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Ak ste sa už niekedy ocitli na vysokohorskej túre s úžasným výhľadom doďaleka, 
no obrovskou hĺbkou pod sebou, asi by vás nikto nedonútil skočiť dolu a ešte mať 
z toho skoku aj radosť. Vieme aké by to malo následky... No je tu minimálne jeden 
skok, ktorý musíme urobiť, ak chceme byť vo viere v Krista úprimní. Každého z nás 
raz Ježiš privedie na okraj priepasti a povie: „Neboj sa, len mi ver a skoč!“ Ak skočí-
me a na (p)okraji nášho života povieme Bohu „áno“ so všetkým čo máme, zistíme, 
že nám počas odvážneho skoku narástli krídla a my sa vznášame s Kristom na kríd-
lach chvály ponad tú veľkú priepasť, do ktorej nám zo začiatku hrozil pád. 
Ten pomyselný okraj života je u každého iný, ale znamená len jedno - vzdať sa nároku 
na svoj život a prenechať ho plne Kristovi. Nenechať si nič pre seba. Žiadne zadné 
vrátka a tajnú komôrku, do ktorej nemá prístup ani Stvoriteľ všetkého. Toto všetko 
sa často deje na pokraji našich síl a často až vtedy, keď nás Pán Boh nechá aby sme 
sa zlomili. Až potom nás môže nanovo poskladať do najlepšej verzie nášho JA. Až 
prudké turbulencie, ktoré v živote zažívame nás často donútia pozrieť sa Pravde do 
očí a na (p)okraji všetkého začať odznova. Kým sa nerozhodneš skočiť do neznáma 
bez záchranného padáka tohto sveta, môžeš roky sedieť v lavici kostola a stále sa 
pýtať čo robíš zle, keď to u teba nefunguje.

Sú Vianoce a je to čas radosti a veselosti. Je to však aj čas, v ktorom nás Pán Boh 
opäť pozýva prijať nebojácnou vierou fakt, že v tom malom dieťati ležiacom na sla-
me k nám vo svojej láske prichádza On sám a volá nás, aby sme Mu odovzdali všet-
ko. Ak si už toto veľké rozhodnutie odovzdania celého svojho života urobil, je to 
začiatok „skákania“. Skoky viery celkom určite budeme musieť opakovať v mnohých 
každodenných rozhodnutiach. Rozhodnúť sa neodvrátiť tvár od človeka, ktorý je na 
pokraji spoločnosti. Rozhodnúť sa odpustiť a nie odsúdiť. Vybrať si spravodlivosť 
namiesto malého nevinného klamstva a prikrášlenia skutočnosti. Uprednostniť lás-
ku pred nenávisťou. Aké sú tie naše každodenné výzvy, ktorým musíme čeliť? A ako 
im čelíme? Kristus nám dal najlepšieho Radcu – Ducha svätého. 
Nechajme Ho preto konať v nás a nebojme sa každé jedno 
rozhodnutie, každý jeden skok, podvoliť Jemu.

Požehnané a milostiplné vianočné sviatky 
vám želá redakcia ZAčítaj sa!

Editorial

v mene redakčného tímu

Katka Lábajová



Vo filme Indiana Jones III. muž menom 
Indy hľadá bájny Svätý grál, teda pohár, 
z ktorého údajne pil Ježiš pri poslednej 
večeri. Podľa povesti platí, že kto sa z 
pohára napije, bude večne žiť. Hľadá ho 
pre svojho vážne zraneného otca. Pri 
pátraní musí podľa mapy prekročiť prie-
pasť v jaskynnom systéme. Keď príde 
na pokraj priepasti, tak na druhej strane 
vidí dvere, kam by mal pokračovať vo 
svojej ceste. Problém je, že cez priepasť 
z jeho uhla pohľadu neexistuje chodník 
a diera sa nijako nedá prekročiť. On 
však musí niečo urobiť, lebo jeho otec 
umiera a potrebuje rýchlo pomoc. Musí 
sa rozhodnúť. Je to nesmierne vážne 
rozhodnutie. Indy drží v rukách mapu, 
ktorá hovorí, že cesta tam je. On ju však 
nevidí. Teraz zostáva v situácii, že buď 
bude dôverovať mape, vykročí do ne-
známa, aj keď tam nie je cesta, veriac, 
že možno sa tam nejaká objaví. Alebo 
mu strach nedovolí vykročiť dopredu. 
A vtedy jeho zranený otec zomrie. Indy 
sa však nakoniec rozhodne vykročiť do 
priepasti. Urobí krok do neznáma, do 
tmy, možno vediac, že spadne do prie-
pasti, ale stane sa niečo úžasné. Urobí 
krok... a zrazu stúpi na chodník cez 
priepasť. Cestička tam celý čas bola, ale 
lom svetla bol taký, že človek ju zo svoj-
ho uhla pohľadu nevidel. Indy rýchlo 
cez chodník prebehol, našiel, čo hľadal, 
a zachránil otca. Krásna a pamätná 
filmová scéna.
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Úvodník
Táto filmová scéna veľa hovorí o viere. 
Viera je mnohokrát z ľudského pohľadu 
priam bláznivá vec. Vykročiť do ne-
známa s dôverou, že Pán Boh má pre 
nás pripravenú cestu, je veľká výzva. 
Vianoce sú o jednej takej výzve. Učia 
nás dôverovať, že narodené betlehem-
ské dieťa je jedinou cestou cez priepasť 
hriechu k novému životu. A veriť tomu, 
to chce veľmi veľa odvahy. Ale ak to 
urobíme, zmení sa všetko v našom živo-
te. Nájdeme život. Plný život. Pán Ježiš, 
ktorého narodenie si pripomíname, 
svojho času ako dospelý muž povedal 
v Jánovi 14,6: „Ježiš mu riekol: Ja som 
cesta i pravda i život. Nik neprichádza k 
Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ On je je-
diná cesta k Bohu. On je cesta k večnos-
ti a večnému životu. Jedine On. V Ňom 
nachádzame všetci  smerovanie nášho 
života. Spoznávame pravdu a získavame 
život. Časný, ale najmä večný. V Ňom 
a nie vo filmovom pohári. V spomína-
nom filme hľadali elixír života, ktorý by 
im pomohol sa uzdraviť, či žiť večne. 
Niektorí boli preto ochotní aj ubližovať 
druhým. My nemusíme hľadať nič také. 
V Kristovi máme život. Plnosť života. On 
zaplatil za všetky naše hriechy. On nás 
zmieril s Otcom nebeským. Už nemu-
síme hľadať. Nám stačí prísť. Vo viere. 
Vykročiť k Nemu. Spoliehať sa na mapu, 
ktorou je pre nás Božie slovo, Biblia. 
Ona nás dovedie tam, kde si to Pán Boh 
praje. K zdroju života a nakoniec raz do 
večnosti.

Dovoľte mi, milí priatelia, niekoľko otá-
zok či výziev. V ktorej oblasti života by 
sme mali začať naplno dôverovať Bohu? 
A v zmysle hesla nášho zboru na rok 
2022 „Vykroč“, kde by sme mali urobiť 
konkrétny krok viery? Blíži sa nový rok. 
Vidíme priestor vo svojom živote, či vo 
svojej rodine, kde by sme mali začať 
viac dôverovať Pánu Bohu? Možno 
nejakú oblasť. Priestor, kde urobíme na 
začiatku iba jeden malý krôčik viery, a 
už ten prinesie vzácne ovocie. Alebo 
možno komu by sme mali pomôcť? Vi-
díme človeka, možno priateľa, blízkeho 
či vzdialeného, ako sám stojí na pokraji 
života. Nevidí nádej. Blúdi. Je stratený. 
A my poznáme zdroj života. Vykročme 
k nemu. Pomôžme mu nájsť cestu. Vo 
filme Indy všetko robil pre svojho otca, 
chcel ho zachrániť pred smrťou. Bol 
veľmi odvážny, lebo mu záležalo na 
pozemskom otcovi. Chcel, aby tu bol 
a žil. Preto za neho zápasil a podstúpil 
veľké riziko. Byť odvážny pre svojich 
blízkych a urobiť niečo vzácne a krásne 
je nádherná vec. Vianoce nám hovoria, 
aké úžasné veci pre nás ľudí urobil Pán 
Ježiš vo svojom príchode na tento svet. 
Áno, On prišiel kvôli nám, svojim blíz-
kym, aby sme mali život, a to v hojnosti 
(Ján 10,10).

Prajem vám, milí čitatelia, 
krásne a požehnané 
sviatky.
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Marián Kaňuch
zborový farár

https://www.youtube.com/watch?v=q-JIfjNnnMA
https://biblia.sk/citanie/sep/jn/14
https://biblia.sk/citanie/sep/jn/10
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Rozhovor

Pravdou je, že som chcel ísť do Afriky, s 
čím moja žena Laura súhlasila, keď sme 
spolu chodili, ale po svadbe v roku 1988 
si to rozmyslela. Pre našu službu sme 
preto spolu začali hľadať nové miesto. 
Bolo pre mňa dôležité, aby sme slúžili 
v krajine, kde to bolo legálne. Vylúčili 
sme preto tie lokality, v ktorých nebo-
la možná otvorená evanjelizácia alebo 
získanie víz pre misionárov. Keď sme 
sa dozvedeli, že v roku 1989 sa mnohé 
veci vo východnej časti sveta zmenili, do 
nášho záujmu sa dostali aj všetky krajiny 
bývalého Sovietskeho zväzu. V tom čase 
bolo pre mňa dôležité, aby som nielen 
prijal 50-ročný záväzok misii, ale aj to, 
aby som hľadal takú výzvu, ktorú by som 
dokázal za 50 rokov aj naplniť. Bola po-
lovica osemdesiatych rokov. Siahol som 
po modlitebnej knihe so zamysleniami 
a názvom „Operácia svet: Každodenný 
sprievodca modlitbou za svet“, ktorá po-
skytuje štatistickú analýzu každej krajiny 
a uvádza zoznam žiadostí o modlitby. 
V staršej verzii tejto knihy bolo vtedy 
Slovensko a Česko jednou krajinou, ale 
duchovne boli opisované úplne inak. 
Napríklad Česká republika bola opísaná 
ako krajina, ktorá je z veľkej časti necir-
kevná a sekulárna, ale má silnú evanje-
lickú menšinu, ktorá je veľmi aktívna v 
osvetových službách vrátane podpory

