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výzva, na ktorú upozorňuje vianočné číslo nášho zborového časopisu, je 
nesmierne aktuálna. Božie Slovo nás volá, aby sme sa zastavili (naozaj zastavili) 
a so záujmom sa pozreli na to, čo robí Boh! 

V Biblii sú tieto slová zaznamenané v knihe proroka Izaiáša. Neznámy prorok ich 
adresoval izraelskému národu v čase exilu, keď sa ocitli v dovtedy najťaživejšej 
situácii vo svojich dejinách:

V najhlbšej kríze izraelského národa zaznieva Izaiášovo povzbudenie naozaj pre-
kvapivo. Nebuďte ľútostiví, nestrachujte sa o seba ani o iných, nepochybujte o 
Hospodinovej vernosti. On na vás nezabudol! Ajhľa, tvorí nové; už teraz to raší... 
Božie Slovo je plné útechy. Teším sa, že práve Izaiášove slová z verša 19 boli 
veršom nášho cirkevného zboru v tomto roku. Mohli nám pripomínať, aby sme 
sa „nezabrzdili“ v ľútosti, v strachu o seba a o iných, v pochybnostiach o Hospo-
dinovej vernosti. Práve naopak, pripomínali nám, že Boh na nás pamätá a aj nám 
hovorí: „Ajhľa, tvorím nové; už teraz to (pre vás) raší...“
Úprimne si prajem, aby sme tieto slová prijali 
osobne – ako posolstvo pre nás! Aby sme 
ich prijali ako vzácne osobné pozvanie stať 
sa súčasťou nových vecí, ktoré Hospodin túži 
s nami a medzi nami uskutočniť. Amen (tak 
nech sa stane, z hebr.).

Milí priatelia,

v mene redakčného tímu, s láskou

Hedwi Tkáčová <><

- boli otrokmi v babylonskom zajatí.

- mnohí z nich pri útokoch na Izrael zomreli. 

Šalamúnov chrám bol vykradnutý a zborený. 

Judské kráľovstvo padlo, zrúcané boli ich domy, školy aj hradby Jeruzalema. 

Z národa izraelského sa stala židovská náboženská obec v Babylone, 
ktorá - slovami A. Novotného - nahradila modlitby obetami.

Neboli slobodní 

Oplakávali svojich blízkych 

Nemohli sa tešiť zo spoločenstva v chráme 

Prišli o svoj domov 

Pochybovali o Božej moci a žili v neistote 

„Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáš to? 
Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine.“ (Iz 43, 19)

https://biblia.sk/citanie/roh/iz/43
https://biblia.sk/citanie/roh/iz/43
https://biblia.sk/citanie/roh/iz/43


A práve do tohto zvláštneho obdobia 
im prorok tlmočí Boží odkaz: Ajhľa, 
tvorím nové. Práve tam, kde sú, im 
zaznieva povzbudenie. V situácii, ktorá 
sa nezdá byť vôbec jednoduchá a milá.  
Práve tam  Pán Boh hovorí v Izaiášovi 
43,19: „Ajhľa, tvorím nové; už teraz to 
raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu 
na púšti, rieky v pustatine.” Izaiáš vie, 
že práve v týchto zvláštnych situáciách 
sa tvorí nová budúcnosť. Pán Boh robí 
nové cesty.  Dôležité je, aby oni nevi-
deli iba svoj súčasný stav, ale držali sa 
Božích zasľúbení. Aby sa dívali hore do 
neba a nie iba dole na svoje problémy. 
Pohľad upretý hore im pomôže nájsť 
cestu dole.

Tieto slová vyslovil prorok Izaiáš ľuďom, 
ktorí už toho mali naozaj dosť. Zažívali 
náročné obdobie v babylonskom zajatí, 
kde život nebol jednoduchý. 
Obmedzenia. Nesloboda. Tlak na 
každodenné rozhodnutia. Cítili sa akoby 
zabudnutí Pánom Bohom. Objavovala 
sa v nich túžba po starých časoch vo 
svojej rodnej krajine, kde sa mali dobre, 
slobodne a zažívali pokojné časy. Ale nič 
z toho nebola už pravda a ich túžby či 
sny po veľkolepej minulosti boli už 
naozaj iba minulosťou. A budúcnosť 
vôbec nebola jasná.

Áno, posledné dva roky sú pre nás všet-
kých ozaj zložitým  obdobím. Zažívame 
to, čo mnohí pred nami nezažívali. A už 
toho máme mnohí aj dosť. Mnohokrát 
sa trápime s tým, čo sa deje v nás a 
okolo nás. Náš problém je však mnoho-
krát ten, že tak ako Izraelci aj my vidíme 
iba to, čo vidíme. Nemáme silu pozrieť 
sa na veci z inej perspektívy. Z Božej. 
Pánova perspektíva je iná ako naša. My 
vidíme iba to, čo vidíme. On vidí príleži-
tosti. On vidí nové cesty. Rieky na púšti. 
Jeho perspektíva nám pomáha vidieť 
veci inak. Keď ju máme, tak si uvedo-
míme, že toto obdobie má veľmi veľký 
význam pre každého z nás. 

Milí čitatelia ZAčítaj sa,
téma vianočného čísla nášho zborového 
časopisu ma názov: Ajhľa, tvorím nové...

Úvodník
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Práve teraz  bol vytvorený  priestor, aby 
sme sa na život, vieru, vzťahy pozreli 
inak. A možno ukončili staré, nedobré 
spôsoby života a fungovania a začali 
tvoriť nové. Kiež nám Pán otvára oči, 
aby sme videli viac, ako vidíme, aj počas 
tohtoročných sviatkov. Premýšľajme  
nad biblickým textom Ajhľa, tvorím 
nové. Modlime sa. Prosme Pána o 
múdrosť a smerovanie. A On začne 
tvoriť niečo nové. Najprv v nás a potom 
okolo nás. Pripravme sa však na to, že 
dôvera v Boha nás bude viesť von z 
komfortnej zóny. Dostaneme povolanie 
do nových vecí, pred ktorými budeme 
mať rešpekt. Vykročíme? Každý, kto 
svoju situáciu vloží do Božích rúk, objaví  
novú cestu, ako kráčať životom. Môže 
tak začať nové obdobie v manželstve. 
Môže začať nové obdobie vo vzťahoch 
v rodine. 

Môže začať nové obdobie v našom du-
chovnom živote. Môže, treba však byť 
otvorený Božím zasľúbeniam. 

Nachádzame sa v období Vianoc a to 
je krásne obdobie. Aj keď sú to iné 
Vianoce, ako sme ich poznali počas 
minulých dekád. Ale aj teraz si smieme 
uvedomiť a pripomenúť to, že Pán Boh 
sa rozhodol pred 2000 rokmi pre nás 
urobiť niečo vzácne. Do sveta nepo-
koja a úzkosti vstupuje Jeho Syn Ježiš 
Kristus. Aby  nás vyslobodil z otroctva 
hriechu, neslobody, úzkosti, nepokoja a 
priniesol nám budúcnosť a nádej. Jeho 
príchodom začína nové obdobie dejín. 
Ten istý prorok Izaiáš vyslovil známe 
proroctvo, ktoré sa pravidelne čítava na 
štedrovečerných službách Božích: „Lebo 
dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; 
na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, 
jeho meno bude: Predivný radca, Mocný 
Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja” 
(Iz 9,6). Toto je naša nádej. Boží Syn 
prichádza do sveta. Je predivný. Mocný. 
Večný. Prináša pokoj do srdca každému, 
kto mu otvorí svoj život. A kto svoj život 
vkladá do Jeho rúk, ten nachádza novú 
budúcnosť a nové cesty. 

