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Veľkonočné číslo zborového časopisu 
ZAčítaj sa nadväzuje na vzácnu 24-roč-
nú tradíciu a chce byť zároveň začiat-
kom nových vecí. Prináša tematické 
číslo, do spolupráce prizýva ďalších 
autorov a rozširuje obsah. K Úvodníku 
a správam o Aktuálnom dianí z nášho 
cirkevného zboru sa pripájajú rubriky 
Rozhovor a Pozdrav. Osobný rast vo 
viere môžeme budovať prostredníc-
tvom rubriky Vyučovanie a na vzťahy 
s blížnymi sa zameriavame v rubrike 
Prí(r)učka pre život. 

Naše ZAčítaj sa si oblieka aj nové šaty 
– pútavé grafické stvárnenie má tlače-
ná verzia časopisu aj jej online forma, 
ktorá naviac využíva praktické inter-
aktívne prvky a prepája tak časopis 
s webovou stránkou nášho cirkevného 
zboru, s blogom aj fotogalériou.  

Texty, ktoré dávame do vašich rúk, 
sú úprimným vyjadrením túžby po 
posilnení nášho „vnútorného človeka“, 
aby sme boli tými, ktorí prijali Cestu, 
Pravdu a Život, a preto sa každý deň 
nanovo rozhodujú byť tými, ktorí 
budujú!

Téma veľkonočného čísla – Víťazstvo bez meča – chce hľadieť na Ježišov príbeh, 
ktorý začína Otcovou vôľou poslať na svet jednorodeného Syna a končí sa krížom. 
Kríž ale neznamená koniec. Pán Ježiš bol vzkriesený a žije! A všetkým nám hovorí: 
Prijmi Cestu, ktorú som pre teba pripravil, prijmi Pravdu o tom, kto som a prijmi 
Život, ktorý ti dávam (Jn 14,4-6). 

ZAčíname!
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Veľkonočné číslo ZAčítaj sa hľadí na nový začiatok, ktorý prináša kríž a prepája ho 
s výzvou pre nás, kresťanov, začať (a vytrvať) v komunikácii bez „meča“ – roz-
hodovať sa pre komunikáciu, ktorá už nechce byť zraňujúca, urážlivá, ponižujúca, 
neúctivá alebo neláskavá. Rovnako ako už nechce byť kritická (na adresu vlády, 
pandemických nariadení, pretrvávajúcej izolácie, iných ľudí a pod.). Ale v nádeji 
siaha po modlitbe ako po účinnom riešení, ktoré lomí moc ťaživého negativizmu, 
hnevu a zúfalstva. 

Hovoriť „bez meča“ vlastného jazyka je iste veľká výzva, ale nie je nemožná! 
Premožení láskou, ktorá došla až na kríž ... poďme spoločne začať (myslieť –  
rozprávať – konať) inak.  

v mene redakčného tímu, s láskou

Hedwi Tkáčová <><
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Je možné žiť inak? Prinášať do tohto sveta lásku, odpustenie, či zmierenie? Ukázať, 
že každý človek má hodnotu? Žiť tak, aby sme čím menej zraňovali ľudí okolo nás? 
Myslím, že toto číslo ZAčítaj sa nám môže byť v tomto nápomocné. Snažíme sa 
v ňom priniesť viaceré pohľady, ako žiť inak. Veríme, že existujú cesty pre takýto 
uzdravujúci spôsob života a je možné v konečnom dôsledku zvíťaziť bez použitia 
fyzických zbraní. Spomeňme si napríklad na Martina Luthera Kinga, či Mahátmu 
Gándhího. Alebo keď pôjdeme ďalej do histórie, tak pomerne jednoducho roz-
poznáme, že najväčším príkladom boja bez zbraní tohto sveta je život Pána Ježiša 
Krista. Víťazstvo nad hriechom, diablom a smrťou priniesol bez toho, aby tasil 
meč či privolal si na pomoc šíky anjelov. Jeho víťazstvo prišlo cez osobnú obeť. On 
ukázal inú cestu, cestu nielen pre lokálny, ale pre celosvetový kontext. Jeho spôsob 
je hodný nasledovania. Nie je jednoduchý, ale je správny. Uvedomujeme si, že 
nasledovanie Ježiša je cesta obetovania sa. Samotný Boh nám ukázal túto cestu 
tým, že Pán Ježiš z lásky a dobrovoľne položil svoj život za nás (J 10,18). A jeho 
konanie prináša záchranu. Na Veľký piatok to vyzeralo veľmi zle. Kristus umiera. 
Všetky nádeje hasnú. Na Bielu sobotu je ticho. Bolestivé ticho, v ktorom sa zdá, že 
Pánova obeť bola zbytočná. Akoby nebo prehralo. Ale potom prichádza Veľkonoč-
ná nedeľa. Deň vzkriesenia. Deň radosti a života, keď je moc smrti a zla porazená. 
Deň, keď sa ukáže, že obeť prináša ovocie. A úžitok majú z toho mnohí.

prinášame vám veľkonočné číslo nášho zborového časopisu ZAčítaj sa. 
Obliekli sme ho do nových šiat so sviežim a čerstvým obsahom. Veríme, 
že toto nové číslo aj vás obohatí a povzbudí vykročiť na cestu, ktorá je pre 
dnešný svet taká nepochopiteľná. Téma veľkonočného čísla je Víťazstvo bez 
meča. Víťazstvo bez zbraní znie ozaj paradoxne, priam neuskutočniteľne. 
Veď okolo nás prebieha neustály zraňujúci zápas. Pred našimi očami zúria 
nekonečné politické súboje. Nervozita a narastajúca agresivita z „covidové-
ho“ roka zasahuje medziľudské vzťahy. Pri prezeraní sociálnych sietí sa ne-
stačíme čudovať, čo všetko sú ľudia schopní napísať, tvrdiť. Ako jednoducho 
a ľahko dokážu ľudia potopiť toho druhého. Alebo oklamať falošnou sprá-
vou. A možno aj sami sa niekedy pridávame do rôznych zbytočných zápasov. 
Šírime všeličo. Píšeme všeličo.

Milí čitatelia, 
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Nasledovať Krista je jediná relevantná cesta pre cirkev, pre kresťanov. Vždy, keď 
kresťanstvo, od svojho vzniku pred 2000 rokmi, nasledovalo Jeho šľapaje, tak sa 
vo svete presadilo dobrou správou evanjelia, skutkami lásky, obetovaním sa v 
prospech svojich blížnych. To bolo to, čo priťahovalo okolitý svet. Ostatní veľmi 
jasne videli na veriacich, že nasledovať Ježiša je úplne iná kvalita života. Ľudia viery 
boli vždy známi tým, ako sa milujú Božou láskou. Boli známi nezištným konaním v 
prospech blížneho. Stáli pri chorých. Dvíhali zabudnutých. Potešovali utrápených. 
Boli ochotní niesť bremeno nepochopenia, výsmechu, bolesti, trápenia. Nemuseli 
bojovať všetky boje. Nemuseli vyhrať každú diskusiu. Nepotrebovali prinášať vždy 
najlepšie riešenia. Nemuseli mať v sebe „víťazný“ pocit, ako kvalitne dali toho dru-
hého dole. Boli, a verím, že aj sú, to ľudia, ktorí chcú odpustiť tým, ktorí ich zranili. 
Dávajú hodnotu každému 
človeku, lebo na každom 
jednom záleží. Niekto nie 
je v Božích očiach stratený, 
odpísaný. Lebo ani Boh ne-
odpísal nikoho z nás a dáva 
nám šancu. A nie len druhú 
či tretiu. Práve veľkonočné 
obdobie nám ukazuje, akí 
sme vzácni v Božích očiach. 
Vidíme, ako nám Pán dáva 
novú príležitosť či čerstvý 
štart. Vnímame tiež, akým 
požehnaním je dobrovoľná 
obeť v prospech blížneho.

Milí naši čitatelia, pozývame vás žiť tento odvážny život. Prajeme vám užitočné 
čítanie a krásne sviatky.

za redakciu

Marián Kaňuch
zborový farár
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Petrom Mihočom

Životne dôležitý 
odkaz pre nás,
aj pre život cirkvi

Moje desaťročné pôsobenie vo funkcii 
zástupcu biskupa VD mi trošku pootvo-
rilo brány vnímania služby biskupa. 
Avšak prijatie zodpovednosti za nesenie 
úradu, za rôzne rozhodnutia, plánova-
nie, vstupovanie do rôznych vzťahových 
situácií, hľadanie riešení a východísk, to 
sú úlohy, pri ktorých sa s vnútornou po-
korou učím. V duchu slov apoštola Pav-
la, nie že by som bol už dokonalý, alebo 
už dosiahol, ale snažím sa vo všetkom 
hľadať Krista, jeho hodnoty, postoje 
a najmä prosím, aby som s Ním na-
chádzal aj riešenia, ako budovať vzťahy 
v cirkvi, otvárať sa hľadajúcim a hľadať 
odpovede na súčasné výzvy či aktuálne 
otázky života cirkvi, či spoločnosti. 

