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Výber témy aktuálneho vydania nášho zborového časopisu je pre nás v redakcii 
vždy veľkou výzvou a zároveň zodpovednosťou. Máme pred očami vás, čitateľov, 
a obdobie roka, počas ktorého časopis vychádza. Prvá porada redakčnej rady k 
aktuálnemu číslu je pre mňa úžasnou ukážkou toho, akými rôznymi spôsobmi ku 
každému z nás Pán Boh prehovára a na aké rôzne veci nás upozorňuje. Niekedy sa 
však udalosti vo svete rýchlo menia a téma, ktorú sme pôvodne zamýšľali pred-
staviť nadobúda úplne iný význam. Vojna, ktorá prebieha u našich susedov na 
Ukrajine nás všetkých prekvapila a zároveň zastavila, a my nemôžeme ostať hluchí 
a slepí voči utrpeniu, ktoré je všade vôkol nás.
Téma veľkonočného ZAčítaj sa je zároveň ústredným bodom našej viery, ktorým 
sa všetko začína a všetko končí. Ježišove posledné slová na kríži: Je dokonané! 
adresuje všetkým obyvateľom zeme. Tieto dve slová znejú v pôvodnom gréckom 
origináli: Tetelestai! a dávajú bodku za Ježišovým dielom, ktoré na zemi vykonal. 
Jedným z pôvodných významov tohto slova je, že dlh, ktorý bolo potrebné splatiť, 
je už zaplatený. Ježišovou dokonalou obeťou je náš dlh raz a navždy splatený a 
spravodlivé požiadavky svätého zákona sú splnené. Nič viac už nie je potrebné. Nič 
viac netreba pridávať, ale nič nemôže byť ani vyškrtnuté. Ježiš dokonale dokonal, 
na čo bol predurčený a tým nám otvoril dvere k Božiemu srdcu, ktoré je plné lásky 
k nám. 
V súčasnej dobe rýchlych, instantných riešení je dielo Krista komplexné. Žiadne 
skratky, ktoré sa nám môžu ponúkať v nás nevykonajú tak trvalú zmenu ako Kris-
tovo dokonale dokonané dielo pôsobiace v nás. Žiadne návody na ceste k lepšej 
verzii nášho ja nám nepomôžu. Ak sú dobré zmeny, ktoré sa v našich životoch dejú 
krátke a rýchlo sa vytratia, neboli zrejme postavené na pevnom základe, ktorým je 
jedine Ježiš a Jeho Duch v nás pôsobiaci. V Ňom máme hľadať všetko, čo v živote 
potrebujeme. No Jeho dokonale dokonané dielo v nás má aj konať a má byť na 
nás viditeľné. Kedy ak nie teraz máme utierať slzy plačúcim, poskytovať útechu tr-
piacim a otvárať náruč blúdiacim? Vnútorná premena nášho srdca sa musí prejaviť 
aj navonok. Poskytnúť Jeho lásku, Jeho útechu a Jeho pokoj v 
tomto nestálom svete je našou výsadou. Tak ako Kristus svoje 
dielo dokonal, aj my máme konať to, na čo nás predurčil. Každý 
tam kde je a s tým čo mu Pán dal k dispozícii.
No a na to chce upozorniť aj obsah nášho časopisu.
Pretože Kristus stačí.

Katka Lábajová

Editorial



Pán Ježiš bol vtedy sám s nebeským 
Otcom. Horlivo zápasil v modlitbe, 
lebo vedel, čo sa bude diať. Modlil sa, 
vyprosoval silu pre dokončenie svojho 
poslania. Jeho priatelia spali unavení 
neďaleko od Neho pod stromami v zá-
hrade. Nikto z učeníkov pri ňom nebol. 
Ten boj musel vybojovať Ježiš sám.

A práve moment, keď bol Pán Ježiš s Ot-
com v modlitbe, je pre mňa nesmierne 
dôležitý. Na tom mieste získal vnútornú 
silu, aby zdolal prichádzajúce udalosti. 
To bolo miesto, na ktoré Mu Otec poslal 

Keď uvažujem nad Veľkou Nocou a nad tým, ako Pán Ježiš porazil smrť, tak sa 
moje myšlienky často vracajú k jednej udalosti, ktorá týmto udalostiam pred-
chádzala. Bola to udalosť, ktorá sa stala na Zelený štvrtok - modliaci sa Ježiš v 
Getsemanskej záhrade (L 22, 39-46). 

anjela, aby Ho posilňoval, aby vydržal 
zajatie, výsluch, mučenie a potom ukri-
žovanie ako najhorší lotor. 

A my vieme, že s Božou pomocou tým 
všetkým prešiel. Bolo to ťažké. Nikto na 
zemi nikdy neprešiel tým, čím prešiel 
Kristus. Ale nakoniec bola moc smrti, 
hriechu a diabla zlomená. On, náš Pán, 
nezostal v hrobe. Na tretí deň vstal z 
mŕtvych. Žije! My môžeme žiť v slo-
bode. Je nám odpustené. Je dokonale 
dokonané. Nič viac už nemusíme urobiť. 
Len prijať to, čo Ježiš pre nás vykonal.

Úvodník
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Milí čitatelia, vidíme, že Getsemanská 
záhrada zohrala v záverečných udalos-
tiach pred Ježišovou smrťou dôležitú 
úlohu. Vieme, že Getsemanská záhrada 
sa nachádza na úpätí Olivovej hory. Je 
to miesto, kde Pán Ježiš rád chodieval 
(L 22, 39). Musíme však povedať, že 
nielen tam. On často vyhľadával po-
čas svojho života tento čas osamote s 
Bohom na rôznych miestach (Mk 1,35). 
Chcel byť s Otcom a pri Otcovi.

Ty a ja také miesto potrebujeme. 
Miesto, kde môžeme prísť a načerpať. 
Potrebujeme svoju komôrku (Mt 6,6), 
kde sa zastavíme pred Pánom v mod-
litbe a pri čítaní Božieho slova. Dnes 
takýto čas nazývame denné stíšenie. 
Oddelený, pravidelný čas Otcom ne-
beským na konkrétnom mieste. Sediac 
pri Jeho nohách, načúvajúc Jeho slovu. 
Tam je náš odpočinok. Tam sa stíšime a 
upokojíme. Dobre nám je tam. Cítime 
sa ako dieťa v náruči svojho rodiča (Ž 
131). Tam získame pomoc na naplne-
nie úloh či poslania, ktoré máme tu 
na zemi. S Božou pomocou skrze dielo 
Ducha Svätého tak zvládneme aj všetky 
výzvy, ktoré nám život  prináša. A nielen 
to. Pochopíme,  že pre život a vieru 
On stačí. Aj keď nič nemám, keď Krista 
mám, tak všetko mám. Toto si potrebu-
jeme neustále pripomínať. Ako? Aj tak, 
že sa denne zastavíme a vezmeme do 
rúk Bibliu. 

Čítame ten mocný príbeh o dobrom 
Bohu, ktorý sa sklonil k nám. Pre-
mýšľame s vďačnosťou o Jeho vzácnom 
Synovi, ktorý z lásky položil za nás svoj 
život. Ďakujeme Mu za Jeho lásku k 
nám v úprimnej modlitbe. To všetko nás 
potom vedie k pokore a vďačnosti voči 
nášmu drahému Pánovi, že sa za nás 
obetoval.

Dávam vám, milí čitatelia, ako malý 
bonus do pozornosti video, v ktorom 
vysvetľujem, ako sa modliť v ťažkých a 
zlomových okamihoch života. Inšpirá-
ciou pri jeho príprave mi bola práve Je-
žišova modlitba v Getsemane. (YouTube 
– Inšpiratívne o modlitbe)

Máme svoje osobné Getsemane? 
Denne si vytvárajme priestor, aby sme 
mohli sedieť pri Jeho nohách pri čítaní 
Božieho slova a modlitbe. Viac a lepšie 
budeme rozumieť tomu, čo On pre nás 
vykonal. A vtedy udalosti Veľkej Noci 
nadobudnú pre nás skutočný význam.