Tieto Vianoce sú opäť iné, ale to ne-
prekáža. Náš Boh sa nezmenil. V tejto 
nádeji vám, milí čitatelia, prajem krásne 
sviatky a požehnaný rok 2022.
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Marián Kaňuch
zborový farár
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Ľubomír Ďuračka: 
„Ak sa ku Kristovi priznávate, do svojho okolia 
vysielate signály, čo znamená byť kresťanom.“

Rozhovor

Evanjelická fara a cirkevný zbor v Novom Meste nad Váhom (Považský senio-
rát) zažil a ďalej zažíva nielen dobrodružstvo, ale aj dobré ovocie, ktoré pri-
náša povolanie do nových vecí. Veriaci nielenže zažívajú netradičnú podobu 
pätnásťminútovej nedeľnej bohoslužby, ale naďalej ďakujú za spoločenstvo, 
ktoré rastie a je požehnaním aj vo svojej online podobe. 
S bratom farárom Ľubomírom Ďuračkom sme ale debatovali aj o (prirodze-
ných) turbulenciách vo viere, o „posledných dňoch“, hlbokom význame misie 
(aj o ľudských výhovorkách) či o pozdrave „šálóm“ a židovstve. Brat farár 
prezradil aj to, v čom budú tohtoročné Vianoce pre neho iné, a aby som 
nezabudla, zodpovie aj na anketovú otázku tohto čísla, aby nám s dôverou 
prezradil svoj vlastný zápas.      
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Pred niekoľkými rokmi som zopárkrát 
zavítal do vášho CZ a dosť dobre sa 
poznám aj s vaším zborovým farárom. 
Táto covidová doba nás však dosť 
izoluje, a tak sme odkázaní využívať iné 
spojenia, jedným z nich je spomínaný 
kanál YouTube.
Začali sme úplne nepripravení, so zaria-
deniami, aké sme mali. Keď sme na jar 
2020 zostali zavretí doma, mnoho CZ 
začalo vysielať služby Božie prostred-
níctvom svojich online kanálov. Ja som 
sa rozhodol ísť inou cestou. Liturgické 
SB majú význam v spoločenstve a sú 
postavené na zdieľaní: Liturg – odpoveď 
zhromaždenia. Ale ako sa dá odpovedať 
cez YouTube? To bol dôvod, prečo som 
sa rozhodol pre príhovory – Božie slovo, 
ktoré má moc, musí znieť. 

generácia a navyše ktokoľvek, kto 
nemusí byť evanjelik. Taktiež priemerná 
dĺžka sledovania YouTube kanálov sa 
pohybuje okolo 15 minút, takže celé 
SB sú príliš dlhé, aby oslovili toho, kto 
len tak náhodne surfuje a objaví vás na 
webe. „Príhovory zborového farára“ 
boli vždy obohatené o jednu pieseň zo 
spevníka a jednu mládežnícku pieseň. 
Ich súčasťou bola prezentácia citova-
ných textov z Písma. V celom procese 
prípravy veľmi pomohli moje deti a tak-
tiež hudobne obdarení bratia a sestry z 
kapely nášho CZ. Niekedy sme vysielali 
z našej rodinnej obývačky, inokedy sme 
„prilepili“ pieseň, ktorá bola naspievaná 
v inej rodine. 

Áno, viacerí veriaci mi potvrdili, že 
počuté slovo môžu lepšie „vstrebať“, 
keď ho vidia pred sebou napísané. V 
školách, na prednáškach... všade okolo 
nás sme si osvojili tento spôsob. Prečo 
by sme ho nemohli využívať aj v kosto-
loch?

Uvedomil som si, že YouTube sleduje 
prevažne mladá a stredná

Neviem presne, aký je Váš vzťah 
k Žiline a k žilinským evanjelikom. 
Jedno však viem istotne, Vašu tvár 
poznáme! Z cirkevných akcií a semi-
nárov a dokonca aj z kanála YouTube, 
kde vysielate príhovory zborového 
farára (namiesto bohoslužieb). Ako sa 
etablovala táto podoba služieb Božích 
medzi veriacimi? Aké sú odozvy? 

Keď sme sa opäť vrátili do kostolov, 
rozhodli ste sa zotrvať pri robení 
prezentácií aj počas kázne v kostole. 
Ľuďom sa páčilo vidieť, o čom hovorí-
te z kazateľne... 

Príhovory zborového farára sú o dosť 
kratšie ako evanjelické bohoslužby, 
ktoré poznáme z kostola aj z interne-
tového vysielania. Bol to cieľ?  
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Mal som tú milosť, že som vyrastal v 
rodine, kde nás rodičia od malička viedli 
k viere v Boha. Moji rodičia nasledovali 
Pána Ježiša a v CZ vyučovali detskú 
besiedku. Každý večer sme sa zhromaž-
dili ako rodina, otec čítal z Biblie a spolu 
sme sa modlili. Ako dieťa som poznal 
biblické príbehy a taktiež som si sám 
(podľa vzoru mnohých kresťanov) začal 
čítať Písmo. 

Pamätám si, že v čase konfirmácie som 
si začal uvedomovať rozdiel, že nie 
všetkému, čo z Písma poznám, aj verím. 
Vždy som mal strach z toho, ako to 
bude na konci sveta, ako to dopadne so 
mnou na Božom súde. Mal som vedo-
mosť, no nebol som si istý, či tie Božie 
zasľúbenia platia aj pre mňa osobne. Až 
na jednom mládežníckom tábore som 
jasne vedel, že Boh klope na moje srdce 
a túto moju neistotu chce ukončiť. 
Spolu s jedným bratom som Ježišovi 
poďakoval, že všetko, čo urobil, bolo 
aj pre mňa, a prijal som Ho ako Pána 
môjho života. Nezabudnem na to, aký 
pokoj ma vtedy naplnil. Pokoj, ktorý 
mám dodnes.

Tak sa mi zdá, že už táto téma prestala 
byť mojou „obľúbenou“. Paradoxne 
som o nej veľa kázal pred začiatkom 
pandémie a potom aj v prvých mesi-
acoch. Dnes, keď túto tému „žijeme“, 
zdá sa mi, že o tom menej hovorím...
Patrím medzi tých kazateľov, ktorí

Rada si čítam príbehy o tom, ako ľu-
dia prijali dar milosti, ktorý v Kristovi 
máme. Aký je Váš príbeh? Mal Pán 
Boh s Vami veľa „práce“? 

Kiež má rovnaké vedenie k viere a 
ľudské kresťanské a láskavé vzory 
okolo seba čo najviac detí! Nastali vo 
Vašom živote aj (prirodzené) turbu-
lencie?  

Jednou z Vašich obľúbených tém je 
téma „Posledné dni“, ktorú si my 
kresťania spájame s druhým prícho-
dom Pána Ježiša. Prečo by sme sa o 
túto tému mali zaujímať? 

Rozhovor
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Vianočné číslo „ZAčítaj sa“ chce pre-
mýšľať aj o povolaní do nových vecí. 
Čo nové ešte evanjelikov v Novom 
Meste nad Váhom naučila uplynulá 
doba?   

Napokon sme ku klasickým službám Bo-
žím pripojili aj vysielanie zo spoločen-
stva, ktoré sme nazvali „VP + chvály“. 
Nakoľko sa podľa opatrení nezmestíme 
do kostola všetci, po každých nedeľ-
ných SB je možnosť Večere Pánovej, 
po ktorej kapela vedie chválospevové 
piesne. Počas piesní prebiehajú mod-
litby a všetci máme možnosť vydať 
svedectvo o tom, čo Boh učinil v našich 
životoch. Tak žila prvá cirkev, ako čítame 
v svedectve z 1 Korintským 14:26: Tak 
čo, bratia? Kedykoľvek sa zídete, každý 
má niečo...

https://biblia.sk/citanie/roh/1kor/14


vyznávajú svoje presvedčenie, že naša 
generácia sa dožije druhého príchodu 
Krista. Pamätám sa, že keď som toto 
pred mnohými rokmi povedal na jednej 
konferencii (zdá sa mi, že to bolo na 
konferencii EVS v Žiline), prišla za mnou 
jedna sestra s výčitkou, či nepoznám 
slovo, kde Ježiš hovorí o tom, že nikto 
nepozná dňa ani hodiny, kedy príde Syn 
človeka. Vysvetlil som, že ja nepredpo-
vedám ani deň, ani rok – to robia sekty. 
Ale na základe všetkých znamení, ktoré 
nám dáva Písmo, osobne vnímam, že 
sme veľmi blízko. 
Navyše, ak si myslíme, že druhý príchod 
Krista nastane tak najskôr o 100 rokov 
– tak Ho v podstate ani nečakáme. Je to 
pre mňa lepšie (vedie ma to k skutoč-
nému bdeniu), keď som presvedčený, 
že On príde ešte počas môjho života 
(tak žili aj prví kresťania). Moja logika mi 
hovorí, že kto Kristov príchod „odsúva“ 
– nemôže žiť v bdelosti.