Na strane druhej vnímam, aká je kreh-
ká jednota v cirkvi a aké dôležité je 
hodnoverné a zmysluplné svedectvo. 
Kladiem si vnútornú otázku, aké ovocie 
prinesie cirkvi niekoľkoročný vnútorný, 
cirkevno – politický zápas, kde sa slová 
stali ostrou zbraňou a nie napomínaj-
úcim a uzdravujúcim nástrojom. Nádej 
mi vlievajú Kristove slová: „Nech sa 
vám srdce nestrachuje, verte v Boha a 
verte vo mňa...“ Je to vzácne poznanie, 
medikament, ktorý premáha ustaros-
tenosť a obavy. Som vďačný, že cirkev 
drží Ruka mimo tohto cirkevno-politic-
kého spektra, mimo tejto pominuteľ-
nosti. Do tejto dlane ju chcem vkladať 
denne v modlitbách.

Vo februári 2020 prebehli v Evanjelic-
kom kostole Svätej Trojice v Prešove 
slávnostné služby Božie pri príleži-
tosti vašej inštalácie za biskupa VD. 
Cítite sa v novej úlohe dobre? 

Rozhovor s bratom biskupom
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Osobne musím vyznať, že nie som 
bez chýb, a sú veci, ktoré idú s Božou 
pomocou lepšie a sú chvíle rôznych 
zápasov (najťažší je ten sám so 
sebou), kedy to ide zložitejšie, ale 
verím, že všetko nakoniec prináša 
vnútorné zrenie aj nejaký zmysel. 
Teda tak ako neexistuje ideálny farár, 
manžel, veriaci, neexistuje ani ideál-
ny biskup. Ale počiatkom cesty k to-
muto ideálu je práve tá skutočnosť, 
že si v pokore uvedomujeme, že nie 
sme ideálni. Tu je zárodok mnohých 
iných cností, ktoré sú darom zhora, 
darom Ducha, nie výsledkom našej 
šikovnosti.

Vnímal som to a stále vnímam s veľkou 
bolesťou, nakoľko to prináša mnoho 
zranení. Najťažšie je poznanie, že v 
prípade novovzniknutej skupiny ľudí v 
cirkvi účel svätí prostriedky a takto bez 
zábran sa ľuďom podsúvajú polopravdy, 
niekedy aj vyslovené klamstvá, akoby 8. 
Božie prikázanie bolo vymazané z De-
kalógu. Hlavná výzva Asociácie Slobod-
ných zborov k novým voľbám sa stala 
predmetom mnohých napätí, ktoré 
eskalovali v živote viacerých jednotliv-
cov do otvorených sporov a spochyb-
ňovania legitímnych volieb na pozíciu 
generálneho predsedníctva a dozorcu 
VD ECAV. Slovo sa stalo zbraňou, a 
najhoršie, že mnohí členovia cirkvi boli 
zvedení propagandou okolo volieb, 
ktorá vyeskalovala nahlásením bomby 
na slávnosť inštalácie nových biskupov. 
Veľmi ťažko sa mi píšu tieto riadky, 
najmä ak si v hĺbke srdca uvedomujem, 
že hovoríme o živote cirkvi. 

Ja by som ich zhrnul do jedného bib-
lického výroku, ktorý som si zvolil ako 
slovo pre svoju službu: „On musí rásť a 
ja sa umenšovať.“ Ak sa to bude dariť 
všetkým služobníkom v našej cirkvi, 
mám nádej, že takáto služba bude bu-
dovať Kristovo kráľovstvo na tejto zemi.

Čo vám ako biskupovi ide lepšie a 
čo sa ešte musíte naučiť?

Zdalo sa, že v období Vášho ná-
stupu do funkcie biskupa už trochu 
utíchal vnútorný spor medzi evanje-
likmi na Slovensku. Mediálny spor 
ale trval naďalej – spoločnosť  aj 
médiá rozpory v ECAV popisovali ako 
„zmätok u evanjelikov“. Ako ste to 
celé vnímali? 

Je možné vymenovať vlastnosti, ktoré 
sú potrebné k službe biskupa? Ak 
áno, aké sú to?

On musí rásť a ja sa umenšovať.„ „
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Výzva k novým voľbám niektorých 
cirkevných zborov spojených v Asociácii 
(pod ktorou bol podpísaný aj bývalý ge-
nerálny biskup M. Klátik) je napadnutím 
platného cirkevného volebného zákona, 
ústavy ECAV a celého synodálno-pres-
byteriálneho systému. Ak mal niekto 
dojem, že proces volieb neprebehol 
podľa zákona o voľbách, povinnosťou 
cirkevných zborov bolo podať žalobu 
na cirkevný súd, ktorý by predmetnú 
vec posúdil. Búriť sa, šíriť nenávisť, 
spochybňovať jednotlivých kandidá-
tov, poškodzovať ich dobré meno a 
česť rôznymi mediálnymi vyhláseniami 
na úrovni poloprávd a klamstiev, sú 
údery, ktoré prinášajú nielen osobné 
zranenia, ale spôsobujú aj rozbíjanie 
jednoty v spoločenstve cirkvi. Otázkou 
v celom tomto dianí ostáva motív – ak 
vo voľbách neprešiel nami preferovaný 
kandidát, je toto dostatočný dôvod, 
aby sme celú cirkev zatiahli do zápasu, 
v ktorom sa nevyberajú ani slová, ani 
spôsoby komunikácie, lebo účel svätí 
všetky prostriedky? Otázkou ostáva, čo 
je základný účel, teda poslanie v cirkvi a 
ktoré prostriedky ho posväcujú?

Mnohé články a vyjadrenia vzbudzovali 
emocionálne vypätie, najmä ak človek 
vedel, že ide o manipuláciu a poškodzo-
vanie dobrého mena jednotlivcov. 

Avšak v cirkvi nám apoštol Jakub pripo-
mína skutočnosť, aké je dôležité držať 
pevne opraty a uzdu jazyka, alebo aké 
je nebezpečné jazykom škrtať iskry ne-
návisti a rozbroja. Mnohé veci v živote 
môžete zmeniť a vziať späť, ale vyriek-
nuté slovo, jeho váha, ostrosť, podoba, 
tá sa už vziať nedá. Slovo je niekedy 
zbraň, ktorá zraňuje, a v týchto zápa-
soch cirkvi niet víťazov, sú len poraze-
ní. Predovšetkým tu prehráva cirkev 
ako celok, nakoľko sa stráca úprimná 
dôvera v spoločenstve cirkvi. Nik z nás 
nevie zmapovať vzťahové škody v CZ, 
v rodinách, v životoch jednotlivcov, 
ktorých to možno odradilo od cesty za 
Kristom...
Posunuli sa aj medze komunikácie 
v cirkvi. Dnes je bežnou súčasťou 
pracovného dňa biskupa telefonát, v 
ktorom Vám zapálení evanjelik vul-
gárne vynadá, mysliac si, že koná v 
mene svätej veci a očisty cirkvi. Avšak 
tie medze sa obsahovo posunuli už v 
bývalej redakcii Evanjelického posla, 
kde výroky typu „na každú sviňu sa varí 
voda“ a iné sú dostatočným obrazom 
a dôkazom prekročenia etických zásad 
nielen novinárskej, ale aj kresťanskej 
etiky. EPST nikdy nebol a ani nemá byť 
disciplinárnym orgánom, ktorý má na 
svojich stránkach vynášať rozsudky nad 
jednotlivcami zaobalené do rôznych 
expresívnych výrazov poškodzujúcich 
česť a dobré meno. Najväčší problém 
priniesol ale posun v samotnom 

Čo bolo v tom čase pre vás najťažšie 
ustáť? 

Rozhovor s bratom biskupom
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Som vďačný za všetkých duchovných aj 
laických pracovníkov, ktorí sa aj v dneš-
ných časoch snažia pestovať novú 

Viem, že v cirkvi nelietajú anjeli, ale 
hriešni ľudia, ktorí sa navzájom odlišu-
jú. Spoločenstvo však má pre veriacich 
životne dôležitú funkciu. Dokáže chrániť 
veriaceho a jeho vieru pred vplyvom 
okolia a zároveň budovať, zapaľovať vie-
ru v srdci človeka. Na otázku, či sa to pri 
našej rôznosti dá, máme odpoveď Pís-
ma, ktorá znie: určite áno. Pavol dáva 
radu  „... vo všetkej pokore, nežnosti 
a trpezlivosti, znášajte sa vospolok v 
láske.“ Ak sa tieto hodnoty pretavia do 
komunikácie slova v cirkvi, mám nádej 
krajšej budúcnosti. Ak v slovách dokáže-
me iných pokladať hodnejších než seba, 
začnú sa budovať vzťahy a vznikať mos-
ty, ktoré prepájajú rôzne medziľudské 
priepasti. Vedomie, že Kristus zomrel 
a bol vzkriesený pre všetkých nás, má  
motivovať k vzájomnej láske. 

poslaní redakcie – problémy cirkvi sa 
bez riešenia cirkevných orgánov začali
otvárať pred tvárou celej cirkvi a navi-
ac bez možnosti obhajoby dotknutých 
strán. Tento spôsob komunikácie, či 
lepšie povedané účelovej diskreditácie, 
vniesol do cirkvi veľa zla, zranení a na-
jmä nedôveru v srdci čitateľov.

