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Slovo kazateľa

Sezóny v živote kresťana

Počas posledného obdobia, najmä počas
obdobia korony, som premýšľal, ako sa náš život zrazu zmenil. Uvedomil som si 3 skutočnosti:
1. život je test,
2. život je ovplyvnený sezónami,
3. v živote prichádzajú následky (odmeny,
resp. odplata).

Život ako test
Adam dostal od Boha zadanie (test):
– mal byť plodný a množiť sa (Gn 1, 28);
– mal sa starať o záhradu (Gn 2, 15);
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Nesnaž sa žať, keď máš sadiť. Každý farmár musí tomu porozumieť a každý dobrý hospodár tiež:
– Musíš sadiť, keď máš sadiť. Žať sa bude,
až keď príde na to čas.
– Alebo napr. bábätko. Zbytočne by si ho
učil počítať; jednoducho sa zmier s tým, že ešte nie je na to čas; že ten správny čas ešte len
príde.
– Načo je zima? Aby si sa pripravil a oddýchol si.
Pokiaľ toto nepochopím, tak sa budem stále
iba sťažovať.

– mohol jesť všetko ovocie okrem jedného (!)
(Gn 2, 16 – 17);

Životné následky

– Boh chcel, aby Adam pomenoval všetky zvieratá (Gen 2, 19). V tom sa mala prejaviť jeho
kreativita. Adam sa nemal Boha pýtať, ako má
zvieratá pomenovať, ale sám mal rozhodnúť,
ako sa budú volať. Boh chcel vidieť, ako ich
pomenuje. Niekedy sa nemusíš pýtať, ale sám
máš rozhodnúť.

V živote prichádza odmena, resp. odplata.
Náš Pán Ježiš Kristus hovorí: „Ja som prišiel,
aby mali život, a to v hojnej miere.“ (Jn 10, 10)
a „Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám
a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život
a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.“ (Jn 10, 27 – 28)
Je odplata teraz a odplata potom.

Pre Adama to nebol iba pobyt v rajskej záhrade, ale aj test. No Boh tam prichádzal
vo večernom vánku, určite ho potešoval,
povzbudzoval; jednoducho spolu prežívali dobrý čas.

Vplyv sezón
Keď Noach vyšiel z korábu, Boh mu hovorí: „Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad
ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú.“ (Gn 8, 22) – To sú sezóny.
V knihe Kazateľa (3, 1 – 11) čítame, že
všetko má určenú chvíľu, všetko má ten svoj
vhodný čas.
Nebojujme proti sezónam! Lebo prehráme.
Nasledujme sezónu.

Sú dva názory: život teraz a život potom.
Niektorí hovoria, že tu na tomto porušenom,
hriešnom svete sa musíš zapierať – a potom
v nebi príde odmena. Niektorí hovoria, že už
teraz. – Kto má pravdu? Aj prvý, aj druhý? Čo
taký Abrahám? Bol požehnaný za svojho života, ale všetky zasľúbenia nevidel. A čo taký Ján
Krstiteľ? Za svojho života veľa toho materiálneho požehnania asi nevidel, a pritom ho náš
Pán nazýva najväčším: že väčšieho nad Jána
Krstiteľa niet.
Tvoja odplata bude na základe toho, čo sadíš (1Kor 3, 8): „... každý dostane odmenu podľa vlastnej práce.“ A to sadenie je teraz! Sezóna
na sadenie je teraz. To správne obdobie je teraz.
„... svätý nech sa ďalej posväcuje.“ (Zj 22, 11)
Priblížil sa čas milosti! To je teraz!
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Budeš mať odmenu, odplatu z toho, čo robíš teraz. Čo môžeš robiť teraz a aká je za to
odplata?
Odmenou za to, že si uveril, je večný život.

Na záver zopakujem to
najdôležitejšie:
1. Život je test. Záleží na tom, ako uspeješ
v naplňovaní príkazu, ktorý si dostal. Tak ako
Adam. Bol to test.
2. Život je ovplyvnený sezónami (obdobiami príprav, prác a žatvy).
3. V živote prichádzajú následky (odmeny, resp. odplata). Spasený budeš, ale Pán sa

slovo biskupa
ťa spýta, koľko učeníkov si pre Neho získal,
pripravil. Naším prvoradým poverením nie je
uzdravovať, kriesiť, činiť divy, zázraky ani vyháňať démonov, ale ZÍSKAVAŤ UČENÍKOV!
Ježišov posledný a najväčší príkaz sú Jeho posledné slová zaznamenané v Matúšovom
evanjeliu (28, 19): „Choďte teda a získavajte
mi učeníkov vo všetkých národoch...“, teda zovšadiaľ!
Napĺňaš to VEĽKÉ Božie poverenie a zapaľuješ druhých pre Božie dielo; získavaš Ježišovi učeníkov? Alebo si sa dal oklamať a robíš
len „menšie“ úlohy, hoci si ťa Pán povolal, ale
ty si sa zasekol v tom, že si síce obrátený, ale
nezískavaš Pánovi učeníkov?
Patrik Hipp

„Všetko“ vo stvorení
Čas stvorenia – to je to, čo chcú cirkvi
špeciálne sláviť počas septembra. Kedysi sa
každý rok vždy v septembri konali dožinkové slávnosti. Dnes máme v mnohých zboroch
ECM len niekoľko farmárov, ktorých hlavným zamestnaním je poľnohospodárstvo.
Tento rok obzvlášť museli pretrpieť výkyvy
počasia a jeho následky: krupobitie, búrky,
záplavy a povodne, ale aj obrovské horúčavy,
sucho, požiare a iné. My ostatní sme ich dôsledky pocítili nanajvýš vo svojich domovoch
a záhradách, nie však v príjmoch.
Toto leto som čítal a meditoval nad biblickým textom, ktorý ma prekvapil. Je to Kristov
hymnus. Ako obvykle, oslavuje vzkriesenie
Ježiša Krista. Hovorí o zmierení skrze Jeho
krv na kríži. Často o tom počúvam v kázňach.
Väčšinou však skôr zameraných na jednotlivca. V tomto chválospeve je ale horizont oveľa
širší. Kristus je súčasne ospevovaný ako hlava tela, Cirkvi. Nielen nášho miestneho zboru. Nielen celosvetovej ECM. Ale Cirkvi ako
celku, ako ju vyznávame v kréde, ako „jednej,
svätej, všeobecnej a apoštolskej Cirkvi“. Pretože Kristus chce vytvoriť nové spoločenstvo,

aj keď my kresťania prejavujeme snahu zachovať jednotu.
Ale to všetko je v druhej slohe hymnu
tohto biblického textu. Prvá sloha bola pre
mňa ešte oveľa prekvapivejšia. Pretože v nej
ide o Krista a stvorenie. Spieva sa v nej o tom,
aký veľký význam má Kristus pre celé stvorenie. Je to chválospev Toho, ktorý nielen bol
pred všetkým stvorením – odborným výrazom
„pre-existuje“ –, ale prostredníctvom koho
a pre koho bolo všetko stvorené! Prečítajte si
sami, ako často sa v tomto hymne vyskytuje
slovo „všetko“. Všetko!
Vo východných ortodoxných cirkvách sa
jednota stvorenia a vykúpenia prostredníctvom Krista chváli a slávi presvedčivejšie než
u nás. Je viditeľná v kupolových mozaikách
„Pantokrata“ (vládcu všetkého). Čítajte a meditujte o Liste Kolosanom 1, 15 – 20 v čase
stvorenia v septembri! A žasnite nad Kristom
ako prostredníkom všetkého stvorenia a vykúpenia!
biskup Patrick Streiff
(prel. Mariana Kušiaková)