všetko si postupne zvykáme a nevidí-
me v tom znamenia, o ktorých hovorí 
Písmo. Práve minulý týždeň som v aute 
počúval správy – a jedna z nich hovorila 
o preplnených prístavoch v Anglicku 
(kvôli nedostatku šoférov kamiónov). 
Kontajnerové lode musia čakať a kotviť 
niekde inde, lebo zlyhala logistika. 
Tento problém sa začína prejavovať 
po celej Európe... Keď som to počúval, 
Duch Svätý mi pripomenul slová z knihy 
Zjavenie Jána, kde je vyslovene napísa-
né o plači kormidelníkov, ktorí zastali 
na mori, pretože nikto nechce kúpiť ich 
tovar. V modlitbe som sa vtedy pýtal: 
Pane, je to ďalšie znamenie? Napĺňa 
sa už aj toto proroctvo? Nechcem byť 
falošným prorokom, no v Písme je 
predpovedných toľko detailov, ktoré sa 
dejú okolo nás. Mám taký pocit, že z 
perspektívy večnosti sa budeme „chytať 
za hlavu“ z toho, ako je možné, že sme 
si to a to nevšímali? 

Súhlasím, zvykli sme si na to, zaznieva 
to z každej strany, a preto sme akosi 
otupeli. Chaos, v ktorom sa nachádza 
naša spoločnosť, už nevnímame, na

Príchod Pána Ježiša bytostne očaká-
vali už prvotní kresťania, a hoci je ak-
tuálny aj pre kresťanov v 21. storočí, 
občas mám dojem, že „posledné dni“ 
už patria do našej komfortnej zóny – 
na tému sme si zvykli, počúvame ju, 
poznáme jej hlavné posolstvo, ale nič 
to s nami nerobí... Téma sa stáva „ak-
tuálne neaktuálnou“. Ako to vidíte? V kontexte posledných dní naberá ešte 

viac na vážnosti aj potreba kresťan-
skej misie: Boh „chce, aby boli všetci 
ľudia spasení a poznali Pravdu“ 
(1 Tim 2,4). 

Moja logika mi hovorí, že kto 
Kristov príchod „odsúva“ – nemô-

že žiť v bdelosti.

„
„
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Moja sestra Svetlanka prežila toto 
povolanie pred mnohými rokmi. My 
ostatní sme jej žehnali a prijali sme bre-
meno modlitebnej i finančnej podpory. 
Iným spôsobom jej nevieme pomôcť. 
Pravidelne posiela modlitebníkom a 
prispievateľom správy, čo sa s ňou deje. 
Vždy, keď sa vráti domov, zorganizuje-
me v našom CZ stretnutie s ňou, aby 
osobne zdieľala svoje zážitky. 
Raz, keď som ju počúval, bol som 
dojatý a „musel som“ chváliť Boha za 
Jeho predivnú múdrosť. Rozprávala 
o tom, ako na svojom misijnom poli 
hovorila o podobenstvách Pána Ježiša. 
Jej poslucháči mali dojem, že príbeh z 
podobenstva sa odohráva vo vedľajšej 
dedine (lebo aj tam prebieha svadba 
tak, ako prebiehala napr. v podobenstve 
o 10 pannách). V krajine, kde sestra 
pôsobí, možno dokonca bežne vidieť 
nádenníkov, o ktorých zase hovorí napr. 
podobenstvo o robotníkoch na vinici. 
Skrátka, chválil som Boha za to, že tým 
ľuďom netreba nič vysvetľovať! 

My v Európe potrebujeme vysvetliť 
dobu spred 2000 rokov, možno aj preto 
je niektorým „ťažšie“ prijať evanjelium... 
Im treba len jedno – aby sa k nim dosta-
lo Božie slovo! 

Opäť musím súhlasiť. Pred pár rokmi 
som mal zážitok: Človek v strednom 
veku sa prihlásil, chcel sa stať členom 
CZ. Pred jeho krstom bolo potrebné, 
aby sme si spolu prešli minimálne 
„konfirmačné základy“. Bol to zážitok 
venovať sa niekomu, kto prvýkrát v 
živote držal v ruke Bibliu a o Ježišovi 
v podstate nevedel nič... Od tej doby 
som stretol viacej podobných ľudí, ktorí 
dokazujú, že to naše Slovensko nie je 
až také kresťanské. Navyše, pre koľkých 
je kresťanstvo iba „nálepkou“ alebo len 
označením príslušnosti k určitej cirkvi. 
A pritom my v strednej a východnej 
Európe sme na tom v tomto smere ešte 
omnoho lepšie ako v západnej Európe.

Vo Vašej rodine má slovo „misia“ 
hlboký význam, ktorý zažívate aj 
prakticky. Vaša sestra Svetlanka je 
misionárka v nemenovanej moslim-
skej krajine (pre jej bezpečnosť sa ne-
zverejňuje krajina, kde sa nachádza). 
Povedzte nám o tom viac. Ako to vní-
mate? Predsa len ide o samu ženu v 
kultúre, ktorá je vzdialená tej našej... 

Na akom poli v súčasnosti najviac 
vnímate potrebu misie? Nemení sa 
situácia už tak, že misiu dnes potre-
bujeme my (a Európa)?   

Rozhovor

Im treba len jedno – 
aby sa k nim dostalo 

Božie slovo! 

„
„
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„Môže byť“ nie je biblické. Každý veriaci 
JE misionárom. Poverenie nám dal náš 
Pán. On nepovedal: „môžete byť svet-
lom sveta“ alebo „mali by ste byť svet-
lom sveta“. On svojím nasledovníkom 
povedal a platí to stále: Vy ste svetlo 
sveta (Mt 5,14). Teda či si to uvedomu-
jete alebo nie, ak sa ku Mne priznávate 
– do svojho okolia vysielate signály, čo 
znamená byť kresťanom. 
Ide iba o to, či naše signály (slová, po-
stoje, gestá, emócie...) odrážajú Ježiša 
alebo Ho zapierajú. Veľmi často svojimi 
poznámkami a reakciami (keď niekde 
napr. musíme stáť v rade a čakať...) 
vydávame svedectvo, kto je skutočne 
naším Pánom. Na vydávanie takéhoto 
svedectva sa nemusíme zvlášť pripravo-
vať. Pán tie situácie už dávno pripravil, 
aby bolo odhalené, čo je hlboko v nás.

Najčastejšie počúvam výhovorky, ktoré 
sa týkajú výrečnosti. Neustále však 
pripomínam a povzbudzujem, že okrem 
našich vyznaní sú veľmi dôležité naše 
postoje a naše reakcie. Či chceme alebo 
nie, druhí nás sledujú. 

Krátko na to, ako som prišiel do Nového 
Mesta nad Váhom, som zistil, že v roku 
1920 malo naše mesto viac ako 60 % 
židovského obyvateľstva. Bola tu veľká 
židovská komunita a dve synagógy, 
ktoré sa však nezachovali. Keď som čítal 
tieto dejiny, uvedomil som si, že naše 
mesto dnes žije z požehnania, ktoré tu 
zanechal Boží národ. 

Najlepšie na tom je, že moment, keď sú 
pripravení počúvať, je vtedy, keď sa nás 
pýtajú: Prečo si reagoval tak? Odkiaľ 
berieš pokoj? Prečo nie si aj ty ustrá-
chaný?

Často sa hovorí, že každý z nás môže 
byť misionárom. Je to podľa Vás tak? 

Keď hovoríme o aktívnej službe, o 
misii, aké „námietky“ možno vnímať 
medzi ľuďmi... Na čo sa zvykneme 
vyhovárať?  

