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SLOVO KAZATEĽA

Svedectvo prázdneho hrobu
ako základ teologickej náuky

P

oložme si spoločne jednu otázku: „Ponúka teológia dnešnému modernému
človeku niečo užitočné a oslovujúce?!“
V dnešnom hektickom svete si nielen mladí
ľudia prídu na svoje. Svet plný ideálov, vysnívaných túžob, plánovaného rodinného zväzku,
vynikajúca profesijná kariéra a k tomu ešte
vízia lepšej budúcnosti s nahromadením získaných finančných zdrojov. – Je to super, ak
má človek jasnú predstavu o svojom životnom
fungovaní. Ľudia však okrem plánovania svojej
budúcnosti riešia aj duchovné otázky. – Pýtajú
sa, aký má ich život zmysel. Prečo ľudia trpia?!
Existuje Boh? Prečo je potom vo svete toľko
zla?! – A mnoho ďalších. Mnohých znepokojuje i to, že nevedia, kde vlastne hľadať uspokojivé odpovede na všetko, čo zaťažuje ich myseľ. Preto sa – často v nevedomosti – utiekajú
k astrológii, k veštbám, horoskopom, k mágii či
ezoterike. Myslia si, že tieto oblasti im odpovede poskytnú. Ale Hospodin Boh už dávno prehovoril slovami: „Nebudeš mať iných bohov
okrem mňa!“ (2M 20,3) Ježiš tiež povedal: „Ja
som cesta i pravda i život. Nik neprichádza
k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (J 14,6) Pýtať sa je potrebné a správne. Odpovede nám ponúka On sám vo svojom Svätom Písme.
Kresťanská Cirkev sa od samotného počiatku snažila zodpovedne pristupovať k teologickým otázkam a hľadať adekvátne odpovede,

ktoré by uspokojili tých, čo sa chceli o Cirkev
nielen formálne zaujímať, ale chceli do nej aj
patriť. Cirkev sa v minulosti musela vyrovnať
i s mnohými zápasmi zo strany nepriateľov
kresťanstva. Musela hľadať odpovede na otázky, pred ktorými stála. Nebolo to jednoduché!
Trvalo niekoľko stoviek rokov, kým bola prepracovaná dogmatika a vierouka. Mnohí kresťania neradi riešia teologické záležitosti; tvrdia,
že to nie je potrebné. To je však zásadný omyl,
pretože ak chceme Trojjediného Boha chváliť; znamená to aj vedieť a porozumieť, kto je
vlastne Boh a prečo je prítomný v troch božských osobách. A čo so sviatosťami ako s prostriedkami milosti, prostredníctvom ktorých sa
prejavuje Božia láska? Ako porozumieť tomu,
že v Krste svätom či vo sv. Večeri Pánovej sa
nám dostáva odpustenie hriechov? Bez týchto
a bez podobných otázok nemožno náležite porozumieť teologickej náuke. Iba teologická náuka dokáže tieto otázky správne zodpovedať.
Teológia nedisponuje už len so zostaveným
náukovým obsahom viery, ale ponúka modernému človeku všetko, čo dokáže naplniť jeho
vnútro a dať ľudskému životu zmysel. Preto by
sme mali byť vďační za učiteľov a teológov,
ktorých si Boh povolal do služby zápasu o riešenie teologickej podstaty, – aby sme my dnes
už poznali odpovede. Máme to uľahčené! Buďme kresťanmi, ktorých teológia dokáže naozaj
zaujať a voči nej prejavia i svoju priazeň.
Milí čitatelia, v rámci veľkonočných sviatkov si pripomíname niekoľko udalostí zo života Ježiša Krista, nášho Spasiteľa a Vykupiteľa.
Na Zelený štvrtok si Cirkev pripomína udalosť ustanovenia sviatosti sv. Večere Pánovej.
V tento čas Ježiš pripravuje svojich učeníkov
na to, že už viac medzi nimi nebude fyzicky
prítomný. Zároveň ich však utešuje, že ak budú
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sláviť túto sviatosť, bude v nej prítomný prostredníctvom svojho Svätého Ducha. Na Veľký
piatok si v zboroch čítavame pašie; teda posledné udalosti zo života Ježiša Krista, ktorý sa
pre nás obetoval na golgotskom kríži. V tento
deň sme pozvaní zúčastniť sa na modlitbách:
v tichosti, pod Jeho krížom vnímať Jeho dielo
záchrany. Na Bielu sobotu bol Ježiš uložený do
hrobu. Ľudia povedali, že Ježiš zomrel a nič sa
už neudeje. Teológia však zdôrazňuje, že to nie
je pravda, pretože Ježiš v tejto – pre mnohých
z nás – beznádejnej chvíli poráža diabla a hriech
v jeho najhlbšej podstate. Kristus v podsvetí víťazí a ukazuje zlým duchom, že On je Víťazom.
Počas Veľkonočnej nedele si všímame prázdny hrob, v ktorom už Pánovo telo nie je. Vstal
z mŕtvych a žije!
Brat a sestra, verím, že sa tešíš z veľkonočného obdobia. Keď sa pozrieš na Kristov kríž,
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premýšľaj, čo sa na ňom udialo. Jednou stranou tejto rozhodujúcej udalosti dejín je fakt, že
Kristus trpel a Jeho krv na kríži tiekla. Avšak
tou najdôležitejšou, nadčasovou podstatou tejto
skutočnosti je, že Boh v Ježišovi vykonal dielo
záchrany pre tento svet a tiež aj pre teba, ktorý už patríš Pánovi, alebo sa ešte len pre Neho
rozhoduješ. Toto je evanjelium, ktoré si Cirkev
kládla za povinnosť zvestovať celému svetu –
ako správu o nekonečnej Božej láske. A práve
o tomto je teológia, ktorá zvestuje prázdny hrob
Ježiša Krista ako nádej aj pre teba!
Želám ti pokojné, radostné a milostiplné
prežitie týchto sviatkov v kruhu svojich najbližších v rodine i v cirkevnom zbore.
Ivan Lukáč

Ježiš – nie v skratke

o maminej strane som vyrastal v Evanjelickej cirkvi metodistickej. Ako tínedžer som mal často dojem, akoby sa veľa príbehov a výkladov opakovalo. Cez priateľov som narazil na iné kresťanské knihy,
napr. od Dorothy Sölle, ktoré predkladali oveľa politickejšieho Ježiša. To ma inšpirovalo
k objavovaniu úplne iných strán a vzťahov
viery v Ježiša. Ako hovoril vo Švajčiarsku
Dom Helder Camara, katolícky biskup z Recife, vzal ma so sebou jeden katolícky spolužiak. Posolstvo evanjelia „pre“ chudobných
a „s“ chudobnými mnou veľmi pohlo. Aj
v spätnom pohľade som vďačný za takéto
„impulzy“ v tom najlepšom slova zmysle.
Prebudili vo mne nový záujem o čítanie Biblie, obzvlášť evanjelia, a utvrdili ma v tom,
aby som nasledoval tohto Ježiša.

