




Viliam Rác

Nový rok
Všetko plynie,
Nový rok je tu zas.
Mám jediné prianie,
v Duchu Svätom
vždy chcem rásť.
Vločka vločke
pekne spieva,
príroda cukrom posypaná.
Želania snáď každý máva:
zdravie, šťastie...
cesta požehnaná.

Milí bratia a sestry,

na konci roku som na pozvanie Kórejských
cirkví navštívil túto krajinu. Kórea je pre nás
kresťanov dobre známa najmä prebudením.
Začalo pred 100 rokmi v roku 1907 a potom
prišli ešte ďalšie vlny v rokoch 1960 a 1980. Zvláštnosťou
tohto prebudenia je jeho dĺžka - 100 rokov. Asi najviac
som videl, ako sa moc Božia prejavuje pri modlitbách.
Raz sme navštívili jednu rodinu, kde sme mali aj prespať.
Mali malé dievčatko, mohla mať tak tri roky. Keď ma uvidelo, chvíľu si ma obzeralo a zrazu sa pustilo do veľkého plaču. Asi sa ma zľaklo. Na druhý deň ráno nás mal jeho dedko
odviezť do zboru autom a vnučku do škôlky. Čo sa nestalo,
milé dievča sedelo v aute vedľa mňa. To bola veľká skúška a dievčatko sa rozhodlo plakať. Dedko jej pustil kazetu
s detskými piesňami. Zvlášť jedna ho upokojila, spievalo sa
tam niečo o tomato. Tak sme ju aj potom volali „tomato”.
Ale aj pieseň bola slabá na to, ako som bol blízko. Keď už
dedko nemohol počúvať ten plač, mobilom zavolal babke
a dal mobil „tomato”. Babka jej niečo povedala a dievčatko
– „tomato”, ako sme sa potom dozvedeli, sa modlilo modlitbu Pána. Potom prestalo plakať.
Prosím, tu je niekoľko námetov na modlitby. Modlite sa ich,
možno prestanete plakať a príde pokoj, istota, radosť. To je
aj moje prianie pre tento nový rok všetkým nám. Prajem
vám požehnaný celý rok 2008.

Celý rok s Ježišom
kráčať verne,
nádej, lásku, vieru mať.
Bez Ježiša všetko márne,
On nás učí milovať.

Ďakovanie:
Ďakujeme za autority, vládu a vodcov našej krajiny.
Ďakujeme za našu metodistickú cirkev, kde sme mohli prežívať spoločenstvo a Božiu moc, prijímať posilnenia
a napomenutia pre život.
Ďakujeme za všetkých pracovníkov ECM.
Ďakujeme za ľudí, ktorí našli v našej cirkvi svoj domov
a pomoc.
Ďakujeme za dary, službu a podporu všetkých ľudi, ktorí
takto prispievali na Božie dielo.

Prajeme si všetko dobré,
Nový rok je tu zas.
Ježišovo srdce obrie,
pred Jeho súdom
chcem obstáť.

Prosby:
Prosíme Boha, aby naplňoval našich kazatelov a všetkých
slúžiacich Duchom
Svätým.
Prosíme o prebudenie v našom národe a krajine.
Prosíme za naše zbory, aby Boh v nich prebúdzal:
radikálnu pohostinnosť, nadšené uctievanie, cieľavedomý
rast vo viere, odvážnu misiu a službu, štedré dávanie.
Chvály:
Chválime Pana, lebo jeho milosť stále trvá.
On uzdravuje chorých a dáva odpustenie hriechov.
On vstal z mŕtvych a premohol smrť.
Je darcom večného života.
Dáva nám vieru a naplňuje nás Duchom Svätým.
Nie je nikto ako On.
Nič nás nemôže odlúčiť od Jeho lásky.
V ňom premáhame svet.
Foto: brat R. Zachar s rodinou

