvíle.
Tým nám ukazuje, ako bezvýhradne bol
oddaný Eliášovi a jeho službe. Keď prišli k rieke Eliáš sa ho opýtal: „Žiadaj si,
čo ti mám urobiť skôr, ako budem vzatý
od teba. Elízeus odpovedal: Nech spočinie na mne, prosím, dvojnásobok tvojho
ducha“ (2Kr 2,9). Elizeus nechcel dvakrát
lepšiu alebo úspešnejšiu službu ako Eliáš.
Použil, výraz, ktorý pochádza zo zákona
o dedičstve, ktorým vyjadril svoju túžbu
pokračovať v službe Eliáša. Zákon o dedičstve pripisoval dvojitý diel prvorodenému synovi (Dt 21,17).
„On povedal: Ťažkú vec si žiadaš, ale ak ma budeš vidieť, ako budem vzatý od
teba, stane sa ti tak, ak nie, nestane sa.“ Aj keď Eliáš predtým dostal príkaz, aby pomazal Elizea ako svojho nástupcu, Eliášova odpoveď jasne ukazuje, že táto vec závisí
výhradne od Hospodinovej zvrchovanej dobrej vôle. „Ak ma uvidíš, stane sa to, inak
však nie.“ Eliáš ponechal odpoveď na Elizeovu požiadavku v Hospodinových rukách.
Zrazu, ako tak šli a zhovárali sa, oddelil ich od seba ohnivý voz a ohnivé kone
a Eliáš vystúpil vo víchrici na nebo. Elízeus to videl a kričal: Otče môj, otče môj!
Vozy Izraela a jeho jazda! A už ho viac nevidel. Potom zodvihol Eliášov plášť, ktorý
spadol z neho, vrátil sa a zastal na brehu Jordánu. Vzal Eliášov plášť, udrel ním na
vodu a povedal: Kde je Hospodin, Boh Eliášov? Keď udrel na vodu, rozostúpila sa
na jednu i na druhú stranu a Elízeus prešiel. Keď to uvideli prorockí učeníci, ktorí
boli v Jerichu oproti, povedali: Duch Eliášov spočinul na Elízeovi“ (2Kr 2,9-15).
Hospodin tým, že Elizeovi dovolil vidieť záblesk neba a ohnivý koč s ohnivými koňmi, potvrdil, že Elizeus je nástupcom odchádzajúceho Eliáša. Deklaroval to aj Eliášov
plášť, ktorý si Elizeus vzal, čo v očiach všetkých znamenalo jeho nástupníctvo.
Elizeov život a pôsobenie je v mnohom podobné so životom a účinkovaním Božieho Syna Pána Ježiša Krista. Elizeus neprišiel z prorockých škôl, ale od pluhu, bol
neznámy medzi Izraelskými prorokmi. Sám Boh si ho pripravil. Taktiež Ježiš Kristus
neštudoval Písmo v školách pre zákonníkov, ale bol poslaný zhora, od Svojho Otca.
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Elizeus prijal plášť, ktorý spadol z Eliáša, ako znak svojho povolania. Udrel ním do
vôd Jordánu a prešiel rieku po suchu. Na jeho otázku: „Kde je Boh Eliášov?“ dostal
odpoveď zhora – „Boh Eliášov žije a dosvedčuje svoju prítomnosť v Elizeovi.“ Ten je
predobraz Immanuela – „Boh s nami.“ „Duch Eliášov spočinul na Elizeovi“ (2Kr
2,15). Ježiš Kristus začal Svoje poslanie, keď vystúpil z vôd Jordánu, po Svojom krste
a vzal na Seba bremeno hriechu ľudstva. V Jordáne bol viditeľne vystrojený Duchom
Svätým a potvrdený hlasom Svojho nebeského Otca.
Elizeovo jednanie môžeme prirovnať ku jednaniu Pána Ježiša. Kamkoľvek prišiel,
všetko ožívalo. Príbehy Elizea, tak ako ich máme zaznamenané v 2. Knihe Kráľovskej
sú „evanjelium Starej zmluvy.“ Jeho zázraky nám stále a znovu pripomínajú zázraky
Ježiša Krista: chorí sú uzdravení, mŕtvi ožívajú, hladní sú nasýtení, smädní napojení. To sú znaky Mesiášskeho kráľovstva na zemi. Vidíme ich v Elizeovych skutkoch
a zázrakoch
Nezdravá voda sa stala zdravou (2,19-22). Boh použil Elizea ako sprostredkovateľa Svojej lásky, aby pomohol naplniť potreby iných. Ako Elizea, aj nás Boh často
použije na sprostredkovanie Jeho lásky na pomoc ľuďom v núdzi.
Vyschnutý potok sa naplnil vodou (3,13-20).
Olej z džbánu chudobnej vdovy sa nemíňal (4,1-7).
Zámožná bezdetná žena v Šúnéme porodila syna (4,8-17).
Jej syn umrel, ale Elizeus ho vzkriesil. (4,18-37). V tejto pasáži sú dve zaujímavé
veci: Prvou je absurdný spôsob, akým sa Elizeus pokúša vzkriesiť syna tým, že si naňho ľahne, ústa priloží na jeho ústa, oči na jeho oči a ruky na jeho ruky. Druhou je fakt,
že Elizeova snaha o vzkriesenie syna nie je úspešná na prvý krát. Koľkokrát sme sa
našli v Elizeovej pozícii? Žiadame Boha o niečo a vieme, že je schopný urobiť to, ale
nestane sa to na prvýkrát. Môže to trvať dni, mesiace alebo aj roky. Nevzdávajme sa,
ak sa úspech nedostaví na prvýkrát. Zotrvajme v modlitbách. Hľadajme Boha. Odpovie nám spôsobom a v čase najlepšom pre nás. Nestrácajme srdce a modlime sa.
Smrť vyhnaná z hrnca (4,38-41). Možno sami máme práve teraz niečo škodlivé
v našom živote, čo nevieme odstrániť sami a čo môže byť odstránené iba pomocou
Božej sily. Tak, ako to Elizeus urobil s niečím tak jednoduchým ako pokrm, Boh vie
odstrániť akýkoľvek a všetok jed z nášho života a urobiť nás opäť novými a zdravými.
Aký jed odstránil Boh z nášho života? Aký jed môže alebo potrebuje Boh odstrániť
z nášho života práve teraz?
Nasýtenie ľudí (4,42-44). Elizeus rozmnožuje 20 bochníkov jačmenného chleba
tak, že ho bolo viac než dosť na nasýtenie 100 ľudí. Tieto zázraky sú ďalšími príkladmi, ako Boh použil Elizea na splnenie potrieb ostatných.
Malomocný Náaman Sýrsky je uzdravený (5,1-27). Elizeus ho požiada urobiť niečo, čo Náman pokladá za absurdné, a to aby išiel k Jordánu a sedem krát sa v ňom
umyl. Náman najprv odmietne urobiť, o čo ho Elizeus požiada, ale na naliehanie
jeho sluhov to nakoniec urobí. Po splnení toho, o čo ho Elizeus požiadal, je Náman
napokon uzdravený a chváli Boha.
Železo vyplávalo (6,1-7). Tento zázrak je jeden z najzvláštnejších. Vidíme skupinu
prorokov, stínajúcich sekerami stromy, ktoré budú použité na výstavbu nových domov. Jeden z prorokov stratí železo svojej sekery vo vode a to ho nahnevá, pretože
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sekera bola požičaná. Elizeus reaguje tak, že vezme kus dreva a hodí ho do vody na
miesto, kam dopadlo železo zo sekery. Hlava sekery okamžite vypláva na hladinu. Ak
čítame tento príbeh prvýkrát, môže sa zdať, že je bezúčelný, ale je toho viac, čomu sa
v ňom môžeme naučiť. Bohu záleží na tom, čo sme stratili. Žiadna starosť nie je Bohu
primalá, hoci i stratené železo sekery.
V 2. knihe Kráľov 6,8-23 sa aramejský kráľ pokúša chytiť Elizea, pretože on je zodpovedný za víťazstvá Izrealitov nad Aramejcami. Zakaždým, keď sa kráľ pokúša napadnúť Izrael, Elizeus nadprirodzene varuje izraelského kráľa a marí jeho plány. Keď
sa Elizeov sluha dopočuje o pokuse aramejského kráľa chytiť Elizea, začína sa báť,
kým Elizeus nepožiada Boha o otvorenie jeho očí, aby mohol vidieť nebeskú armádu,
ktorá je na ich strane. Keď Elizeov sluha vidí, aká je Božia sila blízka a mohutná, dodáva mu to potrebnú sebadôveru ísť vpred. Čítame: „Elizeus však odpovedal: „Neboj
sa! Máme viac spojencov než oni.“ Potom sa Elizeus modlil: „Hospodin, otvor mu,
prosím, oči, aby videl.“ Tu otvoril Hospodin sluhovi oči a ten uvidel zrazu vrch plný
koní a ohnivých vozov vôkol Elizea“ (6,16-17). V našich životoch sú situácie, keď
sme skôr ako Elizeov sluha. Naše oči sú slepé voči niečomu, čo potrebujeme vidieť.
Nezáleží na tom, voči čomu sú naše oči slepé. Boh nám môže ukázať pravdu. Stačí Ho
o to poprosiť a dovoliť Mu, aby otvoril naše oči viery a srdca.
Tieto a ďalšie príbehy a skutky Elizea sú veľmi inšpiratívne a verím, že nám cez ne
môže a chce Boh do našich životov mnohé povedať, povzbudiť a upevniť našu vieru.
Ako sme čítali, prorok sa neraz správal absurdne a robil veci spôsobom, ktoré sa
vymykali ľudskej logike. Možno aj pre neho to bola skúška viery a absolútnej dôvery,
tak ako pre nás.
Elizeov život končí v 2. Kráľov 13,10-21. Svoj najbizarnejší a najabsurdnejší zázrak si
ušetril na záver. Po tom ako Elizeus umrel a bol pochovaný, moabskí lupiči útočia na
Izrael, kým Izraeliti pochovávajú akéhosi muža. Útok ich prekvapil, takže rýchlo zareagovali a hodili muža, ktorého pochovávali, do Elizeovho hrobu. Keď sa mŕtvy muž
dotkol Elizeových kostí, priviedlo ho to späť k životu. Ešte aj po smrti Boh pokračoval
v používaní Elizea ako spojivo na pomoc tým, ktorí to potrebovali a robí úžasné veci
v živote ostatných. Elizeus bol prorokom, ktorého viera, poslušnosť, súcit a odvaha
boli absurdnými. Či to už bolo, že nechal vyplávať železo zo sekery, či spálenie pluhu
v poslušnosti k povolaniu Elijášom, alebo privedenie mŕtveho muža k životu po tom,
ako sám umrel, Elizeus je bez pochýb jedným z najviac pamätihodných postáv Biblie.
Je čas stať sa absurdným ako Elizeus a prestať vzdorovať Bohu. Je čas začať riskovať
a robiť rozhodnutia, ktorým svet nebude rozumieť. Elizeus je vynikajúcim príkladom, ako môže vyzerať život, keď ho necháme plynúť a budeme žiť v absurdnej viere.
Keď sa uvoľníme a odovzdáme všetko Bohu, môže urobiť v našom živote úžasné veci,
o ktorých sme si nikdy nepomysleli, že sú možné. Všetko záleží od nás. Aké kroky
potrebujeme urobiť, aby sme mali absurdnú vieru ako mal Elizeus?
Stanislav Kocka
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MoS v Poprade
Hľadaj pokoj a snaž sa oň! (Ž 34,15).
Tento biblický text bol vybratý Jednotou
bratskou za heslo roka 2019 a inšpiroval
aj nás v MoS ECAV, lebo je trvalo platné –
veď život bez pokoja nie je plnohodnotný
ani prospešný. Pokoj však musíme hľadať
a snažiť sa oň všetci a byť pritom veľmi
aktívni. Dôležité je, aby sme hľadali na
správnom mieste – teda v Pánovi Ježišovi
Kristovi. Keby sme sa obrátili na kohokoľvek iného a kamkoľvek inam, určite by
naša duša a náš duch minuli cieľ, ktorým
je večný život. Veď Pán Ježiš nám o pokoji povedal: Pokoj vám zanechávam, svoj
pokoj vám dávam, nie ako svet dáva vám
ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce
a nestrachuje! (J 14,27) Aj v našom spoločenstve sme sa snažili byť napojení na
tento dokonalý zdroj pokoja pri všetkých
našich stretnutiach aj aktivitách.
Z milosti nášho Pána, mohlo MoS
ECAV Poprad v roku 2019 vykonať a zažiť tieto aktivity:
Ekumenická pobožnosť sa konala 20.
januára v gréckokatolíckom Chráme sv.
apoštolov Petra a Pavla na Sídlisku Juh.
Za tému bol vybratý text: Len o spravodlivosť sa budeš usilovať (5M 16,20)
a zúčastnilo sa jej 12 zástupcov cirkví
v Poprade. Účinkovali duchovní zo všetkých cirkví a modlitby predniesli aj laici.
Kázeň mal Jozef Vereščak, zborový farár
CZ ECAV Poprad-Veľká. V programe
účinkovali spevokoly: gréckokatolíci, adventisti a evanjelici z Veľkej. Požehnané
popoludnie ukončilo agapé – pohostenie
so vzájomnými rozhovormi.
V týždni modlitieb za jednotu kresťanov sa v zborovej miestnosti nášho
cirkevného zboru konali modlitebné

