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Je s e ň  2 018
Slová úvodníka zborového časopisu píšem v Izraeli, v krajine 

zázrakov. Pre Židov sa teraz píše rok 5779 a v krajine slávia sviatok 
Stánkov. Je to tu naozaj cítiť. Izraelská krajina je fascinujúcim 
miestom.

Počas týchto dní som si okrem iného uvedomil jednu veľmi 
dôležitú vec. Izrael je krajina, ktorá sa snaží maximálne využiť každý 
kúsok zeme. Do jej geografického územia nepatria iba úrodné oblasti 
v okolí Galilei, ale aj rozsiahle púšte. A práve v týchto oblastiach sa 
ľudia snažia o potrebnú kultiváciu prírody.

Na našich cestách  púšťou sme videli obrovské množstvo 
fóliovníkov a skleníkov, kde sa snažia dopestovať rozličné plodiny, 
pre ktoré vymysleli originálne zavlažovacie systémy. A Pán Boh ich 
tak žehná, že dopestujú nielen pre svoju potrebu, ale aj na vývoz. 
Úroda je dokonca viackrát do roka. Tým, že je krajina suchá, vážia 
si každú zeleň. V Ejlate bol napríklad malý palmový park, kde mal 
každý strom svoje vlastné číslo a každý priestor slúžil na nejaký 
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účel. Pri tom všetkom som si uvedomoval akú krásnu krajinu máme 
my na Slovensku. Kiežby sa nám darilo oveľa citlivejšie využiť jej 
potenciál. Kiežby sme k nej pristupovali tak, ako Izraelci ku svojej. 
Pri stromoch v Ejlate som si spomenul na slovenské lesy, na to, ako 
ich “úspešne” ničíme a zbavujeme sa bohatstva prírodných zdrojov. 
Uvedomil som si však ešte jednu vec: treba vždy začať s tým, čo 
máme.

Ľudia sa niekedy vyhovárajú: „Nebudem to robiť, lebo nemám 
k dispozícii všetko, čo je potrebné.“ V Izraeli aj s tým málom čo majú, 
dokážu úspešne a požehnane pracovať. Jednoducho pracuj s láskou 
a naplno s tým, čo máš a Pán Boh požehná výsledky. Otvorí nové 
dvere a nové príležitosti. Rozšíri sa pole pôsobnosti.

Traduje sa výrok Františka z Asissi, ktorý vraj povedal: „Začni s tým 
čo je potrebné, potom urobíš to, čo je nutné a náhle robíš to, čo je nemožné.“ 
Jednoducho začni. Pre mnohých z nás býva niekedy najťažšia vec 
začať. Niekedy si dokonca neuvedomujeme, čo môžeme urobiť s 
tým, čo máme.

Každý z nás dostal rôzne talenty. Zadanie pre nás je rozvíjať to, čo 
sme dostali na Božiu slávu. V podobenstve o hrivnách povedal Pán 
Ježiš nasledujúce slová: „Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si 
bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána!” (Mt 
25,23). Pán si cení ľudí, ktorí sa nevzdávajú s tým, čo majú, a práve 
naopak, posúvajú sa v živote. Teší sa, keď to, čo máme rozvíjame. Pán 
od nás očakáva, aby sme aj v nastávajúcom období naplno využívali 
všetky dary, ktoré nám dal. Kdekoľvek budeme či v škole, v rodine, v 
práci alebo v službe Pánovi. On sa jedného dňa vráti a bude účtovať, 
pýtať sa, čo sme urobili s tým, čo nám bolo zverené.

Nepremárnime, čo sme dostali. Pre mňa je príbeh tak malej a 
pritom tak úspešnej krajiny, akou je Izrael, veľkým povzbudením a 
inšpiráciou.

Marián Kaňuch
zborový farár
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Výl e t  d o  P r a h y
Na trojdňový výlet do Prahy sa v dňoch 14.-16. septembra vybralo 

z nášho cirkevného zboru 19 ľudí patriacich do vekovej skupiny 25+ a 
niektorí z nich dokonca aj s rodinnými príslušníkmi. Našim plánom 
bolo spoznať v metropole susednej Českej republiky miesta spojené 
s pôsobením majstra Jána Husa.

Po ceste ranným vlakom nás Praha privítala príjemným počasím 
a po ubytovaní a občerstvení viedli naše kroky do historickej budovy 
Karolína Karlovej univerzity. Tu začal Ján Hus ako 16-ročný študovať. 
V roku 1398 získal na univerzite titul magistra, v roku 1401 bol zvolený 
za dekana artistickej fakulty a v roku 1409 sa stal dokonca rektorom 
Karlovej univerzity. Naše putovanie pokračovalo prehliadkou 
Staromestského námestia a Týnskeho chrámu, ktorý sa v husitských 
dobách stal jedným z popredných kostolov strany Podobojí („pod 
obojí“ alebo „pod oboma spôsobmi“ Išlo o prijímanie tela Kristovho 
v podobe chleba a krvi Kristovej v podobe vína pre všetkých veriacich. 
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V 14.storočí mohli krv Kristovu v podobe vína prijímať len duchovní. 
Obnovenie oboch spôsobov prijímania bol jedným z bodov štyroch 
artikúl pražských, spoločného programu husitov, pozn. red.). V strede 
Staromestského námestia je od r. 1915 pomník Jána Husa, ktorý bol 
postavený pri 500. výročí jeho úmrtia. „Betlémskou kapli“, kde Majster 
Hus kázal a Dom kazateľa, kde žil, sa nám nepodarilo prezrieť, 
nakoľko boli v čase našej návštevy nečakane zatvorené. Využili 
sme preto krásne počasie a cez Karlov most sme sa vydali spoznávať 
zákutia Malej Strany. Piatkový podvečer sme strávili v záhrade Kostola 
sv. Michala, v sídle slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru 
v Prahe. Veľmi milo nás tam privítal Matej Štrbka, člen nášho zboru, 
ktorý v Prahe momentálne študuje. Tu sa k nám pripojili aj sestra 
farárka a brat farár Kaňuchovci. Po spoločnej večeri si časť sestier, aj 
napriek únave, vyšliapala na vežu Staromestskej radnice, odkiaľ sa 
kochali krásnym výhľadom na nočnú Prahu. My ostatní sme sa prešli 
Židovskou štvrťou Josefov.