Ako zvládať túto ťažkú atmosféru 
nedôvery a spochybňovania či zraňo-
vania bolo predmetom premýšľania 
rôznych grémií – Zboru biskupov, gene-
rálneho presbyterstva, synody, mnohé 
seniorátne a zborové konventy prijali 
k tejto situácii mnohé uznesenia, kde 
si uvedomujú, že komunikácia, ktorá 
prináša ohovárania, polopravdy a zra-
nenia, nie je cirkvi vlastná. Ja sám vždy 
premýšľam, čo je múdre v danej situácii 
povedať, konať, ako myslieť. Myslím 
si, že cesta vracania úderov, slovných 
zápasov, nových zranení a emocioná-
lnej eskalácie napätia v cirkvi je cesta 
rozbíjania spoločenstva. Som za hľada-
nie pravdy v jednotlivých problémových 
oblastiach cirkvi, ale to hľadanie musí 
byť presiaknuté láskou a pokorou.

Apoštol Jakub hovorí, že táto láska pri-
krýva množstvo hriechu. Kde sú vzťahy 
budované na láske a pravde, tam sa 
rodí jednota vo zväzku pokoja, tam sa 
v rôznosti dokážeme prijímať a najmä v 
láske a pravde hľadať riešenia spoloč-
ných problémov. V cirkvi potrebujeme 
budovať túto jednotu.

Možno aj o problémoch v cirkvi hovo-
riť ako o niečom, čo nám, veriacim, 
poslúžilo na dobré?

Nová zmluva často zdôrazňuje dôleži-
tosť spoločenstva pre veriacich. Výzva 
apoštola Pavla do CZ v Efeze hovorí, 
aby sme „zachovávali jednotu ducha 
vo zväzku pokoja“ – hovorí o tom, že 
je dôležité o jednotu ducha v cirkvi 
zápasiť, lebo spoločenstvo má pod-
statnú úlohu pre život viery. Pri našej 
rôznosti si kladiem otázku: Dá sa to?

Darilo sa vám zvládať tieto situácie 
skôr s alebo bez „meča“ jazyka? 
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kultúru slova. Verím, že tento trend 
prinesie ovocie nových vzťahov. Lebo 
jediný účinný nástroj, ako porážať zlo v 
dnešnom svete, je dobro a láska. Tento 
pôstny čas a zvlášť veľkonočné sviatky 
sú toho jedinečným svedectvom. 
Prajem si, aby v cirkvi zavládla nová 
atmosféra, nový spôsob vzájomnej ko-
munikácie, v ktorej dokážeme prežívať 
pokoj a radosť. Z tejto atmosféry sa 
môžu rodiť nové kreatívne veci, ktoré 
budú príťažlivé pre veriacich aj pre 
ľudí v sekulárnom prostredí. Prajem 
si, aby sa cirkev stala soľou, otázkou 
aj výzvou pre ľudí, ktorí žijú okolo nás. 
Bolo by dobré, keby sme si dokázali 
určiť, čo sú naše priority. Ján Krstiteľ 
hovorí o Kristovi: „On musí rásť a ja sa 
umenšovať“ (Ján 3,30). Prijal som to 
ako svoje vnútorné motto, ale aj motto 
pre celú cirkev, aby sme pochopili, čo je 
naším poslaním. Ján Krstiteľ to pochopil 
a myslím si, že aj my by sme to mali 
nanovo pochopiť. Keď nás spojí to, čo je 
Kristove, tak budeme aj my rásť. Ak nás 
to nespojí, budeme sa len umenšovať.

Po dlhých rokoch, možno desaťročiach, 
vstúpil medzi ľudí fenomén, ktorý ich 
spojil. Vírus priniesol ohrozenie života 
aj poznanie, aký je náš svet krehký. Sme 
krehkí, aj keď sa tvárime nezlomne; aj 
keď sa cítime neporaziteľne; aj keď sa 
vnímame samospasiteľne. Situácia, v 
ktorej sme sa ocitli, je príležitosťou na 
precitnutie.  Môže nás priviesť k novej 
životnej múdrosti, ktorej počiatkom je 
bázeň pred Hospodinom. K novému 
precitnutiu a záujmu o starých ľudí, 
ktorí nie sú zraniteľní len kvôli korona-
vírusu, ale zranení aj nevšímavosťou, 
ľahostajnosťou, nezáujmom príbuz-
ných, a najmä stratou potreby a miesta 
v dnešnej rýchlej spoločnosti. Ak vďaka 
tomu precitneme, môžeme v tejto 
ťažkej dobe zažiť aj  nové vzkriesenie 
vzťahov.
Čo sa týka reakcie cirkvi na novú 
situáciu, tak tu je potrebné vysloviť 
veľkú vďačnosť voči všetkým duchov-
ným aj laickým pracovníkom, ktorým 
ležalo na srdci, aby cirkev počas rôznych 
obmedzení a zatvorených kostolov 
neostala bez spoločenstva, bez Božieho 
slova. Mám dojem, že pandémia urých-
lila niektoré procesy v cirkvi o niekoľko 
rokov dopredu, hoci online svet nie je 
plnohodnotnou náhradou spoločenstva 
cirkvi. Je vzácnou pomocou, ale nie 
náhradou.

Aktivity nášho cirkevného zboru sa 
kompletne presunuli do online sveta. 
Naša cirkev na túto výzvu zareago-
vala dobre. Ponúka online vysielanie 
Služieb Božích, zamyslení, besiedok, 
stretnutí dorastu a mládeže a ďalšie 
vnútromisijné aktivity cirkvi. Čo mys-
líte, aké nové návyky (dobré i menej 

dobré) si kresťania počas pandémie 
budujú? 

Rozhovor s bratom biskupom
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Prajem si, aby sa cirkev stala 
soľou, otázkou aj výzvou pre 

ľudí, ktorí žijú okolo nás. 

„

„
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stretať s Kráľom všetkých kráľov. No 
k tomu je dôležitý dobrý chýr, teda 
svedectvo a súlad medzi poznaným 
a žitým. Kiež by aj dnes služba a život 
cirkvi „vyrážal dych“ v tom dobrom 
slova zmysle. Lebo ako členovia kráľov-
ského dvora máme i dnes čo svetu 
ponúknuť – vzácne a nemenné hodno-
ty Božieho kráľovstva.  

Myslím, že nám už všetkým chýba soci-
álny kontakt, blízkosť ľudí, priateľstvá, 
Božie slovo v živom prevedení a najmä 
sviatostí – pristupovanie k VP. Osobne si 
myslím, že ľudia, ktorí žijú živý vzťah ku 
Kristovi, sa tam s radosťou vrátia a mož-
no o to zapálenejšie budú slúžiť. Lebo 
väčšinou platí, že až v momente, ak 
niečo v živote strácame, uvedomujeme 
si toho hodnotu. Pandémia nám mnoho 
vzala. Mohli sme si ale tiež uvedomiť, že 
nič na tomto svete nie je samozrejmé, 
ale Božím darom milosti. 

Dúfam, že svojím vyznaním nespôso-
bím žiadnu žiarlivostnú scénu v našom 
dištrikte. Nakoľko v zbore mám nielen 
vzácnych priateľov ale aj spolupracov-
níkov cirkvi, s ktorými sme prepojení 
putom priateľstva, môj vzťah k CZ je 
presiaknutý vďačnosťou voči Pánovi 
cirkvi za všetkých obetavých členov 
v tomto zbore. Som vďačný za obe-
tavú službu duchovných, manželov 
Kaňuchovcov, aj sestry farárky Lenky 
Janotkovej, brata emeritného seniora J. 
Havrilu aj za všetkých spolupracovníkov, 
bez ktorých by služba v CZ nemala tak 
široký misijný záber. V Žiline poznám 
veľa veselých ľudí a veselých ľudí ja 
mám rád. Prajem celému CZ, aby tak 
ako doposiaľ sa do cirkvi aj naďalej šíril 
len dobrý chýr o vašom spoločenstve 
s Kristom, o všestrannej misijnej práci 
a najmä, že si tu nachádzajú domov 
všetci hľadajúci. 

Pre mňa je to nádherný obraz aj veľká 
túžba, aby sme sa ako spoločenstvo 
cirkvi stali kráľovským dvorom, kde sa aj 
ľudia z dnešného sveta budú chcieť

Mnohí majú obavy či zatvorené 
kostoly neprinesú do cirkvi efekt 
vyprázdnenia kostolov, ak sa tie opäť 
otvoria...

Aký je Váš vzťah k evanjelickému 
cirkevnému zboru v Žiline? 

Prednedávnom ste kázali v našom 
cirkevnom zbore. Počas nedele misie 
ste nám pripomenuli biblický príbeh o 
stretnutí kráľa Šalamúna s kráľovnou 
zo Sáby. Chýr, dobrá zvesť o kráľovej 
múdrosti, jeho hodnotách a spôsobe 
života ju postavili na cestu do Jeru-
zalema, na cestu stretnutia, nakoľko 
túžila na vlastné oči zažiť realitu 
Šalamúnovho dvora. Jej sa to poda-
rilo. Ako sme na tom my, čo nám ešte 
chýba?