stretnutia od pondelka 21. do štvrtka
24. januára a v jeden večer sa na nich
zúčastnili aj členovia Komunity Chemin
Neuf. Témy jednotlivých stretnutí boli:
Nech prúdi ako voda právo; Vaša reč
nech je áno – áno, nie – nie; Spokojní
s tým čo máme; Hospodin zástupov je
Jeho meno. Témy pre tento týždeň pripravili kresťania z Indonézie. Bratovi farárovi M. Findrovi ďakujeme za prípravu
modlitebných stretnutí.
ProChrist 2019 Pre Teba. Cez internet boli 3. až 7. apríla z Liptovského
Hrádku vysielané evanjelizácie s témou Volanie bez poplatku. Bolo to päť
tém, päť večerov, päť rečníkov (slovenskí a sliezski), päť známych hostí, päť
svedectiev. V našom zbore bol prenos
zo záznamu vždy o 17.00 h v zborovej
miestnosti v tieto dni: 5., 6., 8., 9. a 10.
apríla. Mali sme tak možnosť pripojenia na Božiu frekvenciu, ktorá nás
spájala s večným domovom a aj takto
požehnane sme mohli prežiť pôstny čas
pri zvesti evanjelia. Téma večerov bola
modlitba Otče náš: 1. Dvere domov…
2. Vôľa – kde je vôľa, tam je cesta…
3. Chlieb na cestu… 4. Sila odpustenia…
5. Liek v pokušení…
V stredu 27. marca si členovia nášho
cirkevno-zborového MoS naplánovali
tohtoročné prvé mimoriadne stretnutie.
Mimoriadne, lebo, po krátkej duchovnej
časti, sa plynulo preklopilo do spoločenskej časti. Pripomenuli sme si narodeniny
členov v prvom štvrťroku. Pri malom pohostení sa dobre debatovalo o všetkom,
čo nestíhame inokedy. Bolo to príjemné
stretnutie – konečne ako všetky, na ktoré
členovia MoS radi prichádzajú.
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Jubilejná 30. konferencia MoS ECAV
sa konala 22. – 24. marca a jej téma bola:
Kristus v nás a my v ňom. Miesto konania Liptovský Hrádok bol symbolický,
lebo tu sa v septembri 1990 konala prvá
v rade konferencií MoS. Osem sestier
nášho MoS sa konferencie zúčastnilo
v sobotu a vypočuli si hodnotné posolstvá prednášajúcich. Brat Daniel Hanko,
farár z Dovalova, kázal na text 1M 18,2223. Išlo o známy príbeh zničenia Sodomy a Gomory a o Abrahámovu otázku
Pánu Bohu: Či zahubíš s bezbožným aj
spravodlivého? Abrahám zjednával s Bo-