Zaujal ma pozdrav „Šálóm“, s ktorým 
ste sa so mnou lúčili v emailovej 
komunikácii. Pán Ježiš sa vítal aj 
lúčil slovom „šálóm“ – „Pokoj vám!“/
„Choď v pokoji!“. Toto hebrejské slo-
vo sa zvykne prekladať ako „pokoj“ 
alebo „mier“ (opak vojny). Šálóm 
znamená i plnosť dobra a šťastia. 
Som si istá, že „šálóm“ v tomto vý-
zname nedosiahneme vlastnou silou. 
Je darom od Hospodina. Na nás je 
ale rozhodnutie, kde a v kom budeme 
hľadať zdroje pokoja! Zdá sa, že v 
tomto pozdrave, rovnako ako v židov-
stve, je hlboký odkaz, ktorý v plnosti 
asi nikdy nepochopíme... Aký je Váš 
vzťah k židovstvu a v čom by nám 
kresťanom mohli byť židia vzorom? 
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Napriek tomu, že Izrael v dejinách len 
pokračoval v neposlušnosti, Boh sa 
svojho ľudu nezriekol. Dodnes platí, že 
kto bude žehnať Izraelu, zdedí požehna-
nie, a naopak, kto bude bojovať proti Iz-
raelu, veľmi zle skončí. Nie preto, že by 
tento národ bol dokonalý, ale preto, že 
Boh takto rozhodol. Ani zlyhanie tohto 
národa nedokáže zničiť Božie zámery. 
Aj preto nám Písmo prikazuje, aby sme 
sa prihovárali za tento národ, aby Izrael 
poznal svojho Mesiáša, ktorý zaň položil 
svoj život.

Všetci na COVID nadávajú, no ja sa ne-
stačím čudovať, koľko pozitívnych vecí 
toto obdobie prinieslo. Prekvapil ma 
hlad po spoločenstve a po Božom slove. 
Prekvapil ma hlad po Večeri Pánovej 
(VP). Spomínam si, že som sa obával 
účasti na VP, ktorá bola po bohosluž-
bách prvýkrát po uvoľnení opatrení, no 
bol som milo prekvapený, koľko ľudí sa 
zúčastnilo. Čo ma však najviac prekvapi-
lo, bolo to, čo sa odohralo na biblických 
hodinách. 

Čo Vás v uplynulých mesiacoch s 
COVID-19 úprimne prekvapilo?     
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Osobne áno. Náš najstarší syn sa v lete 
oženil, a tak Vianoce bude tráviť so 
svojou manželkou. Naša dcéra je na 
štúdiách v USA a strávi tam aj obdo-
bie Vianoc. A náš stredný syn čaká na 
udelenie víz na štúdiá do Petrohradu, 
takže pravdepodobne ani on nebude na 
Vianoce doma. Hoci to vyznieva smut-
ne, nemáme obavy. Iba vstupujeme do 
novej fázy, keď naše deti rozvíjajú svoje 
plány a my ich v tom rozhodne nebude-
me brzdiť. 

Pre mňa ako farára bol vždy čas Vianoc 
maratón bohoslužieb. S rodinou som 
bol v tom čase minimum. Tento rok to 
najviac pocíti moja manželka, no pevne 
verím, že niečo vymyslím, aby počas 
Vianoc necítila samotu.

Veríme a očakávame požehnanie, ktoré 
Pán pripravil pre nás v spoločenstve 
ostatných bratov a sestier.

Biblické hodiny, na ktorých preberá-
me určitú knihu z Biblie alebo tému, 
navštevoval do COVID-u určitý kruh 
ľudí. Iste to poznáte, prevažne tí istí. Od 
momentu, keď sme prešli na platformu 
Zoom, zrazu pribudli noví, nestačil som 
sa čudovať záujmu, hĺbke diskusií a 
vrúcnosti modlitieb. Mnohé tieto stret-
nutia trvali viac ako 3 hodiny a nechcelo 
sa nám skončiť. 
Online spoločenstvo bolo také živé, že 
mnohí sa vyslovili, že si nevedia pred-
staviť, že tá doba skončí. Preto sme po 
uvoľnení opatrení pokračovali v online 
stretávaní ďalej, a hoci máme dnes 
dve skupiny súčasne (jedna „naživo“ a 
druhá „na zoome“), našli sme spôsob 
ako v tomto zdieľaní a spoločenstve 
pokračovať ďalej.

Ste evanjelický farár a Vianoce sú pre 
Vás asi služobne náročné obdobie. 
Bude tento rok pre Vás osobne niečím 
iný?    

Skúste sa zamyslieť spolu s nami 
Žilinčanmi: O čom si každý rok pred 
Vianocami hovoríte, že to tento rok 
zmeníte, ale doteraz sa Vám to ešte 
nepodarilo? (anketová otázka, ale 
som zvedavá aj na Váš zápas) 

za rozhovor ďakuje
Hedwi Tkáčová <><
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mnohí sa vyslovili, že si 
nevedia predstaviť, že 

tá doba skončí. 
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Rozhovor



Vyučovanie

Nové veci

Máte tendenciu pozerať viac do minulosti alebo do budúcnosti? Alebo ste naplno 
pohltení prítomnosťou? Sú obdobia, kedy je múdre sa obzrieť späť, a obdobia, 
kedy sa nemáme obzerať, ale hľadieť dopredu.
Sú chvíle, keď má človek pocit, že žiadnu budúcnosť nemá. Že svetlé zajtrajšky sú 
už minulosťou. Počas posledných dvoch rokov asi každý z nás zažil chvíle plné otá-
zok a neistoty. Mnohé plány sa nemohli uskutočniť, mnohí prešli rôznymi stratami, 
neraz i bolestnými. Niektorí už rezignovali a život berú ako príde, bez nejakých 
veľkých nádejí a očakávaní. 
Pre mňa sú inšpiráciou a povzbudením ľudia, ktorí napriek svojmu veku a neraz i 
telesnej slabosti, sa nezaoberajú len minulosťou a sťažnosťami na prítomnosť, ale 
sa zaujímajú aktívne o budúcnosť, ba dokonca na nej pracujú, hoci sami vedia, že 
jej ovocie už asi jesť nebudú. 
Je kresťanstvo náboženstvo minulosti? Slová proroka nám pripomínajú, že kresťan-
ská viera je predovšetkým vierou v budúcnosť. Svedectvo minulosti je iste dôležité. 
Niekedy je však človek tak pohltený minulosťou, že už nemá vo svojich myšlien-
kach miesto pre budúcnosť. Niekedy je minulosťou priam poviazaný. A nevie sa tak 
oslobodiť pre to, čo Boh pre neho pripravil do budúcnosti. 
Inokedy to môže byť hrdosť na minulosť, ktorá akoby zavrela bránu do budúcnosti. 
Akoby budúcnosť nemohla priniesť rovnako veľké či dokonca ešte aj väčšie veci 
ako minulosť. A tak človek ustrnie a stane sa uchovávateľom popola namiesto 
toho, aby odovzdával oheň ďalšej generácii. 

Boh hovorí skrze proroka: 
„Nemyslite na prvotné veci, 
o pradávnych neuvažujte! 
Ajhľa, tvorím nové; už teraz 
to raší. Nebadáte to? Veru, 
robím cestu v púšti, rieky v 
pustatine.“  Iz 43:18-19
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Boh je Bohom dejín, ale nie je Bohom len minulosti. V každej dobe a v každom 
čase má Boh s človekom svoje plány. Slová proroka aj nás dnes vyzývajú, aby sme 
boli pripravení na to nové, čo Boh chce s nami, pre nás a skrze nás konať. 
Prorok použil obraznú reč. Za týmito obrazmi môžeme vidieť nemenné pravdy o 
Bohu a Jeho konaní s človekom. 
„Boh robí cestu v púšti.“ Boh nezanevrel na pustatinu, neobchádza ju, nebojí sa 
jej, ale vstupuje do nej a razí si ňou cestu. Evanjelium môže prenikať aj duchovnou 
púšťou. Vidíme Božie cesty v dnešnej duchovnej púšti? Máme nádej aj na púšti?
„Boh robí rieky v pustatine.“ V pustatine život upadá, chradne, zomiera. Voda je 
nositeľom života. Rieka zavlažuje vyprahnutú krajinu a premieňa ju. V Izraeli je 
skúsenosť, že pôdu, ktorá bola považovaná za bezcennú, dokázali Židia pomocou 
zavlažovacích systémov tak zúrodniť, že dnes Izrael zbiera úrodu viackrát v roku 
a vyváža ovocie a kvety do celého sveta. Aj tá najlepšia pôda je bez vody mŕtva. 
Voda ju však premení na živú. 
Aj v dnešnom svete je mnoho ľudí, ktorých životy nie sú bezcenné, ale sú mŕtve. 
Sú v podobnom stave ako bola pôda v Izraeli bez vody. To, čo potrebujeme, je voda 
od Boha, ktorá je zdrojom života. 
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Ondrej Kolárovský
Teológ a kazateľ, pracuje v EVS, kde vedie projekt idea-list. Pochádza 
z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden 
semester aj na The Lutheran Theological Seminary vo Filadelfii, USA. 
Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na evanjelickom 
gymnáziu v Košiciach. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Tera-
sa, cirkevnej škôlky a sociálno-misijného projektu Deti Afriky.