Rozhovor s bratom biskupom
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Táto časť cirkevného roka mne osobne 
aj životu cirkvi prináša hlboké posol-
stvo, že Slovo, ktoré sa stalo telom, sa 
stalo aj predmetom zranenia, výsme-
chu, potupy... Veď nakoniec, mnohí si 
mysleli, že práve smrť bude posledným 
slovom v Kristovom živote. Kristus ako 
živé a zhmotnené Slovo od Otca sa vy-
dal na túto cestu, lebo jedine táto cesta 
bola spečatením Božej lásky a záchrany. 
Pôst aj Veľká noc je krásnym obrazom 
o Kristovi, o slovách, ktoré vyslovil, 
ale aj o tých, ktoré ostali nevypoveda-
né. Práve oni nás chcú naučiť životne 
dôležitým postojom, ak sa nás dotýka 
neprávosť a zlo. 
Ježiš stojaci vo vykonštruovanom pro-
cese. Falošní proroci, falošné slová a 
obvinenia, zlomené predsavzatia Jeho
učeníkov, slová zapretia, ale aj

zrady – toto všetko je obraz o svete, 
ktorý má problém prijať lásku. Peter 
sa v Getsemane snaží mečom brániť 
pred zlom a Kristus ho usmerňuje, aby 
odložil meč, lebo kto mečom bojuje, 
mečom aj zahynie. Zranenému sluhovi 
dotykom lásky uzdravuje odseknu-
té ucho, a tým mu dáva novú šancu 
počuť. Lebo Kristovo víťazstvo sa udialo 
bez meča, láskou zvíťazil nad zlom a 
nenávisťou a myslím, že toto je životne 
dôležitý odkaz aj pre život cirkvi v dneš-
ných časoch. 
No napokon ani smrť nebola posled-
ným slovom v Jeho živote, lebo láska je 
mocnejšia ako smrť, Jeho vzkriesenie je 
mocou, ktorá ponúka nové začiatky a 
najmä, aby všetko falošné ostalo obna-
žené vo svetle vzkriesenia a mocou od-
pustenia sa mohli začať nové začiatky. K 
tomuto nám Kristus dáva svojho Ducha, 
ktorý nás učí nielen rozumieť, prijať ho, 
ale podľa Neho aj žiť. Prajem si, aby 
sme túto skutočnosť v cirkvi nanovo 
pochopili, keď vyslovujeme rôzne slová, 
keď formujeme rôzne postoje a keď 
hľadáme cestu k jednote cirkvi. Lebo 
Kristus je naším víťazstvom a jediný 
meč, ktorý nás učí používať vo vzťahu k 
sebe aj k blížnym, je meč Božieho slova, 
ktoré zasahuje nielen do špiku kostí, 
ale do hĺbky zranenej duše. S Ním nech 
takto víťazíme nad sebou samými aj 
nad zlom v tomto svete.

Máme za sebou veľké kresťanské 
udalosti – Vianoce aj Zjavenie Pána. 
V týchto dňoch si pripomíname Veľkú 
noc a po nej Nanebovstúpenie Krista 
a Turíce. Sú to kľúčové kresťanské 
udalosti nielen liturgického, ale aj 
občianskeho roka, ktoré sa pri po-
hľade do kalendára začínajú 40 dní 
pred Veľkou nocou (začiatok pokánia, 
pôstu) a končia sa Turíčnou nedeľou 
50 deň po Veľkej noci. Toto obdobie 
je pre duchovného zaiste pastoračne 
najviac namáhavé. Aké je pre Vás 
obdobie Veľkej noci a na čom v ňom 
záleží?

za rozhovor ďakuje
Hedwi Tkáčová <><
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Vyučovanie

Víťazstvo bez meča...
 „Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a zlapali Ho. A hľa, jeden z tých, 
čo boli s Ježišom, vystrel ruku, tasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal 
mu ucho. Ježiš mu riekol: Vlož svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, ktorí 
berú meč, mečom zahynú. Či sa nazdáš, že by som nemohol prosiť Otca, 
a postavil by mi hneď viac ako dvanásť plukov anjelov? Ale ako by sa 
potom naplnili Písma, že sa to musí tak stať?“

Mt 26, 50b-54

Prichádzame k vám, milí naši bratia a sestry, s veľkonočným číslom zborového 
časopisu a nemôžme nepísať v ňom aj o veľkonočnej radosti zo vzkrieseného Pána 
Ježiša Krista, o Jeho víťazstve nad hriechom, diablom, smrťou a hrobom. Na myseľ 
mi hneď prichádzajú slová nádhernej veľkonočnej piesne: „Víťaz nad smrťou sláv-
ne z hrobu slávne vstal, večnej Božej sláve mocný dôkaz dal. Žije Kristus Pán náš, s 
Ním budeme žiť, s Ním je hodno trpieť, s Ním aj zvíťaziť. Víťaz nad smrťou slávne z 
hrobu vstal, večnú Božiu slávu mocne dokázal“ (ES 150).

Prv, než sa náš milovaný Spasiteľ prepracoval k slávnemu víťazstvu, musel prejsť 
ťažkým zápasom, ktorý prebojoval v ľudskom tele pri premáhaní všetkých nástrah 
a pokúšaní a pri plnení vôle Otca nebeského. Najskôr vybojoval zápas na púšti, keď 
Ho diabol pokúšal a chcel odviesť od cesty záchrany hriešneho sveta a naplnenia 
vôle Otca nebeského. Ježiš odolal a tým zanechal aj nám príklad, ako je možné 
víťazne bojovať proti pokušeniam: Božím Slovom. Aby nám Božie Slovo pomáhalo 
na ceste života, potrebujeme ho čítať, počúvať a v srdci zachovávať. Zamilujme si 
ho v zmysle Žalmu 119 a nech je naším vyznaním to, čo hovorí žalmista vo verši 
105: „Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojím chodníkom.“

Víťazný zápas prebojoval Pán Ježiš aj v závere svojho pozemského účinkovania v 
Getsemane. V modlitebnom zápase, ktorý mnohí z nás – hlavne my v seniorskom 
veku – poznáme aj z obrazov v našich evanjelických domácnostiach, je nám blízky 
obraz modliaceho sa Ježiša Krista v Getsemanskej záhrade. Takéto vyobrazenie 
modliaceho sa Pána Ježiša máme aj na oltárnom obraze v modlitebni v Rajci. 
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Pripomína nám Ježišov zápas, keď prosí Otca nebeského: „Otče, ak je možné, nech 
ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty.“ A o chvíľu dodáva: 
„Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť, a musím ho vypiť, nech sa stane 
Tvoja vôľa.“ Prijíma v pokore to ťažké, čo je pred Ním a z lásky k nám hriešnym 
ľuďom ide naplniť vôľu Otca nebeského pri záchrane hriešnikov...

Keď Ježiša zajali, súdili, ukrižovali a pochovali, zdalo sa, že Ježišovmu príbehu o zá-
chrane hriešnikov je koniec. Veľkonočné ráno so vzkrieseným Pánom však zname-
ná nie prehru, ale víťazstvo. Ježišov príbeh pokračuje. Ježišov príbeh je príbehom 
TOHO, ktorý zvíťazil bez vojenskej sily, bez násilia, bez meča. Aj v tej ťažkej chvíli 
v Getsemane, keď Ho zatýkali a učeník Peter tasil meč na obranu svojho Majstra, 
bránil Pán používať Petrovi zbraň slovami: „Vlož svoj meč na jeho miesto! Lebo 
všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú.“  Hlboká pravda preverená dejinami – pre-
dovšetkým dejom Kristovho zápasu: obetujúcou sa láskou a pokorou zaprel sám 
seba, napriek odporu mnohých zobral svoj kríž na seba a išiel v ústrety smrti, len 
aby iných zachránil.

Ako ľahko dokážeme pri nedorozumení a spore s ľuďmi tasiť zbrane... Bránime sa, 
útočíme v zmysle slov „ako ty mne, tak ja tebe“. Ako rýchlo nadávame, útočíme a 
odplácame sa zlým za zlé. Nie raz nevieme prijať situáciu, do ktorej sme sa dostali 
v osobnom, rodinnom či spoločenskom živote - aj v súvislosti s pandémiou korona-
vírusu - a v hneve a depresii sme v stave vyslovovať kritické slová a používať ostrý 
jazyk na všetkých, na adresu vlády, vedenia cirkvi... 

Vlož svoj meč na 
jeho miesto! Lebo 
všetci, ktorí berú 
meč, mečom zahynú.
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Otče, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie 
ako ja chcem, ale ako Ty.“ A za chvíľu dodáva: „Otče môj, 

ak ma tento kalich nemôže minúť, a musím ho vypiť, 
nech sa stane Tvoja vôľa.

UMREL ZA NÁS
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To všetko - obrazne povedané – je tasenie meča, používanie zbrane, ktorou 
nezvíťazíme. Takýmto bojovným nasadením, ´hejtovaním´ a priživovaním sa na 
mnohých konšpiráciách nezvíťazíme ani nad hriechom, ani nad situáciou, ani nad 
vírusom. To nemôže byť naša cesta.