hom nie pre pochybnosť o Božej spravodlivosti, on pochyboval o množstve
spravodlivých. Aj keď Boh mestá zničil,
Abrahámova modlitba mala zmysel, lebo
spravodliví – Lót a jeho rodina – boli
zachránení. Teda nie za Božiu spravodlivosť sa máme modliť, ale za Božiu milosť! Boh je milostivý – zachránil nielen
Lóta, ale i nás v Ježišovi Kristovi, keď
zomrel na golgotskom kríži!
Brat generálny biskup Ivan Eľko si
vybral text (J 15,1-5, podľa témy konferencie) o Pánovi Ježišovi ako o vínnom
kmeni, ktorého ratolesti máme byť aj
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my. Pán Ježiš chce, aby sme – my s Ním
a On s nami – boli v tom najintímnejšom vzťahu. Vinič a ratolesť je živý vzťah
odovzdanosti a závislosti na Ježišovi –
teda nie ja, ale On! Vzťah Boh – človek
je predmetom celej Biblie! Vzťah je tiež
o komunikácii a modlitba je komunikácia s Bohom. Nebuďme povrchní vo
vzťahoch k Pánovi Ježišovi Kristovi, ani
ku blížnym. Ak nekonáme správne, treba
to naprávať!
Vedúci MoS ECAV, brat farár Stanislav Kocka z Košíc, ďakoval Pánu Bohu
za 30 rokov fungovania MoS ECAV, ktoré má pevné miesto v modlitebnom živote cirkvi i modlitebníkov. Budúcnosť
MoS je v spoľahnutí sa na vedenie Ducha
Svätého. Dôrazy budú položené na hodnoty evanjelia, modlitby a príhovory za
biskupov, všetkých duchovných a za celú
ECAV, aby sme si boli navzájom bratia
a sestry v jednote a láske. Pamätajme pritom, že my sme v prvej línii, že ide o život
a o smrť, o všetko – o večnosť… túto výzvu
adresoval S. Kocka, vedúci MoS na záver
svojho vystúpenia pre prítomných a rovnako pre celú cirkev.
Na začiatok prázdnin 4. júla si členovia zborového MoS naplánovali výlet do Závažnej Poruby, rodiska nášho
významného básnika Milana Rúfusa,
kde prežil detstvo i mladosť a kde je aj
pochovaný. V januári sme si pripomenuli 10. výročie jeho úmrtia. Pridali
sa k nám aj nečlenovia MoS, a tak nás
bolo 16. Sprevádzala nás sestra Jarmila
Staroňová z CZ ECAV Pavčina Lehota,
ktorá nám sprostredkovala i odborný
výklad v rodnom dome majstra Rúfusa,
kde je teraz jeho múzeum. Výklad podala
správkyňa Domu Milana Rúfusa PaedDr.
Soňa Barániová. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí. Prezreli sme si celý dom