Prajem nám všetkým požehnané veľko-
nočné sviatky.
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Marián Kaňuch
zborový farár

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GMr0QNSE5Ow&list=PLhwRRMzlZOHfXp0cZnOK1DpbttR61mHeh


Simona 
Marcinková 
Získala som viac ako som dala
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Ako čerstvá absolventka 
vysokej školy odišla Simona 
Marcinková z evanjelického 
cirkevného zboru Chmeľov 
(Šarišsko-zemplínsky senio-
rát) do Iraku, aby tam viedla 
tím zdravotníkov v utečenec-
kom tábore v Kurdistane. Od 
jej návratu ubehli dva roky. 
Sestra Marcinková sa krátko 
po príchode na Slovensko 
zapojila do programu Teach 
for Slovakia, prostredníctvom 
ktorého učí deti na košickom 
rómskom sídlisku Luník IX. A 
hoci je aj to veľmi zaujímavá 
téma (iste na celý ďalší roz-
hovor), vo veľkonočnom čísle 
nášho zborového časopisu 
ostaneme v Iraku. Predsta-
víme si výzvy kresťanskej 
služby v odlišnej kultúre, život 
a sny ľudí v utečeneckom tá-
bore a niekoľko osudov tých, 
ktorí aj osemročnú izoláciu v 
utečeneckých stanoch vníma-
jú ako svoje vyslobodenie z 
hraničného utrpenia.
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Rozhovor

https://teachforslovakia.sk/
https://teachforslovakia.sk/


Študovala som externe popri inej 
vysokej škole a priznám sa, že hoci bolo 
štúdium zaujímavé, realita bola určite 
náročnejšia. Asi to väčšina absolventov 
vníma podobne, že teória a prax sú dve 
rozličné veci. Z mojich prvých týždňov 
v Iraku si pamätám len matné útržky. 
Na jednej strane som bola zaskočená 
množstvom zodpovednosti a povinnos-
tí, ktoré ma čakali, a na druhej strane, 
sa moje telo snažilo aklimatizovať na 
zmenu stravy a podnebia. Bola to veľmi 
nešťastná kombinácia.

Prichádzali k nám ľudia z tábora aj 
z okolitých dedín. V podstate k nám 
chodili všetci. Na prvý pohľad bežní 
pacienti, avšak všetci prežili traumu a 
prenasledovanie Islamským štátom. 
Boli medzi nimi deti, ktoré boli roky v 
zajatí, chlapci, ktorých uniesli a tréno-
vali v tábore pre budúcich islamských 
bojovníkov. Ženy, ktoré boli predávané 
a zneužívane ako sexuálne otrokyne. 
Starí ľudia, ktorí pred bojovníkmi ISIS 
utekali na chrbtoch somárov, pretože 
nevládali kráčať. 

Po ukončení štúdia misiológie a 
charitatívnej práce na Vysokej škole 
sv. Alžbety v Bratislave ste išli praco-
vať a slúžiť rovno „do terénu“. Ako 
humanitárna pracovníčka ste tri roky 
viedli tím zdravotníkov, pracujúcich a 
slúžiacich v utečeneckých táboroch v 
Kurdistane (autonómna oblasť v Ira-
ku). V škole nás naučia dosť, a predsa 
to nemusí stačiť. Na čo Vás škola ne-
pripravila? Čo bolo v začiatkoch Vašej 
služby pre Vás najťažšie?

V utečeneckom tábore ste pracovali 
v zdravotníckom zariadení, kde s 
rôznymi zraneniami prichádzali ľudia 
z komunity jezídov (v preklade Boží 
ľudia), proti ktorým ostro vystupuje 
Islamský štát (ISIS). Cieľom ISIS je 
vyhladenie jezídov pre ich etnické 
aj náboženské odlišnosti. Ide totiž o 
ľudí, ktorí odmietajú konvertovať na 
islam. Možno dokonca povedať, že 
vyznávajú čosi z každého nábožen-
stva: Obetujú býkov (zoroastrizmus), 
veria v reinkarnáciu (ako hinduisti), 
vykonávajú krst veriacich (ako kresťa-
nia), postia sa (napríklad ako mosli-
movia) a majú obriezku (ako židia). 
Na klinike ste medzi týmito ľuďmi 
určite videli veľa fyzickej aj psychickej 
bolesti. Kto boli Vaši pacienti? Aké 
otázky Vám v súvislosti s ich osudmi 
vírili hlavou?
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Prvé mesiace mi veľmi pomohla samot-
ná práca a skutočnosť, že robím niečo 
preto, aby som týmto ľuďom pomohla. 
V STEP-IN tíme (zdravotnícka nezisková 
organizácia, prostredníctvom ktorej 
som pôsobila v Kurdistane) som mala 
skúsených kolegov a zároveň priateľov, 
s ktorými som sa mohla podeliť o svoje 
pocity a frustrácie. Avšak boli dni, keď 
som sa na klinike zavrela do svojej kan-
celárie a plakala. Po roku som si uve-
domila, že potrebujem na nejaký čas 
odísť. Potrebovala som ticho, samotu a 
odpovede na svoje otázky. Zbalila som 
sa a odišla na dva mesiace na Aljašku.

Priznám sa, že nie. Nenašla som to, čo 
som hľadala – odpovede na to, prečo 
sa stala genocída alebo prečo títo ľudia 
toľko trpeli a stále trpia. Môj zoznam 
otázok, ktoré sa začínali slovom „pre-
čo“, bol vtedy veľmi dlhý... Avšak uvedo-
mila som si, že to nepotrebujem vedieť, 
nedokážem zmeniť, čo sa udialo. Mojou 
úlohou je robiť si svoju prácu najlepšie, 
ako viem. Mám dostatok síl a schopnos-
tí na to, aby som malými obyčajnými 
krokmi dokázala robiť veľké veci. Tak 
som sa zbalila a vrátila naspäť do Iraku.

Ako sa dá vyrovnať s pohľadom na 
toľké zlo a priame dôsledky násilia, 
nenávisti, strachu či nespravodlivosti? 
Neboli to prisilné príbehy, prisilné 
emócie? Kde ste Vy sama vtedy hľa-
dali povzbudenie?

Našli ste odpovede na svoje „prečo“?

Rozhovor
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Každý jeden z nich si v sebe niesol 
zranenia, bolesť a traumu, ktoré sa 
prejavovali rôznymi spôsobmi: zhorše-
ným zdravotným stavom, depresiami, 
úzkosťami, samovražednými sklonmi. V 
hlave mi vírilo množstvo otázok. Všetky 
sa začínali slovom „prečo“.

https://step-in-project.org/domov/


Priznávam, že som si na začiatku, v 
prvých mesiacoch mojej služby, mysle-
la, že ja som tá, ktorá ide iným pomá-
hať, slúžiť a svojimi skúsenosťami obo-
hatiť životy iných. Veľmi som sa mýlila! 
Od ľudí v tábore a od svojich kolegov 
som získala omnoho viac, ako som dala, 
a to je pre mňa tá najväčšia odmena, 
akú som si priniesla domov.

Udialo sa veľa vecí, ktoré si so sebou 
ponesiem celý život. Na našej klinike 
sme zamestnali mladé dievča, ktoré 
sa po niekoľkých rokoch vrátilo zo 
zajatia islamského štátu. Dievča bolo 
niekoľkokrát predané do sexuálneho 
otroctva rôznym bojovníkom ISIS. Otca 
rodiny popravili prvý deň potom, ako 
ISIS obsadil ich rodnú dedinu, a matku

To chcelo iste veľkú odvahu! Zmenilo 
sa niečo vo Vašom vnútri...?

Udialo sa počas Vašej služby niečo, čo 
Vás hlboko zasiahlo alebo zasiahlo 
viac ako čokoľvek iné?
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zajali a takisto predali. Keď sa dostala 
do nášho tábora, bola v ťažkom sta-
ve. Dievča nám povedalo, že má ešte 
mladšiu päťročnú sestru, o ktorej nič 
nevie. Celá rodina si myslela, že zo-
mrela. Ale po niekoľkých mesiacoch 
ich kontaktovala nezisková organizácia, 
ktorá dievčatko našla v nemocnici v 
jednom tureckom mestečku. Tam ho 
chcela ISIS rodina, ktorá si ju po únose 
„adoptovala“, predať na orgány. Keď ju 
nakoniec priniesli do tábora, zistili, že si 
na nikoho z rodiny nepamätá a rozpráva 
iným jazykom.

Viera bola a je dôvodom, prečo som 
sa ocitla v Iraku. Bolesť, sklamanie a 
utrpenie sú súčasťou našich životov či 
už žijeme v Iraku alebo v Košiciach. Ne-
vyhneme sa tomu. Otázka ale znie, ako 
sa k tomu postavíme. Pre mňa je Kristus 
mojou súčasťou, je v každom rozhod-
nutí, v každom kroku, ktorý robím. To 
znamená, že počas všetkých náročných 
chvíľ v mojej práci, bola viera pre mňa 
svetlom nádeje. Nech sa dialo čokoľvek, 
vedela som a viem, že On je Ten, ku 
ktorému môžem prísť so všetkou ne-
spravodlivosťou, sklamaním a bolesťou.

Pri prekonávaní vlastných bolestí ale-
bo pri pohľade na utrpenie iných mno-
hí pochybujú o Božej dobrote (prečo 
Boh dopustí toľkú bolesť?) aj o Jeho 
dobrej vôli (prečo zlu nezabráni?). 
Ľudské utrpenie proste pôsobí zármu-
tok a často vedie človeka k zatrpk-
nutosti. Ste kresťanka – evanjelička. 
Akú úlohu v tom čase zohrávala Vaša 
viera? V čom Vám viera pomáhala?