Témou vianočného čísla ZAčítaj sa je slovné spojenie „na (p)okraji“. Uvažujeme o 
hraničných situáciách (keď stojím na pokraji dôležitého rozhodnutia) aj nad našimi 
reakciami (nechám vo svojom živote naplno rozhodovať Boha a dám Mu plnú moc, 
alebo si vo svojom živote stále nechám malú komôrku, do ktorej Boha nevpustím?). 
Aj v období Vianoc sa tak staviame pred otázku, som ochotný/-á vzdať sa svojich ná-
rokov na svoj život a naozaj pocítiť Jeho moc vo svojom živote? Na túto otázku kedysi 
kladne odpovedal aj Bevan Stein, Američan žijúci na Slovensku, ktorého mnohí z nás 
spoznali pred pár rokmi na KRT-e (počas Krátkeho rodinného tábora v roku 2018 bol 
Bevan hlavným rečníkom).
Prečítajte si Bevanov príbeh o tom, ako sa naplno odovzdal do služby Bohu a blížnym 
– ľuďom v cirkevnom zbore Háj (Turčiansky seniorát), duchovne strateným motorká-
rom, deťom z detských domovov, ľuďom na Ukrajine, svojim siedmim nie-biologic-
kým deťom a mnohým ďalším. 

misií. Na druhej strane bolo Slovensko 
zobrazené ako prevažne kresťanské, a 
predsa medzi protestantskými denomi-
náciami misijne slabo aktívne (výnim-
kou boli aktivity etnických Slovákov 
žijúcich v susedných krajinách). To 
vtedy upútalo moju pozornosť. Mal 
som vypracovaných 16 motivácií, prečo 
mám robiť misiu, a zrazu som si uvedo-
mil, že Slovensko spĺňa väčšinu alebo 
dokonca všetky z týchto motivačných 
kritérií. Od tej chvíle som sa už nikdy 
nepozrel na inú krajinu! Spomínam 
si, že som bol rád, že Laura súhlasila. 
Zaujalo ju, že Slovensko je podľa opisu 
malebná krajina s množstvom hôr, 
lesov a riek. Ďalšie udalosti mali rýchly 
spád – ukončil som teologické vzdela-
nie a pastoračnú prácu a nastúpili sme 
do lietadla, ktoré smerovalo do nášho 
nového domova, ktorý sme nikdy pred-
tým nenavštívili ani nevideli na žiadnej 
z fotografií. Pamätajte, že internet ešte 
len začínal a všetky naše informácie o 
Slovensku boli skutočne informáciami z 
obdobia studenej vojny. Nevedeli sme, 
či budeme bývať v chudobnom zrube 
alebo či bude v našom dome tečúca 
voda. Všetko, čo sme vlastnili, sme 
predali a prišli ako kedysi priekopníci 
do Ameriky. Boli sme veľmi príjemne 
prekvapení tým, čo sme našli.

Na Slovensko si prišiel v apríli 1996. 
Prečo práve Slovensko? Mal si vtedy 
konkrétnu predstavu o tom, čo tu 
budeš robiť?
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Opustil som svoj pohodlný život v Amerike a na 50 rokov 
odišiel do predtým nikdy nevidenej krajiny

Bevan Stein

https://www.flickr.com/photos/ecavza/albums/72157694307386960
https://www.ecavhaj.sk/


Misie sa vždy začínajú najskôr doma a 
až potom sa rozšíria geograficky aj stra-
tegicky. Ježiš povedal v Skutkoch 1:8, že 
keď Duch príde v moci, „...budete mi 
svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom 
Judsku, aj v Samárii a až do posledných 
končín zeme.“ Takže Jeruzalem bol pre 
mňa moja vlastná rodina a stredná ško-
la, Judea bola evanjelizácia a služba ľu-
ďom v mojom domácom zbore v Ame-
rike a Samária boli krátkodobé misie v 
Amerike a Afrike a pastoračná služba v 
dvoch zboroch. Vždy som však veril, že 
na to, aby som mohol dospieť k plnej 
zrelosti vo viere, musím urobiť ešte viac, 
ísť ďalej, čeliť väčším výzvam, popasovať 
sa s obrami, ktorí boli pre mňa samého 
príliš veľkí. Akosi som vedel, že musím 
ísť až na kraj sveta a tam sa pokúsiť o ne-
možné pre Božiu slávu. V hĺbke som tiež 
potreboval vedieť, že moja viera doká-
že odolať akejkoľvek výzve bez podpory 
mojich komfortných zón.

Áno, potreboval som sa presvedčiť, že 
moja viera nie je cestou pohodlia, ale 
vášne a presvedčenia. Kým som zostal 
pohodlne doma v Amerike, obklopený 
rodinou a priateľmi a bezpečnými zóna-
mi, ktoré len posilňovali moju vieru, ne-
mohol som zistiť, či je moja viera takou, 
akou má byť podľa Biblie. Určitým spô-
sobom som sa potreboval rozhodnúť, či 
zostanem verný, ak mi bude odobraté 
všetko, čo som kedy poznal a čo bolo pre 
mňa tak veľmi dôležité. Zostanem verný, 
ak by som mal „len“ Ducha Svätého? Sta-
čilo by mi to? Až vtedy, keď boli moje do-
terajšie istoty a podpora odobraté, zistil 
som, že Boh, Boh môjho detstva a Boh 
môjho otca, stačil. Takže keď som prišiel 
do svojich „končín zeme“, chcel som po-
môcť ostatným v ich Jeruzaleme a chcel 
som pomôcť zachytiť víziu pre ich „Ju-
deu, Samáriu a posledné končiny zeme“. 
Takto začala moja spolupráca s miestny-
mi slovenskými zbormi. Našou túžbou 
bolo zmobilizovať ich mladých dospe-
lých do služby v miestnych komunitách 
a vyslať ich aj mimo múrov kostola.

Od začiatku si mal jasno v tom, že 
cieľom Tvojej služby na Slovensku 
bude osloviť stratených prostredníc-
tvom kreatívnych foriem evanjelizá-
cie. Rozhodol si sa „ísť k tým, ktorí 
by sami pravdepodobne nevstúpili do 
kostola.“ Povedz nám o tom viac.

Takže v rozhodnutí opustiť domácu 
pôdu si testoval sám seba a svoju 
vieru?

Rozhovor
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Je to určite duchovne nepriateľské pro-
stredie, pričom väčšina ľudí bola pôvod-
ne skeptická k mojim motívom a zá-
väzku. Ale v priebehu rokov som dobre 

prijatý a cítim, že mnohí sú teraz mojimi 
skutočnými priateľmi, či už sa zhodneme 
vo viere alebo nie. Milujem čas, keď sa s 
nimi môžem modliť osamote, zvyčajne 
potom, ako skončí večierok a s trochou 
alkoholu sa uvoľnia, čo im pomôže sa ot-
voriť a hovoriť o veciach, ktoré ich sku-
točne trápia. Nepijem s nimi a necho-
dím na striptíz alebo nudistické pláže, čo 
ich pôvodne prinútilo rozmýšľať, či nie 
som nejaký čudák z Marsu. Vysvetľujem 
im, že chcem byť triezvy, keď za mnou 
prídu so svojimi problémami a budú po-
trebovať modlitbu. Rešpektujú to, hoci 
si myslia, že by som sa zabával viac, keby 
som bol opitý.

Takto začala aj Tvoja služba motorká-
rom, však? Išiel si prosto k tým, ktorí 
by sami pravdepodobne nikdy neprišli 
na služby Božie. Pán Boh to bohato 
požehnal. Istý slovenský motorkársky 
klub Ťa pred časom dokonca požiadal, 
aby si v ňom slúžil ako kaplán. Zau-
jímavé je, že iba zakladateľ klubu je 
veriaci človek...

6

V hĺbke som tiež potreboval vedieť, že moja viera dokáže odolať 
akejkoľvek výzve bez podpory mojich komfortných zón.

„
„

https://biblia.sk/citanie/sep/sk/1
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„

Aké dvere sa môžu ešte otvoriť „na kraj 
sveta“, neviem, ale stále mám 24 rokov 
na to, aby som to zistil. Ak sa mi ozvete 
o 24 rokov, dúfam, že vám to budem ve-
dieť zodpovedať.

Rozhovor

V minulosti som veľmi efektívne využí-
val svoj motocykel na to, aby som dostal 
veriacich z kostola a spolu s nimi navšte-
voval detské domovy, kde sme sa mohli 
podeliť o svoju vieru. Povedal by som, 
že to zmenilo život nám motorkárom, 
aj deťom. Reštrukturalizácia detských 
domovov na profesionálne rodičovské 
domovy zmenila tento spôsob služby. 
Ďalšie dvere príležitostí ísť do „Samárie“ 
sa otvorili s vojnou na Ukrajine. 

Vychovali sme sedem detí, pretože do-
dávka pre deväť osôb bola tým, čo som 
mohol riadiť s vodičským preukazom 
skupiny B. Šesť detí bolo adoptovaných, 
ale jedno dieťa uprednostnilo zostať v 
pestúnskej starostlivosti a nakoniec sa 
po ôsmich rokoch vrátiť do detského 
domova. Väčšina, ak nie všetci, sú teraz 
veriaci dospelí, hoci musím povedať, že 
ich cesta bola všetko iné, len nie pria-
ma cesta k Bohu. Neexistuje žiadny kurz 
učeníctva, žiaden farár, evanjelizátor, tá-
borový poradca ani akýkoľvek iný druh 
služby, ktorý by sa dal porovnať s mocou 
domova orientovaného na Krista; do-
mova, v ktorom sú deti vedené k Bohu. 
Naše deti neboli s nami od narodenia a 
rovnako sme s nimi neprebdeli mnohé 
noci počas ich prvých rokov života. Ne-
identifikovali sa s nami automaticky a 
rovnako automaticky nám nedovolili ani 
formovať ich charakter a hodnoty. Bol to 
určite duchovný boj a po väčšinu času, 
keď boli doma, aj chaotický boj. Teraz je 
naším potešením a zadosťučinením, keď 
vidíme, že sa ako dospelí rozhodli kráčať 
s Kristom. Ich cesta nevyzerá ako naša, 
ale konečný výsledok začína vyzerať, 
ako keby sa nám narodili ako naše bio-
logické deti. Pôvodne sme uvažovali o 
adopcii dojčiat, ale slovenské súdy nás, 
ako cudzincov, opakovane prehliadali. 
Požiadali sme teda o staršie, školopovin-
né deti tmavej pleti, aby sme vo veľkej 
skupine slovenských žiadateľov nemali 
konkurenciu. 