s pôvodným ‚rúfusovsky‘ skromným zariadením. Pri hrobe sme si uctili pamiatku majstra Rúfusa modlitbou a spevom
dvoch evanjelických piesní. Vďaka Bohu
za krásny a hodnotný deň.
Aj cez tohtoročné prázdniny bol pre
verejnosť otvorený kostol pod gesciou
MoS. Náš kostol v centre mesta i Námestia sv. Egídia priťahuje turistov, aby si ho
pozreli ako pamätihodnosť či pocítili
Boží pokoj v ruchu námestia. Kostol bol
pre verejnosť otvorený dvakrát do týždňa (v pondelok a stredu od 15.00 h do
17.00 h) od 1. júla do 4. septembra, spolu
20 dvojhodinoviek. Niekoľko údajov
o návštevníkoch: Bolo ich spolu 936
a podľa národnosti bolo 445 Slovákov,
160 Čechov, 128 Poliakov, 94 Nemcov,
67 Maďarov, 13 Angličanov, 6 Rusov,
5 Lotyšov, 3 Bielorusi, 3 Francúzi,
3 Vietnamci, 1 Japonec, a 8 neidentifikovaných. MoS zabezpečuje túto aktivitu,
a tak ďakujeme všetkým zapojeným sestrám a dvom bratom za pomoc. Cenná je
ochota cez službu blížnym slúžiť Bohu,
ale aj vzťah k nášmu kostolu Svätej Trojice.
Sedem členiek nášho MoS sa zúčastnilo herlianskeho Biblicko-rekreačného
týždňa (BRT) 7. až 11. októbra. Stvorení pre večnosť, to bola téma týždňa.
Program každého dňa bol zaplnený duchovným vzdelávaním. Začínal rannou
pobožnosťou, pokračoval prednáškami,
popoludní boli modlitebné skupinky,
večer pobožnosť i filmy s duchovnou
tematikou. Prijali sme aj sviatosť Večere
Pánovej a zúčastnili sa večerných služieb
Božích v Rankovciach. Okrem prednášateľov poslúžili viacerí farári Košického
seniorátu. Z bohatého programu BRT
sme si mnoho odniesli a stretli sme sa
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vyvolením, ktoré sa stalo skrze Ježiša
Krista (1Tes 1,4). Boh urobil prvý krok
pre spasenie hriešnika, ale človek musí
byť aktívny a túto ponuku prijať.
My prichádzame k Bohu. Prednášateľ
Š. Rucki začal vysvetlením biblických
pojmov ospravedlnenie, obrátenie, znovuzrodenie, posvätenie. Zmena veriaceho musí byť viditeľná na jeho živote, ale
nestávame sa bezhriešnymi. Známky
Božieho ľudu sú: láska k Božiemu slovu,
láska k bratom a sestrám a láska k Bohu.
Apoštol Jakub hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva (Jk 2,17). Skutky len dokazujú našu vieru. Obrátenie je 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 znovuzrodeniu vedie viera a pokánie.