téma

Smiech zlepšuje zdravie

Úsmev je vzácnosť, ktorá sa dá získať výmenou za snahu. Trápenia si s obľubou sadajú na ľudstvo, našepkávajú výhovorky, prečo
smútiť a netešiť sa. Iba ten, kto odvráti sluch,
dokáže zmierniť aj odveké nepriateľstvo medzi
bolesťou a radosťou.
Nie je iba jeden druh smiechu. Vie byť aj
falošný. Ten sa ukazuje, keď človek skrýva bôľ
a nerád by bol viditeľný v stave najväčšej zraniteľnosti.
Smiech môže byť aj polovičatý: dochádza
k nemu, keď sa človek bojí uveriť v radosť. Je
to niečo také, akoby úsmevom šetril na horšie
časy, akoby ešte nebol vhodný okamih úplne sa
mu poddať.
Existuje aj smiech cez slzy, taký krásny aj
ťažký súčasne. Je známkou vnútornej sily, lebo
ten, kto plače, dokáže si nájsť dôvod, aby vnímal aj pozitívum.
A najdominantnejší a aj najviac chcený
a potrebný je smiech úprimný. Ten sa rodí
v srdci, a keďže je ho tak veľa, že sa tam nezmestí, putuje na tvár a zmení aj nezmeniteľné.
Verím, že smiech je výtvor, ktorý pochádza od Boha, a vo svojej múdrosti ho neurčil
len tak. Dal mu význam a prisúdil vlastnosti,
vďaka ktorým nie je možné bez neho plnohodnotne žiť.
SEDEM DÔVODOV,
pre ktoré Boh stvoril smiech:
1. Kto sa smeje, bude mať menšiu obavu
o zdravie.
Áno, Boh to zariadil tak neopísateľne prezieravo, že smiať sa znamená aj posilňovať si
imunitný systém. Smiech je niečo ako vitamín,
ktorý telu napovedá, že nemá byť prečo choré,
pretože duša sa cíti viac ako spokojne.
Povznesená nálada má priaznivý účinok
na rast tých buniek, ktorých účelom je posielať
preč akúkoľvek infekciu. Keď to prenesieme na
duchovnú sféru, princíp je rovnaký. Úsmevom
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sa ničí nadbytočná starosť, odkladá smútok
a verí sa, že koniec všetko napraví.
2. Smiech si získa priateľov.
Myslím si, že nie je nič udivujúce na tom,
ak poviem, že zamračený výraz tváre či neustále napätie v očiach nevzbudí vľúdny dojem.
Pevné puto sa rodí najskôr zo sympatie, ktorá
keď prekročí prah, možno rátať aj s tým, že pri
plači človek už nebude sám.
3. Na smiech sa jednoducho zabudnúť
nedá.
Spomienka, ktorá je nerozlučne spätá s niečím veselším, bude ľahšie uložená do pamäte.
Navyše posilní jej funkciu: niekdajšia situácia
sa pripomenie v čase búrky.
4. Kto sa usmieva, je pravdepodobné, že
si predĺži počet rokov na zemi.
Potvrdil to i nejeden výskum: optimizmus
teda poráža aj smrť.
5. Kto sa smeje, tomu sa lepšie dýcha.
Pri smiechu sa pľúca uvoľňujú a dochádza
k vylučovaniu čohokoľvek nadbytočného, čo
by mohlo mať za následok sťažené dýchanie.
6. Radostný postoj napomáha chudnutie.
Neviem si predstaviť užitočnejšiu a krajšiu diétu. Vďaka smiechu sa zvyšuje srdcová
frekvencia a zrýchľuje sa látková výmena. Vyskúšať sa to dá i tak, že začneme praktizovať
smiech aspoň 20 minút deň čo deň.
7. Ak je už zmienka o srdci, potom ani
ono neostáva imúnne voči smiechu.
Naopak, uvítava ho, pretože ním sa znižuje
krvný tlak, a má dokonca účinok porovnateľný
s cvičením v telocvični.
Pravdaže, dôvodov, pre ktoré by sme sa
mali viac smiať, je neúrekom. Nebol by na ne
dostačujúci ani dlhočizný text. Jedno je ale isté:
že smiech je to, čo chce dať Boh. Jeho prítomnosť je plná úsmevu, takého naozajstného. Neostáva nič iné, ako žasnúť nad tým, aký zmysel
je všade tam, kde je Boh.
Michaela Mihoková
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zamyslenie k Téme

Boží úsmev

Viete, že známy emotikon smajlík 😊 sa
„narodil“ v r. 1963? Neskôr inšpiroval ľudí, aby
navrhli 1. október za Svetový deň úsmevu. Páči
sa mi, ako Michaela v téme opisuje cestu úsmevu zo srdca na tvár. Aj to, že verí úsmevu ako
Božiemu výtvoru. A viete, že Boh sa rád usmieva? – Hoci väčšinu obrázkov o Bohu máme
v smútočnej podobe (a to určite ovplyvnilo naše
chápanie Boha)... Avšak Boží úsmev sa objavuje napr. v známom áronovskom požehnaní ako
,rozjasnená tvár‘ (Nm 6, 25).
Len raz som zažil jednu výnimočnú udalosť, keď sa Boh na mňa usmial cez tvár malého
dieťaťa (videl som veľa detí a ja mám 3). Toto bol však „neskutočný“ okamih duchovného
porozumenia, emocionálneho stavu i telesnej
reakcie; čo ma viedlo k okamžitému uctievaniu Pána v slzách a smiechu naraz (myslite si
o mne, čo chcete 😊). Odvtedy verím v Boží
úsmev. V radosť Pánovu, ktorá je našou silou
(Neh 8, 10).
Radosť ako ,ovocie Ducha‘ je menované
hneď za láskou (Ga 5, 22). Martin Luther dokonca hovorí, že ovocie Ducha je len jedno –
láska. A tie ostatné sú len jej prejavy. Tak lutherovsky vzaté, radosť je prvým prejavom lásky.
Wesley biblickú radosť pokladal za hybnú silu
vedúcu kresťana k ochote posväcovať sa.
Možno len jedného prejavu, v ktorom je radosť obsiahnutá, sa potrebujeme chrániť. Škodoradosti, teda výsmechu. – Čo poviete?
L. Tagaj

Prečo je dôležité
usmievať sa?

Úsmev a dobrá nálada dokážu zlomiť trpký prístup v priebehu niekoľkých sekúnd. Na
vlastnej koži to zažila aj spisovateľka Barbara
Johnson. Jedno ráno bola veľmi vystresovaná.
Zaspala a ponáhľala sa do práce. V preplnenom autobuse musela stáť a jej nálada rapídne
klesala. Keď tu zrazu počula veselý hlas, ktorý
prichádzal z prednej časti autobusu: „Krásny
deň, že?“ – Pre množstvo ľudí nevidela muža, ktorý rozprával, ale počúvala jeho komentár. – Keď popisoval peknú scenériu: kostol...
cintorín... požiarnu zbrojnicu, jeho vďačný
postoj priniesol svetlo a dobrú náladu všetkým
okolo. Keď Barbara vystúpila z autobusu, kútikom oka zazrela hovorcu – priemerne vyzerajúceho muža s tmavými okuliarmi, bielou
palicou a úsmevom na tvári!
Aj jednoduchý úsmev môže zmeniť postoj človeka. Bratovi alebo sestre v zbore
zlepší náladu. Keď príde do nášho zboru nový človek, môže to u neho vyvolať dojem, že
kostol je chladné miesto. Úsmev a láskavé
slovo dokážu zlomiť bariéru nedôvery a proces spoznávania sa stane pre nás aj pre hosťa
oveľa príjemnejší a prirodzenejší. A tak buďme veselí! Nech našu radosť vidno aj z našej
tváre. Veď Boh nám prostredníctvom proroka
Nehemiáša hovorí: „Nebuďte smutní, lebo
radosť Hospodina je vaším útočiskom.“
(Neh 8, 10) – Vezmime si tieto slová k srdcu
a náš kostol už viac nebude chladným miestom, ale stane sa miestom lásky a radosti, kde
sa aj návštevník bude cítiť vrúcne prijatý. Úsmevom vyjadríme radosť z evanjelia, ktoré
sme prijali.
Modlíme sa: Drahý Bože, nech naša tvár
nie je škaredá a neláskavá, ale nech z nej vyžaruje úsmev, láskavosť, dobrota a radosť. Pane, nech Tvoja svätosť preniká do nášho srdca
a mení svet okolo nás. V mene Ježiš. Amen.
Daniel Zajac, Michalovce