...počas všetkých náročných chvíľ 
v mojej práci, bola viera pre mňa 

svetlom nádeje.

„
„
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Život v táboroch nie je vôbec jednodu-
chý. Už ôsmy rok žijú títo ľudia v sta-
noch alebo unimobunkách. V 50-stup-
ňových horúčavách, v mrazoch, často 
bez finančného príjmu, keďže cesta do 
mesta taxíkom je drahá. Žiť osem rokov 
v tábore, bez žiadnej vidiny návratu 
domov, je veľmi náročné, zvlášť teraz, 
keď situáciu skomplikovala korona.

Ak sa opýtate staršej generácie jezídov 
bez váhania odpovedia, že jediné, čo 
si prajú, je vrátiť sa domov na Sinjár. 
Tí mladší už premýšľajú trošku inak. 
Tábory, v ktorých žijú, sú situované 
bližšie k mestám, čo znamená, že môžu 
navštevovať vysokú školu a ľahšie sa 
zamestnať. Život v táboroch nie je 
ideálny, ale návrat na Sinjár je ešte stále 
nebezpečný. Zároveň sú všetky dediny 
a mestá zničené, nie je tam žiadna mož-
nosť práce a infraštruktúra sa obnovuje 
veľmi pomaly.

Pracovali ste v medzinárodnom tíme, 
v ktorom boli 40 zdravotníci a v ko-
munite, kde žilo približne tritisíc ute-
čencov (väčšie tábory majú aj 20-tisíc 
utečencov!). Čo robia a akým situáci-
ám čelia utečenci v tábore každý deň? 

Aké sú podľa Vás najväčšie nádeje 
utečencov v Kurdistane? Je podľa Vás 
snom týchto ľudí „vrátiť sa domov“, 
napriek tomu, že ide často o úplne 
zničené miesta, s nulovou infra-
štruktúrou a boľavými spomienkami 
na násilie a utrpenie?

8

Rozhovor



Podľa mňa je dôležité v krajinách, akou 
je aj dnešný Irak, zamerať sa na zmiere-
nie medzi náboženskými komunitami. 
Aj napriek skutočnosti, že ISIS otvorene 
bojoval v mene svojho náboženstva, 
táto teroristická organizácia nerepre-
zentuje názory väčšiny veriacich, ktorí 
žijú v krajine. Na druhej strane, po zra-
neniach a bolestiach, ktoré ISIS spôsobil 
kresťanom, jezídom a aj samotným 
moslimom, je prirodzené, že sa medzi 
jednotlivými veriacimi otvorili staré 
rany a spálili mosty, ktoré sa predtým 
budovali dlhé roky. Ak chceme opäť 
dosiahnuť pokojné spolunažívanie ľudí 
a mier v Iraku, potrebujeme obnoviť 
stratenú dôveru, zahojiť rany a odpus-
tiť. To chce veľa času a trpezlivosti, 
ktorá však, podľa môjho názoru, môže 
priniesť veľké ovocie.

V Iraku boli počas okupácie ISIS prena-
sledovaní aj kresťania. Mnohé kres-
ťanské dediny a mestá zničili, kostoly 
vypálili a z oltárov si urobili terče. Vo 
všeobecnosti však v Iraku patria kresťa-
nia do lepšej strednej vrstvy. Aj to bol 
jeden z dôvodov prečo bolo pre nich 
jednoduchšie rýchlejšie zrekonštruovať 
svoje mestá a dediny a vrátiť sa späť 
domov. Samozrejme, umožnila im to aj 
finančná podpora kresťanov z celého 
sveta. Nedovolím si však odpovedať na 
otázku, či sa niekedy situácia kresťanov 
a iných náboženských menšín v do-
minante moslimských krajinách zlepší 
alebo nie.

V akých krokoch pomoci vidíte dnes 
najväčší význam?

V týchto dňoch si pripomíname umu-
čenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša 
Krista. V príbehu na Golgote môžeme 
vidieť, čo bolo pre Pána Ježiša na-
jdôležitejšie – vždy činiť vôľu svojho 
Otca. To dalo Kristovi silu niesť „svoj 
kríž“, prijať aj nespravodlivé utrpe-
nie (bez zatrpknutia, nenávisti alebo 
túžbe po pomste) a zachovať si vieru 
v Božiu dobrotu. Ježiš zveril svoj život 
Otcovi a aj v utrpení (keď ako človek 
ostal sám) mu bol vzťah s Otcom po-
silnením. Vieme, že v Iraku a ďalších 
krajinách po celom svete trpia aj tisíce 
kresťanov a ďalších veriacich. Ste 
človek „z terénu“, možno podľa Vás 
dúfať v zlepšenie situácie prenasledo-
vaných?

za rozhovor ďakuje
Hedwi Tkáčová <><
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Rozhovor



Zaujíma vás, čo znamenala prítomnosť ISIS pre civilistov žijúcich pod jeho vlá-
dou? Do vašej pozornosti dávame knihu 2014: ROK, KTORÝ SOM ZOMRELA. 
Kniha predstavuje desať skutočných príbehov ľudí, ktorí boli prenasledovaní ISIS, 
a prináša pohľady na rozvíjajúcu sa expanziu ISIS a jej dôsledky pre jednotlivých 
ľudí a celé komunity. Knihu vydala lekárska mimovládna organizácia STEP-IN, ktorá 
pôsobila v Iraku po expanzii ISIS, aby čitateľom predstavila zložitosť kultúrnej a ná-
boženskej mozaiky Iraku, odhaľujúc skutočné príbehy a spôsoby, akými jednotlivci 
a komunity reagovali na hrozné činy extrémistov. 
Kniha je dostupná v angličtine a dá sa objednať na webovej stránke 
www.yearidied.org
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Vyučovanie

Ježiš stačí
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Žijeme vo svete, v ktorom sa stále musíme o niečo snažiť, niečo si musíme zaslúžiť. 
Koľkokrát ste sa už s chuťou dosýta najedli a o nejaký čas ste boli znovu hladní? 
Koľkokrát ste sa dobre v noci vyspali, ale večer ste boli znovu unavení? Stáva sa, že 
roky budujeme nejaký vzťah a potom spravíme jednu chybu, alebo príde nejaké 
nedorozumenie a vzťah je preč. Je to akoby sme sa celý život hrali s miskami váh, 
ktoré treba neustále vyvažovať. Ako keby sme sa snažili stúpať po schodoch stále 
vyššie, ale vždy nás niečo stiahne dolu a my musíme vynaložiť veľké úsilie, aby sme 
pokračovali. Ak na chvíľku poľavíme celý progres je preč. Stále sa musíme snažiť 
vyzerať dobre pred druhými, musíme si zaslúžiť ich lásku, nesklamať, neukázať 
slabosť a zlyhanie, lebo by sme prišli o veľa. Potom sa stáva, že nosíme pred sebou 
masky. To ako fungujeme my, to niekedy aj vyžadujeme od tých druhých. Žiaľ, 
toto je realita, v ktorej žijeme. Ako sa pri takomto opise nášho života cítite? Ja sa 
cítim skľúčene, neslobodne, vyčerpane. Takýto prístup máme potom aj voči Pánu 
Bohu. Snažíme sa o to, zaslúžiť si Božiu lásku. Staviame si schody do neba, ale je to 
frustrujúce, lebo aj keby sme sa snažili najviac ako vieme, nikdy sa nám to nemôže 
podariť.



Pred časom som počúval jednu 
prednášku o výchove detí. Veľmi ma 
zaujalo, na čo prednášajúci prišiel. 
Hovoril, že deti pre svoj zdravý rozvoj 
a vývin potrebujú od svojich rodičov 
najmä to, aby ich rodičia dokázali 
milovať bez podmienok. Aby im 
preukazovali lásku, a to nielen vtedy, 
keď sa im niečo podarí, alebo keď 
poslúchajú. Rodičia majú svoje deti 
milovať už len preto, že sú a to má 
stačiť. Podotýkam, že táto prednáška 
nebola kresťanská.