Som rád, že sa kázanie neobmedzilo len
na opakovanie zaužívaných modlitebných
formuliek, že Ježiš zomrel za naše hriechy.
Človek môže mať Ježiša nielen v skrátenej
podobe. Dôležité je sledovať rôzne aspekty
Jeho života a pôsobenia; Jeho slová a činy,
Jeho zomieranie a vzkriesenie. Až to robí náš
život plným, vo vzťahu k Ježišovi i k našej
viere.
V januári som napísal, že veľké veci sa
nestanú nudnými. To je pravda. Nudným sa
stane najviac to, čo sa ako fráza stereotypne
opakuje. Ale tam, kde človek pociťuje tesnú
skúsenosť s biblickými textami, nanovo sa
aktualizujú. Nech naša viera v Ježiša, toho
Krista, zostane živou a nech nás sama zmení!
O to prosím v modlitbách aj pre seba.
biskup Patrick Streiff
z nemčiny prel. M. Kušiaková
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Strážcovia na jeruzalemských

D

omy modlitby vznikajú po celom svete. Náš brat Ľubomír Herda zo zboru
ECM Pezinok mal možnosť byť dvakrát
v Dome modlitby v Jeruzaleme, naposledy v januári 2016. Z prospektu českého Domu modlitby sa dozvedáme, že počas Sviatku stánkov
podľa Zachariáša 14,16-17 majú všetky čeľade zeme prichádzať do Jeruzalema pokloniť sa
Bohu, aby zaistili dážď pre svoju krajinu. Už
pred 50 rokmi tu postavilo Máriino sesterstvo
(Basilea`Schlinková) Dom modlitby. Modlitebnú štafetu pred 15 rokmi prevzali jej súrodenci
z Nemecka pod vedením pastora Andreasa. Pre
Čechov a Slovákov je v Jeruzaleme miesto pre
klaňanie sa Bohu v Dome modlitby s názvom
Ruža sáronská, kam je možnosť prichádzať na
krátkodobé aj dlhodobé (až trojmesačné) modlitebné pobyty.
Prečo práve Jeruzalem?
V Jeruzaleme som bol prvýkrát v septembri
2015 od Sviatku trúbenia (Róš haššana) do
Sviatku stánkov (Sukkót) v rámci každoročnej
konvokácie. Bolo mi povedané, že táto konferencia sa deje na základe proroctva Zachariáša,
konkrétne 8,20-23. Nechystal som sa ešte ani
týždeň pred mojím druhým odchodom, teda
v nedeľu, keď sa Števko pomodlil: ,,Ak je
Bože, Tvoja vôľa, aby
Ľubko šiel so mnou do
Jeruzalema, daj nám
v najbližších dňoch 250
eur.“ Toľko som totiž
potreboval, ak by som
dostal minimálnu cenu
za bývanie a niečo na
stravu. Ja som povedal
amen. Na druhý deň
som dostal presne 250
eur a vedel som, že treba poslúchnuť. Ešte aj v
trnavskom zbore urobili
na tento účel zbierku,

takže som nemal v ničom nedostatok. Prečo
práve tam a načo, to som vôbec nevedel. Neviem to presne dodnes. Viem len, že to bola
Božia vôľa.
Kde sa nachádza český Dom modlitby?
Je to veľký byt, krásne miesto na bývanie
a modlenie sa na Olivovej hore s výhľadom na
Staré Mesto s Chrámovou horou. Hneď vedľa
nás bol nemecký Dom modlitby, vedľa neho
čínsky a nórsky. Sestra Sigrid z nórskeho Domu
sa dlhšie venuje tunajším deťom. Navštívili sme
čínsky Dom modlitby, hoci neútulný a chladný,
ale zato paradoxne, bol tam oheň modlitieb,
takže zima nám veľmi nebolo. V Domoch znie
modlitba v rodných jazykoch, niektoré Domy
sa schádzajú na medzinárodné modlitby.
Ako prebiehajú modlitby?
V Dome modlitby sa každodenne modlíme
a uctievame Pána spoločne ráno od siedmej do
deviatej a ak nám to vyjde, tak aj večer od šiestej. Števko bol z nás najvytrvalejší modlitebník,
držal pôst a modlil sa, dá sa povedať, dňom
nocou. Nazval nás „strážcami Jeruzalemských
hradieb“. Sestra Hanka dostala pri modlitbách
pre mňa slovo, že sa do Jeruzalema budem vracať. Staň sa mi, ako chce Hospodin.
Chodili ste aj do nejakého zboru?
Áno. V soboty sme
chodievali do zhromaždenia
mesiánskych Židov, ktoré je
v Starom Meste a volá sa Christ church.
V nedele som chodieval
väčšinou sám do malého zboru Church of
God, ktorý je uprostred
Arabov na Olivovej
hore. Po zhromaždení
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hradbách
som spoznal jedného mladého arabského chlapca menom Džud, ktorého rodina je kresťanská
už mnoho generácií. Pomohol mi naučiť sa
niekoľko základných arabských slov a najmä
,,Boh ťa ľúbi“ – Allah Bhebbák (mužom), Allah
Bhebbék (ženám). Toto moslimovia potrebujú
počuť, lebo ich ,,boh“ im to nepovie. A ešte jedna zo základných arabských viet: Allah Mahabba – Boh je láska.
Aké je to v uliciach mesta?
Medzi moslimami, najmä mladými, sú takí,
ktorí nenávidia nemoslimov. Najviac nenávidia
Židov, lebo ich považujú za okupantov. Občas
sa k nám dostane správa o vražde. V uliciach
sa o bezpečnosť stará armáda a polícia. Minarety deň a noc vyhlasujú, že Boh je veľký. Je
to pravda, ale nevyhlasujú, že je aj láskavý.
„Vyprosujte pokoj pre Jeruzalem,“ ako sa píše
v jednom žalme. Naozaj to robme! Ja verím, že
keď bude pokoj v tomto meste, rozšíri sa po celej zemi.
Čo si robil, keď si sa práve nemodlil? 
Väčšinu času som sa nemodlil. Neviem sa veľa
a dlho modliť. Snažil som sa nadviazať kontakt
s moslimskými deťmi, ktorých bolo veľa a žili okolo nás. Chodil som za nimi a pýtal sa na
ich mená, ktoré som si ťažko pamätal. Anglicky
som dobre nevedel ani ja, ani ony, ale možno to
bola aj výhoda, lebo aspoň som nemal veľmi čo
pokaziť. Myslím si, že najväčšiu škodu robieva
jazyk. Mám ale, vďaka Bohu, veľmi výhodné
meno pre túto krajinu, ktorá tak veľmi potrebuje pokoj. Ľubomír = ľúbi mier. Takže keď som
sa predstavoval v ich jazyku (Mohéb eselém),
tak to prijímali.
Čo ťa v Jeruzaleme zaujalo?
Bol som na prechádzke po hradbách Jeruzalema. Bola tam tabuľka, kde bolo napísané, koľko strážnych veží je okolo mesta a že polovica
z nich nebola nikdy dokončená. Vtedy mi prišlo
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na myseľ, že tieto domy modlitieb sú ako tie
strážne veže. My ich dnes budujeme. Chceme
nepretržité chvály a uctievanie, ako to bolo za
kráľa Dávida. Kiežby sa podarilo dokončiť aspoň tú polovicu, kým príde Mesiáš Ježiš. Každý, kto chce, môže sem prísť strážiť mesto od
zlého a vzývať meno nášho Záchrancu – Jeshuu
z Nazareta a nášho Otca Hospodina – JHWH.
Navštívil si aj múzeum holokaustu. Čím ťa
prekvapilo?
Múzeum holokaustu je na vrchu Sion. Našiel
som v ňom viacero tabuliek slovenských miest
a obcí, napr. Brezová pod Bradlom, Myjava,
Stará Turá, Jelka, Reca, Sereď, Trnava, Senec,
Sobrance, Michalovce, Košice a iné. Všetky tie
mestá a obce majú svoj smutný príbeh a spája
ich niečo s holokaustom. Pezinok som tam žiaľ
nenašiel. V Pezinku mala židovská obec okolo 450 ľudí. Po vojne prežilo asi 30, z ktorých
väčšina odišla do Izraela. Vyšla o tom aj kniha
s názvom Tragédia Pezinských židov v pamäti
obyvateľov mesta.
Páčil sa Ti Jeruzalem?
V septembri som tu zažil obdobie sucha. Teraz
sme mali príjemné počasie, ale boli dni, keď
som okúsil, čo je to obdobie dažďov. Je to veľký rozdiel. Všetko sa premieňalo zo sivej na zelenú. Jeruzalem som rýchlo spoznával. Páčilo
sa mi tam, ale nie viac ako v Pezinku, Bratislave či Trnave.
Z e-mailovej korešpondencie do podoby rozhovoru
spracovala M. Belková
(Text na žiadosť autora neprešiel jazykovou úpravou.)
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Vďačnosť ako ZÁVÄZOK