Prorok Izaiáš, aj keď prorokoval príchod Mesiáša, nemal tú osobnú skúsenosť s 
Ním ako samaritánska žena, ktorá Ho stretla pri studni. Pán Ježiš jej povedal: „Kto 
by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja 
dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu.“ (J 4:14)
Voda je v dnešnom svete vzácna. Keď som bol v Tanzánii, na vlastné oči som sa 
o tom presvedčil. Afričania neveriacky krútia hlavami, keď im opisujeme našu 
požehnanú krajinu, kde máme vody (zatiaľ) nielen dostatok, ale aj vody kvalitnej, 
minerálnej a liečivej. 
Je skvelou správou, že kto prijme vodu života od Pána Ježiša, bude mať nevysycha-
júci prameň vody, ktorá ho očisťuje a dáva mu život. Tak ako tá samaritánska žena 
našla v Ježišovi Záchrancu pre svoj zničený život, rovnako aj dnes môže každý z nás 
mať v Ježišovi Záchrancu a prameň života, a to bez ohľadu na to, v akej púšti sa 
ocitol.

Chceš byť pri tom, kedy Boh koná nové veci?

Je niečo, čo si z Božieho 
pôsobenia (možno) 
doteraz prehliadal/-a?

Aké sú tvoje obavy 
ohľadom budúcnosti?

Čo nové priniesol Boh 
do tvojho života? 
(Ako obnovil tvoj život?)

Aké sú tvoje nádeje 
ohľadom budúcnosti?

Je niečo z minulosti, čo 
ťa zväzuje a bráni ti 
vykročiť do budúcnosti?

V akých oblastiach svojho 
života potrebuješ: 

Božie vedenie? 
Božiu záchranu? 
Božiu obnovu?Modli sa v zmysle toho, ako si si odpovedal/-la 

na otázky vyššie.
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Prí(r)učka pre život

Vyjsť z komfortnej zóny 
Podpísať sa na prázdny 
papier s dôverou

Tak to je aj v mojom živote. Keď som prežila Božie povolanie byť farárkou v Žili-
ne, musela som už vtedy vykročiť zo svojej komfortnej zóny. Nebolo to pre mňa 
jednoduché odísť z Bardejova, kde som spoznala ľudí a naučila som sa tam slúžiť. 
Nemám rada zmeny. Vnímala som však pozvanie a premýšľala, ako na to odpo-
vedať. Pomohol mi príbeh s prázdnym listom papiera. My ľudia sa podobáme 
prázdnemu listu papiera. Je pre nás prirodzené, že chceme mať svoj život pod 
kontrolou a chceme si sami písať svoj vlastný príbeh. Boh nás však vyzýva k odvahe 
dôverovať Mu. Pripomenúť si, kým je, čo pre nás z lásky urobil a myslí to s nami 
dobre. Obrazne povedané, žiada od nás, aby sme sa podpísali na prázdny papier s 
dôverou, odovzdali Mu ho a verili, že to, čo tam napíše, bude pre nás dobre. Chce 
to vieru, dôveru aj odvahu vykročiť zo svojej komfortnej zóny. Keď som to pred 
rokmi urobila, nesklamala som sa. Som rada, že som bola poslušná. Nevedela som, 
ako tu budeme prijatí, či to zvládneme, aké výzvy nás tu čakajú. Naučila som sa, 
že Pán Ježiš je so mnou každý deň, že ma nenechá, neopustí. On ma ponesie na 
rukách, keď ja nebudem vládať kráčať sama.

Keď veriaci človek povie Pánu Bohu svoje áno, 
uvedomuje si, že platí: „Lebo moje myšlienky nie 
sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty 
- znie výrok Hospodinov” (Iz 55,8). Vie, že Pán 
Boh ho obdaroval darmi, ktorými chce Jemu 
slúžiť. Vie, ako veľmi je svojim nebeským Otcom 
milovaný. „Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s 
vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujú-
ce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť 
a nádej.” (Jer 29,11) Preto sa chce nechať viesť. 
Pýta sa - čo mám robiť? Kde ma chceš mať? Ako 
Ti mám slúžiť? Hľadá Božie povolanie. Chce byť 
verný a poslušný. 

https://biblia.sk/citanie/roh/iz/55
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Napriek tomu, že každý deň premýšľame a rozho-
dujeme sa, čo máme robiť, prichádzajú vždy znova 
nové výzvy, pozvania k odvahe vykročiť zo zabeh-
nutých koľají. Vedú nás k hlbšiemu sa zamysleniu 
nad sebou a nad smerom našej cesty a služby. 
Takúto výzvu som zažila opäť na konci augusta tohto 
roku. Bolo to povolanie do niečoho úplne nového 
a odlišného od toho, ako som v posledných rokoch 
slúžila. Výzva znela byť poverenou riaditeľkou EMŠ 
v Žiline. Poznám svoje obdarovania aj slabosti. Baví 
ma učiť náboženstvo. Vnímam v tom Božie poslanie 
pre mňa. Baví ma to a za roky služby v tejto oblasti 
už vidím aj Božie požehnanie a výsledky, ovocie. Byť 
riaditeľkou je úplne odlišná služba, s ktorou som 
nemala skúsenosti. Poznala som svoje limity a to, 
že nie som pripravená na vedenie a riadenie školy. 
Začala som sa teda opäť zamýšľať nad Božou radou 
pre toto rozhodnutie. Pri modlitbách, stíšeniach, 
rozhovoroch s ľuďmi, premýšľaní sa mi postupne 
začali spájať jednotlivé časti toho, čo som zažívala a 
dokopy mi zrazu dávali zmysel. Pri upratovaní povaly 
som našla svoje staré poznámky z obdobia, keď som 
robila koordinátorku práce s deťmi v Šarišsko-zem-
plínskom senioráte a organizovala som stretnutia 
pre deti a vzdelávania pre učiteľov. Bola som od 
viacerých ľudí povzbudená, že nebudem na to sama, 
že si rozdelíme úlohy a pomôžu mi. Veľmi ma po-
vzbudili telefonáty s tými, ktorí boli ku mne úprimní. 

Uvedomovala som si, že to nebude ľahké, že je to niečo nové - neprebádaná pôda. 
Brala som do úvahy pohľady z rôznych strán. 
Času na rozhodovanie nebolo veľa. Bola som nútená rýchlo 
sa rozhodnúť. Opäť som si uvedomila, že sa musím podpísať 
na prázdny papier s dôverou. Nanovo som prežila, že Pán Boh 
nepovoláva kvalifikovaných, ale kvalifikuje povolaných. Znova 
som musela začať žiť v úplnej závislosti od Pána Boha a dôve-
re v Neho. Vykročila som zo svojej komfortnej zóny. V pokore 
prosím, modlite sa za mňa aj za našu EMŠ. zborová farárka

Olinka Kaňuchová

http://www.emszilina.sk
http://www.emszilina.sk
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Boh vidí viac, ako vidíme my
Náš život už bol pekne zabehnutý. V priebehu rokov sme si opravili bývanie, každé 
z detí si našlo svoj svet, mali sme rozbehnutú prácu a službu, nechýbali nám sny 
o veciach, ktoré sme spoznávali pred sebou, nablízku sme mali rodinky... Čo by si 
človek mohol priať viac?