Božia láska k nám je presne taká - bez podmienok. Ak by bola podmienená, nemali 
by sme u Boha šancu. Ježiš zbúral tento náš zúfalý pokus vyvažovať misky váh, 
zbúral schodisko, po ktorom sa snažíme dostať do neba a namiesto neho nám 
ponúka prejsť k Nemu po moste v tvare kríža. Ježiš sám o sebe povedal: “Ja som 
cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.” Ján 14,6. 
Táto výborná správa potom ovplyvňuje celý náš život. Ide doslova o záchranu, 
vyslobodenie. Sloboda však neznamená svojvôľa. Hriech je stále deštrukčná sila, 
ktorá ničí naše životy a životy našich blízkych, odvádza našu pozornosť a my v ži-
vote míňame cieľ. Hriech je blato, do ktorého keď spadneme, tak sa zašpiníme. To, 
že Ježiš zaplatil za moje hriechy neznamená, že môžem vulgárne nadávať svojim 
rodičom, alebo podvádzať v práci, či byť neverný svojmu partnerovi. Ja mám však 
slobodu v tom, prísť k Bohu s vedomím, že On ma príjme takého aký som. Že On 
ma očistí od toho blata, ktorým som sa sám zašpinil a urobí to aj napriek tomu, že 
Ho to stojí veľa. Tam pod krížom môžem zložiť každé svoje zlyhanie, všetky svoje 
myšlienky, trápenia a pochybnosti. Na nič sa nemusím hrať, môžem byť tým, kým 
som. Nič nemusím a ani nemôžem pridať k Ježišovej obeti. Ježiš stačí! Posledné 
čo Ježiš na kríži povedal, tak ako to Ján zaznamenal, bolo: “Dokonané!” Ján 19,30. 
Dielo našej záchrany je ukončené, je úplné, nemôžeme k nemu nič pridať.

Ak človek zažije takéto prijatie, takúto milosť, tak to potom ovplyvňuje celé jeho 
vnútro, jeho identitu. Ovplyvňuje to však aj naše správanie voči 
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2 Cítim sa pred Bohom stále nehodný a snažím sa mu zapáčiť.

Žijem v Kristovi iba niekedy a iba na niektorých miestach.1
Život v Kristu sa nedá zapínať a vypínať podľa toho, kedy a ako sa nám to hodí. To 
by potom znamenalo, že niekedy sme omilostení a prijímame Ježišovu obetu a 
inokedy nie. A aj napriek tomu, že keď je to tu takto napísané čierne na bielom a 
dáva to zmysel, niekedy sa tak správame. Keď sme v kostole na službách Božích 
alebo na mládeži, alebo keď počúvame duchovné piesne, chvály, tak sme a aj sa 
cítime byť v Kristu, ale potom keď prídeme domov a niečo nás vytočí, tak Krista 
akoby dávame nabok. Ako často Ježiša vymeníme za chvíľkové potešenie, ktoré 
nám nikdy neprinesie pravé naplnenie nášho života? Byť v Kristu však nie je o 
pocitoch, v Ježišovi môžeme vždy nájsť to, čo v živote hľadáme. Je to práve On, kto 
môže vyplniť to prázdne miesto. Ježiš stačí!

V tom druhom spomenutom prípade, keď sa snažíme zaslúžiť si Ježišovu obeť a 
snažíme sa Bohu zapáčiť, je to akoby sme potrebovali k tomu Božiemu riešeniu 
niečo pridať. Robiť Bohu radosť samé o sebe nie je zlé. Tak ako nie je zlé, keď chce 
dieťa robiť radosť svojim rodičom. Zlé je to vtedy, keď dieťa musí stále zápasiť o ich 
lásku. Ak takto rozmýšľame o Božej láske, je to nesprávne. Áno, Pán Boh za mňa 
ten boj vybojoval, ale ja musím ešte toto a tamto urobiť. Inak sa stane čo? Ježiš 
zrazu zastane pred krížom a povie vojakom, aby ešte chvíľu počkali s tými klinca-
mi, lebo čaká či si Majo dnes prečíta Bibliu, či sa pravidelne modlí, alebo či urobí 
denne aspoň päť dobrých skutkov. Ježiš toto nerobí, naopak: “Boh dokazuje svoju 
lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.” list Rímskym 
5,8. 

ostatným ľuďom v našom okolí, a to tak, že dávame túto bezpodmieneč-
nú lásku ďalej. Ak by sme takouto láskou dokázali aj my milovať naše deti, 
našich blízkych, našich susedov, priateľov a dokonca aj našich nepriateľov, 
verte mi, boli by sme potom ako svetlo majáka, ktorý navádza lode do 
prístavu. Niekedy sa to však takto nedeje. 

Dôvodov môže byť viacero, my si tu však spomenieme dva.

Vyučovanie



My si niečo také nezaslúžime. On to pre nás urobil a je to hotové, dokonané. My 
buďme za to vďační a robme Mu radosť. 

Žiť život s Kristom a v Kristovi je životom v skutočnej slobode. Je to život, ktorý 
nie je závislý na našich pocitoch, či na našej schopnosti robiť a nerobiť správne 
rozhodnutia v živote. Preto neklaďme prekážky nám samým a ani druhým ľuďom 
k tomu, aby sme mohli zažívať túto Božiu lásku. Nepridávajme podmienky k tomu, 
ako má byť človek spasený. Na druhej strane tiež neznevažujme Ježišovu obeť tým, 
že by sme popierali vážnosť hriechu. Ježiš kvôli mojim a tvojim hriechom umieral 
na kríži. Keď človek žije v Kristovi, nemôže zároveň žiť aj v hriechu. Zamerajme pre-
to naše pohľady práve na kríž a na Ježišove posledné slová. Slová, ktoré nás uisťujú 
o tom, 
že už nemusíme žiť život v strachu a neistote. Namiesto toho môžeme kráčať s 
Kristom a prinášať tak Jeho lásku do nášho okolia. Amen.

Majo Lajda
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Prí(r)učka pre život

Vzácnejší než najkrajšia hudba

Vždy sa mi tisnú slzy do očí, keď na Veľkú noc znie príbeh o ukrižovaní Ježiša Krista. 
A zvlášť pri jednom z Jeho posledných slov - „Dokonané“. Toto slovo dokázalo zlo-
miť aj môj hlas, keď som rozprávala deťom na detskej besiedke o utrpení a smrti 
Pána Ježiša (verím, že to deti nepostrehli). Je jednoduché počúvať alebo povedať 
Dokonané, ale porozumieť tomu a žiť podľa tejto pravdy je omnoho ťažšie.

Keď som si zamilovala Pána Ježiša a rozhodla som sa žiť v skutočnom, úprimnom 
vzťahu s Ním, zdalo sa mi, že všetko bude krásne a požehnané. Tešila ma služba, 
ktorú som mohla robiť v našom zbore. Ani neviem ako, ale zrazu som bola 
zaangažovaná v detskej besiedke, viedla som náš úžasný spevokol, organovala na 
bohoslužbách, okrem toho pôsobila v presbyterstve. Aj práca v škole s mojimi štu-
dentmi hry na klavíri a aj s tými, ktorých som korepetovala, ma napĺňala radosťou.



Až prišiel zlom. Moje ruky pri hraní na klavíri a vystupovaní to nevydržali, prestali 
ma poslúchať. K tomu sa pridalo hučanie v ušiach. Zrazu som nemohla ani hrať, 
ani počúvať hudbu. Bol to pre mňa šok. Myslela som si, že môj život je pevne v 
Božích rukách, že som dostala nadanie od Boha a keď ho využívam na Jeho chválu, 
nemôže sa mi nič zlého prihodiť. Do úst sa mi tlačila otázka: „Prečo, Bože?“ Moje 
otázky a výčitky Bohu trvali možno dva mesiace, kým som sa nevzdala a neuznala, 
že Boh je zvrchovaný, v ničom sa nemýli, všetko vo mne koná pre moju výchovu, 
pre moju premenu. Duch Svätý ma usvedčil a ja som uvidela, že hudba, práca, 
služba v zbore pohltili moje srdce natoľko, že v ňom ostalo málo miesta a času pre 
Krista, pre rozvíjanie vzťahu s Ním.

Obvinená i pokorená som sa rozhodla podriadiť Božej vôli, nech by to pre mňa 
znamenalo aj neuzdravenie. Začala som poznávať mnohé pravdy, ktoré boli síce v 
mojej hlave, ale skutočné poznanie je poznanie srdcom. Vo svojej dokonalej obeti 
urobil Pán Ježiš pre mňa všetko, ale ja som Mu nedávala všetko. On zomrel nielen 
za moje hriechy, ale aj za moje ťažkosti, krízy, nemoci. Preto i pre mňa zneli slová 
„Dokonané“. Tam na kríži sa lámala moja dôvera vo vlastné schopnosti, vo vlastné 
sily. Tam mi ukázal, ako ma miluje, ale ja som si viac zamilovala hudbu. Moje ruky i 
uši svedčili proti mne. V Rimanom 8; 28 sa píše: „A my vieme, že milujúcim Boha... 
všetky veci slúžia na dobro.“ A toto Božie zastavenie bolo pre mňa skutočné dobro. 
Pán Ježiš túžil vstúpiť do všetkých oblastí môjho života. Bohu nezáležalo na mojich 
výkonoch, ale na mne samotnej. Chcel, aby On bol pre mňa na prvom mieste, aby 
som bola v Kristovi pevne zakorenená, aby som nechala riadiť svoj život Ním. Byť 
uprostred Božej vôle, odovzdať Mu všetko, podriadiť sa Mu je skutočným požehna-
ním. Boh premenil moje srdce, odovzdala som Mu moju lásku k hudbe a k veciam, 
ktoré ma od Neho vzďaľovali.