Sobotňajšiu prehliadku sme začali pri Obecnom dome. Ďalej sme 
pokračovali metrom, ktorým niektorí z nás išli po prvý krát. Naším 
cieľom bola baroková Vrtbovská  záhrada, jedna z najkrajších záhrad 
v Prahe, ktorá ponúka prekrásne výhľady na mesto. Pred obedom 
sme sa rozdelili na skupinky. Jedna pokračovala na Petřín, ďalšia 
na Hradčany, kde bolo možné vidieť slávnostnú výmenu stráží 
Pražského hradu, niektorí si pozreli výstavu 11 plátien Slovanskej 
epopeje od Alfonsa Muchu, ktoré sú po dlhom čase znovu vystavované 
v Prahe.

Večer nás čakalo predstavenie Verdiho opery Nabucco, ktorej dej 
je odvodený z biblického príbehu o zajatí Židov a odohráva sa v 
Babylone a v Jeruzaleme v 6. storočí pred n.l. 

V nedeľu sme navštívili služby Božie v Kostole sv. Michala, po 
ktorých sme si vypočuli aj spevácky zbor z Nórska. V popoludňajších 
hodinách sme odcestovali z Prahy a cestou domov sme premýšľali 
nad ďalším výletom...

Zuzana Ševčíková
Katarína Brtáňová
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M l á d e ž n í c k e  a k t i v i t y
Posledný augustový víkend sa niekoľko nás, mladých ľudí z nášho 

cirkevného zboru stretlo v Ploštíne (v Liptovskom Mikuláši), kde 
sme ako dorastový a mládežnícky tím plánovali akcie pre mladých 
na najbližší polrok.

Okrem plánovania a premýšľania sme však mali veľmi dobrý 
čas aj pri rôznych iných aktivitách, ktoré sme tam zažili. Napríklad 
spoločné varenie. Najskôr sa zdalo celkom náročné, predsa len, variť 
pre 16 ľudí a ešte k tomu na piecke, v ktorej sa podkuruje drevom, 
to dá zabrať... Ale nakoniec z toho bol celkom dobrý teambuilding, 
rozdeľovali sme si prácu a každý trochu priložil ruku k dielu. 
Spoločne sme aj opekali a viedli rozhovory pri ohni, až kým nás 
z neho neštípali oči.

Prvý večer prišli aj naši farárovci. Pán farár nám hovoril o tom, ako 
horieť ale nevyhorieť. Nestačí byť len zapálený pre prácu na Božom 
diele a dávať a dávať. Pre každého služobníka je dôležité vedieť sa aj 
zastaviť, odpočinúť si a najmä pravidelne prijímať, čerpať z Božieho 
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Slova. Spievali sme piesne, chvály nášmu Pánu Bohu a modlili sme 
sa za prichádzajúci školský rok.

Obe Američanky, ktoré sú momentálne u nás v zbore – Jennifer 
a Miriam boli na víkendovke s nami. Spoločné diskusie a zamyslenia 
sme sa preto snažili vždy prekladať do angličtiny, aby aj oni mohli 
byť súčasťou práce v našom tíme.

Myslím si, že sme spolu prežili veľmi príjemný čas. Všetko 
potrebné sme celkom rýchlo a efektívne naplánovali, takže nám 
viac času zostalo na spoločné rozhovory a utužovanie priateľstiev. Ja 
osobne som bola veľmi vďačná za tento čas príprav na ďalší polrok.

Veronika Ďurošková

A čo konkrétne dorastový a mládežnícky tím na najbližšie obdobie 
naplánoval? 

Vyberáme niektoré aktivity:
DORAST – každý piatok (okrem sviatkov a prázdnin) o 17:00 hod. 

v zborovke.
Stretnutia sú určené pre mladých od 12 rokov do ukončenia štúdia 

na základnej škole.
Od septembra sme začali sériou tém YouBe o našej identite, o viere 

a o slobode. Počas tohto roka sa budeme spolu učiť, ako študovať 
Bibliu a tiež sa pozrieme, ako to bolo na začiatku, keď Pán Boh stvoril 
tento svet.

Dorast je zároveň miesto, kde zažijeme veľa zábavy pri hrách 
a rozhovoroch, utužujeme priateľstvá a spoločne premýšľame nad 
odkazom Božieho Slova do našich životov.

Zodpovedný za stretnutia dorastu je Majo Lajda, pracovník pre 
prácu s dorastom a mládežou.

MLÁDEŽ – každú sobotu (okrem sviatkov a prázdnin) o 18:00 
hod. v zborovke.

Stretnutia sú určené pre stredoškolákov.
V tomto roku sa chceme viac venovať podobenstvám a hrdinom 

viery.
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Na mládeži sa snažíme pozerať na svet iným spôsobom. 
Premýšľame nad tým, kto je Pán Boh a aké miesto Mu chceme nechať 
vo svojich životoch.

Počas roka pripravujeme aj špeciálne stretnutia len pre dievčatá 
- Girls only a len pre chlapcov - B70. Taktiež pripravujeme aj prvú 
mládežnícku víkendovku.

Zodpovedný za stretnutia mládeže je Dušan Tichý, momentálne 
študent Žilinskej univerzity.