Na svojom webe uvádzaš, že motor-
ka bola Tvoj detský sen, ku ktorému 
sa neskôr pripojil sen o motocyklovej 
službe. Na „dvoch kolesách“ si založil 
aj misijný tím. Cestovali ste nielen do 
iných krajín (od Chorvátska až po Gréc-
ko), ale aj do detských domovov. Darilo 
sa vám osloviť až 2000 detí za jedi-
ný trojdňový víkend. Detské domovy 
na Slovensku nahradili profesionálne 
rodičovské domovy (model náhradnej 
rodinnej starostlivosti). Akým smerom 
sa posúva Tvoja služba teraz?

Tvoju službu sprevádza aj Tvoja man-
želka Laura a sedem nie-biologických 
detí. Prezraď nám, aké to bolo a aké 
to je u vás doma?

V tomto procese sme sa vždy usilovali 
nerozdeliť súrodencov. To niekedy zna-
menalo adoptovať si dve a dokonca tri 
deti naraz.

CZ Háj - dobrovoľníci

Spoločne sme sa nielen hrali, ale aj bo-
jovali a plakali, kým sme z mnohých kús-
kov rôznych rozpadnutých rodín nespra-
vili jednu rodinu. Zmenili sme ich osud 
a oni zmenili náš. Naša viera obstála v 
skúške a viac ako čokoľvek iné sa stala 
naším spoločným putom. Za naše deti 
sa stále modlíme. Pomáhame im, ako je 
len možné z našich síl, a nechávame ich, 
aby nám ubližovali, ak je to to, čo mu-
sia urobiť, aby boli tým, kým chcú byť. 
Ukazujeme tým skutočný význam rodiny. 
Priatelia by to neurobili. Byť s nimi zra-
niteľní je možno to najťažšie a najlepšie, 
čo sme pre ne mohli urobiť, cennejšie 
ako ich americké občianstvo alebo de-
dičstvo, ktoré im zanecháme. Verím, že 
to najvzácnejšie, čo im dáme a zanechá-
me, je naša viera.

To, že ste nemali spoločný jazyk, asi 
tiež situáciu neuľahčovalo...
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Moja žena a ja sme v tomto rozdielni. 
Spomínate si, ako som povedal, že jed-
ným z mojich životných cieľov, ktoré 
zohrali úlohu v tom, že som sa stal mi-
sionárom, je pokúšať sa o veci, ktoré sú 
príliš ťažké na to, aby som ich dokázal 
vlastnými silami, ale aby som sa mohol 
úplne spoľahnúť na Boha? Adopcia šies-
tich detí a výchova siedmich mi pripada-
la ako ideálna príležitosť! Spomínate si 
aj na to, keď som povedal, že moja žena 
Laura sa po svadbe rozhodla, že do Afri-
ky nejde, ale Slovensko sa jej pozdáva-
lo? Laura vždy uvažovala o adopcii, ale 
vždy počítala s jedným a nie so siedmimi 
deťmi, ktoré od prvého dňa vedeli po 
slovensky lepšie ako ona a naplno to vy-
užívali. Môj postoj – aj vo výchove – bol, 
že by sme mali zomrieť sami sebe. Jej 
postoj bol „vydala som sa za masochistu 
alebo kamikadze!“. 

Máš niekedy dojem, že ako rodič si na 
pokraji svojich síl? Čo Ti vtedy skutoč-
ne pomáha?



Avšak, len čo boli naše deti naše aj „na 
papieri“ (čo netrvalo 9 mesiacov), vedeli 
sme, že musíme urobiť všetko preto, aby 
to fungovalo. Mali sme plné ruky práce!
Čo sa týka techník zvládania, deň pred-
tým, ako sme si priniesli naše prvé dve 
deti k nám domov, dali sme jeden dru-
hému sľub. Obaja sme sa zaviazali, že 
nikdy nepovieme nahlas, že svoju voľbu 
ľutujeme, a ak budeme mať niekedy 
dojem, že sme v pokušení, odpovieme 
obnovením nášho sľubu. Bol to náš zá-
väzok navzájom a zároveň záväzok pred 
Bohom, ako bývajú posvätné manželské 
sľuby.

Fungovalo. Niekedy sme si sľub pripomí-
nali dvakrát – trikrát do týždňa, čo trvalo 
niekoľko rokov. Bol to ten najväčší „obor“ 
v našich životoch, ktorého sme museli 
zabiť a odseknúť mu hlavu, ako to uro-
bil Dávid Goliášovi. Obaja musíme teraz 
žiť s nejakými jazvami na srdci, ale teraz 
tieto jazvy nosíme tak hrdo pre Ježiša, 
ako Ježiš nosí svoje rany z kríža. Naše 
jazvy nám Ho neustále pripomínajú.

Fungovalo to?
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Rozhovor

Myslím, že som bol už nejakú dobu pri-
pravený začať nový spôsob služby. Keď 
vypukla vojna, bolo pre mňa prirodzené 
priložiť ucho blízko k Božiemu srdcu, aby 
som počul, čo hovorí, a pozrieť sa do 
Božích očí, aby som videl ako z Jeho očí 
kvapla slza a skotúľala sa mi po líci ako 
jedna z mojich sĺz. A tak som dva dni po 
vypuknutí vojny pozval môjho dobrého 
priateľa Laciho Adamoviča, aby sa pridal 
ku mne a pozval náš miestny zbor (ECAV 
Háj), aby zorganizoval zbierku pomoci 
pre utečencov. O necelý týždeň som už 
vozil zásoby do Užhorodu. Každý týždeň 
som si požičiaval dodávky a vyrážal na 
cestu. O nejaký čas som si kúpil najväčší 
príves, aký som mohol zohnať, a pokra-
čoval som každý týždeň. Keď potom za-
čali klesať finančné dary, uvedomil som 
si, že môžem zorganizovať ešte tri cesty, 
kým budem bez peňazí. Priložil som teda 
ucho, aby som počul, čo Boh hovorí, po-
zrel som sa hore a zachytil som ďalšiu 
slzu. Hovoril som teda so svojím šéfom 
v International Messengers v Amerike 
a požiadal som ho o dostatok peňazí na 
kúpu 18-tonového nákladného auta.

Od augusta 2022 pôsobíš na Sloven-
sku aj ako koordinátor humanitárnej 
pomoci pre Ukrajinu. Táto služba pre-
bieha pod hlavičkou Evanjelickej cirkvi 
a. v. na Slovensku a s podporou Sve-
tového luteránskeho zväzu. Ako začala 
táto služba? 
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Obaja sme sa zaviazali, 
že nikdy nepovieme 

nahlas, že svoju voľbu 
ľutujeme...

„
„

Dary klesali. A ja som nemal peniaze, 
aby som tento nákladiak naplnil zásoba-
mi, ale veril som, že Boh odo mňa žiada, 
aby som ho kúpil, a to som aj urobil. Čo-
skoro ma mnohí ľudia kontaktovali ohľa-
dom prepravy humanitárnej pomoci. Po 
niekoľkých cestách ma biskup VD Peter 
Mihoč zavolal aj do Prešova. Na stretnu-
tí mi ponúkol pozíciu koordinátora hu-
manitárnej pomoci pre Ukrajinu. Takže 
teraz stále robím to, čo som už robil, a 
zároveň tiež pracujem pre Evanjelickú a. 
v. cirkev. To otvorilo mnoho nových dverí 
a výziev. Nemyslím na nebezpečenstvo, 
myslím len na poslušnosť a vernosť.

Nehovoril si, že dary na pomoc Ukraji-
ne – hmotné aj finančné – klesali? 

https://www.internationalmessengers.org/
https://www.ecav.sk/
https://www.ecav.sk/
https://www.sezs.sk/svetovy-luteransky-zvaz-wicas.html
https://www.sezs.sk/svetovy-luteransky-zvaz-wicas.html


Strach vždy bojuje o nadvládu nad vie-
rou, ale viera musí prekonať strach. Po-
čúvam svoju manželku, keď sa bojí, aby 
som jej nedal pocítiť, že je na druhom 
mieste za službou, pretože to neoslavuje 
Boha. Počúvam aj svoje deti, z ktorých 
jedno teraz žije s nami so svojou troj-
ročnou dcérou. Chcem sa uistiť, že sa 
nesnažím byť hrdinom alebo mučení-
kom. Moji najbližší mi dávajú vedieť, keď 
si o sebe začínam myslieť príliš veľa, a 
udržiavajú ma v pokore, aby moja služ-
ba bola o Ježišovi. Vážim si to, pretože 
každý máme svoju slabosť. Pre jedného 
to môže byť to, že robí menej, ako ho 
Boh povolal, a pre iného sa táto slabosť 
môže prejavovať v tom, že robí viac, ako 
mu Boh určil. Takže každá cesta zahŕňa 
ochotu neísť, ak to nie je duchovne 
zdravé rozhodnutie. Verím, že môžeme 
okradnúť Boha o Jeho slávu aj tým, že 
budeme robiť dobré veci duchovne ne-
zdravým spôsobom a rovnako tým, že 
budeme neposlušní. To si preto vždy 
vyžaduje modlitbu a pokoru. Boh nepo-
trebuje moju pomoc, potrebuje moju 
poslušnosť.
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Plánovanie a uskutočnenie tejto cesty 
trvalo takmer šesť týždňov, pričom som 
čerpal zo všetkých skúseností a kontak-
tov, ktoré som získal počas predchádza-
júcich mesiacov. Veľkou výzvou pre mňa 
bolo urobiť plán na štyri mesiace a do-
držať rozpočet. Zahŕňalo to veľa logisti-
ky v slovenčine, ukrajinčine a poľštine, 
čo si žiadalo pomoc prekladateľov.