životný príbeh

Budhista a neznáma dievčina

David sa narodil v roku 1936 a ako miesto
prvého nádychu a pôsobenia mu bola daná Južná Kórea. Oddane sa hlásil k budhistickej viere
a robil všetko tak, ako kázalo náboženstvo, ktoré si
zvolil. Po druhé, v duši mu driemali priam nevystihnuteľné ambície, ktorých hlavnou živiteľkou
bola všadeprítomná chudoba. David poznal biedu
tak dobre, ako pozná matka svoje milované dieťa.
Boj o živobytie takpovediac vyvrcholil, keď
mal 19 rokov; vtedy totiž poctivo dodržiaval disciplínu v niekoľkých zamestnaniach a musel sa
veru obracať, aby sa dokázal ako-tak uživiť. Iste
by v naháňaní sa za prostriedkami pokračoval, ak
by do plánu nezasiahla choroba. V jedno popoludnie začal zvracať krv a následná diagnóza ho
odsúdila na smrť. Ochorel na tuberkulózu a ako
to už vtedy bývalo, vyhliadky neboli dobré. Podľa úsudku lekárov mohol rátať nanajvýš so štyrmi
mesiacmi a potom ho čakal koniec všetkého.
David sa na základe odporúčaní a poslušnosti
voči vlastnému telu, ktoré slablo a slablo, utiahol
do postele a nebol schopný opúšťať lôžko. Pravdaže, ani trochu netúžil zomrieť, a tak urobil to,
čo mu pripadalo najsprávnejšie. Volal k Budhovi
a žiadal ho o zázrak v podobe uzdravenia. Zúfalo
prosil, takmer kričal, ale odpoveď neprichádzala
ani jedna jediná. Neostalo mu nič iné, ako zavrhnúť ideológiu, ktorú doposiaľ uznával, a v modlitbe hľadať nepoznaného Boha.
Ani to sa však neskončilo okamžitým a viditeľným výsledkom, a tak mu na pleciach ležalo
veľké sklamanie. Možno by celkom zavrhol akýkoľvek pokus o spojenie s nadprirodzenom, keby
sa predsa len neudiala zvláštnosť. O niekoľko
dní neskôr ho navštívila cudzia dievčina. Podišla
k nemu a z ničoho nič mu rozprávala o kresťanstve; o Ježišovi, ktorý bol ukrižovaný pre hriechy
celého ľudstva a na tretí deň po smrti napokon
vstal z mŕtvych a priniesol konečné spasenie a víťazstvo veriacim.
David počúval raz so záujmom, potom s nechuťou. „Všetky tie biblické príbehy sa mi zdali
ako nezmysel. Keď napokon opustila môj byt, os-
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tala vo mne iba jedna emócia. Nesmierne sa mi
uľavilo,“ povedal, keď si zaspomínal na rozhodujúce okamihy. Myslel si, že rozhovor bol ojedinelý a viac sa nemusí témou Boha zaoberať, avšak
nedá sa uprieť, že dievčine nechýbala ani odvaha,
ani vytrvalosť.
Vrátila sa zas a znovu, opakovane vravievala
o viere, nič ju neodradilo. A raz, keď dal David
dostatočne najavo znechutenie, kľakla si k jeho
posteli a nahlas sa za neho modlila. Po lícach jej
stekali obrovitánske slzy, v jej slovách sa jasne odrážala úprimnosť. David bol natoľko zasiahnutý
jej súcitom a skutočnosťou, že nariekala pre muža,
ktorý sa k nej nesprával milo, až sa poddal akémusi vnútornému volaniu a rozhodol sa pre kresťanstvo.
Dievčina mu darovala Bibliu, ponúkla mu zopár rád, ako ju čítať, a naveky sa tak zapísala do
jeho spomienok. Nikdy sa nedozvedel jej meno,
netušil ani zrnko o tom, ako žila, či o rodine, v ktorej bola vychovaná, avšak držal si v mysli detaily
z ich spoločne strávených hodín.
Nuž a áno, aj choroba odišla, vytúžené uzdravenie sa dostavilo a on sa naplno ponoril do
života. Vzdelával sa, spoznával tajomstvá Knihy
kníh a v 50. rokoch si konečne naplnil sen, ktorý
mu vložil do srdca sám Stvoriteľ – založil cirkev
v Južnej Kórei. A hoci sa spočiatku zdala takmer
nepatrná, počet jej členov sa v nadchádzajúcich
rokoch vyšplhal tak vysoko, až je zaradená medzi
jednu z najväčších na svete.
Spôsob, akým pracoval; akým sa prihováral nasledovníkom kresťanskej viery; akým kráčal každý deň, odrážal hlboké presvedčenie, že
Ten, pre koho sa namáha, je ozajstný a počuje
a aj vypočuje modlitby. Och, koľko len svedectiev
mal on sám o rozhovoroch s Bohom, ako veľa sa
naučil a koľko odovzdal iným, to sa ani vypísať
nedá!
Jeho smrť je síce smutná, ale súčasne dodáva nádej. David Yonggi Cho je teraz zaiste v nebi
a žne, čo zasial.
Michaela Mihoková

Pastor Dr. David Yonggi Cho zomrel 14. 9. 2021 vo veku 85 rokov. Hlásal evanjelium nádeje, keď ľud po
kórejskej vojne prepadol zúfalstvu. Podieľal sa na raste kórejskej cirkvi, najmä na rozvoji najväčšieho zboru
na svete Yoido Full Gospel Church v Soule. Je autorom mnohých kníh najmä o modlitbe.
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Opustil nás Eddie Fox
Dr. Eddie Fox, metodistický kazateľ
a evanjelista, dlhoročný riaditeľ Svetovej metodistickej evanjelizácie, odišiel do večnosti
28. júla 2021 vo veku 83 rokov.
Dr. Fox, ordinovaný starší, sa stal riaditeľom Svetovej metodistickej evanjelizácie
v roku 1989. V tejto funkcii zotrval až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2014. Jeho
poslaním bolo odovzdávať evanjelium celému
svetu. Svojou odhodlanosťou a zapálením bol
vzorom pre mnohých.
Eddie vyrastal v metodistickej rodine na
východe štátu Tennessee. Mal hlboké metodistické korene. Hovorieval: „Naša rodina
bola metodistická, keď ešte žil John Wesley.“
Svoj život odovzdal Ježišovi vo veku 9 rokov
a v 17 rokoch už mal povolenie kázať. Vyštudoval teológiu na Emory University. V 80.
rokoch sa stal členom fakulty Školy evanjeli-

odišiel na večnosť

zácie Billyho Grahama, kde zotrval 15 rokov.
Jeho služba riaditeľa Svetovej metodistickej evanjelizácie sa začala v čase politických
zmien vo východnej Európe. V tom čase sa
otvorilo množstvo nových možností a cirkvi
wesleyovskej tradície v tomto regióne mohli
opäť začať pracovať naplno. Eddie rozpoznal,
že tieto cirkvi potrebujú pomoc, ktorú ponúkol. Tak sa Svetová metodistická evanjelizácia
stala nástrojom pomoci zakladania zborov vo
východnej Európe a tiež Baltického metodistického seminára v Estónsku.
Medzi pozostalými sú jeho manželka
Mary Nell, tri dospelé deti a šesť vnúčat. Ďakovná bohoslužba za jeho život sa konala 14.
augusta 2021 v Hermitage, Tennessee.
Lenka Procházková
Preložené, skrátené a prispôsobené z https://www.
umnews.org/en/news/rev-eddie-fox-evangelism-leaderdies-at-83

Spomienky na brata Eddieho Foxa
Moja spomienka je
z celosvetovej mládežníckej konferencie
(ICYC) z roku 2002
v Severnom Írsku, odkiaľ je aj fotografia s Eddiem Foxom. Túto
fotku mám obzvlášť rada. Brat Eddie ma požiadal, aby som viedla biblické vyučovanie
o kríži. Jeho srdečnosť, úprimná podpora a neustále povzbudzovanie nastupujúcej generácie
boli určujúce pre moju službu aj dlho po tomto
stretnutí.
Gabriella Kopas

Eddieho si pamätám ako človeka, ktorý mal
srdce pre Slovensko a vždy úsmev na tvári.
Vyžarovala z neho láska k blížnemu. Môj otec
(Pavel Procházka) ho mal veľmi rád.
Kamila Kukučková

Eddie Fox zasiahol do môjho života najmä
tým, že som mohol študovať teológiu v Anglicku na Cliff College. Bol to požehnaný rok
môjho života. Eddie bol vzácny Boží služobník, ktorý povzbudzoval a otváral dvere mnohým. Spomínam na stretnutia s ním a nadšenie, ktorým ich vždy obohatil.
Róbert Zachar

Brata Eddieho si najviac pamätám z Protivanova (ČR), kde v roku 2003 organizoval evanjelizačný seminár. Boli tam aj jeho (čerstvo)
preložené knihy Úžasná milosť – nový život
v Kristovi. Pred ich distribúciou bola horlivá
modlitba, v ktorej bolo cítiť Božiu moc. Všetci, čo stáli nablízku, mali na knihy položiť ruky. Brat Eddie kázal aj v Trnave a v Bratislave
na Festivale viery ECM. Zdôrazňoval, že sme
vyslancami Krista, ktorý s nami počíta.
Milena Belková

pre mládež
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CampFest náš
každoročný

STOLIČKA pred radnicou

Leto a festival CampFest sú pre mnohých
úzko spojené. Bez CampFestu by si leto tisíce
ľudí nevedelo ani predstaviť. Organizátori už
desaťročia túžia po prebudení generácií a popritom spolupracujú s rôznymi kresťanmi z iných
denominačných prostredí. Ako sami uvádzajú,
v podstatnom chcú mať jednotu, v nepodstatnom dávať slobodu, ale vo všetkom mať lásku.
Tento rok bol CampFest rozdelený na dva
víkendy, keďže pandemické opatrenia obmedzovali počty účastníkov. Zúčastnil som sa
v augustovom termíne. Mal som v pláne opäť
zbierať podklady pre náš Ohník, ako to už robievam po niekoľko rokov. Avšak pre veľmi
náročné udalosti v rodine som nakoniec išiel
aspoň na jeden deň len odpočívať a načerpávať.
Aj keď sa to v areáli CampFestu pomenilo,
koncept bol stále obdobný. Koncerty, prednášky a sprievodné aktivity, človek sa jednoducho
nenudí. Osobne som sa zúčastnil na niekoľkých koncertoch, počas ktorých zazneli mnohé
povzbudenia vo viere. Svedectvá o uzdravení
tela, ale aj ducha, rozbitých vzťahov. Veľkým
požehnaním bolo pre mňa vystúpenie skupiny
Lamačské chvály. Taktiež som mohol načerpávať zo stretnutí s priateľmi.
Aj napriek náročným okolnostiam som prežil veľmi požehnaný čas v Božej prítomnosti
v spoločnosti bratov, sestier, priateľov, kde naozaj bolo cítiť „vo všetkom lásku“, ktorá dokáže spájať pre ľudí aj nespojiteľné. Teším sa na
budúci ročník, dúfam, že už v lepšej rodinnej,
ale aj pandemickej situácii – aby sme si znovu
mohli užiť ďalšie požehnanie v plnej sile, ktorú
CampFest každoročne prináša.
Pablo