s horlivými sestrami a bratmi z celej republiky.
Prvú prednášku Zarúbaná cesta
(hriech a spasenie) mal Stanislav Grega,
senior LOS. Text 1M 3,1-6 hovorí o pokúšaní a páde človeka. To je príbeh aj
o nás, lebo všetci podliehame hriechu.
Satan nespochybnil Božiu existenciu, ale
Božie slovo, zjavujúce Božiu vôľu. Poslušnosťou mal človek dokázať, že dôveruje Bohu, ale Eva neodolala satanovmu
pokušeniu. Ježiš Kristus však má moc
zvíťaziť aj nad satanom.
Pán Boh prichádza k nám, o tom nám
prednášal MUDr. Štěpán Rucki z Třinca.
Pán Boh je zvrchovaný aj v otázke spasenia človeka. Luther dôrazne poukázal, že
spasenie je len od Boha. Stav človeka bez
Božej milosti sa dá označiť pojmom, že
je duchovne mŕtvy a pod vládou satana
(Ef 2,1-5). Naše spasenie začalo Božím
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Misijné bohoslužby boli v blízkych
Rankovciach. Kázeň mal farár Ján Matis z CZ ECAV Košice-Terasa na text
Jer 32,2-3; 6-12. Aj pre nás dnes platia
výstrahy proroka Jeremiáša, že Boh potrestá modlárstvo i hriešnosť života neveriaceho ľudu, keď sa nechceme riadiť
podľa Božieho slova, hoci podáva prorocký výhľad.
Stretnutie MoS Tatranského seniorátu sa konalo 13. októbra v našej zborovej
miestnosti s témou Duchovné dary. Brat
farár Michal Findra mal úvodné slovo na
základe biblického textu J 14,15-21. Pán
Ježiš prosí Otca, aby učeníkom poslal Ducha pravdy, aby bol s nimi až naveky. Ku
všetkému konaniu potrebujeme Ducha
Svätého. Apoštol Pavol hovorí aj o ovocí
Ducha Svätého a pre nás je dôležité mať
ho! Počet duchovných darov je nekonečný, ale všetko musí mať jeden cieľ – prospech cirkevného spoločenstva. Bývajú
pri tom aj ťažké duchovné zápasy, vyžadujúce si našu horlivosť! Človek je telo, duša
a duch. Veriaci majú živého Ducha Bo-