Poslušnosť a vernosť sú obrovské vý-
zvy. Predpokladám, že to nejde vždy 
ľahko...

V auguste tohto roku si na Ukrajinu 
doručil mnoho balíkov humanitárnej 
pomoci (trvanlivé potraviny aj hygie-
nické potreby), ktorú zakúpila ECAV. 

Bola to prvá veľká pomoc našej cirkvi 
priamo na Ukrajine (koordinovaná v 
spolupráci s biskupom Pavlom Schwar-
zom z Nemeckej evanjelicko-luterán-
skej cirkvi na Ukrajine). Išlo o dobre 
zorganizovanú a adresnú pomoc, pre-
tože všetky humanitárne položky boli 
distribuované cez miestnych koordiná-
torov a dostali sa tak ku konkrétnym 
rodinám v núdzi (celkové výdavky boli 
v sume takmer 15 000 EUR a uhradené 
boli zo zbierky ECAV, určenej na pomoc 
Ukrajine, pozn.). Ako prebiehala táto 
cesta? V čom spočívala Tvoja prípra-
va? Čo Ťa zaskočilo? 

Rozhovor

Kvôli dlhým vzdialenostiam a týždňové-
mu čakaniu na hraniciach museli byť ces-
ty dobre naplánované a skoordinované 
s partnermi a následne s ich partnermi, 
ktorí sa starali o ďalšiu distribúciu ma-
teriálu do okupovaných častí Ukrajiny. 
Keďže väčšina mužov v týchto kostoloch 
slúžila ako vojaci a mnohí ľudia utiekli do 
bezpečia, potreboval som pomoc nielen 
s ďalšou distribúciou, ale aj s vyložením 
vecí. S dodávkami z Prahy a Poľska som 
pred niekoľkými hodinami dopravil 26 
ton do Kyjeva, Odesy a Lutsku. Náklad z 
Lutska dnes ide do Charkova. Náklad do 
Odesy smeruje k Alexandrovi Grossovi, 
ktorý časť vezie do Chersonu. Pomoc 
Kyjevu putuje do Černihivu. Žiaľ, zrejme 
tri tony našej pomoci zničila raketa... 
Práve teraz je celá evanjelická cirkev na 
Slovensku zaneprázdnená tým, že mi 
pomáha dať dokopy 400 škatúľ pomo-
ci, a teda osem ton materiálu, ktorý má 
nahradiť to, čo bolo práve zničené. Je to 
pomoc, ktorá uživí 1 600 ľudí na mesiac!

Kým organizujem tieto cesty, stále zbi-
eram peniaze od rôznych darcov pre 
ostatných partnerov, ktorým som začal 
pomáhať od začiatku vojny. Veľa času 
trávim komunikáciou a plánovaním 
komplikovanej logistiky a následným 
reportovaním o tom všetkom. Ak by sa 
vojna skončila dnes, mám pocit, že moja 
časť znášať Božie slzy za Ukrajinu by sa 
len začala.

Ak by sa vojna skončila dnes, 
mám pocit, že moja časť znášať 
Božie slzy za Ukrajinu by sa len 

začala.

„
„
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Nemyslím na nebezpečenstvo, ale na 
ľudí, a ako som povedal, na vernosť a 
poslušnosť. Nielen na tých, ktorí potre-
bujú potraviny, lieky a hygienické potre-
by (nehovoriac o streche nad hlavou). 
Myslím hlavne na našich statočných 
partnerov na Ukrajine, ktorí denne ris-
kujú svoje životy, aby dostali pomoc do 
prvej línie. Anatolij Rajčinets bol od zači-
atku jedným z tých, ktorí ma inšpirovali 
svojou láskou k Bohu a duchom služob-
níka. K nemu by som pridal Alexandra 
Grossa z okolia Odessy a Lydiu Tselsdor-
fovú a Ľudmilu Ponomarovú, ktoré pra-
cujú pri Kyjeve a Čerihive. Pre mňa sú 
skutočnými hrdinami. Neviem, či by som 
mohol robiť to, čo robia. Anatolij každý 
týždeň riskuje svoj život. Je zástupcom 
riaditeľa Ukrajinskej biblickej spoločnos-
ti a jej výkonným riaditeľom, pretože na 
jednej zo služobných ciest išiel riaditeľ 
spoločnosti na okupované územie, kde 
ho zajali ruskí vojaci. Anatolij teda zaujal 
jeho miesto.
Moja služba je skutočne o posilňovaní 
ich rúk. Keby ich každý poznal tak ako ja, 
bol by problém spomaliť množstvo po-
moci, ktorá by zo Slovenska prichádzala 
aj napriek našim vlastným ekonomickým 
problémom. Mám pocit, že na Ukrajinu 
dovážam to, čo potrebujú materiálne a 
vyvážam z Ukrajiny to, čo my od nich po-
trebujeme duchovne.

Väčšina zborov evanjelikov na Ukraji-
ne je vo východnej a južnej časti kraji-
ny, kde sa od februára stále odohráva-
jú ťažké boje. Nie je realita tejto Tvojej 
služby nebezpečnejšia ako boli Tvoje 
pôvodné predstavy?
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Nie som si istý, či sa stihnem dostať do-
mov na Štedrý večer. To môže byť ďalší 
veľký vplyv vojny na našu malú rodinu.

Jedným slovom, viera. Kde je viera, 
strach nemôže prebývať. Ale nemyslím 
tým vieru, že ma Boh ochráni, aby mi 
bomby neublížili. Mám na mysli vieru, 
že Boh koná vo všetkom pre dobro tých, 
ktorí Ho milujú a sú povolaní podľa rady 
Božej (Rim 8,28). Je to viera v Božie die-
lo, Jeho sľuby, Jeho suverenitu a Jeho 
charakter, nie viera v pozitívne myslenie, 
viera vo vieru alebo viera v pozitívne vý-
sledky. Je to viera troch priateľov Dani-
ela v peci alebo Daniela v jame levovej. 
Je to viera v odmenu čakajúcu v nebi. Je 
to viera, ktorá vedie ľudí do boja proti 
silnejšiemu nepriateľovi.
Je to viera, ktorá ma pred 26 rokmi vied-
la k tomu, aby som opustil svoj poho-
dlný život v Amerike a odišiel do novej, 
nikdy nevidenej krajiny s 50-ročným zá-
väzkom. Je to viera, ktorá nás priviedla k 
adopcii šiestich detí a výchove siedmich. 
Môj život je zatiaľ 60-ročnou cestou vie-
ry a tento krok sa nelíši od všetkých mo-
jich ostatných krokov viery.

Na Vianoce nebudeme v Amerike. Uro-
bím si výlet do Ameriky, ale pred Via-
nocami sa vrátim včas, aby som sa mo-
hol opäť vrátiť na Ukrajinu. 

Čo funguje v tých momentoch, keď by 
Ťa mohol premôcť vlastný strach?

Predpokladám, že Vianoce budeš trá-
viť v kruhu rodiny. Budú tohtoročné 
Vianoce, aj vzhľadom na situáciu u na-
šich susedov a tvoju živú skúsenosť s 
vojnou v niečom iné? 

za rozhovor ďakuje
Hedwi Tkáčová <><

Snahou vedenia ECAV je opakovanie humanitárnej pomoci v podobe finanč-
ného príspevku na transparentný účet vedený vo VÚB banke, a to jeden-dva-
krát mesačne. V tomto zimnom období by mohli práve malé zásoby na mra-
zivé dni veľmi pomôcť ľuďom v ťažkej situácii. Prosíme vás preto, ak je to vo 
vašich silách a možnostiach, o vytrvanie v dobročinnosti. Všetky informácie o 
ďalšej podpore nájdete na webovej stránke www.ecav.sk.

(Skrátená verzia článku vyšla v 
dvojtýždenníku Evanjelický posol 

spod Tatier č. 24/2022)

Rozhovor

https://biblia.sk/citanie/sep/rim/8
https://www.ecav.sk/pomoc-ukrajine


To bola jedna z tých chvíľ v mojom živote, kedy som bol na hrane nielen metaforicky, 
ale veľmi reálne, fyzicky. No zároveň táto skúsenosť nie je až tak iná od tých me-
taforických hrán, na ktorých v živote neraz stojím. Chvíľ, kedy potrebujem spraviť 
zásadné a ťažké rozhodnutie, čo neraz znamená otočiť sa neznámu a neistote chrb-
tom a bojujúc s intuitívnym pudom sebazáchovy si doň celou váhou sadnúť.

Pravdou je, že je pomerne ľahké hlásiť sa k istým hodnotám, presvedčeniam, názo-
rom a viere (rozumej dôvere) v Boha vo chvíľach, kedy sú stávky nízke. Keď dokopy o 
nič nejde. Keď život je v podstate nenáročná prechádzka lesom, skala je ešte ďaleko, 
lano je bezpečne zmotané v ruksaku na chrbte a samotné zlaňovanie je len dobro-
družnou predstavou a predmetom „hecovacích” rečí. No všetko sa radikálne mení, 
keď stojíme nad priepasťou. Vtedy sa stávky zásadne zvýšia.