T

ento článok je dokončením článku z minulého čísla s názvom Vďačné srdce nemôže zostať nemé. Prednášky sú z Račkovej doliny, kde
sa v októbri 2015 konalo 20. stretnutie sestier
Evanjelickej aliancie.
Na tému VĎAČNOSŤ AKO ZÁVÄZOK
hovorila (pre mňa konečne) známa sestra Milka
Lapčáková. Vďačnosť (eucharistia) a z toho vyplývajúce „eucharistein“ znamená „pociťovať
záväzok vďačnosti“.
1. Prvotná vďaka – za to, čo Pán Ježiš
urobil: Pán Ježiš vyriešil záležitosť hriechu.
Keď som uverila, povedala som: ÁNO, idem za
Tebou. Budem Ti slúžiť. To je záväzok, zmluva
– sme ľud novej zmluvy.
2. Druhotná vďaka – za všetko, čo nám
Boh dáva (alebo aj nedáva): Keď sme vďační,
sme aj všímaví. Apoštol Pavol v Liste Rimanom,
v 10. kap. píše: „ĎakuKeď sme dva jem Bohu za vás...“ My
mesiace za nie- sa celý život budeme
čo prosili, ne- učiť vďačnosti. Keď
mali by sme dva sme dva mesiace za niemesiace ďako- čo prosili, nemali by sme
vať, aby to bolo dva mesiace ďakovať,
aby to bolo vyvážené?!
vyvážené?!
Záväzok vďačnosti znamená byť zaviazaný vďačnosťou v dobrom i v
zlom. V 1. Tes 5,18 nás Pavol upozorňuje, že
máme za všetko ďakovať. V gréckom origináli je zdôraznené: Vo všetkom ďakujte..., t. zn.
v každej životnej situácii. To je nielenže ťažké, ale z ľudského hľadiska aj nemožné. Teda
je možné, ale len vtedy, ak je v nás uvoľnená
moc Božieho Ducha. Náš telesný človek si ani
nespomenie, že by mal ďakovať. Všade počúvame a v televízii aj vidíme, ako sa máme riadiť
podľa svojich citov! Sme emocionálne bytosti,
a emócie sú od Boha, ale aj ony majú byť podriadené Bohu. Preto sa stále ďakovať učíme,
hoci sa na to necítime.
Sestra Milka rozprávala aj o tom, akým

náročným obdobím si ako rodina prešli pred
2 rokmi... Manželov brat zomrel na dlhoročnú
ťažkú chorobu. Keď
stála v nemocnici pri K Bohu máme
jeho posteli so svojou p r i s t u p o v a ť
švagrinou, ktorá zosta- s vďakou, ktorá
la sama s tromi malými je z milosti.
deťmi, nevedela, za čo
by mohla byť v tejto
smutnej situácii vďačná. Následne jej však prišli na um aj takéto myšlienky: „Som vďačná, že
odchádzal zmierený s Bohom a že jeho život
nebol márny.“
Potom Milka hovorila, ako musela podstúpiť operáciu, po ktorej bola tri dni hladná, no
zároveň aj vďačná, že mohla svedčiť pani Serafíne.  Na záver prednášky predložila otázku,
či existuje vďaka, ktorú Boh neprijme. V evanjeliu Lukáša v 18. kapitole máme taký prípad.
Farizej sa modlil: „Bože, ďakujem Ti, že nie
som ako ostatní ľudia...“ On voči Bohu necítil dlh vďačnosti! Farizej chcel, aby Pán Boh
uznal, aké skutky vykonal. Skutkár je vďačný sám sebe! A toho sa musíme vyvarovať.
K Bohu máme pristupovať s vďakou, ktorá je
z milosti. Nemáme vypočítavať, čo sme urobili.
Na to si dajme pozor! – Máme byť ako publikán, ktorý vedel, že všetko, čo má, je z milosti,
a nie za skutky, ktoré robí. Učme sa i naďalej
v škole vďačnosti, aby sme v nej neustali...
A na záver ešte niekoľko myšlienok, tak
ako v minulom čísle, od psychologičky, sestry
Šťastnej: Vďačnosť sa neopotrebuje časom.
Do posledného dychu máme za čo ďakovať.
Naše „ďakujem“ má byť
úprimné, aj keď ho hovo- Vďačnosť sa
ríme ľuďom. Ďakujeme im neopotrebuje
za pomoc a podporu. Každý časom.
človek je hodný uznania, aj
kostolníčka v kostole. Pyšný človek nepoďakuje, lebo ho to pokoruje. Mnohí ľudia vedia
používať slovíčko PROSÍM, ale ĎAKOVAŤ
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im akosi nejde cez ústa. Vďačnosť nevyjadrujeme len ústami, ale aj dušou. Uzdravuje to
srdce a rozširuje myseľ; máme lepší spánok
a odolnosť voči stresom.
Začnime tým, že budeme vďační za to,
čo máme. Ďakujme za to, čo máme dnes.
Moja vďačnosť za túto konferenciu:
Veľmi sa mi páčili prednášky/kázne mladých farárok a kazateliek. Boli z evanjelickej
a. v. cirkvi; jedna z reformovanej cirkvi a jedna
z baptistickej cirkvi – už spomínaná Milka Lapčáková. Všetky sestry hovorili hlboké myšlienky z Božieho Slova, ale aj veľmi ťažké skúsenosti, ktorými prešli, a týkali sa nielen choroby,
operácie, ale v dvoch prípadoch dokonca až
smrti mladých osôb z rodiny. Počas chvíľ voľna
sme sa spriatelili; dovolili, aby sme pestovali
ich detičky, hrali sa s nimi. Stretla som aj známe osoby (tetu Luběnu a Eku), a veľmi som sa
tešila Sofii zo Slavkoviec, ktorá prišla so svojou
babkou. Ďakujem našej sestre Jutke, že ma na
túto konferenciu pozvala, a Pánovi Ježišovi, že
nám požehnal krásne počasie a radostný užitočný čas v Račkovej doline.
Milena Belková