Všetko sa to začalo túžbou ísť znovu zvestovať evanjelium a pokračovalo prípravou a modlitbami. Týždeň pred akciou sme sa každý večer
doma modlili a niektorí aj postili. Ďakovali sme
za milosť, že môžeme slobodne vyznávať Ježiša ako Pána. Činili sme pokánie, aby náš hriech
nestál v ceste požehnaniu. Prosili sme, aby mal
Boh z tejto služby radosť a aby nič nezatienilo
zmŕtvychvstalého Ježiša Krista.
V sobotu 28. 8. 2021 od 18.00 do 20.00 hod.
zneli pred radnicou v Trnave piesne a svedectvá.
Ľudia sa zastavovali, nahrávali si piesne na mobil, iní si sadli a počúvali. Mládež zahrala novú
scénku – pantomímu s názvom Stolička. Bol na
nej veľký nápis Nedotýkať sa! Dievča, ktoré išlo
okolo, nápis zhodilo a sadlo si. Keď chcelo po
chvíli odísť, nemohlo, lebo sa prilepilo. Okoloidúci jej chcú pomôcť, ale všetci sa postupne k stoličke prilepia. Zachráni ich až modlitba
dievčaťa, ktoré tadiaľ prechádza s Bibliou. Na záver zaznieva výzva obrátiť sa k Ježišovi Kristovi,
lebo On jediný dokáže oslobodiť z moci hriechu.
Po skončení boli rozhovory s mnohými ľuďmi. Traja mali záujem o Bibliu a veľmi sa potešili, keď ju dostali. Zoznámili sme sa s novými
ľuďmi, s niektorými sme sa modlili. Dve ženy
prišli v nedeľu do zboru. Radosť, ktorá nás naplnila, neprestávala ani po niekoľkých dňoch.
V septembri sme chceli mať znovu evanjelizáciu, no na úrade už nenašli voľný termín. A tak
sa naďalej modlíme, aby bolo naše srdce súcitné
a schopné pochopiť, že nič nie je dôležitejšie ako
záchrana duší.
T. M.
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Prekvapenie pre rodičov

Adelkina rodina je hlboko presvedčená, že
Boh existuje a že je dobrý. To je aj dôvod, prečo
pravidelne navštevujú cirkev a sú jej aktívnymi
členmi. Šťastní rodičia Natália a Patrik si vypestovali naozaj užitočný zvyk – deň čo deň si
hľadajú cestu k Stvoriteľovi prostredníctvom
modlitby. Vôbec nie je nezvyčajné, že keď sa
modlia, pokľaknú pred posteľ, čím preukážu
pokoru a odovzdanie sa Najvyššiemu.
V jedno ráno Patrik v súkromí na kolenách
vyjadroval svoju vieru. Dva a pol ročná dcérka
Adelka sa ponevierala kade-tade, a keď uvidela otca, pristúpila k nemu. Patrik si okamžite
uvedomil jej prítomnosť a s úsmevom na perách sa k nej obrátil. „Ahoj, tak tu si,“ jemne
sa jej prihovoril. Bol pripravený postaviť sa a

rodiNA

venovať jej celú svoju pozornosť. „Domodlím
sa potom,“ povedal aj nahlas, aby dal najavo, že
ho nevyrušuje a môže pri ňom zostať.
Adelka však odmietla a urobila gesto vyplývajúce z čistej úprimnosti. Aj ona pokľakla
a zatvorila oči. „Ešte sa modliť, oci, ešte,“ vysvetlila svoje počínanie. Patrik poslúchol a obaja spoločne pokračovali v rozhovore s Bohom.
Asi tri razy za sebou skúsil chvíľu ukončiť a
vyslovil amen, ale ona ho zakaždým vrátila na
pôvodné miesto a trvala na tom, že činnosť neprestane. Až neskôr sa rozhodla akceptovať, že
sa sústredí na niečo iné. Patrik sa, prirodzene,
o zážitok podelil aj s manželkou a obidvaja sa
tešili. Skutočnosť, že i Adelka si uvedomuje dôležitosť modlitby, je v ich ponímaní dar, ktorého hodnotu nie je možné nijako vyčísliť.
Mišel

Povedali naše deti 
Cez jesenné prázdniny (pred niekoľkými
rokmi to bolo akurát cez Pamiatku reformácie)
sa konal s deťmi zo Serede výlet. Pýtala som
sa detí: „Viete, aký je dnes deň? DEŇ R...“
Skúšali hádať:
– deň rýb,
– deň rodičov,
– deň rodičovskej rady.

Ďalšou pomôckou bolo ďalšie písmeno:
DEŇ RE...
Odpovedali:
– deň republiky,
– deň remesiel,
– deň rešpektu,
– deň rebarborového koláča.

Perličky alebo ako moji žiaci odpovedajú

Názov „Perličky“ prezrádza skutočnosť, že aj
deti majú svoju hodnotu a sú výnimočné. To, čo deti
vyjadrujú, je vzácne a hodnotné. Ich úprimnosť je
v konečnom dôsledku to, čo najviac potešuje. Výroky detí počas vyučovania evanjelického a. v. náboženstva zapísal Ivan Lukáč, zborový kaplán ECAV
Bratislava-Dúbravka. Dielko je ako malý stolový
kalendár. Má 52 strán, na každý týždeň v roku 1
perlička s ilustráciou rozosmeje aj poteší.
Cena: 5,20 € + poštovné
Objednávky na: www.tranoscius.sk, mailom
na: odbyt@tranoscius.sk, telefonicky: 044/5526343.
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jubileum pavla procházku

Som v Jeho ruke
Rozhovor

Brat prof. Pavel
Procházka sa 6. 9.
2021 dožil krásneho
životného jubilea, 70
rokov. Pri tejto príležitosti sme mu položili niekoľko otázok.
1. Keďže sa aj v Biblii s uznaním hovorí
o sedemdesiatročných, opýtame sa ťa: Aké je
to, byť sedemdesiatnikom?
Známy je výrok: „Počet našich rokov býva
sedemdesiat, pri väčšej sile aj osemdesiat; ich
pýchou je len lopota a strasť, rýchlo sa pominú
a my odlietame.“ (Ž 90, 10) – To odpozoroval
Boží muž Mojžiš a vložil svoju skúsenosť do
modlitby. Ja som zatiaľ pri sile a sedemdesiatku som prekročil bez vážnych zdravotných
obmedzení. Neviem, koľko rokov mi Pán nad
životom dopraje. Hospodin je ochotný zapodievať sa s nami dosť dlho. Povedal: „Môj duch
nezostane večne v človekovi, lebo je telo; jeho
vek bude stodvadsať rokov.“ (Gn 6, 3) – Z týchto slov a zo svojho terajšieho veku si beriem
poučenie, že život nemám vo svojej moci. Byť
sedemdesiatnikom nie je žiadna moja zásluha,
je to Boží dar. A som rád, že ten dar života mi
naplnil Hospodin svojím Duchom. Odpustil mi
hriechy, som v Jeho ruke a smiem každé ráno
vstávať s vedomím, že smiem žiť pre Krista.
A to ma naplňuje.
2. Dosiahol si v živote viacero úspechov,
prezradil by si nám návod?
No, tak to je výzva. Neviem, ako začať,
pretože každý úspech zvyčajne znamená i niečo iného, napríklad neuskutočnenie inej užitočnej veci. Ktosi pekne povedal, že fráza „nemám
na to čas“ vlastne znamená „nedávam tomu
prednosť“. Tak aj môj život bol o prioritách.
Vždy som cítil, že na svoje ciele nemám dosť
síl. Obyčajne som sa pohyboval na hrane možného a nemožného. Tak som vnímal rozličné
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projekty a ciele. A cítil som a stále cítim Božiu podporu v tom, že ma podržal a uchránil
od výraznejších pádov. Okrem toho som pred
päťdesiatimi rokmi spoznal úžasné dievča,
ktoré sa mi stalo životnou podporovateľkou.
Odkedy sa stala Vlasti mojou manželkou, je
najtrpezlivejšou a najláskavejšou osobou, ktorú
poznám. Jej podpora je za všetkým, čo možno
niekto vidí ako môj úspech. Okrem toho som
hľadal inšpiráciu a motiváciu u iných ľudí, kazateľov, akademikov, ale aj u ľudí, ktorí vedeli
žiť, využívajúc čas čestne a zbožne. Nikdy mi
neimponovali leňosi, ktorí boli bohatí, ale nepracovali.
3. Si známy aj ako Boží služobník – kazateľ. Čo ťa viedlo k tomuto nie vždy populárnemu povolaniu?
Pán Boh si ma viedol zvláštnym spôsobom.
Po strednej škole som chcel študovať najskôr
telesnú výchovu. To nechcel môj otec, lebo si
myslel, že sa stanem trénerom a v nedeľu ráno
namiesto bohoslužieb budem sedieť na lavičke
pri športovom zápase. Počas strednej som tiež
chodil na lekársku fakultu na prednášky z genetiky so zámerom študovať medicínu a možno
objaviť liek proti rakovine, na ktorú tak predčasne zomrela moja mamka. Ani to sa nerealizovalo, lebo učiteľ chémie ma nadchol pre svoj
predmet. Dal som si prihlášku na Vysokú školu
chemicko-technologickú do Prahy. Tam som
ale skoro zistil, že prežiť svoj čas ako chemický
inžinier v smradľavej chemičke ma nepriťahuje, a po prvom semestri som sa spontánne rozhodol túto školu opustiť. Otec vtedy povedal:
„Dobre, ale do troch dní nech máš prácu!“ Tak
som veľmi rýchlo nastúpil do Leteckých opravovní v Prahe-Kbeloch a tu som pracoval v laboratóriách v rokoch 1969 – 1971. Práca ma
nesmierne bavila! A zarobil som si, začal som
byť finančne nezávislý. Bol som znovuzrodený,
svoj život som odovzdal Pánu Ježišovi. Vôbec
som však nepomýšľal na štúdium teológie. Ale
Boh pripravil niečo iné, podobne ako hovorí
List Efezanom: „Veď sme jeho dielo, stvorení v
Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil.“ (2, 10)
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vil?