Ak sa nebránime kritickému bádaniu a posudzovaniu, ľahko zistíme, že dejiny 
poznajú mnohých víťazov, ktorí víťazili mečom – zbraňou,  pomocou početnej 
armády mnohých bojovníkov. Na viacerých dnes už len spomíname v učebniciach 
histórie, mnohých ríše zanikli a niet po nich ani stopy. Ako kresťania si uvedo-
mujeme, že jedine Ježiš zvíťazil bez meča, bez ozbrojených bojovníkov... A Jeho 
ríša - Jeho kráľovstvo – sa rozmáha a rozprestiera dodnes po celom svete. O Jeho 
víťazstve sa hovorí už dve tisícročia. A je to víťazstvo, z ktorého majú úžitok všetci 
ľudia, ktorí túžia po záchrane, po odpustení, po večnom živote.

Utrpenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista je pre nás činom nesmiernej Božej lásky. 
Aby sme mohli lepšie pochopiť hĺbku tejto lásky, nech nám poslúži k tomu nasle-
dujúca pravdivá udalosť. Jedného letného odpoludnia plavil sa parník oceánom s 
veľkým nákladom tovaru a cestujúcich. Na lodi z neznámych príčin vznikol požiar, 
ktorý nebolo možno uhasiť. Oheň sa šíril. Zúfalí cestujúci obklopili kormidelníka a 
pýtali sa ho, ako ďaleko sú od cieľa. Odpoveď znela: „O tri štvrte hodiny sme v cieli. 
Choďte všetci na prednú časť lode, ak si chcete zachrániť život.“ Poslúchli. Sám 
však ostal pri kormidle. Plameň sa blížil k nemu a dym ho už zahaľoval. Kapitán 
lode už len hlasnou trúbou z kapitánskeho mostíka dával kormidelníkovi rozkazy, 
aby udržal správny smer. Vo veľkom napätí blížili sa k brehu. Kapitán zavolal na 
kormidelníka: „Môžeš vydržať ešte päť minút?“ Kormidelník slabým hlasom odpo-
vedal: „Chcem, s pomocou Božou!“ A skutočne šťastne doviedol loď do cieľa. Ale 
pre veľké popáleniny čoskoro zomrel. Na znak vďaky mu cestujúci postavili pomník 
s nápisom: „Umrel za nás!“
Smrť Ježišova má väčší význam ako smrť spomínaného kormidelníka, lebo ona nás 
zachránila od večnej smrti, večného zatratenia. Ale aj na tomto príklade zo života 
môžeme pochopiť veľkosť Božej lásky, ktorá za nás na Golgote trpela a umrela, ale 
aj víťazne sa osvedčila v slávnom vzkriesení a oslávení. Nech nás táto Ježišova láska 
vedie k úprimnému pokániu, k polepšeniu života, k poslušnosti viery, k pobožnosti, 
ktorá má zasľúbenie pre terajší i budúci život.

Tento VÍŤAZ nad smrťou kráčal dávno touto 
zemou, telesne však už nie je medzi nami, 
ale zanechal nám príklad, aby sme nasle-
dovali Jeho šľapaje: vo všetkom, čo žijeme, 
čím prechádzame, ako sa správame.

Jozef Havrila
Námestný farár
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Ak by ste nazreli do našej knižnice, zistíte, že mnohé knihy, ktoré sa tam nachádza-
jú, hovoria o výchove detí. Odkedy máme deti, je to už päť rokov, som prečítala 
množstvo kníh o rôznych prístupoch vo výchove. Môj manžel sa pri každej ďalšej 
knihe chytil za hlavu s obavou, čo nové budem zase chcieť aplikovať na naše deti 
– pokusné králiky (a občas aj na neho). Pri každej novej knihe som povedala, že to 
je už naozaj, naozaj posledná a že táto mi už určite povie, ako naše chúdence deti 
vychovať. Fungovalo to len do času, kým pri dverách nezazvonil kuriér a nepriniesol 
ďalšiu knihu so zaručeným návodom na perfektne vychované deťúrence.

Asi to súvisí aj s mojím povolaním učiteľky, záľubou v čítaní a túžbou pomáhať rásť 
všetkým deťom, ktoré sa mi náhodou či zámerne dostanú do cesty. V hlave mi však 
vždy svietila kontrolka (ktorú určite rozsvietil Duch Svätý), ktorá sa snažila upokojiť 
ma v mojom pátraní po perfektnom návode na perfektné deti. Chcem sa s vami 
podeliť o pár základných vecí, ktoré mi otvorili oči a naviedli ma na cestu výchovy v 
láske a milosti, ktorú som sa vždy snažila uplatňovať a ani som to nevedela.

Téma tohto čísla ZAčítaj sa, ktorá sa ním 
nesie, je odložiť svoj meč a komunikovať 
láskavo, chápavo a nekriticky. Niekedy 
je jednoduchšie láskavú komunikáciu 
ponúknuť ľuďom zvonku než našim de-
ťom. No práve to, čo sa deje za dverami 
našich domovov, ako komunikujeme s 
tými najmenšími, ktorých nám Boh zve-
ril, je v konečnom dôsledku to najdôleži-
tejšie. To je práve to, o čo ide, nepozerať 
sa na svoje deti ako na súperov, s ktorý-
mi bojujeme o moc a náš meč musí byť 
ostrejší ako ten ich, inak nás to položí. 

Zložiť zbrane, ktoré proti deťom pravidelne vyťahujeme, a pozrieť sa na nich tak, 
ako ich vidí náš nebeský Otec, je kľúčom k úspechu. S láskou a prijatím zájdeme 
oveľa ďalej ako s odmietaním a nepochopením potrieb.
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Samozrejme, nastanú situácie, keď si poviete, že vaše deti len testujú vašu trpezli-
vosť a hľadajú zámienku, aby vás vytočili. V každej kritickej situácii, ktorá vo výcho-
ve nastane, by sme si mali v prvom momente uvedomiť, že nám nejde o vynúte-
nie si okamžitej poslušnosti. My sa snažíme budovať charakter dieťaťa a vôľové 
vlastnosti, ktoré sa mu zídu, a predovšetkým dôveru v našu bezpodmienečnú lásku 
a prijatie. A preto, prosím, ak ma občas uvidíte s pokojným výrazom tváre hľadieť 
na moje kričiace dieťa ležiace na zemi, majte na pamäti, že práve vychovávam a 
nie som neschopná matka. Nie je to tá najľahšia cesta, veď uložiť trest v akejkoľvek 
forme a vynútiť si tým poslušnosť zvládne každý. No mne ide o získanie si srdca 
dieťa, nie len jeho poslušnosti. 

Neznamená to, že máme byť vo výchove benevolentní a ľahkovážni. Vôbec nie. Je 
nevyhnutné, aby sme mali presne určené hranice, ktoré ak dieťa prekročí, vie, že 
je zle. Milosť vo výchove znamená prijať dieťa, aj keď je neposlušné, neodháňať 
ho od seba, ale prijať všetky jeho zlyhania a pády, tak ako to robí náš láskavý, 
milujúci a prijímajúci nebeský Otec nám. Vzťah lásky, ktorý k nám prechováva náš 
Otec Boh, by nám mal byť obrazom, modelom toho, ako chce, aby sme milovali a 
vychovávali naše deti, ktoré nám zveril.

Ak by vás zaujímala kniha, ktorá hovorí o výchove v milosti, úplnou náhodou 
ju mám doma a rada ju požičiam. Dúfam, že to už bola moja posledná.

Katka Lábajová
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Zamyslenia, úvahy, povzbudenia, svedectvá a inšpirácie ľudí z nášho cirkevného 
zboru si môžete prečítať aj na našom blogu na web stránke cirkevného zboru.



Ja nie som ten typ človeka, čo kade chodí, tam ľudí napomína a konfrontuje. Skôr 
sa snažím nájsť cestu k pokoju inými spôsobmi. Pred časom sa však stalo, že niek-
torí ľudia z môjho okolia začali robiť veci, ktoré sa im zdali normálne, ale pre ich 
budúcnosť by mohli mať veľmi zlé následky. Musel som v sebe riešiť, čo mám spra-
viť. Najľahšou možnosťou by bolo nespraviť nič a tváriť sa, že všetko je v poriadku. 
Pomyslel som si: „Čo sa ja budem starať do ich života? Je to ich vec a ja im preu-
kážem lásku, keď ich nechám tak.“. Vo svojom vnútri som však prežíval nepokoj. 
Niečo na takomto postoji nebolo správne. Opakom lásky totiž nie je nenávisť alebo 
napomínanie, ale opakom lásky je nezáujem a ľahostajnosť. Keď vidíš brata, že sa 
rúti do niečoho zlého, tak čo je potom prejavením lásky? Nechať ho tak a alibistic-
ky povedať: „Veď je to jeho život?“ Prejavom lásky je varovať ho a ponúknuť mu 
porozumenie a pomoc. Preto som sa rozhodol, že sa s nimi budem rozprávať aj o 
veciach, ktoré nie sú príjemné. Inštitút napomenutia, o ktorom nás učí Biblia nie je 
neláskou, ale ak sa vykonáva správne, potom ide o spôsob, ako lásku prejaviť. Sa-
motné napomínanie si však niekedy zamieňame s odsúdením a tak by to rozhodne 
nemalo byť. Aj na základe tejto mojej skúsenosti som si uvedomil, aké nesmierne 
dôležité je vytvoriť v cirkvi bezpečné prostredie, kde budeme túžiť po tom, aby

Ako človek zodpovedný za prácu s mládežou v našom cirkevnom zbore sa ocitám v 
situáciách, kedy vidím mladých, ako robia unáhlené, na emóciách 
založené rozhodnutia, bez toho, že by sa zamýšľali nad ich dôsledkami.
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s nami ľudia jednali otvorene a v láske. Cirkev má byť miestom, kde sa nehráme 
na to, že sme bezchybní a dokonalí, nemá to byť múzeum pre spravodlivých, ale 
naopak, cirkev má byť nemocnicou pre chorých.