Posvätenie je oddelenie sa od nečistých
vecí pre službu Bohu. Je to morálna zmena a celoživotný proces. Je to Božie dielo,
ale človek musí spolupracovať. A čo sa
týka hriechu, kresťan je nové stvorenie
uvoľnené od hriechu. Stále musíme odkladať hriešny spôsob života 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.
Cieľ je pokoj v cirkvi. Treba prebudenie
a hľadanie Pána Boha. Modlime sa za to!
Máme štyri výzvy pre modlitby: 1. Misia
a evanjelizácia (chýbajú mladí ľudia). 2.
Vzdelávanie a školstvo – treba, aby nastala túžba po poznaní Božieho slova,
čítajme Písmo každý deň! 3. Reforma
cirkevnej správy – 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 financovaní cirkvi zo strany štátu.
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31. decembra bol v zborovej miestnosti ‚zborový Silvester‘. Stretlo sa
osemnásť bratov a sestier, ktorí v spoločenstve chceli prežiť posledné hodiny
roka 2019. Program bol rôznorodý a aj
členky MoS do neho aktívne prispeli.
Po duchovne ladenej časti a príhovore
brata farára Findru na heslo roka 2019:
Hľadaj pokoj a snaž sa oň, nasledovalo: večera/kapustnica, test z biblických
vedomostí (pripravila Z. Valeková),
interaktívna úloha (pripravila A. Findrová) o tom, čo sme cez rok pociťovali ako Božiu milosť a za čo sme Bohu
vďační. Záver tvorila pracovná aktivita
(pripravila A. Findrová) s názvom Tvoriť a ľúbiť a bolo to zhotovovanie vianočnej ozdoby technikou makramé.
Vyrobili sme aj záložky s heslom roka
2020 Verím! Pomôž mojej neviere!,
ktorými sme obdarovali účastníkov
služieb Božích na Nový rok.
Stretnutia modlitebného spoločenstva sa v našom cirkevnom zbore ko-