No keď sa blížil koniec štvrtej materskej dovolenky, začali sme premýšľať, kam 
budú smerovať naše ďalšie kroky. Rozhodnutia týkajúce sa farárskeho povolania sú 
často rozhodnutiami, ktoré zasiahnu každého člena rodiny. Mali sme nejakú pred-
stavu, určite aj nejaké vytýčené hranice vo svojom vnútri, no jedno neplánované 
stretnutie s bratom biskupom odštartovalo niečo, čo sa postupne začalo rozvíjať 
ako púčik, ktorý ste najprv ani nevnímali, no ktorý prirodzene rástol. Spomínaný 
nezáväzný rozhovor totiž končil slovami, že brat biskup už aj vie, kde by sme sa 
hodili. Keď som sa opýtala kam, odpoveď znela: Žilina. Vtedy som sa len usmiala a 
týmto to bolo pre nás uzavreté. S manželom Martinom sme pokračovali v modlit-
bách, aby Pán Boh smeroval naše ďalšie kroky, no prakticky sme si to predstavo-
vali tak, že sa ukáže niečo „poblíž“ a veľa z tej našej komfortnej zóny sa už meniť 
nebude.
Prešiel nejaký čas, my sme sa nikomu neozývali, nič nehľadali, jedinou našou 
aktivitou v tomto smere boli modlitby za konkrétnu vec, a to, aby nás oslovili tí, 
ktorým Pán Boh ukazuje spoločnú cestu spolu s nami. A ozval sa nám žilinský brat 
farár Marián. Vo mne nastal zlom asi pri jeho poslednej vete: „My sme nevede-
li, že by si šla aj do nižšieho pracovného úväzku, keď si dlhoročná farárka; a ty si 
nevedela, že popri obsadených miestach tu ešte niekoho hľadáme.“ Čo keď práve v 
tomto začína niečo Božie, keď On spája to, čo by nám nenapadlo?
Potrebovali sme sa v tom celom nájsť. Uvedomila som si, ako som si o sebe mys-
lela, že mám slobodu urobiť veľa vecí, keď mi dá Pán Boh výzvu do života, a teraz 
som spoznávala, aká som už naviazaná na vlastné bývanie, na kamarátov, rodiny, 
ako už nie je ľahké vziať deti z toho, v čom žijú, a presunúť ich inam... No hlboko vo 
svojom vnútri som vedela, že chcem robiť to, k čomu ma povedie Hospodin. Lebo 
keď On pozerá na plán pre mňa, nevidí len mňa, ale aj môjho manžela, moje deti, 
naše rodiny, našich priateľov...

Prí(r)učka pre život



A tak začal boj. Jedno dieťa vyhlásilo: ja sa nikam sťahovať nebudem! Nepreho-
várali sme. Len sme sa modlili, aby sme dokázali Bohu odovzdať všetko, vrátane 
našich pút, ktoré nás viažu k túžbe ponechať veci tak, ako sú.
A začali sme rozpoznávať malé svetielka, na ktoré keď sa nesústredíte, ani si ich 
nevšimnete, no keď hľadáte smer, pomáhajú vám orientovať sa. Zároveň sme si 
však boli vedomí, že na taký veľký krok, ako je opustiť bývanie, rodinu, blízkych, 
potrebujeme od Pána Boha niečo oveľa jasnejšie. A verili sme, že On svojim deťom 
dokáže ukázať smer veľmi zreteľne. Bol január 2020. Sviatok Zjavenia Krista Pána 
mudrcom. S deťmi sme sa šli sánkovať, no naše vnútra hľadali, čakali, túžili po 
Božej odpovedi. V ten deň sme s manželom nejedli, miesto toho sme chceli hľadať 
Hospodina. Ostala som pri aute so spiacou Sárkou, kým ostatní šli na kopec. A 
modlila som sa. Vtom sa zrazu predo mnou začal odvíjať jeden obraz. Videla som, 
ako brat farár Marián kráča predo mnou a robí stopy v čerstvo napadnutom snehu 
a tak vytvára novú cestu, ktorá tam dovtedy nebola. Po nejakom čase však cestu 
preťal jeden veľký strom, ktorý ho zastavil, a on ho nedokázal zdvihnúť. Stálo to 
veľa námahy, veľa síl, no strom sa neposúval. A práve vtedy som počula pozvanie: 
„Chceš sa pridať? Otváram ti dvere.“ Potom sme ten strom chytili a odvalili ho z 
cesty, aby sa dalo pokračovať ďalej.
Pán Boh dokáže ukázať smer veľmi zreteľne. A tak nasledovali týždne učenia sa 
vzdávať sa starého, aby sme mohli získať nové, vzdávať sa istôt a kráčať do nezná-
meho. Zďaleka to nebolo jednoduché ani ľahké, ale učíme sa aj v novom, aj v tom 
klasickom byť poslušnými Jeho volaniu. Boh vidí viac, ako vidíme my, a presne vie, 
kto sa na čo konkrétne hodí najviac. A my odpovedáme krokmi viery.
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Prí(r)učka pre život

Lenka Janotková
námestná farárka na mieste 

seniorátneho kaplána

Zborový online Silvester
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ZAujímalo nás
Čas Vianoc a záver kalendárneho roka je pre mnohých časom bilancovania a 
rekapitulácie uplynulého obdobia. Pre mnohých je to však aj čas nových výziev, 
predsavzatí a záväzkov. Redakciu časopisu zaujímalo ako je to s jej čitateľmi, preto 
niektorým z nich položila otázku: O čom si každý rok pred Vianocami hovoríš, že 
to tento rok zmeníš, a doteraz sa ti to ešte nepodarilo?

Každý rok si hovorím, že nemusím mať všetko dokonale vyupratované, že ten 
adventný čas pred Vianocami chcem prežiť v pokoji a v Božej láske. Tešiť sa 
z narodenia nášho Pána Ježiša. Na Vianoce nie je dôležité mať uprataný celý 
dom, ale srdce a pokoj v duši.

Nespomínam si na nič, čo by som chcela pred Vianocami zmeniť, teda nikdy 
som si nič takého nehovorila, že to chcem zmeniť. Ja som sa proste naučila 
veľmi neplánovať, skôr čakám, čo mi dni prinesú. Povedala by som, že ča-
kám, ako ma Pán Ježiš povedie. V minulosti som si hovorila, že sa na Vianoce 
opýtam svojich neveriacich členov rodiny, prečo vlastne oslavujú Vianoce, 
no doteraz som to neurobila.... Asi sa bojím odpovede a teraz si myslím, že 
možno je to i dobre, mohlo by to skôr ublížiť, ako pomôcť, radšej sa modlím, 
aby sa ich Pán Ježiš dotýkal.

Lucka

Janka

Vždy si na Nový rok dám predsavzatie, že začnem cvičiť (myslím, že to nie je nič 
originálne a takéto predsavzatie má veľa ľudí), no zatiaľ sa mi to ešte nepodarilo. 
Vydržalo mi to nanajvýš pár týždňov a potom som to vzdala.
Je mi to celkom ľúto, pretože cvičiť a starať sa o svoje telo aj takouto formou je 
určite dôležité. Ale nevadí, snáď to raz dám.
Keď na to tak myslím, spomeniem si, že okrem starostlivosti o svoje telo je veľmi 
dôležité starať sa aj o svojho ducha. Cvičiť sa v láske, trpezlivosti....
Tak možno taká ďalšia výzva, ktorú sa môžem učiť zdolávať.

Chcela by som viac času venovať Biblii, lebo počas minulých rokov som si to tiež 
sľubovala, a po dvoch dňoch môj zápal vyhasol. Chcela by som byť milšia a menej 
sa hádať s rodičmi či priateľmi. Milovať svojho blížneho, aj keď je to niekedy ťažké.