Ja sa teda snažím povzbudzovať mladých (a platí to aj pre ostatné vekové skupiny), 
aby sami vyhľadávali radu a napomenutie od starších vo viere. Konečné rozhod-
nutia, ktoré spravia vo svojom živote, aj s ich následkami, budú záležať na nich 
samých. Je však rozumné mať ešte predtým dostatok informácií a ľudí, ktorým na 
nás záleží a ktorí sa za nás modlia.

Napomenutie v spoločenstve nemá byť mečom, útočnou zbraňou. Preto sa snažím 
ukazovať tým ľuďom, ktorých napomínam, že mi na nich záleží, že ich prijímam 
takých, akí sú, a rešpektujem ich rozhodnutia. Zároveň sa k nim nechcem správať 
falošne a práve preto, že ich mám rád, im chcem v láske povedať, čo si myslím.

Aj napriek tomu, že ma pri mojej službe tieto veci Pán Boh učí už dlho, stále to 
pre mňa nie je jednoduché. Naša vízia, ktorú sme si určili pre prácu s mládežou, 
začína slovami: „chceme byť milujúcou rodinou“. Vytvoriť takúto milujúcu rodinu 
v našom spoločenstve je teda zodpovednosť nás všetkých a podarí sa nám to, iba 
keď bude láska Kristova tým spojivom medzi nami. Ježiš neodsudzoval druhých, ale 
nebál sa napomenúť, keď to bolo potrebné. A tak mojou výzvou pre nás na záver 
je, aby sme sa od Neho učili, ako milovať.

Majo Lajda
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Vyučujúce, inšpiratívne materiály pre konfirmandov pomáhajúce prehĺbiť vzťah so 
živým Bohom nájdete na web stránke cirkevného zboru.



ZAujímalo nás
V súvislosti s „odkladaním meča“ nášho, častokrát prchkého, jazyka redakcia 
ZAčítaj sa oslovila tri respondentky s rovnakou otázkou: Ako sa môžeme od Ježiša 
učiť láskavej komunikácii v našich vzťahoch? Odpovede, či skôr návody na to, 
ako nahradiť kritiku a slovný útok láskavým prístupom prinášame v nasledujúcich 
riadkoch.

Niekedy sedím na gauči so sklonenou hlavou. Už zase sa to stalo. Nezvládla som 
to a z mojich úst sa rinuli slová, ktoré je už ťažko zobrať späť. Slová, ktoré zrejme 
zanechajú nepeknú stopu v duši milovanej osoby.
„Pane, ako je to možné? Veď sa tak snažím! Čo robím zle?“
„Zostaň vo mne a ja budem v tebe. Bezo mňa nemôžeš priniesť ovocie.“ (J 15:4)
Ty, Pane Ježišu si  hovoril vždy pravdu. Hovorím ju vždy aj ja? Neťahal si ľudí za nos, 
bol si vždy priamy. Som taká aj ja? Tvoje slová neodsudzovali, dávali nádej 

Keď sa chceme od niekoho učiť, musíme sa s ním spoznať, musíme s ním 
tráviť čas, musíme ho nechať hovoriť, musíme prijať to, čo nám radí a čo nám 
odporúča.

V Biblii v Novej zmluve je opísaný život Ježiša Krista, Jeho vzťahy, skutky, ktoré 
konal, ako učil ľudí počas svojho života na zemi. Vysvetľoval Božie zákony a 
svedčil o láske. Učil ľudí všade tam, kde sa zhromaždili. Miestom vyučovania 
bola príroda, ale aj synagógy. Žiakmi bol pospolitý ľud, no aj učitelia zákona. 
Zvláštnou skupinou, ktorá sa učila od Ježiša, boli učeníci, ktorých si sám vy-
volil. Venoval sa im všetok čas, hovoril s nimi o všetkom terajšom i budúcom. 
Videli Jeho konanie, žili v Jeho blízkosti. Poznali Ho osobne, dôverovali Mu.

Ak sa chceme učiť od Ježiša, musíme sa stať učeníkmi, nasledovateľmi Ježiša. 
Našej ľudskej prirodzenosti sa prieči, keď niečo musíme. Ježiš Kristus je Božím 
Synom. V Izaiášovi v 9. kapitole je o Ňom napísané: Predivný radca, Mocný 
Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Máme výsadu zvoliť si dobrovoľne práve 
Jeho ako vzor a aj ako svojho osobného učiteľa.

Vlasta
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a privádzali ľudí bližšie k Bohu. Robia 
tak aj moje slová? Sľuboval si len to, čo 
sa na sto percent naplní. Aké sú moje 
sľuby? Z Tvojich úst znela neustále 
chvála Otca. Chvália Ho  vždy aj moje 
ústa? Keď to bolo potrebné, Tvoje 
slová boli tvrdé, no výchovné. Mám 
odvahu aj ja povedať pravdu, hoci mi 
to môže spôsobiť problémy? Keď sa Ti 
posmievali, bol si ticho. Čo robím ja, 
keď si zo mňa uťahujú? Keď Ťa ľudia 
krivo obvinili a odsúdili na smrť, Tvoje 
posledné slová boli modlitbou za ich 
odpustenie.

Viem, že som slabá a sama nezmôžem nič. A tak, Pane, zostávaj 
vo mne. Nech Ti prinášam ovocie pier, ktoré Ti robí radosť.

Napríklad, keď sa učíme „písať si do piesku“. Poznáte to, horlivci priviedli k 
Ježišovi ženu, ktorú bolo treba odsúdiť, chýbal už len súdny výrok, kamene 
boli v rukách. A Ježiš si píše do piesku. Ľudia čakali rázne slová, no nastalo 
ticho. Až potom pokračovala jedna ´trefná´ veta. Toto je výzva aj pre mňa, 
učiť sa v situáciách, ktoré vyprovokujú, vezmú pokoj, lákajú k slovám, ktoré 
by sme neskôr ľutovali, najprv si „písať do piesku“. Vypovedané slová totiž 
môžu byť odpustené, ale veľakrát im predchádzajú boje, ktoré by sme vôbec 
nemuseli viesť, keby sme vedeli lepšie kormidlovať svoj jazyk. Ďalšou cennou 
radou pre mňa bolo opýtať sa samej seba v konkrétnej situácii, prečo ma 
niečo vyvádza z miery: nie si nespokojný/á len preto, lebo sa teraz nesplnili 
tvoje očakávania? Často totiž začíname horlivejšiu komunikáciu hlavne kvôli 
odlišným predstavám. Pomáha povedať si: nie si tu preto, aby si hľadal svoj 
prospech, ale prospech toho druhého. A rozbúrená hladina sa upokojí. A tou 
treťou radou je neskĺznuť do povrchných vzťahov kvôli „zachovaniu poko-
ja za každú cenu“. Učiť sa byť pravdivým voči sebe aj druhým, no zároveň 
rozumieť vzájomným odlišnostiam ako Božiemu zámeru, aby sme viac dávali 
priestor Jeho láske v našich životoch.

Lenka

Andrea

20



Ježiš prišiel na zem s jediným posolstvom – „Božie kráľovstvo“. Jeho poslaním bolo 
pozvať ľudí a navždy im otvoriť cestu do tohto kráľovstva. Ježišova metóda hľa-
dania učeníkov bola pokojná, ale reakcia na jeho správu bola rôznorodá. Mnoho 
ľudí ju prijalo, iní ju odmietli. Toto a ďalšie skutočnosti spôsobili rozdelenie ľudí 
prostredníctvom jeho evanjelizačného dosahu. Spôsob, akým Ježiš reagoval, keď 
sa Jeho čas na zemi napĺňal, kedy sa napätie v spoločnosti zvyšovalo a náboženskí 
vodcovia chceli jeho smrť, nás učí, ako môžeme aj bez meča víťaziť pri budovaní 
Jeho kráľovstva, najmä počas tejto COVID doby plnej „lockdownov“ a obmedzení.

Na rozdiel od dnešnej pandémie, pred dvetisíc rokmi trpel svet inou pandémiou 
– chorobou strachu, nevôle a nestability. Politicky bola krajina po celé desaťročia 
pod rímskou nadvládou. Ekonomicky v nej dominoval medzinárodný obchod, vy-
soké dane a otrocká práca. Sociologicky mal Jeruzalem 55 tisíc obyvateľov (z toho 
18 tis. duchovných), pozostávajúcich z rôznych etnických skupín, obchodníkov, 
vysokých vládnych úradníkov, vlastníkov malých firiem a otrokov. Vrátane rôznych 
filozofií, náboženstiev a mätúcich správ, ktoré sa šírili po celom regióne.