Boh si ctí vernosť!
„...anjel... odvalil kameň...“ (Mt 28,3)

D

ve Márie prišli v to prvé veľkonočné ráno k hrobu. Posledné, na čo
čakali, bolo, že ho nájdu prázdny.
Pred pár hodinami ukrižovali Ježiša; spolu
s ich snami. Vedomé si svojich povinností,
prišli teraz pripraviť Jeho telo na pohreb.
V ten deň neprišli dostávať, prišli dávať. Neexistuje šľachetnejšia ľudská túžba.
Služba vyvolaná povinnosťou je jadrom
pravého učeníctva. Preto nás Boh povoláva
milovať – a nič za to nečakať. Dávať tým,
ktorí sa nám nikdy nepoďakujú. Odpustiť
tým, ktorí odmietnu odpustiť nám.
Keď Boh v to ráno videl, ako dve ženy stúpajú do kopca, mal pre ne pripravené
prekvapenie. Biblia hovorí, že anjel, ktorý
„pristúpil a odvalil kameň,“ povedal: „Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.“ (v. 6) Anjel nepohol kameňom, aby sa Ježiš mohol
dostať von. Ten, ktorý porazil smrť, určite
môže pohnúť skalou! Anjel ju odvalil, aby
sa ženy mohli pozrieť a radovať. Prečo?
Pretože si ctí vernosť. Pozoruj nasledujúce
príklady:
(a) Keď mala Sára plodný vek dávno
za sebou, uverila Bohu a stala sa matkou
národov.
(b) Keď bolo Dávidovo zlyhanie veľké
a verejné, konal pokánie a odpustilo sa mu
– bol uzdravený.
(c) Keď pre obidve Márie bola cesta
najtmavšou, ukázal sa im anjel a vzkriesil
ich nádeje.
Ak je dnes tvoja cesta dlhá a tmavá –
nebuď znechutený a nevzdávaj sa! Odpoveď je na ceste: Boh si vždy ctí vernosť
a ak treba, posiela dokonca anjelov.
Bob Gass
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PRE MLÁDEŽ

Hillsong v Poprade

S

kupina Hillsong Worship mala
1. februára 2016 prvýkrát na
Slovensku koncert, na ktorom sme sa poniektorí aj zúčastnili.
Niekoľko hodín pred koncertom sa
na facebooku objavila správa, že na
vlakovej trati medzi ČR a Popradom
bola nahlásená bomba! Organizátori
sa modlili o zázrak a o Boží zásah.
Niektorí mladí z Čiech to vzdali
a po niekoľkých hodinách čakania išli domov;
ostatní však prišli, aj keď s meškaním.
Neviem, či je niekto, kto Hillsong nepozná;
ak náhodou áno, tu je jej krátka história:
Hillsong je austrálska skupina, určujúca
trend moderných chvál už vyše 20 rokov. Založila ju Darlene Zschech (autorka piesne Môj
Ježiš, si spásou), ktorá už však nepôsobí ako
vedúca Hillsongu. Na jednom z koncertov skupiny sme sa pred pár rokmi zúčastnili v Maďarsku.
Teraz dobre čítajte: Na svojom konte má
skupina Hillsong už vyše 50 albumov (!) a naozaj, ani jeden nie je zlý. Od roku 1992 neprešiel ani jediný rok, aby nevydala aspoň jeden
album. Vďaka tomu všetkému sa môže určite
považovať za svetovú legendárnu kapelu.
Najnovší album z roku 2015 má názov
OPEN HEAVEN / RIVER WILDE. Celý je
viac zameraný na pomalé piesne, no napriek
tomu sa dobre počúva. Na albume spolupracovali aj hudobníci a speváci, ako Brooke Fraser,
Joel Houston, Reuben Morgan a ďalší. Najviac
piesní na koncerte v Poprade zaznelo práve
z tohto albumu.
Timo Tagaj

ANKETA:
Čo sa ti páčilo
na koncerte?
Pre mňa to bol veľký duchovný zážitok,
keďže Hillsong je jednou z mojich najobľúbenejších worshipových kapiel. Ich koncert som
absolvoval už v maďarskom Debrecíne a v Budapešti a potešil som sa, že sme ich tentokrát
mohli naživo zažiť aj u nás na Slovenku, hoci
by som možno bol radšej, keby boli účinkovali
v Bratislave než v Poprade!
Peter O.
Veľmi sa to nedá opísať, ten pocit, keď
4200 mladých mohlo spolu vzdať chválu Bohu.
Armáda Kráľa povstala! 
Andrej D.
Keď počujem Hillsong, prvé, čo mi príde
na myseľ je to, že je to super kapela. Aj keď
moja angličtina nie je stopercentná , je to
moja obľúbená worshipová skupina. Bol som
veľmi rád, že som mohol byť na koncerte! Čo
milujem na Hillsongu je, že ich hudba oslavuje
Boha a pritom naozaj prehovára aj ku mne.
Jozef K.
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Najviac sa mi páčil moment, keď skoro
päťtisícový dav spieval jednu chválu bez hudby. Myslím, že na tento zážitok nezabudnem do
konca svojho života. Bolo to niečo neopísateľné; jemné a silné zároveň.
Kvetka B.
Keď sme sa dopočuli o tom, že Hillsong
vystúpi na Slovensku, neodradil nás ani fakt,
že si za nimi budeme musieť trošku pocestovať.
V Poprade sa stretlo veľké množstvo mladých
ľudí, túžiacich chváliť Pána. Dokonca sme počuli aj svedectvo o tom, ako sa spevák obrátil
z hriešneho života a odvtedy celý svoj život žije pre Ježiša. Na koncerte sa nám naozaj veľmi
páčilo; o to viac, že nám zahrali naše obľúbené
piesne – On je víťaz a This I believe.
Maťo a Lulu