A Boh mi to vrátil. Moje ruky i uši začali poslúchať. To bolo pred viac ako tridsiati-
mi rokmi. A mňa napĺňa radosť a vďačnosť, že môžem každý deň žiť s Kristom, že 
On berie na seba všetko, čo ten deň prinesie, že mi rozumie, že Jeho prítomnosť 
a utíšenie sa v Ňom mi úplne stačí. O toto vyznanie ma neoberie ani nesplnený 
dievčenský sen o milujúcom manželovi a kope detí, ani neskoršia 
operácia chrbtice a stanovenie diagnózy, ktorá mi už definitívne 
(Boh robí zázraky) zobrala možnosť hrať na klavíri, organovať, vie-
sť spevokol. Kristus mi stačí. Veď i pre mňa je Jeho dokonalá obeť 
na kríži, i pre mňa znie Jeho „Dokonané“.
Počuješ to aj ty?
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Ľudka Fraňová



Čo je dôležité v čase boja?
Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že pracujem ako učiteľka v Evanjelickej materskej 
škole. Jedna z vecí, ktorú na svojej práci milujem, je čítanie rozprávok deťom pred 
spaním. Práve nedávno som čítavala deťom Rytierske rozprávky, a preto som si 
pre svoj príbeh – svedectvo zvolila práve tento nevšedný názov. Aj v živote nás, 
bežných ľudí, sú obdobia, ktoré by sme mohli prirovnať k „časom mieru“. Sú to 
roky, keď sa zdanlivo nič dôležité nedeje, život plynie v každodenných činnostiach 
– radostiach i starostiach a ľudia ako ja (dobrodružnejšie povahy) si povedia: „Už 
by to aj chcelo nejakú zmenu!“. Ja som takýto čas prežívala pred tromi-štyrmi 
rokmi. Bolo to obdobie, kedy som mala dobrú zabehnutú prácu, kde som bola 
spokojná (naša škôlka). Keďže som bola slobodná a nebol tu covid, mala som 
dostatok času na stretnutia s priateľmi, zapájanie sa do zborových akcií, dovolenky 
a výlety s rodinou, či priateľmi. Bol to čas, keď som čerpala z Božieho Slova, kde 
sa len dalo, doma som mala vyhradený ráno pravidelný čas na stíšenie... Jednou 
vetou povedané – pokojné a zmysluplné dni s ľuďmi a s Pánom Bohom. Posledné 
dva roky však boli iné. Dali by sa prirovnať k „času boja“. Nie z toho dôvodu, že by 
som prežívala len ťažkosti, ale preto, že v mojom živote došlo k mnohým nečaka-
ným zmenám – zažila som veľké požehnania, ale aj veľké straty, čelila som novým 
výzvam a ocitla som sa v nových situáciách. Ale pekne poporiadku. 

Požehnaní bolo veľa, ale spomeniem aspoň jedno, ktoré výrazne ovplyvnilo a 
zmenilo môj život: Vydala som sa – pre tých, čo ma nepoznajú, v štyridsiatke, po 
dlhých rokoch čakania na tento moment! Pán Boh mi požehnal úžasného manžela 
a dve deti, teda už by som ich mala nazvať skôr „násťroční“. Našu svadbu sme si 
doslova „užili“ v kruhu najbližšej rodiny a priateľov. 

Vtedy sme ešte netušili, že o pár dní neskôr by sa to nedalo pre pandemické opa-
trenia. Netušila som ani to, že o niekoľko mesiacov už môj otecko nebude medzi 
nami. Počas Vianoc 2020 totiž našu rodinnú romantiku narušil práve covid. Mnohí 
ľudia dodnes berú túto chorobu na ľahkú váhu. Mne však zobrala počas Vianoc 
otca – zdravého človeka, ktorý rád chodil na turistiku a netrpel žiadnou inou cho-
robou. To však nebola jediná strata. Počas Veľkej noci prišla ďalšia a v júni tretia, 
keď naša škôlka s odchodom Katky Kutlíkovej stratila výbornú riaditeľku. Bolo to 
tiež obdobie, keď pandemická situácia neumožňovala stretnutia v cirkevnom

Prí(r)učka pre život
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zbore, obmedzené boli aj stretnutia medzi rodinami či priateľmi. V tom čase 
som musela čeliť novým výzvam ako: dostavba a zariaďovanie rodinného domu, 
výchova detí a vytváranie dobrých rodinných vzťahov, nová situácia v škôlke a 
skutočnosť, že otecko už nie je medzi nami.... Musela som sa s týmito situáciami 
vysporiadať. Ako? A tu sa vrátim opäť na začiatok môjho príbehu.

Rytieri nemajú počas boja čas brúsiť si meče, zdokonaľovať brnenie, stráviť pol 
dňa tréningom alebo sa oboznamovať s novými stratégiami boja. V boji už mu-
sia stratégiu poznať, mať dôveru vo svoju posádku a rešpektovať veliteľa – to sa 
naučili v časoch mieru počas výcviku. Rovnako to vnímam aj ja v mojom živote. 
Som Pánu Bohu vďačná za tie pokojné roky, keď som mohla investovať do budo-
vania vzťahov – s Pánom Bohom i s ľuďmi. To bol zdroj, z ktorého som čerpala  
a čerpám v čase bojov. Pomáha mi, že poznám stratégiu (zásady a zasľúbenia z 
Božieho slova), viem, kto je moja „posádka“ (manžel, rodina, priatelia, na ktorých 
sa môžem spoľahnúť), a viem tiež, kto je môj „veliteľ“ (môj Boh, ktorý je verný a 
neberie si dovolenku práve v časoch krízy). Nuž a nad tým všetkým je fakt, že nech 
prechádzame v živote akýmikoľvek bojmi, ten najväčší boj už za nás Pán Ježiš vybo-
joval na golgotskom kríži. Ak sme Mu tam stáli 
za to, či by nás nechal „v štichu“ v tých „menších 
bitkách“? Nuž využívajme múdro „mierové časy“, 
aby sme lepšie zvládali „časy bojov“.
Investovať čas do poznávania Božej stratégie a do 
vzťahu s Pánom Ježišom a s ľuďmi sa vždy oplatí! Majka Šefarová
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ZAujímalo nás
Áno, Pán Ježiš za každého z nás vybojoval ten najväčší boj na golgotskom kríži. 
Golgota, Veľký piatok, Zelený štvrtok, ukrižovanie, temný hrob, odvalený kameň,... 
To všetko si znovu a znovu pripomíname práve počas Veľkej noci. Ktorý moment z 
veľkonočného príbehu sa ťa najviac dotýka? To bola otázka, ktorú redakcia časo-
pisu položila dvom svojim čitateľom.

Moment, ktorý sa mi v mysli vybaví ako prvý, keď sa povie veľkonočný príbeh 
je cesta Pána Ježiša na Golgotu. Obraz Ježiša, ktorý sám nesie kríž na svojich 
ramenách mi vždy pripomenie, že je to aj môj hriech, ktorý nesie a že je to aj 
moja vina, kvôli ktorej trpí a umiera.

Janko

Veľkonočný príbeh má viacero silných a dôležitých momentov. Pre mňa osobne 
je najsilnejším momentom alebo skôr posolstvom to, čo Pán Ježiš vyslovil počas 
utrpenia a pomalého umierania na kríži na Veľký piatok. Vyslovil sedem viet, ktoré 
majú hlboký význam a posolstvo pre kresťanskú vieru. Tieto Jeho posledné slová 
tu na zemi vyjadrujú obrovskú lásku k nám. V žiadnom slove nebolo cítiť zatrpknu-
tosť, hnev alebo odpor voči tomu, čo Mu ľudia, ktorých prišiel zachrániť, nespra-
vodlivo urobili. Jeho slová z kríža potvrdzujú, že 
je Boh, pretože žiaden človek by toto nedokázal. 
Tých posledných sedem viet je zaznamenaných 
postupne u všetkých štyroch evanjelistov:

Modlitba za katov – Lk 23, 34
Spása zločinca – Lk 23, 43
Starostlivosť o matku – J 19, 26-27
Výkrik zúfalstva - Mt 27, 45-46; Mk 15, 34
Mučivý smäd – J 19, 28
Triumf – J 19, 30
Konečné odovzdanie - Lukáš 23, 46.