Ak patríš do niektorej vekovej skupiny, radi ťa na našich 
stretnutiach uvidíme. 

Nemaj obavy a jednoducho príď. 

Si vítaný!
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Choďt e t e d a ,  č i ňt e mi  u č e n í k mi vše t ky 
n á rody

Na prelome júla a augusta sa uskutočnil misijný výjazd dvanástich 
mladých ľudí zo Slovenska na Ukrajinu. Cieľom výpravy bola pomoc 
na misijnom tábore pre staršie deti a dorast. Skupinu tvorili mladí zo 
Žiliny, Martina, Lučenca, Bratislavy, Košíc a Ťumenu (Rusko).

Časť nášho tímu sa spoločne stretla v utorok 24. júla na železničnej 
stanici v Žiline. Cestu sme začali krátkym zamyslením nad slovami 
apoštola Pavla o pokoji a radosti (Rim 15,13) a modlitbou. Nasledovalo 
lúčenie a dlhé, celonočné cestovanie vlakom a autobusom do 
ukrajinského mesta Ľvov.

Do Ľvova sme prišli v stredu v skorých ranných hodinách, kde 
nás na stanici privítali zvyšní členovia tímu, ktorí prišli na Ukrajinu 
ešte pred nami. Celý nasledujúci deň sme strávili poznávaním 
historického jadra mesta Ľvov a pomaly sme si, ako členovia 
slovenského tímu, na seba zvykali.  Vo štvrtok nás čakal tréning, ktorý 
zabezpečila partnerská organizácia Epocha, ktorá je koordinátorom 
pre konverzačné, európske a športové misijné tábory. Počas tréningu 
sme sa stmelili ako tím a učili sa o možných dysfunkciách tímu a o tom, 
ako im predchádzať. Taktiež sme si priblížili ukrajinskú kultúru a 
mentalitu, aby sme vedeli lepšie spolupracovať s ukrajinským tímom 
počas tábora. Tréningu sa zúčastnili aj tímy mladých z Poľska a 
Českej republiky, ktorí šli slúžiť na podobné tábory v iných častiach 
Ukrajiny. Po tréningu nás čakala opäť celonočná cesta do Čerkás 
vlakom, tentokrát v typickom spacom vozni Platzkart (otvorený spací 
vozeň). Po príchode do Čerkás nás privítal Vitalij - bývalý neonacista, 
ktorý však spoznal Božiu lásku a dnes je pracovníkom s mládežou v 
miestnom cirkevnom zbore. Okrem organizácie tábora a stretnutí 
mládeže vedie skupiny chlapcov, ktorí sa stretávajú, študujú Bibliu 
a rastú vo vzťahu s Pánom Ježišom. Vitalij nás pozval k sebe domov, 
kde nám jeho rodina pripravila výdatné raňajky. Zvyšok dňa 
sme strávili v Čerkasoch a večer sme mali grilovačku, kde sme sa 
spoznali s ukrajinským tímom, s ktorým sme mali najbližší týždeň 
spolupracovať.
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Nasledujúce ráno sme vyrazili na miesto tábora, kde sme sa 
spolu s ukrajinskými vedúcimi venovali prípravám. Bolo treba 
skontrolovať, či máme všetko čo potrebujeme, nachystať aktivity a 
taktiež prispôsobiť areál našim potrebám. Nedeľa, deň D. Na tábor 
prišlo okolo 30 táborníkov plných očakávaní. Našou úlohou bolo 
nielen vypomáhať pri aktivitách tábora, ale aj nadväzovať priateľstvá 
a svojim životom svedčiť o Božej láske, ktorá je pre každého. Ako 
slovenský tím sme pre táborníkov zorganizovali aj rôzne  doobedňajšie 
workshopy: hudobný, tanečný, divadelný, angličtinu, kurz prežitia 
a mnoho iných. Tu sa opäť ukázalo, aké je vzácne, že nás Pán Boh 
stvoril každého inak, že máme každý iné dary a zručnosti, ktorými 
môžeme slúžiť. Poobede sme súťažili v celotáborovej hre a mali sme 
rôzne druhy športov. Medzi naj aktivity patril vodný deň, kedy sa 
vodou napustilo viac ako 2000 balónov a na ihrisku vznikla “bojová 
zóna.” Vedľa ihriska sme sa na podomácky vyrobenej šmýkačke 
kĺzali po vode a pre odvážlivcov, ktorí sa neboja zašpiniť, boli rytierske 
zápasy v blate. Pri týchto športoch sme sa mohli naplno vyblázniť. 
Počas večera sme mali večerné programy, kde okrem vyhodnotenia  
táborového dňa a hier zaznievali aj svedectvá a zamyslenie. Po 
večernom programe nasledovali diskusie v tímoch, kde sa táborníci 
zamýšľali nad tým, čo počuli na večernej téme. Tak ako obdobné 
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tábory u nás na Slovensku (KECY alebo FUSION), ale aj v celej 
strednej a východnej Európe, sa toto leto tábor niesol v téme “Reign 
Forever” čiže „vládnuci navždy“. Počas celého týždňa sme si  v rámci 
večerných programov hovorili o kráľovi Dávidovi. Preberali sme 
jeho príbeh, ako sa stal kráľom, jeho boj proti Goliášovi, ale aj jeho  
hriech s Batšebou. Napokon sme  sa sústredili na väčšie kráľovstvo 
ako bolo to Dávidove. Hovorili sme o Božom kráľovstve, kde kraľuje 
naveky Pán Ježiš. Takýmto spôsobom sme mohli priblížiť evanjelium 
- radostnú zvesť mladým v jazyku a forme, ktorá je im blízka. Sedem 
dní tábora ubehlo ani sme nevedeli ako. V sobotu ráno sme naložili  
autobus batožinou a nasledovala cesta späť do Čerkás. U Vitalijho 
sme mali večer grilovačku, kde sme si oddýchli a nabrali nové sily.