My kresťania často túžime po nadprirodzených veciach (zázrakoch). Pritom si ale neuvedomujeme, že Boh sa skrýva v úplne normálnych veciach. Pre človeka, ktorý Ho nepozná,
by to bol obyčajný koncert nejakej austrálskej
skupiny. Ľudia spievajú, skáču; možno kľačia,
hundrú si popod nos. Tieto veci mohol vidieť
človek, ktorý prišiel do Popradu na ,,KONCERT“ Hillsongu. My kresťania vieme, že to
koncert nebol. Bol to čas chvál Ježiša Krista.
Čas požehnaný, keď ľudia skákali, padali na
kolená, modlili sa v jazykoch mocou Svätého
Ducha, ktorého bolo cítiť v každej časti Arény
v Poprade.
Samo F.

„Prečo by mal mať diabol všetku
dobrú muziku?!“

H

udba nás sprevádza, či už chceme
alebo nie, počas celého života. –
V supermarketoch, doma, v aute, na
uliciach, dokonca už aj na záchodoch v nákupných centrách. Vyhnúť sa jej nedá, pokiaľ nie
sme nepočujúci. Možno nám občas lezie už
aj na nervy, ale kto by zas nemal rád dobrú,
kvalitnú hudbu?! Jeden skvelý hudobník menom Larry Norman, priekopník kresťanského
R&R, v jednej zo svojich piesní spieval: „Prečo by mal mať diabol všetku dobrú muziku?!“
V nasledujúcich riadkoch by som vám rád
predstavil víťazov cien Grammy, ale v „kresťanských“ kategóriách, resp. interpretov na
kresťanskej scéne, ktorí boli ocenení 15. februára 2016 cenou Grammy; najvýznamnejším
hudobným ocenením na svetovej scéne. (Vo
svete filmu by sme to mohli prirovnať obdobe ocenenia Oscar). Ak chcete nielen vaše
uši obohatiť skladbami, ktoré sú svedectvom

o Bohu, tu je to najlepšie, čo bolo vyprodukované na svetovej kresťanskej scéne v roku
2015:
Najlepší moderný inštrumentálny album
získal:
Kirk Whalum – The Gospel According To
Jazz, Chapter IV.
Najlepší gospelový song:
Kirk Franklin – Wanna Be Happy?
Najlepší „Contemporary“ song:
Francesca Battistelli – Holy Spirit
Najlepší gospelový album:
Israel & NewBreed – Covered: Alive In Asia
(Live)
Najlepší „mainstreamový“ kresťanský album:
Tobymac – This Is Not A Test
Najlepší „root“ gospelový album:
The Fairfield Four – Still Rockin' My Soul

pripr. Pablo

SVEDECTVO

M
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Boh dopustí, ale neopustí!

ilí priatelia, rád by som sa s Vami
podelil o svoje osobné svedectvo.
To, čo Boh pri mne vykonal, si
nechcem nechávať iba pre seba. Chcem hovoriť o Jeho mocných činoch. Veď napokon ako
kresťan som vyzvaný k tomu, aby viera, ktorú
žijem, neostávala iba vecou môjho súkromia.
Izraeliti si tiež pripomínali, čo Hospodin konal v ich životoch, aby nikdy nezabudli, že ich
existencia je závislá práve od Neho. Pán Ježiš
v Matúšovom evanjeliu hovorí: „Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj
ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach...“
(Mt 10,32) Nech si dobrý Boh toto svedectvo
použije na svoju slávu!
Pochádzam z luteránskej rodiny. Už počas
stredoškolského štúdia som v kútiku svojho
srdca uvažoval o tom, že sa raz stanem kňazom. Po maturite som si podal prihlášku na
štúdium teológie na Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK do Bratislavy. Keď mi prišla
pozvánka na prijímacie skúšky, veľmi som sa
potešil. Zodpovedne som sa na ne pripravoval
a všetko vložil do Božích rúk. Niekoľko dní
po prijímačkách som dostal rozhodnutie, že
som bol na štúdium prijatý. Veľmi som sa radoval a Pánu Bohu povedal, aby sa Jeho moc
pri mne dokonávala a aby som vždy mohol
v poslušnosti stáť pred Ním a slúžiť Mu podľa
Jeho vôle. Počas štúdia som sa videl ako evanjelický a. v. farár, ktorý má svoj zbor, káže,
vyučuje a k Bohu privádza ľudí; je im vo všetkých potrebách nápomocný.
Počas štúdia na fakulte sa udial veľký
zlom, čo pozmenil moje životné smerovanie.
Urobil som niekoľko chýb, za ktoré som bol
potrestaný a ktorými som pohoršil aj svojich
predstavených v teologickom internáte. Brat
dekan mi oznámil, že musím bohosloveckú