4. A ako si zistil, čo Boh pre teba pripra-

Na laickom kurze v Třeboni v roku 1971
som počul Božie zavolanie do služby. Poslúchol
som Boha a na jeseň toho roku som začal študovať na vtedajšej Komenského evanjelickej bohosloveckej fakulte v Prahe. Počas štúdia som
časť voľného času venoval rôznym aktivitám
v cirkvi. Rád som chodil do ústredia v Prahe na
Ječnej, rozmnožoval som tam cirkevný Oběžník a pomáhal sestre Vaňkovej. Tiež som viedol mládež v domácom zbore Horní Počernice.
V polovici štvrtého ročníka potrebovala naša
cirkev pracovníka do Českých Budějovíc, prihlásil som sa a doštudoval bohosloveckú fakultu v osobitnom režime. Štúdium som úspešne
zakončil druhou odbornou skúškou v riadnom
termíne. Bolo to možné najmä preto, že mi veľmi pomáhala moja milá a pracovitá Vlasta. Asi
to pre ňu nebolo jednoduché, zostávala pravidelne každý štvrtok doma sama. Ale aj ona bola
odovzdaná službe Pánovi a realizovala svoju
službu okrem iného aj podporou štartu mojej
kazateľskej služby. Vedela dobre hospodáriť.
Hoci som mal plat oproti predchádzajúcemu zamestnaniu o 70 % nižší, nikdy sme nehladovali
a zostávalo dosť aj pre početné návštevy a pre
deti, ktoré nám potom boli od Pána Boha darované. Rodinné zázemie je pre duchovenského
pracovníka dôležité. Keď príde domov zo zložitých rozhovorov, s ťarchou nesenou s inými
bratmi a sestrami, niekedy s nepochopením
a prejavmi nelásky, vtedy pokojný čas doma
s manželkou a deťmi pôsobí proti stresu ako
pokojný prístav s potrebnou logistikou.
5. Čo považuješ za najťažšiu situáciu
alebo obdobie vo svojom živote?
Extenzívna duchovná práca v rozličných
zboroch a kazateľských staniciach, prípravy
na kázne ani fyzické zaťaženie pri opravách
cirkevných budov mi nespôsobovali ťažké situácie. No je niekoľko výjavov v mojej mysli,
ktoré by som zaradil medzi veľmi ťažké. Patrí
medzi ne napr. bezvládne telo mojej zosnulej
matky, uložené do rakvy; slzy v očiach Vlasty
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po narodení Lenky z obáv, či ju uživíme; alebo plač malej Dany na nástupišti michalovskej
stanice, keď som cestoval na študijný pobyt
do Švajčiarska. Ťažké boli všetky chvíle, keď
som sa musel rozhodnúť a vedel som, že moje
rozhodnutie môže byť (a aj bolo) nepochopené a zle interpretované. Ako vedúci pracovník
v zbore, v celej cirkvi, ale aj ako prodekan
a vedúci katedry na pedagogickej fakulte som
takým výzvam musel čeliť. Nedoriešené veci,
občasná nevraživosť spolupracovníkov, intrigy
a iné nečestné praktiky ma vedia dobre ničiť
a obrať o potrebný spánok.
6. Aké sú tvoje najbližšie plány a ciele?
Pokiaľ ide o blízku budúcnosť, rád by som
ukončil prácu profesora teológie na PF UMB
v Banskej Bystrici na konci tohto akademického roka, teda v polovici roka 2022. V cirkevnej
práci by som rád pôsobil v oblasti vzdelávania.
Spolu s prof. Peresom z Reformovanej kresťanskej cirkvi sme práve ukončili medzinárodný
výskumný projekt k teologickým otázkam bezdomovectva Návrat do života a na nasledujúce
obdobie sme získali grant z našej cirkvi z USA
na prípravu teologických kurzov pre laikov.
Mal by sa dať využiť v oboch cirkvách. Zároveň som pripravený pomáhať s duchovnou prácou tam, kde ma bude treba. Máme projekt aj
s Vlasti. Keďže od októbra už nepracuje v našom cirkevnom ústredí, chceme sa spolu vzdelávať. Radi by sme sa vrátili k štúdiu taliančiny,
ktorej základy sme získali už pred 50 rokmi.
7. Viem, že čítaš celú Bibliu, ale máš obľúbený verš?
V čase, keď som pocítil Božie povolanie
do služby, osobitným spôsobom ku mne prehovoril text z knihy Prísloví (17, 1): „Lepší je
kúsok suchého chleba v pokoji ako dom plný
obetných hostín so zvadou.“ Vtedy mi dal pokoj do srdca a nemal som strach z nedostatku,
vediac, že Hospodin je môj Pastier a postará sa
aj o rodinu. Podľa tohto verša sme sa tiež snažili viesť domácnosť a ukázalo sa, že to je Boží
návod na peknú rodinu s výbornou komunikáci-

jubileum pavla procházku
ou medzi jej členmi. Naša rodina bola a stále je
týmto textom požehnaná, takže sa doteraz radi
stretáme a spoločne trávime čas vo vzájomnej
úcte a rešpekte. Sme navzájom žičliví a pomáhame si.
8. Aký je tvoj odkaz pre dnešnú dobu?
V súčasnosti prežívame časy, ktoré som
za sedemdesiat rokov života nezažil. Koronavírusová infekcia zmenila spôsoby práce, vyučovania, dokonca aj bohoslužieb. No poznačila
najmä nás ľudí. Rozdelila nás aj podľa toho, či
sme alebo nie sme zástancami očkovania. Spoločnosť sa polarizuje, politici oheň iba rozdúchavajú. A niektorí sa snažia zo situácie niečo
získať podľa pravidla: „Keď sa dvaja bijú, tretí
sa smeje.“ Nedajme si nainfikovať svoje spo-

12

ločenstvo viery a veriacich, lebo „spravodlivosť vedie k životu, kto sa však pachtí za zlom,
smeruje k smrti“ (Prís 11, 19). Nevpúšťajme do
spoločenstva metodistov spôsoby tohto sveta.
Nesnažme sa situáciu, či je to koronavírus, alebo rozhádaná spoločnosť, alebo vnútrocirkevné
napätie okolo diskusie o právach sexuálnych
menšín, zneužiť v prospech naplnenia osobných ambícií. Boli sme povolaní do služby. Pán
nás volá, aby sme sa stali šíriteľmi Jeho pokoja: „Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni
sa budú volať Božími synmi.“ (Mt 5, 9) – To
je mojím odkazom do cirkvi pre dnešnú dobu
a pokornou modlitbou k všemohúcemu Bohu.