V nedeľu ráno sme samozrejme išli aj na bohoslužby. V cirkevnom 
zbore vládla rodinná a uvoľnená atmosféra. Počas bohoslužieb sme 
ako slovenský tím zaspievali mládežnícku pieseň “Náš Boh je väčší“ 
a pridalo sa k nám aj zhromaždenie, ktoré spievalo túto pieseň po 
ukrajinsky. Kázňový text bol o ovocí Ducha Svätého a ako milé 
prekvapenie sa ho kazateľ pokúsil prečítať aj po slovensky. Po konci 
bohoslužieb bol spoločný čas na kávičku a rozhovory. Poobede sme 
mali ešte posledné stretnutie s táborníkmi počas “afterparty” v parku. 
Boli to posledné rozhovory, posledné hry, objatia a rozlúčka s našimi 
ukrajinskými kamarátmi. Čakala nás posledná cesta Platzkartom 
do Ľvova, kde sme mali záverečné vyhodnotenie tábora a čas na 
premýšľanie o zlepšeniach do budúcich rokov. Zašli sme ešte do 
mesta kúpiť pár suvenírov pre rodinu a posledný večer sme strávili 
na spoločnej večeri v originálnej reštaurácii. Z tohto výletu sme sa 
vrátili povzbudení a posilnení tým, ako Pán Boh koná vo svojej cirkvi 
po celom svete.

Veríme, že aj takto sme mohli naplniť príkaz Pána Ježiša, ktorý 
poslal svojich učeníkov do Jeruzalema, Samárie a všetkých končín 
zeme, tým, že sme svedkami nielen doma v rodinách, ale aj v iných 
krajinách.

Matej Štrbka
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By ť  sú č a s ť ou  vä č ši e ho  p r í be hu I I .
V predchádzajúcom čísle ZAčítaj sa sme vás informovali o plánoch 

najmladšieho člena zborového presbyterstva, presbytera za vnútornú 
misiu (dorast a mládež), Adama Rajčana, zúčastniť sa misijnej stáže 
s organizáciou Josiah Venture. O tom, či sa mu tento plán podarilo 
zrealizovať, nájdete napísané viac v nasledujúcich riadkoch.

Josiah Venture (ďalej JV) je misijná organizácia, ktorej poslaním 
je zdieľať evanjelium najmä v strednej a východnej Európe a 
vychovávať mladých služobníkov podľa príkladu služby Ježiša 
Krista a jeho učeníkov. JV pomáha jednotlivým zborom po celej 
Európe a v spolupráci s Tréningovým centrom Kompas aj na 
Slovensku. Spoločne organizujú misijné tábory rôzneho zamerania, 
napríklad anglické tábory KECY. Tieto tábory slúžia na nadviazanie 
priateľských vzťahov konkrétneho cirkevného zboru s teenagermi a 
zároveň podávajú evanjelium v zrozumiteľnej forme.

Počas leta som bol súčasťou tzv. Európskeho mediálneho tímu, 
ktorého úlohou bolo zachytávať Božie konanie, zdieľať príbehy 
a mobilizovať tak kresťanov v európskych krajinách, Spojených 
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štátoch či Veľkej Británii. Zúčastnil som sa mediálnej konferencie a 
táborov v Lotyšsku, Estónsku a v Poľsku. Spolu s mediálnym tímom 
sme nafotili tisíce fotiek, desiatky hodín sme venovali ich následným 
úpravám, strihaniu videí a iného materiálu a spracovali sme 23 
interview. Videli sme zmenené životy a to bol určite len zlomok toho, 
čo Pán Boh konal v skutočnosti.

Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich 
cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň. (Žalm 
91, 11-12)

Môj prvý tábor bol tábor v lotyšskom meste Ogre. Veľmi 
pripomínal náš KECY tábor. Lotyši sú milí, priateľskí, disciplinovaní 
a primerane pokorní. Je to taká sympatická kultúra. Na tábore bola 
silná prevaha dievčat a veľmi nízky vekový priemer. Aj keď väčšina 
ľudí vedela po anglicky veľmi obstojne, pár dní nám trvalo, kým 
sme sa skamarátili a postupne sa dostali aj do hlbších rozhovorov. 
Podarilo sa mi skamarátiť s partiou mladých chalanov a ku koncu 
tábora som mal možnosť povedať im, ako som ja spoznal Pána Boha 
a pýtať sa, ako tomu rozumejú oni.

Tábor v Estónsku bol úplne iný ako tábory, ktoré som doteraz 
zažil. Išlo o športový, futbalový tábor “Edge” a účastníci boli čisto 
chlapci. Tábor bol veľmi jednoduchý: ráno krátky program so 
svedectvom, doobeda tréning, potom voľno a opäť tréning. Po večeri 
krátky večerný program so zamyslením. Voľný čas sme trávili zasa 
len hraním futbalu alebo naberaním síl na ďalší tréning. Vo svojej 
jednoduchosti sa na tábore stále diali úžasné veci. Čisto chlapčenská 
skupina má svoju špecifickú dynamiku a bolo vidno, že miestni vedúci 
s tým vedia veľmi dobre pracovať. Podobne ako aj v iných krajinách 
mnoho chlapcov nemá otcov alebo pochádza z nefunkčných rodín a 
často im chýbajú mužské vzory. Preto je služba zameraná cielene na 
chlapcov veľmi dôležitá.