fakultu opustiť. Teraz predo mnou stálo niekoľko
vážnych otázok: „Kam
pôjdem?“;
„Čo
bude
so mnou?“;
„Ako sa zamestnám,
keď nemám
dokončené
štúdium?“;
„Kde
budem bývať?“
a mnoho ďalších.
Verte
mi, nebolo to
jednoduché. Doposiaľ som nikdy nemusel riešiť takéto existenčné otázky. Uvedomil som si,
že Boh sa na mňa nahneval; veď som porušil
Jeho prikázania; ale na strane druhej som vnímal, že je stále pri mne a so mnou. Áno, musel
som znášať zodpovednosť za svoje chyby, to
je prirodzené. Aj starozákonný ľud, ktorý sa
dopustil hriechu, znášal Boží hnev. No Boh
aj vo svojom hneve preukazuje vážny záujem
o človeka. Je Pedagógom, ktorý chce človeka
poučiť a nasmerovať ho správnym smerom.
Toto všetko som vnímal vo svojom živote aj
ja.
Napokon mi Boh do cesty posielal vždy
takých ľudí, ktorí mi pomohli nielen s ubytovaním, nájdením dočasnej brigády, ale aj
s možnosťou dokončenia teologického štúdia.
Na internete som hľadal nejaké informácie o cirkvách na Slovensku. V zozname registrovaných cirkví som našiel aj Evanjelickú
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cirkev metodistickú. Ako augsburský evanjelik som sa potešil, že na Slovensku figuruje aj
iná Evanjelická cirkev. Našiel som kontakt na
brata farára Pavla Procházku, za ktorým som
zašiel, osobne sa s ním pozhováral a v rámci pastoračného rozhovoru rozpovedal, čo sa
udialo. Požiadal som ho o pomoc. Pán Boh
ku mne cez neho prehovoril. Pokračoval som
v štúdiu teológie na PF UMB v Banskej Bystrici, kde som získal titul bakalára teológie.
Vedel som, že ako študent inej teologickej fakulty sa nebudem môcť uchádzať o kňazskú
službu v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prežíval som vnútorné zápasy a neistotu,
čo bude so mnou ďalej. Sám v sebe som riešil
otázku cirkevnej identity.
Čas plynul. Dostal som ponuku zo strany
dnes už brata superintendenta Pavla Procházku slúžiť v ECM ako pomocný duchovný.
Prežíval som úprimnú radosť: keďže som nemal možnosť slúžiť v domácej cirkvi, budem
môcť slúžiť v inej. Učil som sa slúžiť, snažil
porozumieť ľuďom – čím žijú, s čím zápasia
a čo hľadajú. Svoje kázne som mal vždy snahu prispôsobiť tomu, aby som poslucháčov
nielen poučil, ale evanjeliom aj potešil a dal
im nádej, že Boh sa o svojich vždy stará a neopúšťa ich.
Čas plynul. Ja som duchovne dozrel
a nadobudol istotu, že sa chcem stať plnoprávnym členom ECM a kazateľom Evanjelickej
cirkvi metodistickej. Pán Boh všetko pripravoval takým spôsobom, aby som viac na tejto
ceste nevnímal žiadne prekážky. To bolo pre
mňa znamením a potvrdením zhora, že som na
správnej ceste. Vedel som, že Pán Boh napĺňa
moje srdce pokojom a dáva radosť z miesta,
kde som stál a kde aj stojím. Tiež som vedel,
že Boh mi pripravuje cestu a miesto pre službu
Jemu.
Dnes sa s vďačnosťou skláňam pred Pánom Bohom, že ma viedol aj cez takúto nároč-

nú cestu. Spočiatku som jej dostatočne nerozumel. Dnes už áno. Okrem spoznania nových
ľudí, novej cirkevnej tradície a jej učenia, som
získal aj miesto farára, po ktorom som vždy
tak úprimne túžil. Vedel som, že keď mi Pán
Boh dal do srdca túto túžbu, že ju aj naplní.
Stalo sa tak! On vie, čo a ako koná! Naučil
som sa dôverovať Mu a On ma nesklamal. Naučil som sa tiež, že On nedáva svojim deťom,
čo chcú, ale dáva im, čo potrebujú. Ja som sa
potreboval naučiť spoznať Ho ako Toho, ktorý veci usmerňuje, má nad nimi svoj dohľad
a svoju moc. Naučil som sa, že ak úprimne
srdcom verím v Božie odpustenie a v Jeho lásku, potom nie je dôležitá konfesijná príslušnosť, ale hĺbka viery v srdci človeka.
Vďaka patrí Bohu aj za to, že som sa zo
svojich chýb poučil a že On nado mnou nezlomil palicu. Dal mi šancu a nádej! Dnes chcem
v duchovnej službe o tejto šanci a nádeji svedčiť iným. Boh dopustil ťažké skúšky aj mračná, no nikdy ma neopustil. Bol pri mne a stále
je!
Podarilo sa mi s Pánovou pomocou dokončiť aj magisterské štúdium na Husitskej
teologickej fakulte KU v Prahe. Plánujem pokračovať aj na doktorandskom štúdiu teológie.
Dnes mám svoj zbor, stojím na kazateľni,
vyučujem a som ľuďom nápomocný vo všetkom, čo potrebujú.
Teším sa, že smiem o svojej skúsenosti,
v ktorej je tak zjavne viditeľný Trojjediný
Boh, svedčiť iným. Haleluja!
Soli Deo Gloria!
Ivan Lukáč

ZOZNÁMTE SA S KAZATEĽMI

Ján Dikej

1. Môžete sa predstaviť?
Mám 45 rokov, veriacu manželku Silviu a 3 deti: najstaršia je znovuzrodená dcéra Lucia (vydatá za znovuzrodeného manžela); prostredný
je Roman (19), uctievač Hospodina; najmladší
syn Dávid má len tri a pol roka.
2. Odkiaľ pochádzate, z akej rodiny?
Pochádzam zo Sečoviec. Mám jednu sestru,
ktorá žije od roku 2000 v Taliansku.
3. Ako vás ovplyvnili vaši rodičia?
Pochádzam z gréckokatolíckej rodiny. Otec už
nežije, tesne pred smrťou prijal Ježiša Krista
ako osobného Spasiteľa a Pána. Ovplyvnila ma
stará mama, ktorá ma učila o Bohu, pripravovala na prvú spoveď, učila ma vyznávať Bohu
svoje hriechy, kľačiac som ich čítal farárovi,
vodila ma do kostola, kde som miništroval, ale
v tom čase som nemal osobný vzťah s Pánom
Ježišom.
4. Čím ste chceli byť, keď ste boli malý?
Od detstva som chcel byť zverolekárom, mal
som veľmi rád zvieratá (niektoré), v treťom
ročníku gymnázia som sa rozhodol, že budem
policajtom, čo sa aj stalo.
5. Vyviedli ste niečo v škole alebo s kamarátmi?
Na gymnáziu sme mali v poslednom ročníku
tak „úžasne“ postavený rozvrh hodín, že po
šiestej hodine bola jedna voľná vyučovacia
hodina a tak sme čas boli „nútení“ využiť po
svojom a odbehnúť oproti do mestského parku
na jedno chladené pivko, kávu alebo na tresku.
Raz, keď sme znova meškali na ôsmu hodinu
elektrotechniky, sme učiteľa riadne vytočili
a nahlásil nás triednej profesorke a tá si pozvala do školy našich rodičov. Zlatý učiteľ sa nám
ospravedlňoval, že on do toho nechcel ťahať
aj našich rodičov, iba aby nás súdružka triedna
upozornila, že na maturitný predmet nesmieme
pravidelne meškať.
6. Ako dlho vykonávate duchovenskú prácu?
Pomocným kazateľom ECM SO som od 1. mar-

12

13

ca 2015. Od roku 2007 som bol laickým vedúcim mládeže v AC Trebišov, kázal som a moderoval nedeľné bohoslužby, tiež som nejaký čas
zastupoval pastora počas jeho neprítomnosti.
Ako laik som vyučoval na biblických hodinách
a občas som viedol domáce skupinky.

niečo, čo nemám v poznámkach a nejakým spôsobom to súvisí s témou.