žieho, formujúceho nás, aby sme milovali
Boha a vyhýbali sa satanovi. Ale boj dobra
so zlom sa skončí až na konci vekov.
Na stretnutí sa zúčastnil aj brat farár
Ján Bakalár a pozornosť nás modlitebníkov nasmeroval na nezastupiteľnosť
a dôležitosť neustálych modlitieb v každom čase a v Duchu Svätom. Na záver
brat farár Bakalár povedal: Nezabúdajme
nikdy na modlitby za seba, ale aj za iných!
Aj nemodlenie je hriech!
Svedectvo o premene svojho zlého
života a odovzdanie sa Pánovi Ježišovi
podal brat Mikuláš Lipták – aj tento jeho
životný príbeh sa udial, a stále sa deje,
skrze modlitby.
V pondelok 18. novembra mali členovia nášho MoS druhé neformálne
stretnutie s krátkou duchovne zameranou časťou, po ktorej nasledoval príjemný čas v spoločných rozhovoroch pri
malom občerstvení.
Po skončení večerných služieb Božích na Závierku občianskeho roka
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najú pravidelne vždy vo štvrtok o 16:15
h kontinuálne celý rok aj cez prázdniny.
V tomto spoločenstve, zameranom najmä na modlitby, sa tešíme zo vzájomných
stretnutí pri Božom slove, piesňach a najmä modlitbách. Príkladom nám je stretávanie sa prvých kresťanov a ich život viery.
Pozývame aj ďalších bratov a sestry, lebo
sme otvorené spoločenstvo pre všetkých.
Aj v tomto roku pokračovali naše
viacročné bratsko-sesterské kontakty
s popradskou nadkonfesijnou Komunitou Chemin Neuf a jej členov sme niekoľkokrát privítali na našich modlitebných stretnutiach.
Riadnych/platiacich členov ku koncu roka 2019 sme mali 19 (+ 1 oproti
r. 2018) a 4 (- 1 oproti r. 2018) členov
sympatizantov, odoberajúcich len časopis MoSt. Na stretnutia prichádza 10
až 15 členov. Tešíme sa zo spoločenstva
s naším Pánom i medzi sebou navzájom. Témy stretnutí sú podľa štvrťročníka ‚MoSt‘ s úvahami nad Božím slovom
a námetmi na modlitby. Brožúra Tesnou
bránou 2019 – čítanie na každý deň nám
pomáhala i v súkromí sústreďovať sa na
Božie slovo.
Pri vedení stretnutí sa striedali viacerí členovia nášho MoS, za čo im patrí
veľká vďaka. Ale najmä vďačíme Pánu
Bohu, že členovia našej skupiny vyspeli
tak, že, s pomocou Ducha Svätého, môžu
viesť spoločné stretnutia, aby nemusela
byť prerušená týždenná kontinuita.
Naši členovia radi a ochotne spolupracovali s vedením CZ, redakčnou
radou Zborového listu popradských evanjelikov a ďalšími zložkami CZ, najmä so
spevokolom, spoločenstvom evanjelických žien, zborovou diakoniou, pri príprave nedeľných zborových odpoludní