Našu táborovú šnúru zakončil hudobný tábor “Fusion” v Poľsku 
kúsok za hranicami. Na tábore sa účastníci stávajú súčasťou 
speváckeho zboru, spoločne nacvičujú moderné piesne, hrajú 
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v kapele, tancujú a tvoria. Celé prípravy 
vyvrcholia záverečným koncertom alebo 
koncertmi, kde všetci spievajú a zároveň sa 
po každej piesni striedajú pri nástrojoch. 
Aj keď je tábor o hudbe, účastníci nemusia 
byť hudobníci a nemusia ovládať hru na 
hudobný nástroj. Hrať alebo spievať sa môžu 
naučiť počas workshopov, čím sa zároveň 
pripravujú na záverečný koncert. Podobne 
ako na ostatných táboroch aj tu sme mohli 
vidieť premenené životy mladých ľudí, ktorí 
spoznávali Pána Ježiša. Priamo na tábore urobili verejné rozhodnutie 
nasledovať Ho hneď traja študenti!

Mnoho študentov počulo počas leta evanjelium v zrozumiteľnej 
forme po prvýkrát vo svojom živote. Podobne ako ostatní aj ja som 
mal možnosť zdieľať evanjelium s viacerými chalanmi. Pán Boh 
dokáže konať úžasné veci, stačí Mu byť verný a dostupný a On sa 
postará.

Práca mediálneho tímu, ktorého som bol súčasťou, bude pomáhať 
mnohým ľuďom počas celého roka v ich službe. Aj nám sa podarilo 
vytvoriť zopár vzácnych priateľstiev, zdieľať svoju skúsenosť s 
Pánom Bohom a vysvetľovať evanjelium mnohým mladým ľuďom. 
Viacerým sme pomohli urobiť prvé kroky vo vzťahu s Ježišom. Teraz 
je už na lokálnych zboroch, aby ich povzbudzovali vo viere a naďalej 
im pomáhali rásť.

Veľmi pekne ďakujem za vašu modlitebnú aj finančnú podporu. 
Ďakujem, že ste sa tým spolu so mnou rozhodli stať súčasťou Božieho 
konania počas leta.

Adam Rajčan

Podrobné informácie o Adamovej službe počas leta 
nájdete na internete.

https://mailchi.mp/c90540451e4b/spravy-z-misie



︶  15 ︵ -ZAč í t a j  s a

Rodinný tábor Evanjel icke j m ate rske j školy
Veríte na zázraky? My v našej materskej škole áno. Malý zázrak 

sme zažili aj počas tohto leta, keď sme sa spolu s niekoľkými 
rodinami stretli v Liptovskom Trnovci na Rodinnom tábore EMŠ. 
Neveľká skupina štyridsiatich odvážlivcov rôzneho veku, rôznych 
charakterov, pováh... A predsa sme vytvorili spoločenstvo, v ktorom 
sme sa cítili príjemne. Atmosféra zaváňala domovom a bolo 
nám spolu dobre, či už išlo o spoločné ranné práce v kuchyni pri 
príprave raňajok alebo o spoločné výlety, hry, grilovanie či večerné 
rozhovory. Spolu sme sa plavili po Liptovskej Mare, navštívili sme 
Stanišovskú jaskyňu v Liptovskom Jáne a niektorí odvážlivci sa 
okúpali aj v Jánskom termálnom prameni. Popoludnia sme trávili 
pri spoločných hrách a programe pre deti i dospelých. Tu sme 
rozprávali o niektorých zázrakoch, ktoré vykonal Pán Ježiš, ako 
napr. premenenie vody na víno, či zmena v Zacheovom srdci, ktorá 
sa udiala po stretnutí s Pánom Ježišom. Tým najväčším zázrakom 
však bola skutočnosť, že sme mohli prežívať veľkú milosť, ktorú nám 
Pán Boh daroval v našej malej- veľkej „škôlkarskej rodine“. Za dobré 
vzťahy, vzájomnú podporu a pomoc sme Mu veľmi vďační.

Hoci je len september, plánovanie Rodinného tábora EMŠ 2019 je 
v plnom prúde. Aj keď je do júla ešte ďaleko, tešíme sa na spoločne 
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10 0 rok o v š t á t n os t i
Tohtoročný október je v znamení osláv stého výročia vzniku Čes-

ko-Slovenskej republiky, dokonca 30. októbra bol vyhlásený aj mi-
moriadny štátny sviatok. Ide teda o veľmi významný deň pre našu 
republiku a pre náš národ.

Vznikom Česko-Slovenska slovenský národ naplnil stáročnú 
túžbu veľkého počtu národne uvedomelých a vzdelaných Slová-
kov po sebaurčení, po tom, aby náš národ vyšiel z temnoty dejín, do 
ktorej sa vplyvom rôznych mocenských, spoločenských a nábožen-
ských prúdov dostal v 19. storočí, a z ktorej sa napriek často heroickej 
a vyčerpávajúcej snahe mnohých najlepších synov národa nemohol 
vymaniť dlhé stáročia predtým. Počas tohto obdobia bola Slovákom 
upieraná možnosť rozvíjať sa slobodne a všestranne vo vlastnom 
jazyku a dlhodobo boli vystavení silnému tlaku odnárodňovania, 
hlavne silnej maďarizácii.

Po tom, čo minister zahraničných vecí Rakúsko-Uhorska Július 
Andráši 28.10.1918 adresoval prezidentovi USA Woodrowovi Wilso-
novi nótu o tom, že prijíma podmienky rokovania o mieri, vyhlásil 
fakticky kapituláciu. V Prahe vznikajú demonštrácie na podporu 
vzniku republiky, ktorú aj 28.10.1918 vyhlásili.

V Martine sa 29. októbra 1918 stretávajú v budove banky TATRA 
národovci z celého Slovenska, aby po jednaniach prijali Deklaráciu 
slovenského národa (známu aj ako Martinskú deklaráciu, pozn.) ako 
štátoprávny akt, ktorou oficiálne zrušili zväzok s Uhorskom. Tento 
dokument sa stal jedným zo základných dokumentov zrodu Čes-
ko-Slovenského štátu.