V takej chvíli je kľúčovou otázka: či naozaj veríme v silu a spoľahlivosť lana, na ktoré 
máme zavesiť svoj život? Metafory bokom. Ako sa vieme oprieť o Boha, Jeho slovo 
a vedenie v situáciách, ktoré sú hraničné? Vo chvíľach, kedy všetko v našom vnútri 
hovorí: “Však máš rozum, zariaď sa ináč, zariaď sa po svojom, teraz nie je čas na 
‘zbožné’ hrdinstvá!”
Približne tisíc rokov pred naším letopočtom žil v Izraeli istý Dávid, syn Izaja. V Biblic-
kej knihe známej ako Prvá Samuelova kniha sa dozvedáme o jeho dramatickom živo-
te. Ako pätnásťročný bol pomazaný za kráľa, hoci nebol z kráľovskej rodiny. Kráľom 
sa stal, až keď mal tridsať rokov. Medzitým zažil mimoriadne náročné a vyčerpávaj-
úce obdobie.
Nečudo, veď ešte ako mladý vyrie-
šil národnú hrozbu, keď nečakane 
zabil nepriateľského Goliáša. Stal 
sa okamžitou senzáciou. Ľudia sa 
začali zaujímať o obyčajného pasti-
era Dávida viac než o ich súčasné-
ho kráľa Šaula. Čítame, že „na všet-
kých výpravách sa Dávidovi darilo 
a Hospodin bol s ním. Keď Šaul vi-
del, že Dávid dosiahol veľký úspech, 
bál sa ho. Všetci Izraeliti a Júdovci 
mali Dávida radi, lebo im bol vodcom pri výpravách a návratoch.“ (1. Sam 18:14-16)
Ľudia Dávida vnímali ako svojho lídra, ďalšieho kráľa. Ohrozený Šaul sa pokúšal zís-
kať kontrolu nad Dávidom tým, že mu ponúkol svoju dcéru za manželku. Dokonca 
ho poslal na samovražednú misiu, ktorú Dávid s Božou pomocou prežil. Nech Šaul 
robil, čo robil, jeho konšpirácie sa otáčali proti nemu. Dávidova popularita závratne 
rástla. Stal sa tak hrozbou pre Šaulove plány, dynastiu a ego.
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Vyučovanie

Aký príbeh raz 
rozpovieš?

15

Pomerne hlboko sa do mňa vryla 
spomienka na moje prvé zlaňova-
nie skál, na ten moment, kedy som 
oblečený do sedáka váhavo hľadel 
pod seba a stískal lano, až sa mi 
dlane potili. Ešte stále nohami pev-
ne na zemi som nakúkal cez okraj 
skaly na dvadsať metrov hlboké nič 
podo mnou a čakalo ma rozhodnu-
tie, či sa tomu veľkému nič otočím 
chrbtom, sadnem si doň celou svo-
jou váhou a spoľahnem sa, že lano, 
ktoré tak silno zvieram, ma nepus-
tí. Pamätám si, ako som sa tomu 
lanu postupnými malými krokmi 
odovzdával, celý čas zápasiaci s ná-
valmi hormónov a podlamujúcimi 
sa kolenami. Až v istej chvíli som 
na ňom visel celými osemdesiatimi 
piatimi kilami.

Stratiť môžeme veľa. Možno aj všetko.

https://biblia.sk/citanie/sep/1sam/1
https://biblia.sk/citanie/sep/1sam/18
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Vyučovanie

Šaul už neskrýval svoju snahu Dávida zabiť, a tak bol Dávid nútený utiecť do divočiny 
spolu s partiou Šaulových nepriateľov, ktorých okolo seba zhromaždil.
V istej chvíli sa ukrýval na ťažko prístupných miestach na púšti Én-Gedi. Vtedy Šaul 
zobral tritisíc chlapov a išiel Dávida loviť. Počas tejto výpravy došlo k zásadnému 
zvratu, keď Šaul vošiel na potrebu do jaskyne. Ani len vo sne mu nenapadlo, že prá-
ve v tom čase sa v jej úzadí bude skrývať Dávid aj s družinou. Keďže k tejto vzácnej 
udalosti chodia aj králi sami, nič netušiaci Šaul bol odovzdaný na milosť tomu, kto-
rého sa celý čas urputne snažil zničiť. Časom sa všetky situácie na hrane zredukujú na jedinú vetu. „Pred štyrmi rokmi 

som riešil finančnú dilemu.” „Pred rokom som prežíval obrovskú frustráciu zo svojej 
samoty.” „Pred dvoma rokmi ma vyhodili z práce.“ „Pred časom som to neskutočne 
pohnojil.”
Skutočným príbehom bude tvoja reakcia na túto situáciu. O tom, ako si si sadol 
alebo nesadol do lana. Táto tvoja reakcia sa stane pevnou súčasťou príbehu tvojho 
života. „Ospravedlnil som sa.” „Uskromnil som sa, šetril som a splatil som, čo bolo 
treba.” „Neuhol som vo svojich hodnotách.”
Aký príbeh chceš raz rozpovedať?
Keď evanjelista Ján opisuje význam Ježišovho príchodu na zem, hovorí o svetle, 
ktoré presvecuje tmu. Do situácií, z ktorých sa nám točí hlava a podlamujú kolená, 
v Ježišovi svieti jasné svetlo pravdy a nádeje. A čo je najdôležitejšie, „to svetlo v tme 
svieti, ale tma ho nepohltila.” (Ján 1:5)
Toto lano ťa udrží! Drž sa ho! Sadni si doň!
Mocná je Dávidova modlitba:
„Na teba čakám, Hospodin, k tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. (bét) Hospodin, daj 
mi poznať svoje cesty! Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch! (hé) Veď ma svojou 
pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy, na teba čakám deň čo deň. (vav)“ 
(Ž 25:1, 4-5)

Dávidovi muži v tom mali jasno: „Toto je deň, o ktorom ti vravel Hospodin: Vydám 
ti do moci nepriateľa. Nalož s ním, ako sa ti páči!” (1. Sam 24:5) Aké jednoduché.
Práve v takýchto chvíľach máme blízko k racionalizácii svojvoľných rozhodnutí - sna-
žíme sa rozumovo zdôvodniť absurdnú myšlienku alebo konanie. Robíme to cez prí-
behy, ktoré sami sebe rozprávame: „Pozri, už dlho trpíš. Toto je príležitosť od Boha 
zmeniť to. Však Boh by predsa nechcel, aby si sa trápil. Máš právo byť šťastný. Napo-
kon, urob mu ako on tebe. Predsa platí - oko za oko a zub za zub. No nie?”
No obstoja takéto príbehy pri záťažovom teste? Ak by Dávid zabil Šaula, bolo by to 
oprávnené? Svojím spôsobom áno. Povzbudzovalo ho v tom jeho okolie? Áno. Bolo 
by to cnostné? Absolútne nie!
Dávid mal práve urobiť rozhodnutie, ktoré by ľutoval celý zvyšok svojho života.
Dávid napokon Šaulovi odsekol len kúsok rúcha - ešte aj z toho mal výčitky svedo-
mia. Svojej partii povedal: „Nech ma Hospodin chráni, aby som svojmu pánovi, Hos-
podinovmu pomazanému, niečo také vykonal a napadol ho. Je predsa Hospodinov 
pomazaný. Týmito slovami zahriakol Dávid svoju družinu a nedovolil im postaviť sa 
proti Šaulovi.“ (1. Sam 24:7-8a)

Ján Máhrik
kazateľ Cirkvi 

bratskej v Žiline

Aký príbeh raz rozpovieš?

Dávid svoj postoj komunikoval aj prekvapenému Šaulovi: „Nech medzi mnou a te-
bou rozhodne Hospodin a nech nad tebou vykoná pomstu za mňa. Moja ruka sa ťa 
však nedotkne.” (1. Sam 24:13)
Dávid sa otočil a celou váhou si sadol do lana nad priepasťou. A toto lano ho udrža-
lo. Po čase Šaul padol v boji a Dávid sa stal kráľom.

Dávid v tejto chvíli stál na hrane skaly, 
zvieral lano a hľadel do hĺbky pod sebou. 
Čo spraviť? Vziať spravodlivosť do vlast-
ných rúk a siahnuť na Šaulov život, hoci 
by to znamenalo zabiť Božieho pomaza-
ného - porušiť jasnú čiaru danú Bohom? 
Dávalo to istý zmysel. Možno ak by Boh 
prižmúril obe oči, klasifikoval by to ako 
primeranú sebaobranu, no nie? Alebo 
dodržať Boží zákon a nechať Šaula žiť? 
Zachovať Božie ideály za cenu vlastného 
ohrozenia a možnej straty života?

Toto lano ťa udrží! 
Drž sa ho! 

Sadni si doň!
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Cítili sme, že musíme odovzdávať Jeho lásku ďalej, že toto nebolo len tak, ale bol 
to Boží plán. Nemohli sme si nechať všetko to, čo sme prežili, iba pre seba. A ešte 
sme dostali od Pána do daru aj tretie dieťatko. Začali sme nový život bez alkoholu. 
Z 30-tich rokov abstinencie sme 25 rokov aktívne pracovali v Klube abstinentov Žili-
na. Podávali sme pomocnú ruku všetkým, ktorí sa snažili začať tiež nový život. Je to 
množstvo príbehov - nie vždy mali šťastný koniec. Manžel s láskou slúži i v našom 
cirkevnom zbore. A veríme, že naša pomoc nekončí...
Vždy sme však v pokore podľa slov z Príslovia 3:7: „Nerob sa múdry vo svojich 
očiach, ale maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla.“ Vieme, že najlepším 
spôsobom, ako čeliť každému boju, je modlitba. 
Teraz túžime byť závislí iba na Bohu. Sme vďační 
našej mame, že nás niesla každý deň na modlit-
bách s vierou v naše uzdravenie a nevzdala to. Sme 
vďační rodine, že stojí stále pri nás. Sme vďační 
Bohu za jeho nekonečnú milosť.