a pri ďalších cirkevno-zborových aktivitách a príležitostiach.
Štvrťročne sme robili aj finančné
zbierky, aby sme na záver roka mohli
poskytnúť milodary. Spoločne sme odsúhlasili finančné dary takto: 110 Eur
pre brata farára Findru pri jeho 50-tke,
50 Eur pre rodinu brata Jána Zajdena
a 50 Eur pre mladého paralympionika brata Denisa Ivana – to sú milodary blížnym v našom zbore; 30 Eur pre
Stredisko Evanjelickej diakonie Dom na
pol ceste Veľký Slavkov a po 10 Eur pre:
MoS ECAV, Bratislava; Evanjelizačné
stredisko, Bratislava; Misiu na Níle, Bratislava. Pri Poďakovaní za úrodu sme vyzbierali a odovzdali 70 Eur ako milodar
MoS pre CZ. Spolu sme teda darovali
finančné dary v sume 340 Eur.
Vo štvrtok 30. januára o 14.00 h sa
v zborovej miestnosti začala nová aktivita – príležitosť pre neformálne stretávanie
sa sestier i bratov cirkevného zboru v ‚kaviarni KaMoS‘ pri kávičke a rozhovoroch.
Nápad vznikol v zborovom modlitebnom
spoločenstve, preto je to KaMoS – teda
skratka slov Kaviareň MoS. Začali sme
radostným spevom piesne Chvála Tebe,
Bože náš a potom sme prosili nášho Pána
o požehnanie našich dobrých snáh na
upevnenie bratsko-sesterského spoločenstva členov zboru aj takýmto spôsobom.
Ďakujeme za dobré ohlasy i povzbudenia
pokračovať v tejto aktivite, ktorá sa bude
opakovať pravidelne posledný štvrtok
v mesiaci – KaMoS pozýva všetkých ľudí
dobrej vôle.
Poprad 31. január 2020
Spracovala: Mgr. Zuzana Valeková,
koordinátorka MoS a presbyterka CZ
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Modlitebné spoločenstvo
vo Vrbovom
18. februára 2020 sa konalo pravidelné
stretnutie členov Modlitebného spoločenstva (MoS) pri CZ ECAV Vrbové.
MoS sa v CZ ECAV Vrbové konalo v minulom roku 10-krát s priemernou účasťou 11 členov. Pri založení nás bolo 32,
no žiaľ mnohých si už povolal Pán. Členovia MoS si vzali k srdcu aj Modliteb-

nú výzvu pre ECAV na Slovensku, ktorá
je pravidelne publikovaná na stránkach
nášho EPST.
Po duchovnej časti sme pozdravili
členku MoS Ľudmilu Škodáčkovú pri
jej krásnom životnom jubileu 90. rokov. Sestra Škodáčková je členkou MoS
od založenia v roku 1994, keď do zboru prišiel zborový farár Miroslav Jäger.
Naša modlitebníčka a členka bola v zbore dlhoročnou presbyterkou, zaujímala
sa o dianie v zbore a bola nápomocná
po každej stránke. Koordinátorka MoS
Edita Jägrová a členovia prajú našej jubilantke do ďalších dní hojnosť Božieho
požehnania slovami proroka Jeremiáša: Uzdrav ma, Hospodine, a budem
uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený, lebo Ty si moja chvála (Jer
17,14).

Mgr. Miroslav Jäger, námestný farár na kaplánskom mieste
Bratislavského seniorátu.
foto: Ing. Magdaléna Kurucová
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Odkazy vedenia MoS
Milé sestry a bratia, viete, že koronavírus zastavil bežný život skoro na celom svete
a vážne ohrozuje zdravie a život obyvateľov. Preto sme v súčinnosti s nariadením
vlády a vedenia našej cirkvi boli nútení našu plánovanú marcovú konferenciu
MoS v Rožňave zrušiť, resp. preložiť. Modlíme sa za múdrosť. S veľkou pravdepodobnosťou budeme nútení spoji tohtoročnú konferenciu MOS s Herlianskym
duchovno relaxačným pobytom, ktorý je plánovaný v októbri. Všetky podrobnosti budú uverejnené v najbližšom čísle nášho časopisu. Modlime sa za celú túto
situáciu, nech sú naše srdcia otvorené pre Pánov hlas a pre ľudí okolo nás.
Stanislav Kocka

S pomocou Pánovou už vyše 30 rokov

našich osvedčených autorov, ktorých
poznáte aj z nášho MoSt-a. Objednať
si ho môžete v našej redakcii. Ročné
predplatné je 7,20€.

vydávame mesačník ECAV venovaný
záujmom evanjelizácie. Volá sa Cestou Svetla a viacerí ho iste poznáte.
Má 12 strán aj s obálkou a je plný
výborných duchovných článkov od

Prihlášky,

zmeny adries, či odhlásenia tých, ktorí už nie sú členmi,
hláste Ľuboslavovi Beňovi – hospodárovi MoS ECAV najlepšie mailom
(ecav@rankovce.sk), prípadne poštou na Cirkevný zbor ECAV, 044 45
Rankovce.

Príspevky

(vo výške 7,- € na člena 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 hromadných platieb treba poslať menoslov platiteľov Ľuboslavovi Beňovi.
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