Z obavy, ako sa budú veci vyvíjať, sa do prezenčnej listiny niektorí 
účastníci ani oficiálne nezaregistrovali. Situácia bola napätá a ne-
prehľadná – uhorské úrady povolali do Martina 15. honvédsky pluk 
z Levíc, aby mali udalosti pod kontrolou. O dianí v Prahe nemali 
účastníci zhromaždenia informácie. O to viac majú obdiv signatári 

strávené chvíle na tábore aj s novými rodinami, ktoré prejavili záujem. 
Uvedomujeme si veľkú hodnotu našich vzťahov, ako je napísané:

„ Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú.“ (Žalm 133,1)

kolektív EMŠ
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tejto deklarácie, títo rozhodní a verní mužovia národa, ktorí sa v prí-
pade neúspechu vystavovali politickým perzekúciám.

Túto historickú 
chvíľu a signatá-
rov deklarácie za-
chytáva priložená 
fotografia. Mladý 
muž, prvý v hor-
nom rade vľavo, je 
vtedajší vrútocký 
evanjelický kap-
lán Fedor Fridrich 
Ruppeldt, neskor-
ší žilinský farár 
a biskup. Dejiny svedčia o tom, že to bol človek, ktorý vždy vedel 
nebojácne zaujať stanovisko, ktoré následne história potvrdila ako 
správne, a to napriek tomu, že mu to v živote prinieslo veľa príkoria. 
Tak tomu bolo ale aj pred 100 rokmi v Martine...

A tak, keď budeme sláviť tento významný deň prijatia Martinskej 
deklarácie 30.10.2018, spomeňme si s láskou aj na tohto vzácneho 
muža a vo voľnej chvíli môžeme si zalistovať v knihe „Fedor Ruppeldt 
– Život a dielo“, kde sa dozvieme, aký veľký národovec a človek to bol. 
Prípadne môžeme priniesť na hrob kytičku kvetov z vďaky za to, čo 
urobil pre náš národ, našu cirkev a zvlášť pre náš cirkevný zbor.

Katarína Záskalická

Z knihy „Fedor Ruppeldt – Život a dielo“ vyberáme aj nasledujúci 
krátky úryvok:

Branislav Zacharides: Fedor Ruppeldt a Vrútky
“Keď sa v jednu „ upršanú“ novembrovú nedeľu v roku 1914 vracal domov 

do Vrútok z Príboviec, kde bol odbavovať služby Božie, dovolil si „zapýtať„ 
cestovný lístok v slovenčine. Po konflikte s predavačom cestovných lístkov 
a následne aj s prednostom stanice mu síce nakoniec cestovný lístok predali, 
ale táto záležitosť sa postupne dostala až na úroveň ministra vnútra, 
ktorý požadoval od biskupa voči Ruppeldtovi disciplinárne konanie. Jeho 
výsledkom bolo úradné pokarhanie, že neprejavil dostatočnú a povinnú 
úctu k vládnej maďarskej reči.“
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Z  hi s t ó r i e  n á šho  z bo r u
V tomto jubilejnom „osmičkovom“ roku prinášame časť správy o našom 

cirkevnom zbore z roku 1928. Vtedajší farár Fedor Ruppeldt veľmi citlivo 
vnímal dianie nielen v cirkevnom zbore, ale aj v spoločnosti. Začítajme sa 
spoločne do udalostí úzko spätých s dejinami nášho slovenského národa, 
ktoré odhaľujú aj dianie a zmeny v evanjelickej cirkvi.

Zpráva o žilinskom evanjelickom sbore v jubilejnom roku 1928,
ktorú prečítal na výročitom konvente sboru dňa 14. apríla 1929 

Fedor Ruppeldt, ev. farár.
„Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo na věky milosrdenství 

Jeho!“

S týmto slávospevom Žalmistovým sme slávili minulého roku 
desiate výročie osvobodenia národa nášho a založenia našej Republiky 
Československej. Keď sa tešíme zemskej politickej svobode, zraky 
naše vždy majú byť obrátené k nebesiam „odkiaľ i Spasiteľa očakávame, 
Pána Ježiša Krista“, aby Jeho mocou naše tuzemské živobytie bolo 
ako „obcovanie v nebesiach“ (Filipským 3,20), hľadajúc predovšetkým 
„kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť“ (Matúš 6,33). To máme hľadať 
a tak máme pracovať za pokoj a pokrok, blaho a spokojnosť 
i v zemskej vlasti, do ktorej nás Boh postavil a v ktorej nás priviedol 
k svobode.

Práve vo všetkých tých veľkých svetohistorických premenách 
národov a štátov poznávame, aký nesmierny význam má svätý 
a spravodlivý zákon Boží, že jedine na ňom sa môže zakladať 
i spravodlivosť a stálosť zemských ustanovizní, krajín, národov, 
štátov. Božie Slovo je to, ktoré privoláva jednotlivcovi: „Jazdi zdarne 
na slove pravdy a pokory, spravedlivosti“ (Žalm 45,5) a Božie slovo učí: 
„Spravedlivosť vyvyšuje národ.“ (Príslovia 14,34). Všetky veky dokazujú 
pravdu toho. Dokazujú, že bez spravedlivosti krajiny sú slabé, 
že hriechy, ktoré páše krivda a pýcha, dôjdu trestu, že Hospodin 
ponižuje pyšných. Evanjelium učí, že pred Bohom má hodnotu 
každý národ a každý jednotlivec, „kto sa Boha bojí a činí spravedlivosť“ 
(Skutky 10,35). Preto i každý národ, ktorý chce v spravedlivosti žiť, 
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má právo na svoj vlastný národný život a svobodu a krivda nemôže 
panovať na veky. I podľa veľkého básnika Hviezdoslava: „Niet krivdy 
tej, juž Boh by netrestal...“

Tieto pravdy sa dokázali i vo veľkom Božom súde, ktorý sa prejavil 
výsledkom Svetovej vojny, keď povstal náš štát a prišla nová svoboda 
i pre náš slovenský národ v bratskom spojení s národom českým. My, 
ako kresťania, vidíme v tom dielo vôle Božej, ktorá nám dala slávnu 
svobodu, ale i volá nás k tomu, aby tá svoboda nebola zásterou 
neprávosti, ale aby sa stávala slávnou svobodou synov Božích 
(1.Petrov 2,16).