“O Hospodinovej milosti  chcem spievať naveky, 
ústami ohlasovať tvoju vernosť z rodu na rod.” 
(Žalm 89:2)

Nikdy sa nevzdávaj
Prí(r)učka pre život

Manžel môj stav nezvládal riešiť, a tak odišiel z domu. Nezvládal ho riešiť z jedného 
dôvodu, že aj on sám mal rovnaké problémy. Prepadli sme na hlboké dno, ale láska 
nášho Otca nebeského preniká všade a je s nami aj v temných časoch. Boli sme však 
ponorení v temnote, hluchí a slepí. Keď manžel opustil rodinu, bolo to to najlepšie, 
čo pre mňa mohol urobiť.
Nasledovala moja ústavná protialkoholická liečba, ktorú som dovtedy odmietala, a 
následne po roku aj manželova liečba. Slnečné lúče začali prenikať do našich životov 
a bolo pre nás veľmi bolestivé zistenie, že v osídlach závislosti sa ocitol i náš syn.
V situácii na rozhraní medzi životom a smrťou som mohla zažiť na vlastnej koži lásku 
Pána Ježiša. Vtedy som porozumela a ako puzzle sa mi poskladali moje modlitby 
vyslovené v čase môjho pitia. Vtedy som si myslela, že Boh ma nepočuje, že na mňa 
zabudol alebo ma možno ani nepozná. Až vtedy som pochopila, kde bol problém.
“Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.“ (Žalm 
145:18) V mojich modlitbách chýbalo celé moje srdce.
Milosť Pána Ježiša mohol prijať i môj manžel, ktorý dovtedy, keď bol s kresťanmi, 
bol kresťan a keď bol s ateistami, bol ateista. Mohli sme odrazu vo svetle vidieť všet-
ky naše minulé dni a roky a s vďakou povedať tak, ako je napísané v Žalme 68:20: 
„Nech je deň čo deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása.“ Počas 
každého ťažkého dňa nás niesol a Jeho ruky nás dvíhali. Celý čas sme boli pod Božou 
ochranou, preto sme prežili veci, ktoré sa nedajú vysvetliť.

Rasťo & Vierka 
Czelisovci <><

Na prvý pohľad normálna mladá rodina - dve deti a bežné starosti všedného dňa. 
Občas búrka, ktorá je tiež súčasťou života. Vnútri sa však odohrával príbeh, ktorý sa 
aj v súčasnej dobe často skrýva. Všetko začalo nevinne a nikto z nás nevedel, ktorý 
pohárik bol ten posúvajúci nás za hranicu závislosti. Viete, že ubližujete tým, ktorých 
najviac milujete a neviete si rady. Prosby a modlitby akoby nikto nepočúval. Slzy a 
strach vašich detí (10 a 3 roky) vám trhá srdce, a predsa nedokážete odolať. Zlyhá-
vate na každom kroku - ako rodič, partner, dieťa… Musíte robiť niečo, čo nechcete, 
sľubujete, prosíte a vždy to ide znovu dokola... Nemôžete sa na seba pozrieť ani v zr-
kadle. Noc nemá konca a deň je noc. Je to peklo na zemi, kolotoč, ktorý nezastavuje.

2019
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Evanjelista Lukáš nám v 8. kapitole predstavuje príbeh zúfalej ženy. Jeden jej odváž-
ny čin jej priniesol viac, než si kedy mohla predstaviť. Ako chudobná, spoločnosťou 
odstrčená, osamelá žena už nemala čo stratiť. No stačil jeden dotyk okraja Ježišovho 
rúcha a v momente bolo všetko iné. Jeden dotyk a ona mohla z milosti počuť slová, 
ktoré túžobne očakávajú počuť i mnohí z nás: „Choď v pokoji, tvoja viera ťa uzdra-
vila“ (Lk 8:48).
Tak ako v tomto i v mnohých ďalších príbehoch v Biblii vidíme ľudí, ktorých život 
pripomína bojisko. Nikdy by nám nenapadlo, že aj my sa ocitneme vo frontovej línii, 
z ktorej zatiaľ pre nás nie je úniku.
Pritom všetko začalo tak pekne. Boli sme zaľúbení vysokoškoláci, ktorí sa rozhodli, že 
chcú byť spolu navždy. Vychutnávali sme si spoločné chvíle a tešili sa z nadchádzajú-
cej svadby. V procese príprav sme však museli už začať riešiť aj Jarkov zdravotný stav. 
Po jednej zdanlivo jednoduchej operácii sa pridružili problémy, ktoré úplne ochro-
mili jeho tráviaci systém. A tak sa začal náš spoločný boj. Kolotoč bolestí, neprí-
jemných vyšetrení, nočných príjazdov sanitiek, hospitalizácií a o liekoch nehovoriac. 
Tento kolotoč sa ani po šiestich rokoch ešte nedokrútil. Zažili sme mnoho spoločne 
prebdených a preplakaných nocí, chvíľ, ktoré nikomu neprajeme zažiť. Kolaps dva 
dni pred svadbou, keď sme netušili, či sa vôbec Jarko zvládne oženiť. Príchod nášho 
Dávidka na svet, kedy ruka v ruke sme obaja predychávali bolesti, samozrejme, ka-
ždý tie svoje. Takmer každé cestovanie do zahraničia skončilo infúziou v Jarkovej 
ruke. Odpovede na otázku Prečo? sme už dávno prestali hľadať. Skôr by sme radi 
vedeli Dokedy ešte? Mnohokrát sa cítime zúbožene ako tá žena z príbehu...

21

Sú chvíle, kedy sa nám nedarí, kedy sa nám zdá, že všetko okolo nás zlyháva a máme 
pocit, že sa všetky naše istoty rúcajú ako domček z kariet. Cítime sa bezradní, opus-
tení, sklamaní a sami. Na chvíľu možno zaberie dobrá káva, či kúsok čokolády. Na 
chvíľu. Kde však nájsť pomoc, uistenie, že v tom nie sme sami, kde znovu načerpať 
potrebnú silu na ďalší krok? Kde hľadajú pomoc čitatelia časopisu ZAčítaj sa? Redak-
cia oslovila troch svojich čitateľov a položila im nasledujúcu otázku:

Keď prežívaš v živote ťažkosti, v ktorej knihe či verši Biblie zvyčajne nachádzaš 
povzbudenie a posilnenie?

Ja mám obľúbených viac veršov, a keď mám niekedy ťažkosti alebo pochybnosti, 
pripomínam si ich a prehlasujem ich nad svojím životom aj v mysli aj nahlas. Ale 
veľmi ma posilní a upokojí také zhrnutie v dvoch veršoch:
1.Moj 28.15 - "Neopustím Ťa, kým nesplním, čo som Ti zasľúbil." A viem, že Otec 
by nešiel proti svojmu tvrdeniu, tak len idem ďalej a vo viere môžem odpočívať.
Jób 42.2 - "Spoznal som, že môžeš všetko, a že nijaký plán nie je pre Teba neu-
skutočniteľný." A to je aj moje vyznanie a dôvera Bohu, že má všetko v rukách, 
pretože som s Ním už toľko zažila. Preto sa odmietam strachovať.

Barborka

Ani nám zatiaľ žiaden lekár nedokázal pomôcť. Posielali nás ku rôznym liečiteľom, či 
za skúsenými alternatívnymi lekármi. Ale my vieme, že tadiaľto pre nás cesta neve-
die. Veríme, že to, s čím dennodenne zápasíme, raz bude na Božiu slávu.
Strach, smútok, vyčerpanie a frustrácia... Taká je veľakrát realita našich dní. No tak 
ako tá žena vieme, ku Komu máme ísť.A hoci sme nezažili 
uzdravenie takým spôsobom ako ona, vieme, že Ježiš je 
tu, spolu s nami na bojisku. On vedie naše boje. On dáva 
ľudí.... mnohých z vás, ktorí bojujete spolu s nami, zápasíte 
s nami v modlitbách. A pokiaľ nezaznie hlas víťaznej trúby, 
my budeme tam, kde každý deň čerpáme silu, útechu a 
nádej. Pri Jeho nohách, pri okraji Jeho rúcha.

ZAujímalo nás

Aďka a Jarko 
Šimkovci

Pri OKRAJI
Jeho rúcha

Prí(r)učka pre život
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Ako každý človek, aj ja zažívam vo svojom živote obdobia, keď sú dni naplnené 
množstvom radostí ale aj tie, ktoré sú naplnené skôr starosťami. Text, ktorý 
ma často v týchto chvíľach povzbudzuje je Žalm 139. Dávid v ňom píše aj tieto 
slová: „Ďakujem Ti, že si ma úžasne divne utvoril; divné sú Tvoje skutky. A moja 
duša to dobre vie.“ (v.14). Celý Žalm hovorí o tom ako dobre nás Pán Boh pozná 
a pozná svoj zámer s nami. Čítaním týchto prehlásení sa utvrdzujem v tom, že 
On je Ten, kto ma stvoril a aj keď sa dejú okolo mňa rôzne veci viem, že On je 
Ten, kto má plán. Keď budem dôverovať Jemu, On sa postará.