Timka

Tamarka
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Už o niekoľko dní sa po vianočných sviatkoch opäť stretneme so svojimi blízkymi 
alebo iba v úzkom kruhu rodiny a budeme vítať Nový rok. Počas toho budeme spo-
mínať na rok predchádzajúci a možno si pripomenieme naše staré predsavzatia, 
plány či túžby. Zistíme, že niektoré z nich sa nám podarilo splniť, ďalšie presunie-
me do nového roka a nad inými sa iba pousmejeme či si z hĺbky srdca zaplačeme. 
Som si istý, že mnohí z nás, mňa nevynímajúc, si zaradia do svojho plánu  viac 
športu a múdrejšie stravovanie. Možno si dáme záväzok, že budeme tráviť me-
nej času s mobilom v ruke, budeme chcieť skoncovať s nejakým zlozvykom a od 
nového roka zlepšíme ten či onen aspekt nášho života. Pre mňa osobne to bude 
hlavne o pokračovaní vo veciach, na ktoré sa snažím sústrediť niekoľko posled-
ných mesiacov. Na jar roku 2021 som si uvedomil, aké potrebné je mať v živote 
nastavenú zdravú rutinu. Mať poriadok vo vzťahoch či vyváženie práce a osobného 
života. Jednou z vecí, ktoré posledné obdobie intenzívne prežívam, je opúšťanie 
komfortnej zóny. 

Je to akási pomyselná zóna či stav mysle, kde sa cítim dobre a situácie, ktoré 
nastanú, mám plne pod kontrolou. A prečo je vôbec dobré takúto zónu komfortu 
opustiť? V momentoch, kedy opúšťame svoje pohodlie a ideme von, začíname 
poznávať nový svet a zároveň samých seba. Vykročenie mimo našu zónu komfortu 
môže mať mnoho podôb. Od zmeny zamestnania či bývania, cez pomoc ľuďom na 
úkor vlastného času až po dlho odkladaný rozhovor alebo stretnutie. Je to kona-
nie vecí, o ktorých vieme, že sú prospešné, no predstava, že by sme ich urobili, v 
nás vzbudzuje nevôľu. V Biblii môžeme nájsť mnoho príbehov, kde ľudia zápasia 
s opúšťaním svojho zabehnutého života. Života, v ktorom vedia s istou určitosťou 
povedať, aký bude ich ďalší deň, mesiac, rok. Spomeňme si na Mojžiša a jeho 
povolanie k vyvedeniu Izraela. Koľko rôznych (a racionálnych) dôvodov vedel nájsť, 
aby ostal pastierom. Príkladom môže byť tiež kráľovná Ester, ktorá riskovala svoje 
postavenie a dobrý život, aby sa pokúsila zachrániť národ, z ktorého pochádzala. 
Pre každého z nás má takéto vykročenie inú podobu. No zároveň to nie je jednora-
zová záležitosť, ale každodenný proces. 

Pre mňa osobne je vykračovanie z komfortnej zóny zložené hlavne z mnohých 
malých vecí. Sú to rozhovory, na ktoré sa dvakrát neteším. Sú to momenty, kedy si 
vyberám, či ostanem doma oddychovať (pozerať Netflix), alebo investujem svoj čas 
do prechádzky, modlitby, príp. do niečoho inak produktívneho. 

Matej ŠtrbkaPozdrav
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Sú to chvíle, keď viem, že niekto potrebuje pomôcť alebo povzbudenie, no osobne 
by som radšej robil niečo iné. Rád by som napísal, že som v tom úspešný a ide mi 
to, no klamal by som. Realita je taká, že mnohokrát v tom padám a ostávam pa-
sívnym. No v tomto sú mi povzbudením slová z Prísloví o tom, že aj keď padneme, 
môžeme vstať. V novom roku môžeme padnúť a môžeme vstať 365x. Každý nový 
deň je novou šancou na nový začiatok. Každé nové ráno, kedy sa zobudím, môžem 
zažívať Božiu milosť a vidieť, čo robím. Je to nová šanca na vystúpenie z mojej 
komfortnej zóny, na spoznanie samého seba, Boha a sveta okolo.

Na záver by som nás chcel povzbudiť veršami z knihy Náreky (3,22-23), ktoré boli 
pred niekoľkými rokmi aj veršami na rok pre náš CZ:
Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; 
obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.
Keď som bol pred niekoľkými rokmi na KECY tábore organizovanom naším zbo-
rom, mal som rozhovor s priateľom z USA Joshom Reesom. Reč prišla na to, aký je 
najkrajší deň môjho života. Po vymenovaní množstva krásnych dní, ktoré som zažil, 
som položil túto otázku ja jemu. Odpoveď bola jednoduchá: „Today/Dnes.“ Netušil 
som prečo, tak som dostal vysvetlenie. Pretože dnešný deň je nový dar od Pána 
Boha. Je to milosť zobudiť sa, minulosť už neviem vrátiť a nech bol včerajšok aký-
koľvek, dnes máme novú šancu. Môžeme prežívať novú nádej a máme ešte jednu 
príležitosť opraviť to, čo je zlomené, odpustiť a požiadať o odpustenie. Len treba 
vyjsť z komfortnej zóny a urobiť prvý krok.

Pochádza zo Žiliny. V roku 2015 sa presťahoval za štúdiami 
do Prahy, kde momentálne žije a pôsobí. Počas strednej 
školy pomáhal v ECAVZA pri práci s dorastom, na detských a 
mládežníckych táboroch. Pracuje ako programátor v medzi-
národnej firme a zároveň učiteľ informatiky na gymnáziu. Je 
aktívnym členom slovenského evanjelického zboru v Prahe, 
kde vedie mládež a pôsobí ako presbyter.

Matej Štrbka
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Mamičky s deťmi do troch rokov nemajú veľa mož-
ností, kam môžu prísť aj s detičkami a zároveň sa 
ich deti môžu bezpečne zahrať a vydržať, kým trvá 
program. MaMi klub takým miestom je a aj preto 
mnohé maminy obľubujú stretnutia na MaMi kluboch. Minulý školský rok sme s 
nadšením začali so stretávaním sa po dlhej koronovej prestávke, no už po prvom 
stretnutí sme boli opäť zastavené pandémiou. Pre takéto malé deti sú online stret-
nutia nevhodné a nereálne, a preto sme si vymysleli formu videí, ktoré si mamky 
mohli pozrieť, kedykoľvek im to vyhovovalo. Preberali sme spolu knihu o výchove 
detí a rozprávali sme o tom, ako ich bezpodmienečne milovať. Zároveň sme si vy-
mieňali videopozdravy – každý týždeň sa natočila iná mamina a zdieľala s nami jej 
formy prejavov lásky voči deťom. A tak sme sa navzájom aj troška viac spoznali.
Hneď ako to opatrenia dovolili, vybehli sme von na ihriská a začali sme sa neofici-
álne stretávať spolu s našimi deťmi. V rámci možností, uprostred naháňania detí 
po ihrisku, nechýbali ani slová povzbudenia z Biblie a to mnohokrát pritiahlo aj 
pozornosť iných „okoloidúcich“ mamičiek. 
Zhruba po trištvrte roku sme však začali rozmýšľať, ako popri spoločných stretnu-
tiach na čerstvom vzduchu vytvoriť maminám priestor aj na hlbšie rozhovory  a 
rozmýšľanie nad Božím slovom bez toho, aby sme neustále pozorovali, či sú naši 
drobci v poriadku. A tak sme začali s Večerom mamín. Raz za mesiac deťúrence 
berú naši manželia a my získavame nerušený čas, ktorý chceme využívať na to, aby 
sme mohli kopať hlbšie. Lebo niekedy je potrebné ísť za skutočne sviežou vodou 
oveľa hlbšie. Je to také naše vyznanie, že nechceme, aby sa náš život dostal do 
nejakých zotrvačných kresťanských fráz, ale chceme sa aj v tomto našom mamič-
kovskom období posúvať, spoznávať Božie smerovanie pre naše životy, nechávať 
sa Ním povzbudzovať a byť si aj navzájom ako maminy pomocou v živote aj v 
krokoch viery. Budeme radi, ak aj táto naša služba maminkám bude vami nesená 
na modlitbách, aby Pán Boh dával aj týmto semienkam viery rast. Momentálne sa 
na MaMi kluboch stretávame každú stredu o 9:30 
v zborovej miestnosti v režime základ. Každý prvý 
utorok v mesiaci sa stretávame vonku na ihrisku o 
16:00, aby mali možnosť prísť aj maminy, ktoré sú 
už pracujúce. Večer mamín bez detí je každú tretiu 
nedeľu v mesiaci.
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MaMi kluby
Čím žijeme v ECAVZA