Janko

https://biblia.sk/citanie/seb/lk/23
https://biblia.sk/citanie/seb/lk/23
https://biblia.sk/citanie/seb/jn/19
https://biblia.sk/citanie/seb/mt/27
https://biblia.sk/citanie/seb/mk/15
https://biblia.sk/citanie/seb/jn/19
https://biblia.sk/citanie/seb/jn/19
https://biblia.sk/citanie/seb/lk/23
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Drazí přátelé,
posílám vroucí pozdravy z Českého 
Těšína. Je to už skoro pět let, co 
jsme se spolu s manželem Dani-
elem odstěhovali z Žiliny. Roky, kte-
ré jsem prožila s vámi v žilinském 
společenství, se tak hluboce vtiskly do mého srdce, že vzpomínka na ECAV ZA mně 
vždy potěší. Děkuji, že můžu teď a tady s vámi sdílet to, co Pán Bůh koná v mém 
životě. Kéž je to pro vás povzbuzením, za to se modlím.

Pán Bůh nás obdaroval třemi nádhernými holčičkami – Abinkou (3 roky), Rutinkou 
(2 roky) a Miriamkou (necelý rok). Asi většina z vás tuší, že zubní vrtačku jsem vy-
měnila za plenky :). Přiznám se, že se mi občas zasteskne po skvělé starobystrické 
zubní ambulanci a ještě více po úžasném kolektivu i pacientech. Teď mi však Bůh 
svěřil do rukou tři životy a já jsem tento úkol přijala nejen jako své povolání, ale 
i poslání. Rodičovství je pro mě obrovská výzva. Můj každodenní život se promě-
nil v kontinuální modlitbu. Právě dialog s Bohem je pro mě zdrojem povzbuzení, 
radosti, i odpočinutí od strachování se. Dovolte, abych se s vámi podělila o jeden z 
nejsilnějších modlitebních zážitků s Bohem v poslední době.

Bylo to na podzim, kdy se ARO oddělení, kde pracoval manžel, začínalo plnit 
pacienty s covidem v těžkém stavu. Ve vzduchu byl strach z toho, co s sebou tato 
vlna covidu přinese. Ten večer se Daniel vrátil z práce hodně unavený. Nedlouho 
na to, nás překvapil telefonát kolegyně, kterou manžel vozil do práce, že je covid 
pozitivní. Dostali jsme se tedy do karantény a měli jsme obavy o to, zda se u nás 
objeví příznaky, a jaký bude průběh nemoci. Abinka ten večer poplakávala a moc 
jsme nevěděli proč. Uspali jsme děti, společně se modlili a předkládali Pánu Bohu 
to, co nás čeká. Vzpomínám si na ten pocit tepla a vzdalujícího se Danielova hlasu. 
Ano omdlela jsem. Naštěstí Daniel zareagoval rychle a profesionálně. Za chvíli jsem 
zase stála na nohách a dělali jsme si z toho srandu. Vzpomínali jsme na zážitek z 
našeho misijního výjezdu z Ghany, kde jsem omdlela při pohledu na chirurgický 
zákrok, což byl trochu paradox, jelikož jsem s krví přicházela do kontaktu častěji 
než ostatní doktoři.

Aška Horská
Pozdrav
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Kolem půlnoci se u mne však objevila možná příčina oné mdloby – zjistila jsem, že 
krvácím (byla jsem v té době v 16-tém týdnu těhotenství). Navíc nejstarší dcera 
začala zvracet a měla vysokou horečku. Byli jsme přesvědčeni, že se jedná o první 
příznaky covidu.

Pro mě nebylo možné se jinak dostat do nemocnice než zavolat záchranku. Daniel 
zůstal s dětmi doma. Cesta do nemocnice se zdála nekonečná. Měla jsem strach 
o miminko v bříšku, i o teplotující Abinku. Tehdy začala moje celonoční modlitba. 
„Bože, ty jsi můj Táta. Ty jsi přece Táta. Ty víš, co znamená strach o své děti. Ty to 
víš daleko víc než já. Ty jsi ztratil svého syna na kříži. Tati, já vím, že naše děti jsou 
Tvé. Ty jsi nám je svěřil a jedině Ty je můžeš zachránit. Nedělám si nárok na zdra-
ví a život. Chci být v Tvém plánu a chci slyšet Tvůj hlas.“ Daniel mi poslal zprávu: 
„Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které 
povolal podle svého záměru.“ Římanům 8,28

Atmosféra v nemocnici byla napjatá. Personál v overalech a maskách vzbuzo-
val strach… „Tati, proč tu jsem, proč nemůžu být s nemocnou Abinkou doma?“ 
Přečetla jsem si další zprávu: „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, 
nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se 
zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu abyste mohli obstát.“ 1 Kor. 10,13

Nebudu Vás už dále napínat, krvácení neohrozilo ani miminko ani mně. Asi ve tři 
hodiny ráno jsem se ocitla před nemocnicí a dívala se na nebe, které bylo poseté 
stovkami hvězd. Stála jsem tam a plná úžasu nad Božím majestátem jsem chválila 
Boha za život, který můžu žít. Žít s Ním a v Něm.
Buďte zdrávi a v Pánu.

Pochádza z moravskosliezskeho kraja v Českej republike. 
Krátko po ukončení štúdií začala pracovať v stomatologic-
kej ambulancii v Starej Bystrici. Vždy jej bola veľmi blízka 
misijná práca. Ako lekárka sa zúčastnila misijných pobytov 
v Nepále a v Ghane. Počas svojho pôsobenia v ECAVZA sa 
aktívne venovala misii v rómskej komunite, pomáhala s 
detskými besiedkami a letnými tábormi pre deti a viedla 
biblické skupinky. V lete 2017 sa vydala a odišla s manželom 
Danielom späť do Česka.

Aška Horská (Waloszková)

Pozdrav



Sme rodina Jurčagovcov z Kotrčinej 
Lúčky, manžel je Ivan, ja Viera, máme 
štyroch synov. V januári sme prijali pria-
teľské pozvanie zapojiť sa do „Manžel-
ského refreshu“. Je to 4-týždňová výzva 
pre manželské páry, ktoré chcú občer-
stviť a posilniť svoje manželstvo. Tento 
rok sa zúčastnilo 162 párov zo Slovenska 
i Česka. Nezáležalo na tom, ako dlho ste 
zosobášení, či máte deti, či žijete práve 
na ružovom obláčiku, v stereotype ale-
bo v kríze. Dôležité pri „refreshi“ (pozn. 
red. občerstvenie) je, aby ste OBAJA 
chceli zatočiť so všednosťou a niečo 
jeden pre druhého spraviť. 

Na začiatok bolo potrebné sa zaregistrovať a po úvodnom online spoločnom stret-
nutí sme e-mailom dostali zoznam úloh, ktoré bolo treba cez daný týždeň splniť. 
Každý sa mohol rozhodnúť, či chce ísť na 100 % a dokázať všetko, alebo si vybrať, 
na čo má práve chuť a kapacitu. Podľa toho, ako ste úlohy splnili, dopĺňali ste body 
do tabuľky. Páry, ktoré to zvládli každý týždeň aspoň na 50 %, mohli po skončení 
vyhrať napr. spoločnú večeru.
Taktiež bolo potrebné, aby aspoň jeden z partnerov mal konto na Facebooku. Vy-
tvorila sa tam uzavretá skupina, v ktorej sa páry mohli zdieľať, ako sa s ktorou úlo-
hou popasovali, čo bolo pre mňa osobne veľmi inšpiratívne, potešujúce i úsmevné.
Som povzbudená aj z organizátorov (Hechtbergerovci a Lachovci), aj z ich spolu-
pracovníkov (mali prednášky, svedectvá, rozhovory), že sa na túto aktivitu dali. 
Myslím, že to mnohým prinieslo požehnanie. Nás „refresh“ prinútil trochu po-
pracovať na našom vzťahu. Uvedomila som si, ako málo sa skutočne rozprávame  
(nielen riešiť prevádzkové záležitosti rodiny), ako zabúdame 
na objatia, bozky, srdečné privítania, či každodenné ocenenie 
toho druhého. V mnohom potrebujeme Božiu milosť a lásku na 
premenu našich tvrdých sŕdc.
Tretí ročník Manželského refreshu sa uskutoční o rok 
(16. 1. – 12. 2. 2023), srdečne odporúčam skúsiť to.

Manželský REFRESH
Čím žijeme v ECAVZA

Vierka Jurčagová
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https://facebook.com/manzelskyrefresh/
https://www.facebook.com/manzelskyrefresh/
https://www.ecavza.sk
https://www.facebook.com/manzelskyrefresh/
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Aktuálne od zborového farára

Pandémia naštartovala zmeny v 
spoločnosti a zároveň dielo obnovy 
cirkvi, ale aj našich životov. Zmeny sa 
dejú postupne a pomaly. A cirkev musí 
pokorne načúvať Pánu Bohu, kam 
nás vedie pri obnove našich životov. 
Práve témou postupnej obnovy sa v 
našom zbore nesie rok 2022. Aj Božie 
kráľovstvo sa šíri mnohokrát z ľudského 
pohľadu pomaly, vlastnou rýchlosťou. 
Je však nezastaviteľné. Žijeme v dobe, 
keď chceme výsledky hneď a nečaká-
me, kým nastane správny čas. Stáva sa, 
že človek pohŕda malým začiatkom, ale 
práve tak funguje Božie dielo. Pán Boh 
postupne  obnovuje náš život. 