Náboženskí predstavitelia strácali kontrolu a boli dosť podráždení, žiarlili a chceli 
Ježiša zabiť. Tvrdili, že prejavoval nedostatok úcty k ich tradíciám. Ohrozoval ich 
spôsob života, náboženský systém a autoritu. Navyše konal skutky, ktoré boli pre 
ľudskú myseľ nevysvetliteľné, ako napríklad oživenie mŕtveho človeka, ktoré spô-
sobilo, že ich opustili davy ľudí a uverili v Ježiša a jeho posolstvo.

To rozhorčilo náboženských vodcov, ktorí poslali armádu 600 rímskych vojakov, aby 
Ježiša zatkli. A to, čo sa stalo potom, nás vedie k otázke, ako by sme sa mali sprá-
vať, keď prežívame veľké napätie, keď sa cítime bezbranní alebo veci nejdú podľa 
plánu. Najmä dnes, keď vláda, médiá a zdravotníci prinášajú protichodné správy, 
príliš často menia pravidlá alebo presadzujú obmedzenia, no napriek tomu robia 
opak.

Mohli by sme byť ako tí náboženskí vodcovia s rozhnevanou mysľou, ktorá túži 
zabíjať. Alebo by sme mohli odpovedať prudkou násilnou reakciou ako Peter, ktorý 
hneď vytiahol meč a odťal mužovi ucho. Alebo by sme mohli byť ako Ježiš, ktorého 
reakcia bola láskavá, pokojná a bez použitia násilia, bez meča.

Mike SulivanPozdrav
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Dnešné prísne obmedzenia spôsobujú rozdelenie medzi našimi srdcami, mysľami 
a dušami. Podniky musia byť zatvorené. Štúdie ukazujú, že študenti trpia dušev-
nými problémami a priberajú v dôsledku dlhodobého nedostatku aktivity. Mnohí, 
vrátane niektorých z nás, začínajú byť nepokojní a chcú, aby sa veci zmenili a vrátili 
do normálu. V každom z nás sa odohráva bitka, ktorá nás rozptyľuje a odvádza od 
toho, že by sme mali byť počas týchto dní ako Kristus. Naše telo nám hovorí, že by 
sme mali bojovať, ale srdce nám hovorí, aby sme milovali.
 
Nedávna harvardská štúdia ukázala, že nenásilie je úspešnejšie ako násilné kampa-
ne. Po preskúmaní všetkých revolúcií, občianskych vojen a teroristických udalostí 
za posledných viac ako 100 rokov sa zistilo, že mierový občiansky odpor bol pri 
presadzovaní zmien oveľa efektívnejší. Skvelým príkladom je vodca občianskych 
práv reverend Martin Luther King, ktorý pokojne protestoval za rovnoprávnosť.
 
Ako teda môžeme zvíťaziť bez meča počas tohto jedinečného veľkonočného obdo-
bia s COVID-om? Najprv sa zastavme, stíšme a spoznajme Božie kráľovstvo, teda že 
Boh má nad všetkým kontrolu. Ďalej sa spýtajme Boha, čo nám chce počas týchto 
dní ukázať alebo nás naučiť, a to modlitbou, čítaním Biblie alebo účasťou v malej 
skupinke online. A napokon, skôr než sa hnevať na všetky obmedzenia alebo sa 
hádať, keď má niekto odlišný názor na nosenie rúšok, odpovedzme ako Ježiš 
– s láskou a prívetivosťou voči našim rodinám a susedom. Poďme nájsť spôsoby, 
ako im môžeme slúžiť, tým, že sa im ozveme alebo zavoláme. Zaobstarávanie 
potravín pre starších ľudí alebo posielanie kvetov či písanie listov na povzbudenie 
osamelých sú tiež možnosti služby. Modlime sa aj za vládu a zdravotníckych odbor-
níkov – za múdrosť pri prijímaní dôležitých rozhodnutí.
 
To, ako konáme, bude mať vplyv na naše okolie –  takto môžeme iným ukázať 
Božie kráľovstvo.
 
Prajem vám požehnané veľkonočné sviatky a dúfam, že sa v ďalších mesiacoch 
opäť stretneme.

Misionár organizácie Josiah Venture vychovávajúcej nových 
mládežníckych vedúcich v cirkevných zboroch. Aktuálne 
pôsobí v ústredí organizácie vo Frýdlante nad Ostravicí 
v susednej Českej republike. Pred 18 rokmi sa z Atlanty v 
americkom štáte Georgia presťahoval do slovenského Prešo-
va. Tu pomáhal pri práci s mládežou v evanjelickom zbore. 
V rokoch 2011 – 2013 bol súčasťou nášho žilinského zboru, 
kde bol zapojený do mládežníckeho tímu.
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ECAVZA online
Aktuálne dianie

Po zatvorení kostolov v marci 2020 sme v našom cirkevnom zbore hneď začali 
prenášať aktivity do online priestoru. Začali sme službami Božími a stretnutiami 
pre mládež. Postupne počas roka sa k tomu pridávali ďalšie aktivity: vyučovanie 
konfirmandov, stretnutia 25 plus, zborové modlitby, ZOOM stretnutia po služ-
bách Božích, skupinky, vzdelávanie, online povzbudenia, vyučovanie náboženstva, 
príprava na krst, sobáš atď. Pridali sa aj zasadnutia zborových grémií ako predsed-
níctvo cirkevného zboru, VMV výbor, či presbyterstvo. Popritom sme telefonovali s 
ľuďmi z nášho cirkevného zboru a vzájomne sa povzbudzovali v týchto časoch.

Som veľmi vďačný Pánu Bohu, že náš cirkevný zbor ihneď zareagoval na meniacu 
sa situáciu a dokázal preniesť svoje podujatia do online priestoru. Naše snaženie 
prinieslo oživenie, vynorili sa nové nápady, myšlienky, ukázali sa nové cesty fungo-
vania a práce. Opäť sa mi potvrdzuje známa pravda, že cirkev sa dokáže adaptovať 
na každú situáciu či prostredie. Zároveň si jasne uvedomujeme, že nestačí prinášať 
iba dobrý online program, ale je potrebné budovať vzťahy, vzájomné spoločenstvo, 
či prepojenie medzi ľuďmi. A to už je oveľa väčšia výzva, ale aj tejto sme sa postup-
ne počas roka venovali, za čo som veľmi vďačný.

Marián Kaňuch
zborový farár
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Naša „mužská“ skupinka funguje v zbore už približne 1,5 roka. Stretávame sa devi-
ati muži, a to pravidelne každý pondelok podvečer v domácnostiach, ale momen-
tálne vzhľadom na situáciu online. Je to vzácny čas spoločných zamyslení, modli-
tieb, štúdia Biblie a diskusií o knihe, ktorú preberáme (momentálne je to kniha 5 
jazykov lásky pre muža od Garyho Chapmana).

Ako muži, manželia a otcovia čelíme v živote podobným výzvam a kráčame v 
podobných životných rolách. Preto je na našich stretnutiach a pri spoločných roz-
hovoroch veľmi vzácne aj to, že sa vieme vzájomne podporiť, povzbudiť a poradiť 
si – či už pri životných rozhodnutiach, alebo pri oprave na dome, či v byte. Keďže 
nechceme  pridávať ďalšiu prácu našim manželkám, tak na stretnutia (tie osobné) 
zväčša berieme so sebou aj naše deti.

Jednotne vnímame, že spoločenstvo mužov 
je v cirkevnom zbore veľmi dôležité a vedie k 
budovaniu a upevneniu vzťahov v rámci celých 
rodín a k budovaniu mužov ako služobníkov. A 
s touto víziou sa chceme aj naďalej stretávať a 
spoločne rásť ako služobníci Pána Ježiša.

Stretnutia mužov spojené 
s premýšľaním a diskusiou 
nad Božím slovom v 1. a 3. 
sobotu v mesiaci – aktuálne 
online formou. Prihlasovacie 
údaje nájdete na web strán-
ke cirkevného zboru v sekcii 
Raňajky pre mužov.

V nasledujúcich riadkoch vám prinášame praktické skúsenosti z fungo-
vania dvoch skupiniek počas lockdownu. Obe sú dôkazom toho, že keď 
chceme budovať vzťahy, dokážeme to, s určitým obmedzením, aj bez 
osobného kontaktu.

Michal Gondžár
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Sme skupinka ôsmich žien. Spája nás 
skutočnosť, že sme mamy, ale aj to, 
že chceme duchovne napredovať 
a spoznávať Pána Ježiša. Keď nám 
Katka napísala správu s pozvaním do 
skupinky, tak sme sa stretli, vybrali 
materiál, zosynchronizovali kalendá-
re a začali sme sa osobne stretávať 
v skupinkovej miestnosti na fare. 
Naše deti sme zatiaľ nechali našim 
drahým polovičkám alebo nám ich 

niekto strážil v besiedkovej miestnosti. Tento čas sme si veľmi užívali, keďže sme 
na skupinke našli aj povzbudenie, pochopenie, modlitbu či objatie, a to dokonca 
v tichu bez detí. Doba sa ale trocha zmenila a vyzeralo to, že naša skupinka je v 
ohrození. My sme sa však nedali a skúsili sme to aj za menej priaznivých okolností 
online sveta, keď je naozaj náročnejšie nájsť ticho a pokoj a sústrediť sa. 