Tak si pripomíname i veľkú premenu, ktorá sa v novom štátnom 
zriadení stala i s našou evanjelickou cirkvou. Teraz je desať rokov, 
čo naša cirkev začala sa zriaďovať znovu ako osobitná Evanjelická a. 
v. cirkev na Slovensku, v tých prvých búrlivých časoch priechodne 
podľa štátneho nariadenia, neskoršie, po synode v r. 1921, podľa 
svojej samosprávnej ústavy. V mnohom cítila a cíti naša cirkev 
ťažkosti povojnové, neústupnosť rozličných proticirkevných smerov, 
biedy hmotné, v mnohom vidíme, že „ten starý nepriateľ“ tiež 
nespí. Preto všetci verní kresťania-evanjelici musíme stále na stráži 
byť, bdieť a modliť sa, pevne a verne držať drahé Evanjelium, čistú 
vieru, heslo pokánia, túžbu za potešením milosti Božej, svobodu 
svedomia, a stálu snahu za dokonalosťou, treba nám Slovom Božím 
osvecovať a posvecovať mysle a srdcia, vždy kráčajúc v šľapajach 
Pána Jezukrista.

I v cirkvi máme byť v mnohom povďační za novú svobodu 
a ďakovať Bohu za ňu. Svobodne zneje naša reč, ako dar Ducha 
k duchovnému vzdelávaniu, desiatky tisícov slovenských detí učia 
sa vo svojej sladkej materinskej reči až po najvyššie školy a pri tom 
i neslovenskí bratia naši vo viere úplne svobodne a voľne sa vzdelávajú 
svojim spôsobom. I v tomto skromnom našom chráme, tu v strede 
Slovenska, v troch rečiach sa konajú Služby Božie (v slovenskej, 
nemeckej a maďarskej – pozn. red.). My slovenskí evanjelici všade vo 
svete môžeme sa predstaviť ako slovenskí. Svoboda politická prináša 
krásny rozkvet i na poli vedeckej a umeleckej práce v každom smere.
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Ale nový stav, rôzne povojnové premeny, živší styk so svetom, 
všelijaké biedy a neresti národa nášho vyžadujú i rozličné premeny 
v práci našej cirkvi a v jej spôsoboch. Museli sme sa spriateliť 
s tým, že naše evanjelické stredné školy museli sme celkom oddať 
štátu, a na naše ľudové školstvo čaká, možno, ten istý osud. K práci 
vzdelávania národa i po najodľahlejších dedinách pribudli mnohé 
nové spôsoby: knihy, noviny, spolky, organizácie, cestovanie atď. 
V novej svobode rozvíril sa nový, až prílišne hlučný politický ruch. 
Boj o chlieb, stavovské rozdiely a záujmy, rozličné myšlienkové 
prúdy vyvolávajú ostré triedenie, protivy a rozbroje. Cirkev, ako 
ustanovizeň Božia, a práve naša, na čistom Evanjeliu založená cirkev 
evanjelická, stojí uprostred týchto zjavov iste pevne ako na skale, 
ktorá je Ježiš Kristus, ale má mocne zasahovať do vývinu a víru sveta 
tohto, vychovávať duše ľudské, aby sa stávali kvasom sveta. Preto 
cirkev naša musí bedlive pozorovať vývin doby, má hľadať nové 
spôsoby práce, ako sa priblížiť k mládeži, k biednym, trpiacim, ako 
dokazovať potrebu Evanjelia pre svet pri všetkej jeho vzdelanosti, 
ako pracovať za svetový pokoj a bratstvo národov, za ozdravenie 
ľudskej spoločnosti. Cirkev evanjelická, ktorá sa rada s chlúbou 
menuje cirkvou Slovo Božie kážucou, musí omnoho viac pracovať 
i osobným vplývaním, príkladom svojich údov, výchovou mládeže, 
sociálnou prácou, verejnou činnosťou. Cirkev má Slovo Božie viac 
vynášať na ulicu a vnášať ho do verejného života. Rozličné hriechy, 
špatné zjavy sobeckosti, náruživosti, ktoré tak opanúvajú náš verejný 
život, ukazujú, že mnohí sú tí malomocní, hluchí, kulhaví, hriešnici 
v palácoch i na cestách a medzi plotmi, ktorí všetci majú byť privedení 
k hodu milosti Božej, k pokániu a znovuzrodeniu.

Čím rozličnejšie úlohy a povinnosti, práce a spôsoby, tým vernejšie 
stojme na večnom základe: „Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ 
(Židom 13,8)

spracovala
Zuzana Šimková
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Boh O t e c
Pri budovaní vzťahu s druhým človekom je potrebné spoznávať sa 

navzájom a komunikovať spolu. Vo vzťahu s Bohom je to rovnaké. 
Vždy som si myslel, že Boha Otca z Božej Trojice poznám najlepšie. 
On je Stvoriteľ, Otec, ktorý sa o nás stará. Pri osobe Ježiša je to trošku 
zložitejšie. Ak chcem žiť tak, ako žil On, potom musím veľa študovať 
o tom, čo a ako robil, keď bol na zemi. Duch Svätý bol pre mňa 
najtajomnejšou postavou z Božej Trojice. Nevidíme Ho, ťažko si Ho 
vieme predstaviť. Žije v nás a zároveň pôsobí v cirkvi. Pri bližšom 
skúmaní som však zistil, že práve osoba Otca je pre mňa najmenej 
pochopiteľná.