Verš na rok 2022 je plynulým nadviaza-
ním na verš nášho zboru z roku 2021: 
Ajhľa, tvorím nové… (Iz 43,19). Boh 
Kristovým vzkriesením z mŕtvych začal 
novú epochu dejín. Aj pandemické ob-
dobie prinieslo mnoho nového. My sa 
pridávame k Nemu a vytrváme v tom, 
čo Pán medzi nami a v nás začal konať. 
Preto za slovo povzbudenia a odva-
hy na rok 2022 som zvolil: „vykroč“. 
Človek by nemal stagnovať, ale mal by 
vykročiť. V ktorej oblasti života by si 
mal vykročiť ty?

Čím žijeme v ECAVZA

V tejto novej rubrike chcem pripomínať, čo dôležité sme zažili za posledné obdo-
bie a kam smerujeme v zborovom živote. Zároveň v prvom tohtoročnom čísle 
bližšie približujem verš pre náš zbor na rok 2022. Tým je výzva proroka Zacha-
riáša, aby sme nepohŕdali dňom malých začiatkov (Zach 4,10). Zachariáš po-
vzbudzoval ľudí, aby obnovili po návrate z babylonského zajatia výstavbu chrámu 
v Jeruzaleme, pretože dielo stagnovalo. Nakoniec sa niektorí odvážni ľudia dali 
do stavby a chrám krok za krokom postupne obnovovali. Obnovením chrámu sa 
naštartovala obnova duchovného života izraelského národa. A v tom je krásne 
posolstvo aj pre nás. Pán Boh chce obnoviť aj chrámy našich sŕdc, na to však 
potrebujeme odvážne vykročiť. Ak to urobíme, zmeny prinesú veľa požehnania. 
Zmeny v živote jednotlivcov prinesú zmeny v spoločenstve a v spoločnosti. Preto 
je pre mňa veľmi dôležitý jednotlivec. Ak sa jeden človek zmení, prinesie to 
obnovu všetkým v jeho okolí.

https://www.ecavza.sk
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Pozrime sa, kam sme vykročili na tejto 
ceste obnovy my. Jednou z príležitostí 
nápomocných pri obnove chrámu živo-
ta bola séria video zamyslení s názvom 
Inšpirujúce denné stíšenie. Táto séria 
praktickým spôsobom pomáha tomu, 
aby každý človek mal svoje pravidelné 
denné stíšenie. Teda čas osamote s 
Pánom Bohom zložený z ticha, čítania 
Biblie, reflexie prečítaného Božieho 
slova a modlitby. Mať pravidelné denné 
stíšenie je kľúčový nástroj pre zdravý 
kresťanský život. Pán Ježiš počas svojho 
života vyhľadával tento čas (Mk 1,35). 
Zároveň cez tieto chvíle pri Pánových 
nohách Duch Svätý obnovuje našu vie-
ru, vzťahy, či nasledovanie Krista.

Duchovnú obnovu podporovala aj pôst-
na séria kázní venovaná listom sied-
mim cirkevným zborom a jednotliv-
com zo Zjavenia Jána. Každé posolstvo 
jednotlivým zborom prinieslo viacero 
silných aplikačných výziev pre náš život.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwRRMzlZOHfz7kV33vRLY3RZrZzGYNWP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwRRMzlZOHd0INlg--blOLNsCRvc64Uw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwRRMzlZOHd0INlg--blOLNsCRvc64Uw
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Čo je pred nami? 
V poveľkononočnom období nás 
čaká séria kázní o piatich biblických 
knihách napísaných pre Boží ľud po 
návrate z babylonského zajatia. Tieto 
knihy svojou zvesťou pomáhali pri 
obnove národa po návrate zo zajatia. 
Každá z nich sa sústreďuje na konkrétny 
moment, kde mal národ obnoviť svoj 
duchovný život. Tieto kázne opäť chcú 
pomôcť obnoviť vnútorný život viery, o 
čom hovoril aj Pavol v liste Ef 1, 15-23; 
3, 14-21.

V januári 2022 boli zverejnené aj 
výsledky sčítania obyvateľstva na 
Slovensku z roku 2021. Počet evanjeli-
kov oproti sčítaniu obyvateľstva z roku 
2011 klesol o 9,3 %, a to z 316 250 na 
286 907. Ako dopadol náš cirkevný 
zbor? Máme tu povzbudivú informáciu, 
že v okresoch Žilina, Čadca, Kysucké 
Nové Mesto, na území ktorých sa roz-
prestiera náš cirkevný zbor, sa k evanje-
likom prihlásilo dokopy 3 637 ľudí. 

To je o 125 ľudí viac ako pri sčítaní 
v roku 2011, keď sa k evanjelikom v 
našom zbore prihlásilo 3 512 ľudí. Pre 
zaujímavosť, v kartotéke zboru máme 
zapísaných dokopy 2 240 ľudí. Pri sčí-
taní sa prihlásilo 3 637, kde je zvyšných 
1 397? Určite podnikneme konkrétne 
kroky cez presbyterstvo a konvent, 
aby sme čo najviac ľudí, ktorí sa k nám 
prihlásili, ale my o nich nevieme, po-
zvali do spoločenstva cirkevného zboru. 
Tie kroky budú priame a praktické. 
Mimochodom, ak sa k vám dostalo toto 
číslo časopisu a nie ste prihlásení za 
člena v cirkevnom zbore, tak sa určite k 
nám prihláste. Tiež môžete dať  časopis 
niekomu, o kom viete, že by sa mohol k 
nám pridať. Urobme malý, ale odvážny 
krok vpred.

Čím žijeme v ECAVZA

https://www.youtube.com/channel/UCWJhrBK4wYGRECrSyAVJ9Nw
https://www.youtube.com/channel/UCWJhrBK4wYGRECrSyAVJ9Nw
https://www.scitanie.sk/
https://www.ecavza.sk


26

V nedeľu 19. 6. 2022 sa medzi nás 
chystá náš známy priateľ, farár, misi-
onár Curt Westman z Nórska, ktorý 
poslúži zvesťou slova Božieho v Žiline. 
Jeho kázne sú obrovským prínosom k 
obnove viery a života. Je nesmierne 
inšpirujúce načúvať tomu, ako Curt  
kráča s Bohom. Jeho slová dvíhajú vieru 
v srdciach poslucháčov.

Na konci školského roka, v nedeľu 
26. 6. 2022, plánujeme po službách 
Božích malý zborový deň v areáli 
cirkevného zboru. Ten má podporiť to, 
aby sa po pandémii ľudia znovu stretá-
vali, rozprávali a zažívali bratsko-sester-
ské spoločenstvo.

V dňoch 6. - 8. 5. 2022 sa v Žiline bude 
prezenčne konať misijná 
konferencia EVS. Tešíme sa z toho, že 
do Žiliny prídu ľudia z celého Sloven-
ska a spoločne s rôznymi rečníkmi sa 
budeme zamýšľať nad tým, ako niesť 
evanjelium v dnešnom svete. Obnove-
ní ľudia s radosťou nesú evanjelium. 
Poznačte si teda tento dátum.

V nedeľu 22. 4. 2022 budú z nášho 
cirkevného zboru opäť vysielané 
rozhlasové služby Božie, prostred-
níctvom ktorých budeme môcť zno-
vu povzbudiť poslucháčov na celom 
Slovensku.

https://evs.sk/
https://evs.sk/
https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/televizne-a-rozhlasove-prenosy-v-roku-2022


Čím žijeme v ECAVZA
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Bližšie informácie budú postupne zverejňované na webovej stránke cirkevného 
zboru. Prosím, využime ich. Sú to nesmierne vzácne tábory, kde Pán Boh roky koná 
v životoch ľudí veľa obnovujúceho a užitočného. Pozvime tam aj svojich priateľov, 
ktorí Pána Boha nepoznajú, môžeme im tým veľmi pomôcť.

A určite nezabudnime na to, že počas leta chystáme

Denný detský tábor 
(4. – 8. 7)

Dorastovo-mládežnícky tábor 
(20. – 25. 8)

Tábor pre stredoškolákov KECY 
(17. – 23. 7)

Krátky Rodinný Tábor 
(1. – 4. 9)

https://www.ecavza.sk
https://www.ecavza.sk/
https://www.ecavza.sk/
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Marián Kaňuch
zborový farár

Bolo by skvelé, keby na konci roka veľká väčšina členov cirkevného zboru mala 
pravidelný čas s Pánom Bohom osamote pomocou denného stíšenia. A keby sme 
všetci pochopili, že bez toho bude náš život viery len ťažko radostný a prinášajúci 
ovocie.
Bolo by skvelé, keby sme počas roka čo najviac ľudí oslovili a pozvali medzi nás.
Bolo by skvelé, keby mnohí mohli vyznať: 

Pán Boh tento rok zmenil môj život, našu rodinu.