7. Ako ste prežili povolanie do služby?
11. januára 2014 som začal navštevovať zbor
ECM v Michalovciach. Zakrátko na to som
prežíval povolanie do služby kázaním. Po oboznámení sa so situáciou v zbore som začal vnímať, že by bolo dobré založiť domácu skupinku
v Sečovciach. V novembri 2014 som zatelefonoval bratovi superintendentovi, že mám záujem o službu v ECM. Brat Pavel Procházka
to predložil členom Rady, s ktorými som mal
pohovor na zasadnutí Rady a od 1.3.2015 ma
prijali ako pomocného kazateľa ECM Michalovce a zastupujúceho duchovného pre východoslovenské zbory ECM.

15. Ako trávite voľný čas?
Prechádzky so synom Dávidkom, sezónne bicykel. Posledný rok z praktických dôvodov aj
menšie opravy v rodinnom dome, ktoré mi robia radosť, napr. renovácia starých drevených
dverí.

8. Čo je na tomto povolaní ťažké?
Pre mňa osobne je niekedy ťažké časovo zladiť
starostlivosť o nášho Dávida, ktorý je po operácii srdiečka, má Downov syndróm. Nie je
ľahké dochádzať na pracovisko, v lete sme sa
presťahovali na dedinku a teraz to mám do práce a späť dosť ďaleko - 60 km. Ťažké je zaiste aj
to, že každý človek v zbore je iný, potrebujeme
sa pochopiť a až tak rozprávať. (Jób 18,2)
9. Niečo výnimočné, čo ste prežili s Bohom?
Boh mi dal do srdca istotu, že som Božie dieťa.
Uzdravil ma z migrény. Boh nám daroval úžasné deti. Pán obohatil môj život, dal mu zmysel.
10. Spomeniete si na nejakú vtipnú príhodu
z vašej kazateľskej praxe?
Nespomínam, a to som ešte mladý a prax mám
krátku 
11. Čo sa vám páči v ECM? /Čo by ste radi
zmenili?
V ECM sa mi páči moja manželka – členka
ECM.:-) Teším sa z toho, že členovia ECM
dobre poznajú Bibliu. Páči sa mi, že členovia
aj návštevníci dostávajú možnosť aktívne sa zapojiť do nedeľných bohoslužieb, napr. svedectvom, čítaním z Písma. Chýbajú mi poraden-

14. Vaša obľúbená biblická postava?
Kráľ Dávid – muž podľa Božieho srdca zo Starej zmluvy a Jošua z Nazaretu z Novej zmluvy.

sko-pastoračné rozhovory. Chýba mi „spoveď“.
Nie tá formálna, nie ako sviatosť. Boh odpúšťa
každý úprimne vyznaný hriech a hádže ho do
mora zabudnutia. Pracovníci by sa mohli viackrát do roka stretnúť a hlboko sa zdieľať s tým,
čo žijú s Kristom a aj o tom, ako prekonávajú
rôzne prekážky v živote a v službe. Chce to vybudovať hlbšie vzťahy a dôveru. Mojou túžbou
je, aby bolo slúžené aj tým, ktorí slúžia. Páči sa
mi, že v poslednej dobe sa realizujú vzájomné
príhovorné modlitby slúžiacich zamestnancov
ECM. Páči sa mi, že minulý rok sa pracovníci
ECM na „východe“ niekoľkokrát spolu stretli,
modlili a plánovali spoločnú službu v zboroch
ECM na východe SR. Nepáči sa mi, ak vidím,
že nejaký nový človek po bohoslužbách sedí
sám na stoličke, nikto si to nevšimol a neprihovoril sa mu.
12. Máte obľúbenú knihu alebo kazateľa,
ktorý vás vie povzbudiť v službe?
V poslednom období prišlo do zboru a na skupinku niekoľko nových ľudí, aj preto sa rád
vraciam ku knihe Základy kresťanského života
od Dr. Gordona, tiež rád čítam knihy od Dereka
Princea, oslovil ma aj Denník Johna Wesleyho.
V neposlednom rade mám rád knihy od mojich
učiteľov teológie, z ktorých sa ku mne prihovárali vzácni ľudia, odborníci s bohatou kazateľskou praxou.
13. Na aký biblický text radi kážete?
Na taký, ktorý sa ma práve (ten deň, týždeň) dotýka a hýbe mnou.  Som rád, keď je možnosť
o biblickom texte niekoľko dní uvažovať, vracať sa k nemu a tesne pred odprezentovaním sa
s ním ešte raz „na čerstvo“ stretnúť, potom som
občas prekvapený, že za kazateľňou mi Pán dá

16. Ktoré najzaujímavejšie miesto ste navštívili?
Veľmi sa mi páči Liptov.
17. Kam by ste chceli cestovať?
Chceli by sme s manželkou Silviou navštíviť
Izrael, chodiť „po stopách“ nášho Pána.
18. Obľúbené jedlo?
Každé od manželky a z Liptova bryndzové pirohy so slaninkou na mladej cibuľke.
19. Z čoho máte radosť? Čo vás v poslednom
čase potešilo?
Radosť mám zakaždým, keď doma Roman vezme gitaru a malý Dávid mu sedí na kolenách a
spolu chvália trojjediného Boha, často to robia
v zmysle: Hlasná chvála je slušná. Keď k nim
s manželkou prídeme, mocne zakúšame Jeho
prítomnosť, radosť aj pokoj a vďačnosť naproti
Bohu. V poslednom čase ma povzbudila februárová tzv. nočná sečovská skupinka od 18.00 00.30 hod., pretože opäť prišli aj noví ľudia s
túžbou žiť Ježiša Krista, povzbudilo ma, že Boh
hovoril aktuálne do našich životov. Povzbudilo
ma to, že návrh mať takú dlhú skupinku prišiel
od ľudí, ja som iba naplánoval termín.
20. Čo by ste radi odkázali našim čitateľom?
Boh je dobrý, Boh je živý, potrebujeme Ho nasledovať, stať sa viac ako iba informovanými
kresťanmi. Potrebujeme sa stať Jeho učeníkmi
a plniť Jeho Veľké poverenie (Mt 28,19-20).
„Radujte sa v Hospodinovi a dá vám, po čom
túži vaše srdce.“ ( Ž 37,4)
(Text na žiadosť autora neprešiel jazykovou úpravou.)
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PRE DETI

Milé deti,

vedeli ste, že prví nasledovníci Ježiša boli z Galiley? Opustili svoje domovy, prácu a chodili
s Ježišom. Boli Jeho najbližšími priateľmi a my ich poznáme ako Jeho učeníkov. Ježiš mal však
i nepriateľov, ktorí neverili Jeho slovám o Bohu, o Ňom samom. – Odsúdili Ho na trest smrti.
On však prišiel, aby nás zachránil od moci hriechu a dal nám NOVÝ ŽIVOT plný lásky
a nádeje.