Za rozhovor ďakuje Luboš Tagaj

Ministerstvo ocenilo prácu cirkví
Potešilo ma zistenie, že aj my ako cirkev
sme spolu s ďalšími registrovanými cirkvami
a náboženskými spoločnosťami v SR užitoční
a prospešní pre rozvoj občianskej spoločnosti.
Tak sme to počuli 22. 6. 2021 v Trnave od
pracovníkov z Ministerstva vnútra SR, konkrétne z Úradu splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti. Pred analýzou, ktorú pracovníci Úradu prezentovali
v troch mestách na Slovensku (Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach) navštívili s dotazníkom ústredie každej štátom uznanej cirkvi
a náboženskej spoločnosti.
Na stretnutí v Trnave na pôde právnickej
fakulty nás veľmi milo privítala pracovníčka
z MV a pýtala sa nás, ktorú cirkev zastupujeme. Prezentácia mala názov Analýza stavu
účelových zariadení cirkví a náboženských
spoločností a ďalších subjektov zriadených
cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
ktoré vykonávajú obdobné činnosti ako mimovládne neziskové organizácie. Okrem nej
boli aj iné prezentácie a výskumy, napríklad
prehľad mimovládnych organizácií podľa

miery užitočnosti, ako sa ľudia zapájajú, ktoré
sú najviditeľnejšie mimovládne organizácie
(Greenpeace, Liga proti rakovine a iné).
Som rada, že som tam mohla byť spolu
s Miškou Mihokovou a Milenou Belkovou. Po
skončení bola krátka diskusia a občerstvenie,
na ktoré sme boli všetci srdečne pozvaní. Podľa analýzy všetky registrované cirkvi robia
všeobecne prospešné aktivity pre spoločnosť,
a to v oblasti vzdelávania, dobrovoľníctva či
v sociálnej pomoci a službe v rámci celého
Slovenska. Venujú sa sociálne znevýhodneným, nezamestnaným, deťom, mládeži, zdravotne či inak postihnutým. Ukázalo sa, že cirkvi a náboženské spoločnosti pôsobia vo všetkých všeobecne prospešných oblastiach. Vďaka Bohu, že aj cirkvi môžu slúžiť tým, ktorí
to potrebujú. Povzbudzovali k tomu (tak to
hodnotili) aj pracovníci z ministerstva vnútra.
Pán Ježiš nás učí slúžiť ľuďom, sám hovorí, že
nato prišiel, aby ľuďom slúžil. Tiež hovorí, že
„blahoslavenejšie je dávať ako brať“ (Sk 20,
35). Ešte stále sa to učím aj ja.
Elena Tagajová
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SPRÁVY ZO ZBOROV

Čriepky vďačnosti z leta
Kubínčania na chalupe

Vzácny spoločný čas prežili bratia a sestry
z Dolného Kubínu v nedeľu 27. 6. 2021 na
chalupe v Tvrdošíne u jednej rodiny zo zboru:
bohoslužby, spoločenstvo pri jedle, s deťmi pri
hrách, v rozhovoroch a iné. Znovu sa naplnil
biblický verš: „Aké je dobré a milé, keď bratia
žijú pospolu. Je to sťa vzácny olej na hlave...
Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské.
Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.“
(Ž 133)

Premena tour v Michalovciach
Dňa 3. 9. 2021 sa uskutočnil už tretí ročník Timothy premena tour. Je to projekt, ktorého hlavným cieľom je spájať rôzne spoločenstvá a spoločne slúžiť na Božej vinici.
Tento rok sa akcia konala na hlavnom námestí
v Michalovciach, čo malo veľa výhod oproti
kultúrnemu domu v predchádzajúcich rokoch.
Ľudia, ktorí išli okolo, mohli počuť zvesť, ale
aj rodičia, ktorých deti boli v skákacom hrade.
Organizátori pozvali aj bubnovú show Batida,
ktorá mala mimoriadny úspech medzi mladými.
A, samozrejme, skupina Timothy s Mariánom
Lipovským vie chytiť za srdce. Medzi piesňami
odzneli aj svedectvá a modlitby pastorov a farárov za mesto. (Celý článok a fotky z akcie budú
v ďalšom dvojčísle Ohniska.)

Pripravujeme:
3 oriešky pre táborníka v Trnave
V troch biblických príbehoch sa 11. – 13.
8. 2021 počas denného tábora hľadali tri dobré
vlastnosti, ukryté v orieškoch. Boli to: ochota
chlapca, ktorý daroval obed Ježišovi; osvieženie pri modlitbe Eliáša u vdovy v Sarepte
a odvaha kráľovnej Ester, ktorá zachránila svoj
národ. V tábore bolo 15 detí, z toho štyri úplne
nové. Ochutnávali rybičky pri nasýtení zástupu
alebo držali žezlo kráľa Ahasvéra. Vyrábali
modlitebné vrecká, náramky a hrali rôzne hry.
Zaujímavé bolo, keď deti dávali pri opakovaní
otázky, napr. Kto si nekľakol pred Hamánom?
Potešujúca bola modlitba 7-ročnej Kajky pred
obedom: „Pane Ježišu, ďakujeme Ti za jedlo;
že nás osviežuješ a že pri nás stojíš, keď sme
šťastní, aj keď sme smutní.“ Deti dostali na záver krásne knihy Náš Boh je úžasný a iné. Nech
z nich vyrastie generácia, ktorá bude vyznávať
meno Ježiš a modliť sa ako Eliáš.

Detský a rodinný tábor ECM
10. – 14. 7. 2022
Račkova dolina

letný pobyt stanovákov

Radostná generácia

V posledných rokoch sa dá stretnutie stanovákov nazvať Generácie spolu. Ani tentokrát
to nebolo inak. Najmladšia účastníčka Stelka
mala pol roka, najstaršia Terka 85. Pán Boh
nám umožnil toto vzácne stretnutie 27. – 31. 7.
2021 v Osrblí v hoteli Zerrenpach. Ráno sme
mali dve hodinové zhromaždenia a večer jedno.
Piesne zneli staré aj súčasné. S bratom Gabovičom sme spievali krásnu pieseň Golgota; Krásna si, moja otčina; Áno, kraľuje Pán a ďalšie.
Radosť bola viditeľná, ako povedala jedna nová
účastníčka: „Išla som si dopredu nahrať na mobil jednu pieseň a videla som, že na tvárach ľudí
je radosť; že žiaria a prežívajú, čo spievajú.“
K téme z Listu apoštola Pavla Filipským
(4, 5) Pán blízko sme počuli napomenutia, varovania aj povzbudenia. Pán je vždy blízko –
ale sme aj my? ,Pán blízko‘ znamená v každom
našom počínaní, modlení, rozprávaní – „preto
nemôžem presadzovať svoju pravdu a povahu,“
hovoril brat Baláž z Košíc. Brat Janko Tagaj
zdôrazňoval, že treba mať extra olej. V podobenstve o desiatich pannách je výstraha: ide
o večný život! Všetky panny vyzerali rovnako,
ale polovica nie je pripravená na večný život!
Ľuboš Tagaj hovoril, aké dôležité je, aby očistené srdce nezostalo prázdne, ale bolo naplnené
Duchom Svätým. A tiež, že kde pracuje Duch
Boží, tam sa srdce mení.
Aj mladí sa zapojili.
Miška Mihoková radostne
vyznala, že Božie slovo je
ten najlepší liek zo všetkých. Patrik Václavík čítal
z Gal 3, 28 – 29, že máme
byť nositeľmi Božej slávy,
prítomnosti a zasľúbení. Timotej Tagaj vyjadril vďačnosť, že mohol ako 7-ročný
uveriť v Pána Ježiša. Hovoril, že cesta života a cesta
k svätosti je veľakrát ťažká

14

ako šplhanie na skalu. Môžeme stratiť pevnú
pôdu pod nohami. Ale nikdy sa nezošmykneme
tak hlboko, aby nás ruka Hospodina nemohla
zachrániť. Lydka Stašová hovorila, ako sa učila
pokore, keď 5 rokov nemali dieťatko. Ďakovala
za vypočuté modlitby a za zázrak, ktorý sa volá
Stelka.
Modlili sme sa aj za vládu, aby rozhodovala v múdrosti a v pokore, aj za súčasnú situáciu. Pán Boh je nad každou epidémiou, ako je
napísané, že vládol aj nad potopou. Mali sme
aj biblickú súťaž a spoločný výlet vláčikom do
Čierneho Balogu. Téma Pán blízko bola M. Tagajom doplnená o predchádzajúce verše zo 4.
kapitoly Listu Filipským (Roháčkov preklad):
„... moji milovaní bratia, po ktorých tak veľmi túžim, moja radosť a moja koruna...“ Aký
vzácny a krásny môže byť vzťah veriacich ľudí! Jeden brat na konci stretnutia povedal: „Boli
sme tu naozaj šťastní a prežili sme tu Letnice.“
Všetko, čo sme zažili, sa nedá opísať. Ani nie sú
spomenutí všetci, ktorí sa zapojili do programu.
Vieme len, že na tomto stretnutí zvláštne pôsobil Duch Svätý, ktorý nám oživuje počuté slovo
v situáciách, ktoré prežívame. Za všetko patrí
vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi.
Budúce stretnutie by sa malo konať 13. –
17. júla 2022 v Račkovej doline.