Rok 2022 môže byť silným rokom obnovy, vykročenia. Kristus pre nás urobil všetko. 
Je dokonale dokonané. V tejto nádeji je budúcnosť oveľa jasnejšia, ako sa nám 
niekedy zdá, preto vykročme. Cirkevný zbor nám v tomto procese obnovy bude 
nápomocný, tak ako sa len dá.

Teším sa na to, čo nás čaká.



Filmový tip

Pohodlne sa usaďte v kresle, vytiahnite smart-
fón a kliknite na malý čiernobiely obrázok. 
Pred očami sa vám začne odohrávať príbeh, 
ktorý kresťania veľmi dobre poznajú z evanje-
lií. Poviete si, nebolo už tých filmov o Ježišovi 
natočených dosť? Nuž, bolo. Tak v čom je seriál  
Chosen odlišný od filmov, ktoré pozeráme v 
televízii každý rok na Veľkú noc?

Pripravte sa na odlišné hneď od začiatku. Seriál 
si pritiahne vaše srdce, a to doslova. Pamätám 
sa, ako som po prvom diele dlho plakala, zlo-
mená láskou a súcitom Pána Ježiša. Viete, že sa 
tam Jeho postava objaví, a predsa vás to zaskočí 
v tom najlepšom zmysle slova. A to nie je len 

moja skúsenosť. K dnešnému dňu videlo seriál viac ako 357 miliónov ľudí, ktorí sa 
k nemu zas a znova radi vracajú. Na sociálnych sieťach je množstvo príbehov ľudí, 
ktorí vďaka seriálu prichádzajú k Pánu Bohu a k Jeho Slovu. Ľudské srdcia sa nano-
vo zapaľujú láskou a viera sa obnovuje. Novodobý svetový fenomén má doteraz 
natočených 16 častí a jeden vianočný špeciál. Postupne sa budú natáčať i ďalšie.

Seriál nás vťahuje do deja, ktorý sa točí okolo Pána Ježiša z perspektívy, na ktorú 
nie sme bežne zvyknutí. Stávame sa súčasťou predstavy, ako to asi mohlo vyzerať, 
keď bol Pán Ježiš na tejto zemi. Vidíme do zákulisia príbehov, ktoré sú zaznamena-
né v Biblii, z pozície aktérov.  Naše srdcia prežívajú trápenie spolu s Máriou Magda-
lénou. Sme frustrovaní tak, ako bol frustrovaný Peter.

Pripravte sa na odlišné
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https://www.csfd.sk/film/859569-the-chosen/prehlad/
https://watch.angelstudios.com/thechosen
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Je nám ľúto outsidera Matúša, ktorého nikto nemal rád. Radujeme sa z uzdravení 
a mnohokrát vidíme, aké ťažké je všetko zanechať a nasledovať tohto nezvyčajné-
ho Majstra. Ježiša tu vidíme ako skutočného človeka – unaveného, pracujúceho, 
vtipkujúceho, tešiaceho sa z priateľov. To, ako sa Ježiš prihovára ľuďom, ako je 
nekonečne trpezlivý a láskavý, nám pripomína, že On je v skutku Emanuel – Boh s 
nami – v každej chvíli života.
Bohužiaľ, medzi sledovateľmi sa nájdu aj takí, ktorí tento seriál považujú za ne-
vhodný, či dokonca heretický. Podľa môjho osobného názoru však každý s troškou 
sedliackeho rozumu pochopí, že zámerom je priniesť pohľad na reálneho Ježiša. 
Vidíme tu zápasy reálnych ľudí s reálnymi problémami. Seriál je Bibliou inšpirova-
ný, nie je Bibliou samotnou.
Tvorcovia seriálu Chosen sa hlásia ku kresťanskej viere a k osobnému vzťahu s Pá-
nom Ježišom. Keďže si chcú byť istí obsahom, ktorý produkujú, spolupracujú s rôz-
nymi kresťanskými teológmi, predstaviteľmi židovskej viery, s biblickými učencami 
a historikmi. Ich túžbou je priniesť čo najvernejšie zobrazenie biblických príbehov v 
čo najreálnejšom kontexte.



Knižný tip

Stretnutie s Bibliou
V dňoch 24. - 29. januára v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou pre-
biehala v Žiline výstava s názvom Stretnutie s Bibliou. Na výstave bolo okolo 300 
výtlačkov Svätého Písma v rôznych formátoch, prekladoch a vo vyše tridsiatich sve-
tových jazykoch. Keď som vstupovala na výstavu mala som veľkú bázeň. Uvedomila 
som si, že pred niekoľkými rokmi bola Biblia pre väčšinu bežných ľudí nedostupná. 
V dnešnej dobe si ju môže prečítať každý. Aká veľká milosť! 
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Filmový tip

Seriál Chosen okrem iného vytvára i celosvetovú komunitu ľudí, ktorí sú nadšenými 
fanúšikmi. V tejto komunite sa ľudia starajú jedni o druhých napríklad tak, že im 
vopred predplatia sledovanie. Všetky časti môžete pozerať zadarmo vďaka tomu, 
že niekto už za to zaplatil.
V neposlednom rade by som rada vyzdvihla vysoko kvalitné filmové spracovanie. 
Jednotlivé scény sú sprevádzané hudbou, ktorá umocňuje celkový zážitok zo sledo-
vania. Herecké výkony sú na vysokej úrovni, ich prežívanie danej situácie pohne aj 
vaším vnútrom.
Hodnota seriálu Chosen tkvie v myšlienke priblížiť Pána Ježiša ľuďom v ich každo-
dennom živote. Ježiš neprišiel kvôli dokonalým ľuďom, ktorí si to nejako zaslúžili. 
Prišiel kvôli úbohým, zlomeným, frustrovaným ľuďom, ktorí sami nevedia, ako 
ďalej so svojím (problematickým) životom. A je krásne vedieť, že takýto Ježiš nie je 
len filmovou postavou, ale reálnym Priateľom pre nás všetkých.

Takže:
Pohodlne sa usaďte v kresle, vytiahnite smartfón 
a kliknite na malý čiernobiely obrázok...

Andrea Šimková

https://solinky.farnost.org/stretnutie-s-bibliou/


Knižný tip
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Aj pre mňa bola niekedy Biblia „nedo-
stupná”. Bola to historická kniha opisuj-
úca reálne udalosti, ktoré sa stali kedysi 
dávno. Čítala som jej príbehy a v kútiku 
duše som túžila, aby som ich mohla 
zažiť aj ja. Jedného dňa sa tak stalo. Boh 
sa dotkol môjho srdca a ja som v tej 
chvíli vedela, že Boh je živý a Biblia má 
pravdu. Začala som čítať Písmo úplne 
novým spôsobom, pozývajúc Ducha 
Svätého, autora celej Biblie, aby oživo-
val slová tejto knihy. A On konal - lebo 
úlohou Ducha Svätého je odkrývať ľu-
ďom tajomstvá Božie, uvádzať do prav-
dy a odhaľovať to, čo je v Písme určené 
len pre nás. Zrazu akoby sa v Písme 
otvoril úplne iný svet. Už to nebola a 

nie je len kniha, ale miesto osobného rozhovoru so živým Bohom. Už to nie je len 
čítanie, ale vzťah.  Ja spoznávam Jeho lásku, charakter, silu a moc Jeho slova. On 
mi ukazuje, kým som v Jeho očiach, aké je moje miesto v Božom kráľovstve, aká je 
moja hodnota. Učí ma, povzbudzuje, v láske napomína, dvíha moju vieru, uzdravu-
je - cez modlitbu a Písmo si tvoríme svoj vlastný živý príbeh. A keď mám pocit, že 
už všetko viem, zoberie ma do úplne nových hĺbok nášho vzťahu a odkryje v Písme 
nové nepoznané veci. Božie slovo je nevyčerpateľný zdroj spoznávania Boha, ako 
je nevyčerpateľný v spoznávaní samotný Boh - Otec a Ježiš Kristus.
Milovaní, Duch Svätý nás všetkých pozýva na „stretnutie s Bibliou” - pozýva nás na 
stretnutie so ŽIVÝM BOHOM. On túži premeniť tvoje čítanie na vzťah a odkryť to, 
čo je na stránkach Biblie určené len pre teba. Prijmi toto pozvanie a začni Bibliu 
čítať novým spôsobom, lebo ona nie je len obyčajná kniha. Je to živý Boh, ktorý ťa 
miluje. 

Lucka Kozáková
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