Martin
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V ťažkých chvíľach je pre mňa veľmi povzbudzujúce listovať v knihe Žalmov. Je to 
moja obľúbená kniha všeobecne, pretože zobrazuje na jednej strane veľa radosti z 
Hospodina a jeho dobroty, milosti a lásky, na druhej strane aj veľa úprimnosti  člo-
veka v zúfalstve, smútku, strachu a možno aj depresii. Vo všetkom tom však silno 
rezonuje, že Boh je aj v takýchto chvíľach pri nás, vie o našom trápení a prevedie 
nás cezeň. A to je presne tá pravda, ktorú si potrebujem pripomínať, aby môj po-
hľad ostal upretý na Boha a nie na moje trápenie. Pre mňa je jedno z najsilnejších 
vyznaní v Biblii Jóbovo zvolanie v najväčšom utrpení: „Ja viem, že môj vykupiteľ žije 
a nakoniec sa postaví nad prachom...moje oči, nie cudzie, ho uvidia. Srdce mi v hrudi 
prahne po tom....“

Maťo

Zuzka

Milí bratia a milé sestry,
keď som v septembri 2016 odchádzala do Škótska, plán bol, že to bude na 1 - 2 roky. 
A už som tam viac ako 6 rokov.
Odísť do zahraničia nebolo rozhodnutie, ktoré prišlo zo dňa na deň. Rodilo sa po-
stupne a Pán Boh mi ukazoval, že sa o mňa postará, kamkoľvek pôjdem. Prvý rok 
som bývala v Dundee s Crawfordom a Sheilou - kresťanským manželským párom. 
Crawford a Sheila chodia do zboru, ktorý má okrem nedeľných služieb Božích aj 
domáce skupinky. Skupinky sú tvorené tak, aby sa ľudia, ktorí bývajú blízko seba, 
mohli stretnúť u niekoho doma, študovať Božie Slovo, zdieľať sa a modliť sa spolu. 
Crawford a Sheila zároveň viedli študijnú skupinku pre medzinárodných študentov. 
Toto všetko bolo pre mňa veľkým duchovným požehnaním. Cítila som sa, akoby sa 
mi sám Pán Boh priblížil, lebo nie ja som išla počas týždňa do spoločenstva, ale keď 
som prišla domov, spoločenstvo bolo tam.
Po necelom roku ma Pán Boh požehnal prácou v školstve, no zároveň to pre mňa 
znamenalo ďalšiu zmenu. Nové mesto, bývanie, nový cirkevný zbor... Cirkevný zbor, 
ktorý teraz navštevujem, je pomerne malý a nemá veľa mladých ľudí. Počas covi-
dového obdobia som si uvedomila, ako veľmi mi chýbajú kresťanskí priatelia. To, čo 
je v žilinskom zbore a v zbore v Dundee samozrejmosťou, nie je samozrejmosťou 
všade. Ako sa hovorí, často si uvedomíme, čo vzácne sme mali, až keď to stratíme. 
Týmto nechcem povedať, že som stratila priateľov zo Žiliny. Som vďačná za to, že sa 
môžem aspoň s niektorými stretnúť vždy, keď prídem na Slovensko a že môžeme byť 
v kontakte cez internet, keď som v Škótsku.
Ešte pred odchodom do Škótska sme sa v jednej skupinke s Aškou (Aška Horská, 
pozn. redakcie) modlili Jabécovu modlitbu. 

Katka Svrčková
Pozdrav
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„U Hospodina je záchrana, a nad Tvojím 
ľudom Tvoje požehnanie.“ Ž 3,9

V našom cirkevnom zbore je veľa podu-
jatí, každá veková skupina má svoje stret-
nutie. Všímali sme si, že ľudí vo vyššom 
veku na službách Božích postupne ubúda, 
veľa ich už odišlo z tejto časnosti. A tak sa 
našla skupina dôchodkýň, ktoré povzbu-
dené Božím slovom („Ale tí, čo očakávajú 
Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú 
sa na krídlach ako orly, bežia a neomd-
lievajú, chodia a neustávajú.“ Iz. 40,31) 
povedali sestre Idke Thielovej, ktorá má 
na starosti diakoniu, a bratovi Jarkovi 
Križanovi z vnútromisijného výboru svoje 
áno. Áno, že chcú navštíviť ľudí, ktorí už 
nevládzu chodiť alebo z iných dôvodov 
neprichádzajú do zboru. Staroba nie je 
zbytočným časom, v ktorom treba stiah-
nuť veslá do člna, ale je obdobím, keď mô-
žeme prinášať ovocie lásky a rozumnosti 
pre naše rodiny a hľadieť do budúcnosti. 
Osobitná vnímavosť nás starších ľudí na 
prejavy pozornosti, myšlienky a city, ktoré 
nás robia kresťanmi, by sa mala stať na-
ším povolaním.
Ponavštevovali sme osobne alebo sme 
sa skontaktovali telefonicky so sestrami a 
bratmi nad 65 rokov podľa zborovej kar-
totéky, aby sme ich pozvali medzi nás do 
spoločenstva s Pánom Ježišom. Už pri po-
zývaní sme u nich videli radosť, že sme o 
nich prejavili záujem,

no i tak sme s napätím očakávali 20. 
október, keď sa konalo prvé stretnutie 
seniorov. Motiváciou našich spoloč-
ných stretnutí je šírenie evanjelia, spo-
ločné prežívanie jesenných dní nášho 
života, vzájomná pomoc, ale aj spest-
renie si všedných dní rôznymi aktivita-
mi spojenými so zábavou.
V zborovej sieni sme pripravili stoly 
so skromným občerstvením, priniesli 
evanjelické spevníky, aby sme si spolu 
zaspievali. Privítali sme sestru Miladku 
Golierovú, ktorá mala precízne pripra-
venú praktickú prednášku s názvom 
„Schopnosť koncentrácie – ako si udr-
žať pamäť.“ Postupne sa zborová mie-
stnosť zaplnila do posledného miesta 
bratmi a sestrami, ktorí sa tešili, že sú 
spolu po dlhšom čase, a my sme videli 
vypočutie našich modlitieb (modliteb-
nej skupinky a diakonického výboru). 
Stretnutie otvoril brat farár, ktorý nás 
všetkých potešil, keď nám zdôraznil, 
akí sme pre zbor i celú spoločnosť prí-
nosom.

Stretnutia seniorov
Čím žijeme v ECAVZA
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V 1. Kronickej 4, 10 sa píše: „Jabéc volal k Bohu Izraela: Kiež by si ma chcel požeh-
nať a rozšíriť moje územie! Nech ma sprevádza Tvoja ruka!
Zachovaj od zlého, aby ma nezastihol bôľ! Boh splnil, čo si žiadal.“ Verím, že Pán Boh 
počul aj našu modlitbu. V mnohom ma požehnal - mám dobrú prácu, dobrých kole-
gov, mám kde bývať, čo jesť... A ja som Mu za to vďačná. Všetko toto je však materi-
álne, no duchovné mi chýbalo. Chýbali mi kresťanskí priatelia a skupinky, ktoré sú v 
Žiline a v Dundee samozrejmosťou. Chýbali mi do takej miery, že som po rozhovore 
s pastorom z môjho zboru začala hľadať iný cirkevný zbor. Pastor John mi povedal, 
že rozumie tomu, čo prežívam a rozhodnutie, či ostanem, alebo odídem, nechal na 
mne. Navštívila som niekoľko cirkevných zborov, no asi musím priznať, že som moje 
rozhodnutie hľadať iný cirkevný zbor urobila sama – bez Boha. Málo som sa s Ním o 
tom rozprávala v modlitbe. Niekedy, keď stojíme na pokraji dôležitého rozhodnutia, 
chceme zobrať veci do vlastných rúk. Ja som sa naučila, že akokoľvek bol môj úmysel 
hľadať, čo mi chýbalo, dobrý, dôležité je hľadať spolu s Bohom. Je fajn rozprávať sa 
o tom s ľuďmi, ale je dôležité vložiť to do Božích rúk. Počas obdobia hľadania bol 
však môj Boh verný a pripomenul mi verš z Listu Židom 10, 25: „Neopúšťajme svoje 
zhromaždenia...“ Počas jednej z kázní zaznelo dôležité vysvetlenie k tomuto veršu. 
Cirkev nie je reštaurácia, cirkev je rodina. Rodina, v ktorej sa členovia navzájom 
majú povzbudzovať. Rodina, ktorá rastie. Aj môj cirkevný zbor sa postupne mení a 
rastie. Pribudli noví ľudia, mladší aj starší a možno časom vzniknú aj domáce skupin-
ky. Pán Boh mi ukázal, že On sa o mňa vie postarať po materiálnej stránke - o to viac 
Mu predsa záleží na tom, aby sa o mňa postaral aj po duchovnej stránke. Chcem sa 
učiť Mu v tom dôverovať a už teraz sa teším na to, čo má pre mňa pripravené.
Bratia a sestry, prajem vám požehnané vianočné sviatky a prajem vám, aby ste po-
čas dôležitých rozhodnutí, ktoré vás v nasledujúcom roku čakajú, dokázali Bohu 
dôverovať. On je verný a stará sa o svoje deti. Nech sú vaše rozhodnutia Jeho roz-
hodnutiami.

Do roku 2016 bola aktívnou členkou CZ. Venovala sa najmä prá-
ci s mladými, bola vedúcou detskej besiedky, niekoľkokrát viedla 
letný detský tábor. Zúčastnila sa viacerých krátkodobých misij-
ných pobytov a tiež ročnej misie v Moldavsku (2013 - 2014)

Katka Svrčková
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https://biblia.sk/citanie/sep/iz/40
https://www.facebook.com/manzelskyrefresh/
https://www.ecavza.sk
https://biblia.sk/citanie/sep/1krn/4
https://biblia.sk/citanie/sep/heb/10


Čím žijeme v ECAVZA
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Modlitebný kurz

V mesiacoch október a november pre-
biehal v našom zbore kurz Ako sa mod-
liť. Sprevádzal nás ním Pete Greig, zakla-
dateľ modlitebného hnutia 24/7, formou 
krátkych videí. Následne sme sa zdieľali a 
pracovali v malých skupinkách, kde sme 
si v závere každú tému  prakticky modli-
tebne vyskúšali. Pete predstavil modlitbu 
ako „debnu s náradím“, v ktorej sú rôzne 
„náradia“ – formy modlitby. Tie môžeme 
vytiahnuť a  použiť pri rôznych príleži-
tostiach nášho modlitebného života. V 
kurze sme sa tieto „náradia“ učili pou-
žívať. Dotkli sme sa tém ako uctievanie, 
osobná modlitba, príhovorná modlitba. 
Rozprávali sme sa o nevypočutých mod-
litbách v našich životoch. Zoznámili sme 
sa so slovom kontemplácia. Učili sme sa 
načúvať Bohu a vstupovať do modliteb-
ného duchovného boja. 