Celé Božie Slovo, celá misia Ježiša Krista vedie k Bohu Otcovi. 
Známe verše, v ktorých Ježiš o sebe hovorí: „Ja som cesta i pravda i 
život“ pokračujú slovami: „nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze 
mňa“ (Jn 14,6). On je cestou k Otcovi, On nám zjavil pravdu o Otcovi a 
vďaka Ježišovi môžeme mať život s Otcom. „Boha nikto nikdy nevidel; 
jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten Ho známym učinil“ 
(Jn 1,18). Problém v mojom vzťahu s Bohom Otcom nebol preto, že 
by som nepoznal tieto verše, ale v tom, že som Mu nedal dostatočný 
priestor vo svojom živote. Ja sám som sa dával skôr do role sluhu, než 
do role syna.

To, ako vnímame Boha Otca vychádza aj 
z toho aký máme, alebo aký sme mali vzťah 
so svojim pozemským otcom. Každý z nás 
má vo svojom živote „odtlačok“, zanechaný 
po svojom otcovi. Či už človek v živote mal 
otca, ktorý bol starostlivý, alebo sa o nás 
nezaujímal, alebo v našom živote chýbal 
úplne, ovplyvňuje to náš vzťah k nášmu 
Nebeskému Otcovi. Spoznal som, že ani ten 
najlepší pozemský otec nám nedokáže dať 
to, čo ten Nebeský. A ja, aj napriek tomu, 
že mám úžasného otca, ktorý ma má rád, 
musím objavovať, kým je pre mňa môj Boh.
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Kniha od Davea Pattyho „Boh Otec“ hovorí presne o tom, ako 
vyliečiť rany, ako zaceliť prázdne miesta a vyplniť vákuum, ktoré si 
v živote nesieme. Ak začnete čítať túto knihu, tak sa pripravte na to, 
že vás bude viesť do analýzy vašej minulosti, do zmeny prítomnosti, 
aby ste mohli v budúcnosti zažiť Boha Otca tak, ako nám ho aj Pán 
Ježiš prišiel ukázať.

Marián Lajda

Knihu „Bůh Otec – Cesta k Božímu srdci“ vydalo vydavateľstvo 
Návrat domů v r. 2017. Napísaná je v českom jazyku. Nájdete ju na 
mieste predaja kníh vo vestibule kostola za cenu 11,80 EUR/ks.

M i l é  d e t i ,
dnes by som sa s vami chcela podeliť s vedomosťami o ročnom 

období, ktoré nazývame „jeseň“. V našom zborovom časopise sme 
o jeseni už pred časom písali,  predsa len sa k tejto téme ale ešte na 
okamih vrátime.

Jeseň nastupuje po lete. Začína jesennou rovnodennosťou, kedy je 
deň rovnako dlhý ako noc (tento rok to bolo 23. septembra). Po tomto 
dni sa dni skracujú a noci predlžujú, preto je menej svetla a dokonca 
aj tepla – naša planéta Zem sa totiž odkláňa od Slnka. Náš láskavý 
Pán Boh to tak zariadil, aby si príroda, stromy, kvety a niektoré 
zvieratká cez zimu odpočinuli. Listy stromov sa zafarbia. Preto býva 
jeseň taká pestrá, hýriaca farbami. Neskôr listy zhnednú a odpadnú. 
Kvety odkvitnú. Sťahovavé vtáky odletia do teplých krajín a vrátia sa 
až na jar. Chrobáčiky, užitočné, aj tie menej užitočné, sa ukladajú na 
odpočinok. Staviame im hmyzie hotely, aby sa im dobre zimovalo. Aj 
niektoré zvieratká sa na zimu pripravujú tak, že sa dobre „vykŕmia“ 
a potom sa uložia na zimný spánok. U nás tak robia veľké zvieratá, 
akým je napríklad medveď, ale aj menšie zvieratká – svište alebo 
záhradný ježko.

Určite ste už videli obrázok, na ktorom má ježko na chrbte 
okrem pichliačov aj jabĺčko alebo hrušku. Neviem, či je to tak 
aj v skutočnosti. Málokto vie, že ježko má rád mäkké ovocie, ale 
nepohrdne ani spomínaným jabĺčkom alebo hruškou. Živí sa aj 
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„mäsitou“ potravou – dážďovkami, rôznymi chrobákmi húsenicami, 
ba aj väčším hmyzom. Je pomerne malý, ale svojimi pichliačmi sa vie 
dobre ochrániť. V jednej záhrade prežije aj niekoľko rokov.

Jeseň je aj pre ježkov obdobím kŕmenia sa. Mama malých ježkov 
musí dozerať na to, aby mali v potrave dosť tuku na celú zimu. Čím 
viac sa však zima blíži, tým viac ježkovia zívajú až napokon upadnú 
do hlbokého spánku. Zobudia sa až na jar.

Niekedy si myslím, že by som sa aj ja rada uložila na celú zimu 
k spánku. Ale Pán Boh nám v období jesene dal iné poslanie. Máme 
obrábať zem, byť hospodármi. Máme sa starať o to, čo nám bolo 
zverené. Vy, malí, napríklad o svoje hračky, knižky alebo spolu 
s rodičmi o rastlinky či kvietky na záhrade. Keď sa teraz naučíte 
byť dobrými hospodármi v malom, neskôr z vás isto budú dobrí 
hospodári väčších vecí. Byť dobrým hospodárom je veľké poslanie! 
Buďme preto Pánu Bohu vďační, že nás k tomu povoláva.

Anna Grandtnerová