Lenka Šimočková
Lenka Janotková

https://www.ecavza.sk/mami-klub/
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Možno ste si všimli, že náš zbor sa postupne 
plní rodinami s deťmi. Niekto sa sem prisťaho-
val kvôli škole, práci, niekto tu našiel  lásku a 
niekto tu vyrastal odmalička. Jedno máme ale 
spoločné – TU je náš domov. Nielen v  tomto 
meste, ale hlavne v  tomto zbore. Z manželov 

sa postupne stávajú rodičia, z bábätiek väčšie a väčšie deti. Menia sa naše problé-
my, aktivity, služba, voľný čas. Ako rodičia často zlyhávame, sme stratení, unavení. 
My v tom ale nie sme sami – máme v našich manželstvách najlepšieho psychológa, 
výchovného a vzťahového poradcu – máme Boha. A vďaka Nemu sme aj súčasťou 
spoločenstva a máme vo svojom okolí iných ľudí - tiež kresťanov, tiež rodičov, ktorí 
tiež riešia podobné problémy ako my. Takto vznikla túžba spoločného stretávania 
– vytvorenie rodinných spoločenstiev. Nebyť v tom sám. Vytvoriť priestor, kde sa 
rodičia budú môcť spoločne zdieľať a hľadať Boží plán pre výchovu detí. Zároveň 
si uvedomujeme, aké dôležité je budovať vzťahy nielen medzi dospelými, ale aj 
medzi deťmi navzájom, aby už odmalička mohli pestovať v zbore priateľstvá a tešili 
sa sem. Od túžby v srdci po prvé stretnutie to nebola jednoduchá cesta. 
Dôvodov prečo NIE bolo veľa - ľudia toho majú veľa, nemali by záujem, čo ja viem 
o výchove, keď chcem niečo také organizovať pre iných, je korona, takéto stretá-
vanie aj tak nebude možné... Ale Pán Boh mi to stále dával na srdce. Navyše nám 
do života poslal Janotkovcov, ktorí sa pre túto myšlienku tiež nadchli. V hlave sa mi 
stále vynáral názov jednej knihy:  „Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode.“ 
A tak sme spoločne vystúpili.
Vzhľadom na časovú zaneprázdnenosť všetkých rodín počas týždňa sme sa rozhod-
li pre stretnutia v nedeľu po bohoslužbách. Spojili sme ich so spoločným obedom, 
aby sa nikto nemusel ponáhľať domov. Naplánovali sme 9 stretnutí podľa študij-
nej príručky Jak být dobrým rodičem. Záujem rodín nás prekvapil a popravde aj 
trošku vystrašil. Z odhadovaných 4-5 rodín sa stalo 13 a opäť prišli pochybnosti, či 
tá prechádzka po vode bol až taký dobrý nápad. Pán Boh sa však k tomu priznal, 
utíšil všetky nepokoje a zobral to do svojich rúk. A tak mohlo vzniknúť niečo nové. 
Napriek našim pochybnostiam, obavám či nedôvere v samého seba – nechajme 
Pána nech nás používa na svoje dielo a aj 
skrze nás tvorí niečo nové. Veď v rukách 
toho najlepšieho umelca sa aj staré dláto 
stáva nástrojom pre umelecké dielo.

Rodinné skupinky

Barborka 
Gondžárová

https://www.flickr.com/photos/ecavza/albums
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Knižný tip

Ak si chcete prečítať aspoň jednu knihu o 
Božom kráľovstve, toto je tá, po ktorej by ste 
mali siahnuť. John Eldredge nám jemu známym 
spôsobom postupne odkrýva, na čo všetko sa 
máme tešiť a čo pre nás náš dobrotivý Otec 
nachystal. Podľa môjho názoru je to revolučná 
kniha, ktorá zmení váš pohľad na nové nebo 
a novú zem, ktorá nás čaká. Nádej, ktorá nám 
má napĺňať srdcia radosťou pre život na novej 
zemi, je premieňajúca a potešujúca v každej 
chvíli života, ak ju prijmeme tak, ako nám ju Je-
žiš ukazuje. Vyvrcholením celej Biblie sú podľa 
autora slová: „Hľa, všetko robím nové“ (Zjave-
nie 21,5). Prichádza deň veľkého obnovenia a 
nie zničenia všetkého, na čom nám záleží. Ježiš 
nám dáva prísľub, ktorý vyráža dych ( Mt 19, 
28-29). Príde obnoviť celý náš svet - vrátane zeme, ktorú milujeme. Autor sa pýta, 
ako nám toto mohlo uniknúť? Vágne predstavy o nebi, ktoré si nikto nevie dobre 
predstaviť, sa razom už pri čítaní knihy menia na obrovskú radosť a túžbu po dni, 
kedy bude všetko obnovené. Žiť život so srdcom naplneným už teraz kráľovstvom 
Božím je život v neutíchajúcej nádeji, pokoji a radosti na to, čo nás čaká. 
Eldredge nám v desiatich kapitolách knihy hovorí o novej zemi, o zvrhnutí všetké-
ho zla, o tom, ako budeme my obnovení, ale aj o tom, čo budeme v kráľovstve ro-
biť a aká úžasná svadba neba a zeme nás čaká. Na záver vám ponúkam len krátky 
úryvok z knihy, ktorý autor podložil mnohými veršami z Biblie. „Detské srdce chce 
vedieť: Budú v nebi zvieratá? A zatvrdnuté srdce dospelého zavrhne túto otázku 
ako z náboženského hľadiska nevhodnú. Akékoľvek pochybnosti sa však pominú, 
keď si uvedomíte, že nebo príde na zem, obnoví sa planéta, na ktorej žijeme. Ako-
by náš tvorivý Boh mohol obnoviť svoju najdrahšiu zem a nezaplniť ju obnoveným 
zvieracím kráľovstvom? 

Všetko tvorím nové (John Eldredge)

https://www.martinus.sk/?uItem=462889
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Bolo by to ako škola bez detí, dedina bez ľudí.“ Ak si túto knihu prečítate, môže sa 
vám stať, že sa budete modliť príď Tvoje kráľovstvo oveľa nástojčivejšie a budete 
sa tešiť na život, ktorý nás čaká novým spôsobom.

„Ježiš však riekol: Nechajte deti a nebráňte im 
prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo 
nebeské.“ Mt19,14

Úlohou ľudí v cirkvi je privádzať deti k Pánovi Ježi-
šovi a učiť ich biblickým príbehom. Rodičia si však 
veľmi dobre uvedomujú, že ide o neľah kú úlohu. 
Tak ako pri ostatných gene ráciách, treba aj pri 
tej najmladšej hľadať spôsoby a prispôsobiť jazyk 
tomu, aby deti porozumeli biblickej zvesti. Preto by 
sme vám chceli predstaviť výbornú pomôcku, novú 
Detskú Bibliu, ktorú vydáva spoločnosť ALBI v edícii 
Kúzelné čítanie. Ide o interaktívnu knihu, kde si 

pomocou elektronickej ceruzky môžu deti vypočuť rôzne biblické príbehy, zaujíma-
vosti a pesničky. V celej knihe sú farebné ilustrácie od Stana Lajdu. Práve cez túto 
Detskú Bibliu sa môžu deti dozvedieť o tom, ako Pán Boh stvoril tento svet, ako 
to bolo s Nóachom a potopou, ako boli Izraelci vyslobodení z otroctva v Egypte 
a ako Jonáš nakoniec priniesol Božie posolstvo do Ninive. Deti sa ďalej dozvedia 
o vianočnom príbehu, o Ježišovom verejnom pôsobení, o Jeho podobenstvách 
a zázrakoch, o udalostiach Veľkej Noci, ale aj o zoslaní Ducha Svätého a o prvých 
kresťanoch. Takýmto zábavným spôsobom sa môžu deti učiť a spoznávať, kto je 
Pán Boh a ako veľmi nás všetkých miluje.

Detská Biblia
Katka Lábajová

Majo Lajda

https://biblia.sk/citanie/roh/mt/19
https://biblia.sk/citanie/roh/mt/19
https://biblia.sk/citanie/roh/mt/19
https://www.pantarhei.sk/337067-albi-kuzelne-citanie-detska-biblia
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