Popri čítaní Evanjelia podľa Lukáša sme prešli Malou knihou o vzťahoch od Daniela 
Pastirčáka, ktorá nás previedla zamýšľaním sa nad tým, kým sme a ako fungujeme 
v sociálnych vzťahoch. Či už tých susedských, kamarátskych, partnerských, ale 
najmä vo vzťahu s Bohom. Rozprávali sme sa o hriechu v našom živote a o potrebe 
urobiť krok ku Kristovi. Momentálne spolu študujeme knihu od Clary Jones Milo-
vaná. Kniha ma podtitul Ako nájsť odpočinok. Ten pravý odpočinok a pokoj, ktorý 
môže dať len Pán Boh skrze obeť Pána Ježiša. Ten pokoj, ktorý prichádza po tom, 
ako prijmeme obeť Pána Ježiša a Božiu milosť. Spoločný čas je pre nás obohacujúci 
až tak, že sme pôvodný plán stretávania zmenili z každej druhej stredy na každú 
stredu. Podmienky nie sú ideálne – nestabilné internetové signály, dobýjajúce sa 
deti, nefunkčné mikrofóny,... ale všetky sme veľmi vďačné za tento čas. Kapitolu z 
knihy si najprv každá naštuduje doma sama a potom ideme cez jednotlivé otázky 
v knihe spolu. Skupinku vždy vedie iná z nás, ktorá zároveň moderuje debatu, aby 
sme si neskákali do reči, či naopak, aby „reč nestála“. 

Silu spoločenstva zažívame aj v tom, že vidíme, ako veľa 
ďalších poznámok si k jednotlivým otázkam dopíše každá 
z nás počas spoločnej 1,5 hodinky. Budujeme spoločen-
stvo, kde za seba navzájom bojujeme a ubezpečujeme sa, 
že na akýkoľvek problém tu nie sme samy, že máme jedna 
druhú, ale hlavne Pána Ježiša, ktorý nás ponesie.
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Národný týždeň manželstva 
prebiehal aj v obývačkách v Žiline
Mnohí z nás cítili nostalgiu za osobnými stretnutiami, ktoré tu boli po minulé roky. 
Manželia z ECAV Žilina boli vždy akční – stretli sa na tanečnom parkete, v reštau-
rácii, na bowlingu, pri spoločenských hrách aj v tenisovej hale. A všade nám bolo 
spolu dobre! 

Uplynulých desať ročníkov prinášala 
kampaň Národný týždeň manželstva 
na Slovensku podujatia, ktoré pre 
manželov organizovali aj naši lokálni 
dobrovoľníci. Tento rok to bolo iné a 
pre pandemickú situáciu sa aktivity 
odohrávali doma. Národný týždeň 
manželstva (NTM) prebiehal v našich 
obývačkách. Na Slovensku oslovil stov-
ky manželských párov, štvornásobne 
zvýšil návštevu webovej stránky kam-
pane a prostredníctvom spätnej väzby 
bol označovaný za doteraz najlepší 
ročník! Online program umožnil man-
želom stráviť čas vo dvojici. Podujatia 

teda nemali charakter príjemného spoločenského večera s priateľmi, k čomu často 
viedli uplynulé ročníky. Manželia ocenili súkromie vlastného domova, čo vytvorilo 
podmienky k vzniku atmosféry bezpečia. Podľa hlavného koordinátora kampane 
Vlada Sochora boli prípravy NTM „doma“ vzhľadom na pandemickú situáciu menej 
predvídateľné v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi. O to viac je vďačný, že 
Boh, ktorý pozná budúcnosť, viedol všetky prípravy a postaral sa o celý priebeh. 
„Pána Boha, na rozdiel od nás, nič nezaskočí. Je úžasné byť v Jeho tíme!“

V rámci „NTM doma“ nás čakalo osem podnetov, ako pestovať v manželstve 
bezpečné prostredie. Sústredili sme sa na oblasť manželského záväzku, na kritiku, 
neúctu, prijatie, nudu, egoizmus, priateľstvo a odpustenie. K programu prispeli 
brat farár O. Kolárovský (ECAV Košice), ktorý sa vo svojej prednáške pozrel na 
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význam manželského záväzku, o egoizme rozprával lekár a odborník na nebezpeč-
né situácie profesor V. Krčméry. Vypočuli sme si krátke rozhovory s odborníkmi, 
ktorí poukázali na to, čo pôsobí na manželstvo „toxicky“. Poradca pre dospelých Z. 
Matyus sa sústredil na „kritiku v manželstve“, zazneli vzácne svedectvá manželov o 
tom, čo môže vo vzťahu spôsobovať napätie a nespokojnosť, či manželský príbeh o 
zmierení a odpustení. Aby v našich manželstvách nebola nuda, manželia z celé-
ho Slovenska súťažili počas vysielania malej internetovej televízie. Obohatením 
programu boli viaceré scénky, pozdravy, inšpirácie a mnoho ďalšieho. V „papuč-
kovej“ forme prebiehal aj špeciálny program – Večer pre dvoch – ktorý sa konal v 
predvalentínsky večer. Zo zákulisia príprav vieme, že špeciálny sobotný program sa 
pripravoval ešte v novembri. Vtedy sme to ešte nevedeli, ale keby sme natáčanie 
odkladali na neskôr, tak by sa z dôvodu lockdownu už nepodarilo zrealizovať.  

V rámci nášho cirkevného zboru sme sa do kampane zapájali každý deň. O akti-
vitách sme informovali na našom webe, prostredníctvom facebookovej stránky 
a manželia mali k dispozícii aj špeciálnu službu – personalizované sms správy. Ak 
súhlasili, každý deň ráno dostávali správu, ktorá im predstavila nielen stručný opis 
témy a programu kampane na daný deň, ale aj internetové odkazy, kde si manželia 
mohli konkrétnu ponuku vo svojom mobile počas dňa kedykoľvek pozrieť alebo 
vypočuť. S programom kampane a touto službou bolo v našom CZ prostredníc-
tvom e-mailu oboznámených spolu 41 manželských párov. Nezabudli sme ani 
na seniorov, ktorým bol poštou zaslaný pozdrav, tlačená verzia programu týždňa 
manželstva, záložky – ručne vyrobený darček a nálepky NTM (symbolom tohto 
ročníka bolo záchranné koleso). Prostredníctvom pošty sme takto pozdravili 19 
manželských párov. 

Program NTM 2021 ostáva manželom k dispozícii naďalej. 
Stačí kliknúť na www.ntm.sk a nechať sa inšpirovať.

Hedwi Tkáčová <><
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Radi by sme vám predstavili dve knihy, ktoré zaujmú  malých aj veľkých a oplatí sa 
ich podľa nás prečítať. 

Prvá z nich má názov TRI P. Kniha je preložená z českého 
originálu „Popoupo aneb podivuhodná pouť pouští“- z toho 
TRI P(3P) - od autorky Zuzany Holasovej. Je to napínavý 
príbeh o troch súrodencoch Michalovi, Tomášovi, Alžbetke 
a ich bratrancovi Otíkovi. Hra, ktorú si sami vymyslia, sa v 
príbehu stane skutočnosťou. A to so všetkými pravidlami, 
ktoré si v nej určili. Kniha svojím štýlom pripomína Letopi-
sy Narnie. Pre niekoho je to len napínavý príbeh, iný tam 
nájde množstvo symbolov a paralel s reálnym životom. Je to 
ten typ knihy, ktorý si s rovnakým záujmom prečíta rodič aj 
dieťa. A ak to budete čítať spolu, tak vám vytvára priestor na množstvo rozhovo-
rov a úvah: Kto vytvoril pravidlá hry? Kto vytvoril pravidlá v našom živote? Aké sú 
dôsledky našich rozhodnutí? Kto je Pastier? Kto je Tieň?

Druhou knihou, ktorú by sme vám chceli predstaviť je kniha 
s názvom „Neopísateľný“ s podtitulom „100 zamyslení o 
Bohu a vede“ od Louie Giglio. Názov vystihuje to, že Boh je 
neopísateľný - neopísateľne väčší, než si vôbec dokážeme 
predstaviť. Kniha obsahuje 100 krátkych dvojstranových za-
myslení, v ktorých je veľmi pekným spôsobom biblický verš 
vysvetlený a ilustrovaný na príbehoch o rôznych vedeckých 
faktoch a objavoch a celé je to doplnené krásnymi ilustrá-
ciami. Dozviete sa napr. aký je najvyšší strom na svete, 
ako svietia svätojánske mušky, či sa dá po Saturne chodiť 
alebo čo je to googolplex. Jednoduchosť ilustrácie biblických právd na zaujímavých 
faktoch ich robí ľahko zapamätateľnými pre malé deti, ale aj uponáhľaných dospe-
lých. Rozšírenie vedomostí je už len príjemným bonusom. Odporúčaný vek je 8-13 
rokov, ale podľa nás je to 4-99, lebo obohatí človeka v každom veku.

Kristínka a Barborka
Gondžárové

Knihy pre deti
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