Metodisti

Foto: Martin Sklenar
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OHLASY:

Lydka Stašová, Dolný Kubín: O stanovákoch sme už
veľakrát počuli,
ale vždy nám
do toho niečo
prišlo.
Preto
sme to vnímali
ako
veľkú
Božiu milosť,
že sme sa tento
rok mohli zúčastniť. Cítili sme sa tam veľmi príjemne. Bolo to 2 v 1: pobyt stanovákov
a aj dovolenka našej rodinky, keď naša polročná dcérka Stelka bola prvýkrát mimo domu.
Pán Boh sa postaral, že to zvládla úžasne, bola
spokojná aj dobre spinkala. Pre mňa bolo jedno z najväčších požehnaní môcť byť na bohoslužbách a na chválach. Chvály pre mňa získali
úplne nový rozmer, pretože tam zazneli piesne,
ktoré sú trošku iné, než aké spievame v službe chvál u nás. Sú to staršie piesne, ale texty
boli veľmi hlboké a Boh sa ma cez ne veľmi
dotýkal. Bolo to pre mňa vzácne a bol to dar:
byť v sále plnej ľudí, z ktorých mnohí sú oveľa
starší ako ja a ich radosť bola oveľa väčšia ako
moja.
Veľkým požehnaním boli pre mňa všetky osobné rozhovory s našimi staršími bratmi
a sestrami, v ktorých sa ma dotýkala ich múdrosť a pokora. Láska k Pánovi bola v týchto

letný pobyt stanovákov

ľuďoch nesmierne viditeľná. Ďakujeme za
prijatie, spoločenstvo so všetkými účastníkmi,
úžasnú organizáciu a akékoľvek – i materiálne
– požehnania.
Timotej Tagaj, Trnava: Keď som prišiel
na stretnutie stanovákov, namiesto stojana pre
rečníkov bola na stole debna s nápisom Fun
Generation (radostná generácia). Mám rád, keď
sú starší ľudia veselí a vedia mladých povzbudiť. My, ktorí sme očistení krvou Baránka, už
teraz môžeme skláňať svoje kolená a vyznávať
na Božiu slávu, že „Ježiš Kristus je Pán“ (Flp
2, 11). Nemusíme čakať na ten deň, keď každý bude musieť skloniť kolená. Som vďačný,
že viaceré generácie mohli oslavovať spoločne
to nádherné meno Ježiš a to, kým On je. Téma
bola Pán blízko. Pánov príchod pre cirkev je
blízko, ale Pán je blízko aj nám teraz. Pán Ježiš
je tam, kde Mu patrí miesto; je na tróne po Božej pravici, ale je aj v nás skrze Svätého Ducha,
a to je veľmi blízky kontakt. Som vďačný za
to, že môžeme Boha spoznávať, ako hovorí aj
žalmista: „Okús a viď, že dobrý je Hospodin“
(Ž 34, 9).
Maja, Bratislava: Na stanovákoch som
sa cítila ako v nebi. Aj moja kamarátka Zuzka,
ktorú som pozvala. Ja som bola druhýkrát. Pre
mňa je spoločenstvo veriacich ľudí, ktorí vyjadrujú lásku k Bohu piesňou, niečo úžasné, a
preto vám zo srdca ďakujem.
pripr. Milena Belková

Jesenná šálka čaju

Pozvanie pre sestry na online konferenciu
Sobota 27. 11. 2021 o 17.00 hod.

Čaká vás hodinka povzbudenia s týmto obsahom:
 zoznámenie sa pri šálke čaju,
 pieseň a zamyslenie z Biblie,
 výroba vianočného pozdravu,
 nápady na vianočné darčeky,
 pozdrav zo zahraničia a ďalšie.

Organizuje Štefánia Sklenarová, vedúca práce sestier ECM, SO. Prihlásiť sa
môžete do 25. 11. 2021 mejlom na adresu:
jaroslavsklenar@gmail.com alebo SMS-kou
na: 0915 129 455. Deň pred konferenciou vám
bude zaslaný odkaz, na ktorý sa budete môcť
pripojiť.

SPRáVA Z DENNéHO TáBORA

Ježiš je môj najlepší priateľ

Toto bola téma a heslo detského denného
tábora, ktorý sa konal 4. – 6. 8. 2021 v zbore
ECM v Slavkovciach.
Každý deň na naše stretnutia prišlo okolo
35 detí, čo nás aj prekvapilo. Začínali sme vždy
piesňami, ktorými nás viedla Lenka. Niektoré
piesne deti poznali, iné sme sa spoločne naučili.
Po piesňach, keď to počasie dovolilo, išli sme
von hrať rôzne pohybové hry. Deti boli naozaj
veľmi súťaživé, takže sme si užili kopu zábavy.
Potom nasledoval
biblický príbeh.
Prvý deň bol
o chorom, ktorého
priatelia spustili
cez otvor v streche do Ježišovej
blízkosti, aby ho
uzdravil (Mk 2,
1 – 12). O tom,
aké dobré je mať
priateľov,
ktorí
nestrácajú vieru
napriek zlej situácii. Druhý deň sa deti učili z príbehu o Zachejovi. Naučili sa, že Pán Ježiš sa stane naším priateľom napriek našim nedostatkom, len sa musíme o Neho zaujímať (Lk 19, 1 – 10). Tretí deň
bol naplnený príbehom o dvoch ženách, ktoré si
mysleli, že navždy stratili svojho priateľa a učiteľa Ježiša, keď Ho ukrižovali. Tu sa deti naučili, že Ježiš zvíťazil aj nad smrťou a sila Jeho
priateľstva vytrvá naveky. Ak Mu zostaneme
verní (Lk 24, 1 – 9).
Deti boli veľmi pozorné, a keď sme si
biblický
príbeh
spoločne opakovali, predbiehali sa
v správnych odpovediach. Zakaždým
sme sa k nim naučili ešte príslušný
biblický verš. Ku
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každému biblickému
príbehu mali i pracovný list, kde si
mohli tí väčší oprášiť slovíčka z angličtiny a tí menší si ho
zasa mohli vyfarbiť.
K danému príbehu
sme tiež vždy ešte
niečo tvorili.
Popoludní sme
zasa spievali, hrali sme nejaké spoločenské hry
alebo sme súťažili. Potom každý dostal malú
odmenu.
Posledný deň sme sa stretli spolu s dospelými na bohoslužbách. Kázňou slúžila Števka.
Piesňami nás sprevádzala miestna skupinka.
Chceme sa poďakovať i Ferkovi a Lacovi,
ktorí nám pomáhali pri hrách i počas programu
v modlitebni, boli nám veľkou pomocou. Zvládnuť takú kopu detí je výzva. Veľká vďaka patrí
i sestrám, ktoré zabezpečovali stravu pre všetky
deti a vždy dobre navarili. Ďakujeme i sestre
kazateľke
Jarmilke,
lebo
vďaka projektu,
ktorý podala,
sa tento tábor
mohol uskutočniť, a tak
sme mohli
deťom spríjemniť čas prázdnin.
Modlíme sa za deti v Slavkovciach, aby im
to, čo počuli a naučili sa počas týchto niekoľkých dní, nevyšumelo z hlavy a zo srdca, ale
prinieslo do života ovocie: aby bol Ježiš pre
nich naozaj tým najlepším priateľom a odovzdali Mu svoj život.
Števka Sklenarová, Lenka Procházková
Viac fotiek na FB Detská služba ECM

OBLASTNá KONFERENCIA
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Pracovníci cirkvi sa stretli na Oblastnej konferencii

Tohtoročná Oblastná konferencia ECM,
SO, sa konala v sobotu 12. 6. 2021 a stretli sme
sa znovu v online priestore cez Zoom.
Konferencia sa začala krátkou bohoslužbou, ktorú viedol brat Ľuboš Tagaj. Na úvod
sme si zaspievali pieseň Utešiteľ prišiel; vyjadruje veľkú radosť z príchodu Ducha Svätého.
Kázňové zamyslenie mal brat Ľuboš na text
z knihy Skutkov apoštolov (2, 1), kde zdôraznil,
že na 50. deň po Veľkej noci „všetci boli jednomyseľne spolu“.
Po krátkych bohoslužbách nasledovala
modlitba brata superintendenta Štefana Rendoša, ktorou otvoril oficiálnu časť konferencie.
Začalo sa predkladanie správ. Správu ako
prvý podal brat superintendent. Nasledovala
správa oblastného vedúceho laikov a finančná
správa.
Konferencia sa ďalej zaoberala správou za
oblasť práce s mládežou, v ktorej bolo osobitne
pripomenuté dlhšie pripravované stretnutie česko-slovenskej mládeže v Mikulove (17. 9. – 19.
9. 2021).
V správe za Diakoniu, ktorú podávala sestra Milena Belková, poďakovala obzvlášť za to,
ako sa viacero zborov zapojilo do celocirkevných zbierok na pomoc núdznym.
Správa za Detskú prácu tentokrát podaná
nebola, a to z dôvodu ukončenia pracovného
pomeru sestry Henriety Kocevovej, ktorá sa
tejto práci venovala.
Ďalej nasledovali správy za Evanjelizačný
výbor a za medzinárodné vzťahy. Sestra Lenka