Prečo modlitebný kurz? Všetci chceme 
vidieť Božiu moc aktívnu v našich živo-
toch, vidieť Boha konať. Chceme vidieť 
prielom v našich životoch, v spoločnos-
ti, a pritom očakávame, že Boh všetko 
zariadi. Zabúdame však, že Boh to vy-
myslel inak. Boh často koná na základe 
našich modlitieb. Chce s nami spolupra-
covať. Vidíme to naprieč celou Bibliou. 
Boh koná, keď sa Boží ľud v pokore sklo-
ní k modlitbám a chválam. Dôvodom 
kurzu v našom zbore bolo nadchnúť 
ľudí pre modlitbu. Pripomenúť, že mod-
litba je základným prvkom nášho vzťa-
hu s Bohom, že je pre každého – nie len 
pre malú hŕstku na to „obdarovaných“ 
ľudí. Boh nás stvoril, aby sme s ním tvo-
rili. Prinášali v Jeho mene život a svetlo. 
Aktivovali Jeho moc v našich životoch a 
v tomto svete. Verím, že Boh každého 
jedného z nás (či sa cítim byť modliteb-
níkom, alebo nie) pozýva do novej eta-
py spolupráce skrze modlitbu. 
Či bude pokračovanie kurzu? Pokračo-
vanie ako také nechystáme, avšak som 
si istá, že Boh čosi chystá a začiatkom 
toho je naše vykročenie do modlitieb.

P.S.: Modlitebné spoločenstvo nášho 
zboru sa stretáva vždy v piatok o 17:00 
hod. na fare v dolnom byte. Pozvaní ste 
všetci!
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Keďže sestra Miladka je kantorkou vo fílii 
Rajec, s jej sprievodom sme si spoločne 
zaspievali známe piesne zo spevníkov a 
brat farár premietal texty aj na projekto-
re. Zborovou miestnosťou sa ozýval spev 
na oslavu nášho Pána, ktorý hlásal, že lás-
ka Kristova nás spája a spevom Mu za to 
ďakujeme.
Po speve sestra Miladka začala prednáš-
ku, ktorú sprevádzala výbornou prezen-
táciou. Mohli sme si aj prakticky vyskúšali 
svoju pozornosť, naučili sme sa, čo je 
dôležité robiť v našom veku, že nemáme 
zostávať doma na okraji, ale byť aktívni v 
spoločnosti i v spoločenstve, učiť sa na-
spamäť texty z Biblie a podľa nich žiť.
Po prednáške sme zostali v družných roz-
hovoroch a tešili sa na ďalšie stretnutie.
Sestry a bratia, kto odovzdal a odovzdá 
svoje srdce Ježišovi Kristovi,  vie, Komu 
patrí a kam kráča. Božie pravdy nás vedú 
životom do večnosti. Stojíme pevne na 
skale, ktorou je náš Spasiteľ. Nehľadáme 
záchranu vo svete, ktorý sa ženie do záhu-
by. Chceme dúfať, že mnohí z nás túžia po 
istote a stálosti. 

Ako si túto vieru uchovať? Čerpať z 
Božieho slova a prosiť Ducha Svätého, 
aby nám zjavoval svoje pravdy. Tiež 
žiť v spoločenstve veriacich, aby sme 
aj cez ich životy spoznávali cestu s Pá-
nom a navzájom sa utvrdzovali vo vie-
re a Božej láske.
Ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi, 
že nám doprial radosť z našich stret-
nutí, ktoré sú naplnené láskou k náš-
mu Pánovi a aj našou vzájomnou lás-
kou. Doteraz sa konali už tri stretnutia 
– 20. 10., 17. 11. a 15. 12. (posledné 
bolo spojené s Večernicou). Veríme, 
že epidemiologická situácia nám v na-
šich stretnutiach dovolí pokračovať aj 
ďalej, vždy tretí štvrtok v mesiaci od 
10:00 hod. v zborovej sieni.
Milí bratia a sestry, ktorí ste na stret-
nutiach ešte neboli, neváhajte a príďte 
medzi nás, aby ste sa sami presvedčili, 
ako Pán Ježiš koná počas našich spo-
ločných chvíľ pri Jeho nohách.

Čím žijeme v ECAVZA

Janka Novotná
Idka Thielová

Lidka Boldizsárová

Lucka Kozáková

https://www.ecavza.sk
https://www.24-7prayer.com/
https://www.ecavza.sk
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V prvej polovici roka 2022 sme dokonči-
li Akadémiu ECAV ZA, kurz vzdelávania 
pre viac ako 30 zborových spolupracov-
níkov, ktorí sa vzdelávali, aby mohli lep-
šie slúžiť. 

Popri pravidelných aktivitách, ktoré sa 
konali v cirkevnom zbore, chcem upo-
zorniť na niekoľko nových momentov.
Začiatkom roka sme natočili sériu za-
myslení Inšpirujúce denné stíšenia. Sú 
dôležitým nástrojom budovania vzťahu s 
Pánom Bohom.

V druhej polovici roka sme mali Kurz 
modlitby. 30 ľudí sa dva mesiace pravi-
delne stretávalo, aby sa učili spolu mod-
liť. Rok sme začali aj končili návratom k 
duchovnej obnove našich životov. To je 
kľúčové, ak chceme, aby sa Božie dielo 
šírilo. Odovzdaní, uzdravení nasledovníci 
Pána Ježiša môžu byť veľkým požehna-
ním.

Počas roka sme mali niekoľko sérií káz-
ní: (1) Listy siedmim zborom zo Zjavenia, 
počas letných prázdnin to boli (2) Blaho-
slavenstvá, jesenná séria (3) TU SOM a 
adventná séria (4) Vykroč. Všetky slúži-
li k tomu, aby sme vykročili k hlbšiemu 
vzťahu s Pánom Bohom a lepšie slúžili v 
tomto svete. 
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Slovo zborového
farára

Začiatkom roku boli zverejnené výsled-
ky sčítania obyvateľstva. Počet evan-
jelikov na Slovensku oproti sčítaniu v 
roku 2011 klesol o 9,3%. V okresoch 
Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto (na 
území nášho CZ) sa naopak k evanjeli-
kom prihlásilo 3637 osôb, čo je o 125 
viac ako pri sčítaní v roku 2011. Je to 
povzbudenie, ale aj záväzok misijného 
vykročenia na Kysuce.

Po pandemických opatreniach sa pred 
letom znovu rozbehol život v cirkev-
nom zbore. Koná sa mnoho podujatí, 
čo je vzácne, len si musíme dávať pozor, 
aby sme popri nich mali čas na Pána 
Boha, vzťahy, rodinu, priateľov či do-
mácnosť.

Čím žijeme v ECAVZA

Slovo povzbudenia na rok 2022 bolo Vykroč. Biblický verš pre náš zbor znel: 
„Nepohŕdaj dňom malých začiatkov” (Zach 4,10). Oba výroky nás povzbudzovali 
k tomu, aby sme v rôznych oblastiach nášho života vykročili a aj malými krôčikmi 
kráčali za Pánom.

https://www.flickr.com/photos/ecavza/albums/72177720300171183
https://www.youtube.com/watch?v=OzHOh-N5wcc&t=629s
https://www.ecavza.sk/modlitebne-stretnutia/
https://www.ecavza.sk/modlitebne-stretnutia/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwRRMzlZOHd0INlg--blOLNsCRvc64Uw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwRRMzlZOHdd9s-CQ15mpbUp48Inemtc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwRRMzlZOHdd9s-CQ15mpbUp48Inemtc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwRRMzlZOHe4YGo-mLmu1wa4HNHi4J87
https://www.scitanie.sk/
https://www.scitanie.sk/
https://www.ecavza.sk
https://biblia.sk/citanie/sep/zach/4


Vďaka Bohu za to. Pán Boh nás postupne formuje a pripravuje na obdobie, ktoré 
je pred nami. A verte, že nás čakajú veľmi vzácne veci. Rok 2023 je zaujímavý tým, 
že si v ňom pripomenieme presne 10 rokov do roku 2033, kedy si globálna cirkev 
pripomenie 2000 rokov od jej vzniku. Na Letnice roku 33 bol vyliaty Duch Svätý a za-
ložená kresťanská cirkev v Jeruzaleme. Mnohí kresťania na celom svete chcú týchto 
10 rokov 2023 - 2033 využiť na zintenzívnenie misijnej práce a 
šírenie evanjelia na celom svete. Pridajme sa k nim aj v našom 
cirkevnom zbore. Vízia 2023 - 2033 pre ECAV ZA je pred nami. 
Verím, že všetci ľudia v ECAV ZA budú niesť všetko posolstvo 
evanjelia všetkým ľuďom, ktorí sú v našom okolí.
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Čím žijeme v ECAVZA

Marián Kaňuch
zborový farár

Veľmi som sa potešil, že začalo stretáva-
nie seniorov, ľudí nad 65 rokov. 

Rozbehlo sa aj dôležité stretnutie pre 
mladých dospelých s názvom Pri stole. 

Vzácnym požehnaním nášho cirkevného 
zboru bola konferencia EVS, ktorá sa ko-
nala v Žiline. Konferencia bola zakonče-
ná špeciálnymi inšpiratívnymi službami 
Božími v našom kostole v Žiline. Podob-
né služby Božie konáme v súčasnosti raz 
do mesiaca a to každú druhú nedeľu. 

Úžasným momentom bol zborový zá-
jazd po stopách Moravských bratov. Ich 
dych berúci príklad horlivosti a nasledo-
vania Pána Ježiša je výzvou pre súčasnú 
cirkev.

Boli aj udalosti, ktoré nás viedli aj k prak-
tickej službe lásky, keď vypukla vojna na 
Ukrajine. Náš zbor prichýlil ukrajinskú 
rodinu a pomáhal rôznymi spôsobmi.

Toto všetko postupne, krok za krokom, v 
malých krôčikoch pomáha k našej obno-
ve viery. Rok 2022 bol po pandémii vo 
viacerých oblastiach rokom vykročenia.

Privítali sme tiež medzi nami viacero 
vzácnych hostí. Slovom Božím poslúžil 
napr. Curt Westman z Nórska a tiež bol 
medzi nami svetoznámy nemecký evan-
jelista Ulrich Parzany.
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https://www.ecavza.sk
https://www.flickr.com/photos/ecavza/albums/72177720303926988
https://www.flickr.com/photos/ecavza/albums/72177720303926988
https://www.ecavza.sk/zivotzboru/pri-stole/
https://evs.sk/konferencia-evs-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=uRqYRd4e0xo&list=PLhwRRMzlZOHdd9s-CQ15mpbUp48Inemtc&index=1
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