Pripravila Henrieta Kocevová

1. Ježiš Kristus pred Veľradou. Doplň chýbajúce slová do príbehu.
Ježiša odviedli pred veľkňaza _______________ .
Zišli sa tu všetci veľkňazi, _____________ a zákonníci.
Veľkňazi

15
Autor:
RINGO

Institut
Pasteur

a falošne svedčili proti _________ takto:

Zborím tento __________ rukami postavený a vybudujem za __________ dni iný, nie rukami
_____________ . Zastal sa veľkňaz a spýtal sa Ježiša: Si Ty ____________, Syn toho Požehnaného?
Ježiš odpovedal: ___________, a uvidíte _____________človeka sedieť na pravici ___________
a prichádzať na nebeských ________________ .

ženské
meno
(26. 7.)

nemecké
mužské
meno
Rainer

Pomôcky:
pali, edel
odborník v
časť celku
kalid
optike
Atrak
čas

stavebný
dielec

víťaz. bod
v džude
senior

Pomôcky:
Etareta
Inari
Reiner

snívaj
(bás.)
drahý
(nem.)

1

ruský zápor
americký
terénny
automobil

Euro. Econ.
Space
predpona
proti

kód
nemčiny
staršia
značka
fotoaparátov
logement
á loyer
normal

Antonov
(skr.)

vokalizovaná
predložka
od

lahodný
nápoj

2

rieka v Iráne

kto (čes.)
sídlo na
Sicílii
všetko
v poriadku
švajčiarska
rieka
polovica
značka lyží
horská
bystrina
amerícium
(zn.)

prebrala sa
k životu

titán (zn.)

lebo,
pretože
(bás.)

V

Pomôcky: Org. Trans.
ipon, jeep Européens
Alia, aryt
sorta
Aara
hrozna

2. Vyfarbi
rybičku MODROU pastelkou a ORANŽOVOU pastelkou všetkých
Ježišových učeníkov.
Už vieš, koľko ich bolo?

49 rímsky

fínske
jazero

i rada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby Ho ________________, ale ne-

našli. Napokon predstúpili ______________

3

prezýv.
a-mer.
vojaka
Imrich

prímes do
betónu
rybie
vajíčko

Kansallinen
Kokoomus
Palác
kultúry

patriaci Eve

povrchová
baňa

praveká
doba

mužské
meno
(5. 12.)

osobný
totem v
Mikronézii

Ježiš Kristus zahladil smrť a
(tajnička)

Asoc. vonk.
reklamy
klobúk
(z maď.)
dvoj- hláska
previnenie

51 rímsky
súčasť
éterických
olejov
staroindické nárečie

OZNAMY

Výsledky súťaží
Ježiš pre každého – prišli dve správne odpovede z Detského kútika, darček posielame
Petrovi Hlavnovi a Adamovi Vaľovi.
Na súťaž z mládežníckej stránky reagovala iba jedna sestra, Gabriella Kopas. 9 z 10
odpovedí mala správne, a preto vyhráva CD
Third day.
Krížovka na str. 15 znela: Chcem Ti
ďakovať, Pane, môj Bože, celým srdcom
a navždy velebiť Tvoje meno. Odpovedí prišlo
niekoľko. Výhru – kalendár s biblickými zamysleniami – posielame Danke Vaľovej.
Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!
redakčná rada

Blahoželáme

Sestra Bohuvěra Holešová zo zboru BratislavaStaré Mesto sa 16.3.2016 dožíva 70 rokov. Milá
sestra, prajeme Vám pri príležitosti Vášho jubilea veľa zdravia, pokoja a Božieho požehnania.
Nech Hospodin rozjasňuje svoju tvár nad Vami,
aby ste v Jeho prítomnosti nachádzali radosť
a nádej aj do ďalších dní života.
Brat biskup Dr. Franz W. Schäfer zo Švajčiarska sa dožil v marci krásnych 95 rokov. Článok
o bratovi biskupovi bude v budúcom čísle.

Zborové akcie

20. 3. 2016 - Bratislava-Staré Mesto - Veľkonočný koncert o 16:30 hod. v modlitebni na Panenskej 10.
20. 3. 2016 - Sereď - Veľkonočný koncert so
skupinou LTD a programom pre deti o 15 hod.
v modlitebni na Dlhej 2336.
Vydáva: Evanjelická cirkev metodistická
Panenská 10, 811 03 Bratislava
Tel./fax: 02/5441 4468 ,
eMail: ustredie@umc.sk
ISSN 1339-2956
www.umc.sk - tu sa nachádza Ohnisko

Dary na Ohnisko
február 2016

Luběna Hroncová, Bratislava
Pavel Procházka, Bratislava
Nemenovaný darca
Sereď (jednotlivci)
Katka Berešová, Poprad
rod. Jenčová, Košice
Bratislava-Staré Mesto 100,Bratislava-Petržalka 15,Spolu: 375,Ďakujeme!

Kalendár ECM

8. – 9. 4. 2016
		
29. 4. 2016
		
10. – 20. 5. 2016
		
3. - 5. 6. 2016
		
6. – 10. 7. 2016
		
7. – 9. 10. 2016
		

Stretnutie staršovstiev,
Demänová (Bodice)
Oblastná konferencia,
Gerlachov
Generálna konferencia,
Portland, Oregon, USA
Výročná konferencia,
Praha
Letný pobyt stanovákov,
Račkova dolina
Spoločné stretnutie sestier,
Vernár (Slovenský raj)

Nová práca

Bratia a sestry,
s radosťou Vám oznamujem, že od
1. marca 2016 máme novú misijnú prácu
v Senci a nového brata v službe PhDr. Patrika
Hippa. Brat Patrik sa stal vyznávajúcim členom ECM v Trnave a spolu s bratmi a sestrami spoločenstva Prístav v Senci sa pripojili
ako Misijná práca ECM vo farnosti Trnava
k nám. Srdečne ich vítame, máme z toho radosť
a tešíme sa na spoločnú prácu pri šírení evanjelia
Pána Ježiša Krista. Modlite sa za prácu v Senci
a za službu brata Patrika, za jeho manželku Zuzanu a ich dve dcéry.
P. Procházka

v elektronickej podobe.
Mesačník Ohnisko vychádza desaťkrát v roku.
Náklady na jedno číslo sú 0,90 Eur + poštovné.
Prispieť môžete na č.ú.: 6611690036/1111;
VS: 9172 alebo poštovou poukážkou.
Ďakujeme.
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Milena BELKOVÁ
Lenka PROCHÁZKOVÁ
Luboš TAGAJ
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