Procházková spomenula, že posledné dva roky sú, čo sa týka komunikácie s partnerskými
zbormi, poznačené nielen pandemickou situáciou, ale aj určitou neistotou, ako bude cirkev
ďalej smerovať.
Ďalšia správa bola za časopis Ohnisko.
Postupne boli podávané správy za jednotlivé
zbory našej oblasti. Ku každej správe bola možnosť diskusie. Následne boli správy postúpené
na hlasovanie. Všetky správy boli prijaté.
Po tejto časti konferencie nasledovali voľby na pozíciu druhého štatutárneho zástupcu,
voľby do Rady SO a do komisií. Pozíciu druhého štatutárneho zástupcu bude nasledujúce
dva roky zastávať sestra Gabriella Kopas, duchovenskými členmi Rady sa stali brat Ľuboš
Tagaj a brat Patrik Hipp, náhradníčkou sestra
Svetlana Kömíves Francisti. Za laických členov Rady boli zvolené sestra Milena Belková
a sestra Lenka Procházková, náhradníčkou bude sestra Zdenka Bassanová.
Čo sa týka volieb do komisií, na základe
hlasovania sú výsledky takéto: službu vedúceho
mládežníckej komisie prijal brat Timotej Tagaj.
Vedúcou sesterskej komisie sa stala sestra Štefánia Sklenarová a vedúcou detskej práce sestra
Milena Belková.
Záver konferencie patril modlitbám za jednotlivcov i za zbory. Konferenciu sme ukončili
spoločnou modlitbou Pána Otče náš. Prosíme,
modlite sa za nás, aby sme dielo, ktoré nám bolo zverené, budovali na Božiu slávu (1Kor 10,
23 – 31).

Október – mesiac úcty k starším

Štefánia Sklenarová

Milí bratia a sestry, prajeme Vám, aby bola pre Vás jeseň života radostným obdobím
napriek rôznym neduhom, ktoré vek prináša; oslavou nebeského Otca, do ktorého rúk ste
sa zverili. Nech sa svedectvo viery, služba a vytrvalosť Vašich modlitieb prenášajú na ďalšie
generácie. Ďakujeme, že i skrze Vás mohli vekom mladší počuť radostnú zvesť evanjelia.
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pre deti

Milé deti,

počuli ste už niekoho povedať, že smiech lieči? Iste áno. Téma tohto Ohniska je
o smiechu. Myslíte si, že sa smiech spomína aj v Biblii? Áno? Máte pravdu. Poďme sa spolu pozrieť ako.
1. O Ježišovi evanjeliá nikde nehovoria, že by sa smial alebo usmial. Napriek tomu môžeme
predpokladať, že to tak bolo. Prečo? Pretože Ježiš bol (daj písmenká do správneho poradia)
L O Č E V K ______________________ .
Jediné, v čom sa líšil od nás ostatných ľudí, bolo, že nikdy N I Z E R E H Š L __________________.
Zato o bežných ľuďoch Biblia na rôznych miestach hovorí, že sa smiali. I keď ich smiech nebol vždy dobrý. V 1. knihe Mojžišovej čítame o dvoch ľudoch, ktorí sa smiali, volali sa:
´
___ ___ ___ ___
   

´
a ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
      

A

E
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M

O

H


K


J


B


R


T


V













Pomôcka: B = 

2. Môže sa kresťan smiať a veseliť? V Biblii sa dočítame, že áno. Pospájajte nasledovné
časti veršov, ktoré o tom hovoria. Stĺpec vľavo obsahuje prvú časť verša a stĺpec vpravo druhú
časť. Ak si nie si istý/-á, ktoré k sebe patria, pomôžu ti biblické odkazy na konci.
Veselé srdce rozjasňuje tvár, 		
Všetky dni utrápeného sú zlé, 		
Je čas plakať a čas smiať sa, 		
Blahoslavení, ktorí teraz plačete,
Plesaj Hospodinovi, celá zem! 		
Kohelet 3,4

Príslovia 15,13

Jasajte, tešte sa, spievajte.
lebo sa budete smiať.
kým bolesť srdca ubíja ducha.
no radostné srdce má neprestajné hody.
čas žialiť a čas tancovať.
Ev. podľa Lukáša 6,21b

Príslovia 15,15

Žalmy 98,4

Správne riešenia nájdete na str. 20.
pripr. Lenka Procházková

19

Ohnisko 007

Jeden rozhadzuje a ešte mu
pribúda,
kým druhý šetrí (tajnička).
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Správne znenie tajničky z Ohniska máj – jún bolo:
Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

bočná
strana

OZNAMY

Blahoželáme k narodeninám
V auguste si svoj narodeninový deň pripomenula sestra Emília Absolonová zo zboru
Trnava.
Sestra Milka, nech Vás Pán Ježiš povzbudzuje a posilňuje! Nech je Vaše srdce odrazom
Jeho dobroty a lásky pre tých, ktorí sú vo Vašej
blízkosti. Blahoželáme Vám k 70. narodeninám.
Chceme popriať všetko najlepšie i sestre
Márii Viskupičovej zo zboru Sereď (Sládkovičovo), ktorá si v septembri pripomenula svoje
75. narodeniny.
Milá sestra Mária, nech tvár Hospodina
prežiaruje Vaše dni. Nech Vás Pán Ježiš požehnáva, aby ste boli pod Jeho mocnou ochranou.
Nech je i naďalej svetlom a sviecou do ďalších
dní Vášho života.
V septembri si svoje narodeniny pripomenuli kazatelia: brat Pavel Procházka a brat
Patrik Hipp.
Brat Pavel, prajeme Vám k Vášmu sviatku
k 70. narodeninám mnoho Božieho požehnania.
Nech ste ešte skrze Jeho mnohé požehnania pri
dobrej sile a zdraví!
Nech skúsenosti, ktoré ste vo svojej službe
na Pánovom diele získali, odovzdávate i naďalej s radosťou. Nech k Vám prichádza láska
Pána Ježiša každý deň prostredníctvom Vašich
najbližších, priateľov a známych.
Brat Patrik, k Vašim 50. narodeninám Vám
chceme popriať veľa spokojnosti, sily a zdravia. Nech je pri Vás Pánovo požehnanie hojné
a Božia ruka nech Vás vedie v službe na Jeho
vinici i naďalej.
pripr. Štefánia Sklenarová
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Blahoželáme k narodeniu detí

Rodina Ivky a Samuela Javornických
z Dolného Kubína sa rozrástla o tretie dieťatko.
Noemka a Joelko privítali svoju sestričku Esterku začiatkom júla.
Tretie dieťatko dostali do daru aj Martinka a Marek Polakovičovci zo zboru v Trnave.
Lukáško a Rebeka sa tešia z bračeka Matúška,
ktorého privítali do svojej rodinky koncom augusta.
Rodičom a ich rodinkám srdečne blahoželáme k vzácnym pokladom. Nech Vám prinášajú
veľa, veľa radosti! Prajeme Vám pevné zdravie
a Božiu ochranu.

Dary na Ohnisko
(jún – august 2021)
Mária Dostálová 20 €
Helena Elizeušová 30 €
Anna Pavelková 20 €
Nemenovaný darca 45 €
Ďakujeme!
Správne riešenia úloh z Detského kútika:
1. ČLOVEK, NEZHREŠIL, SÁRA a ABRAHÁM
2. Veselé srdce rozjasňuje tvár, kým bolesť srdca ubíja ducha. (Prís 15,13)
Všetky dni utrápeného sú zlé, no radostné srdce
má neprestajné hody. (Prís 15,15)
Je čas plakať a čas smiať sa, čas žialiť a čas
tancovať. (Koh 3,4)
Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete
smiať. (Lk 6,21b)
Plesaj Hospodinovi, celá zem! Jasajte, tešte sa,
spievajte. (Ž 98,4)

Letné dvojčíslo
Ohnisko júl – august 2021 sa nám tento rok nepodarilo pripraviť. Členovia redakčnej rady organizovali tri letné tábory, na ktorých aj slúžili: Letný pobyt stanovákov a denné tábory
v Slavkovciach a v Trnave. Ďakujeme za porozumenie.
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