Róbert Zachar

Požehnanie – nech sa ti darí!
Žehnanie vyjadruje kresťanské znamenie kríža nad niekým. V gréčtine je v tom
ukryté vyslovenie dobra a pochvala. V
hebrejčine, reči Starej zmluvy, znamená:
„Obdariť človeka posvätnou silou”. Tak je
žehnanie akýmsi prenesením sily na niečo dobré, na niečo posvätné, uzdravujúce.
Slovo „požehnanie” sa vyskytuje v Starej
zmluve 400 krát. Oveľa zriedkavejšie sa
s ním stretáme v Novej zmluve, predsa
však na ústredných miestach.
Z tohto malého prehľadu vyplýva, že v každom prípade je zrejmé, že žehnanie má niečo spoločné
s obohatením. Obohatený je ten, koho požehnali. Toto slovo má jasný zvuk, je žiarivé.
Požehnanie pre prácu
Na Božom požehnaní všetko spočíva.
Bez požehnania nemôžeme vykonávať svoju prácu. Keď Boh stvoril človeka, požehnal
mu. Keď vyslal Abraháma so slovami: „Vyjdi ... do krajiny, ktorú ti ukážem”, povedal:
„Požehnám ťa ... staneš sa požehnaním”.
Každé Božie vedenie ľudí je sprevádzané
žehnaním a znamená: Chcem zviditeľniť
tvoje meno, vyvýšiť a obohatiť ťa. Dôležitejšie je však: Neopustím ťa, zostaneš v mojej
ruke, cestou nezaostaneš, budem ťa predchádzať. Toto starozmluvné požehnanie je aj
dnes nebezpečenstvom pre mnohých z nás:
Blahobyt bez Božej istoty je nebezpečný.
Najdôležitejšie je spoločenstvo s Bohom.
Z neho všetko vychádza aj sa v ňom zbieha. Lebo: Všetci sme pod požehnaním.
Požehnanie pri práci
Príslovie „pomôž si a aj Boh ti pomôže” vyvoláva dojem, že sa máme naskutku
pousilovať, aby sme sa mohli otvoriť pre
Božie požehnanie. Všetko požehnanie však
prichádza „zhora”. Som úspešný alebo nie
som? Kolega dosahuje oveľa väčší obrat
ako ja. Obaja sme kresťania. Je azda viac
požehnaný ako ja? Nestojíme pod rovnakým požehnaním? Podobné otázky môžu
vyvolať pocit závisti alebo nedostatočnosti vlastnej viery a zviesť na šikmú dráhu.
Podľa Biblie však úspešný nie je vždy
požehnaný. 73. žalm sa zaoberá touto témou, že bezbožný je v živote úspešnejší.
V Biblii neplatí rovnica: požehnanie sa
rovná úspech. Iné je oveľa dôležitejšie.
V Novej zmluve sa hovorí o Ježišovi Kristovi ako o Požehnanom, k Nemu sa všetko zbieha. Kto to však je? Boží služobník,
najmenší, dieťa v jasličkách, opovrhnutý
a ľuďmi opustený. Stal sa pre nás chudobným
a tým nám zabezpečil Božie kráľovstvo.
Bral deti do náručia a požehnával ich. Plnosť požehnania je v tom, že ľudia žijú
v osobnom spoločenstve s Ježišom Kristom. Tu môže byť jeden úspešnejší ako druhý, ale obaja sú pod požehnaním, ak majú

Pána Ježiša. Preto nemáme spájať svoj pohľad vzhľadom na našu úspešnosť s kvalitou naše viery.
Činnosť požehnávania
Od reformácie vieme o kňažstve všetkých veriacich. Dá sa to nazývať aj „Požehnaná služba všetkých veriacich”.
V Starej zmluve čítame, ako si ľudia
bezstarostne a samozrejme navzájom ho-

vorili: „Buď požehnaný” alebo „Požehnaný
Hospodinov” alebo „Požehnaný si”. Táto
formulácia sa vyskytuje 400 krát a platí aj
pre nás. Ako kresťania nežijeme iba z toho,
že sme požehnaní, ale máme byť aj ľuďmi
navzájom si žehnajúcimi. Ako sa to deje?
Keď ukladáme malé dieťa do postieľky,
položíme naň ruku a tíško vravíme: „Boh
ťa žehnaj a ochraňuj, daj zdravý spánok
a radostné zobudenie”. Každé dieťa by
malo dostať podobné požehnanie. Potom je
tu žehnanie chorých, o ktorom čítame u Jakuba 5,14. Inou možnosťou je požehnanie
na cestu. Vydať sa na cestu s požehnaním
je naozaj cenné. Keď sa vybral Pavel s Barnabášom na prvú misijnú cestu, dostali po-

žehnanie svojho zboru (Sk 13,3). Prečo sa
dnes požehnávame iba vtedy, ak sa niekto
chystá do zámoria? A nie aj pri vyhliadke
na nový úsek života, alebo na úlohy, ktoré
sú práve pred nami?
Pamätajme však aj na to, že žehnanie
nás môže veľa stáť. V Novej zmluve dostáva žehnanie inú kvalitu. Viackrát sa tu
opakuje: „Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú” (R 12,14; 1K 4,12.13; 1P 3,9).
Nemáme teda žehnať iba našim milým, ale
práve tým, ktorí nám škodia, chceli by nás
zničiť – tým máme žehnať a dobrorečiť.
Istotne,
zvyčajne
sa
usilujeme
o správny postoj voči Bohu. V mnohých
rodinách, ba aj zboroch, je spolužitie nekonečne ťažké. Je veľa trpkosti, vzájomných treníc, závisti, žiarlivosti. Veľa zostáva skrytého, nevyjde na svetlo. Ale: Veci,
ktoré zostávajú v skrytosti, brzdia Božie
požehnanie. V zbore, kde vládne nepokoj,
ťažko nastane prebudenie. Čo tu môžeme
robiť? Môžeme začať žehnať tých, čo nám
zlorečia! Môžeme prinášať pred Boha ľudí,
čo nás nenávidia, alebo sa nenávidia navzájom. Vyžaduje si to silu, ale často je to jediná cesta pre nový začiatok. Lebo požehnanie je silou života!
Obzvlášť vzácne je Áronovské požehnanie (4M 6,24-26), končiace želaním pokoja. Pokoj je najväčším ovocím žehnania,
dáva radosť a odvahu žiť, dáva všetko, čo
k životu potrebuješ, možnosť zmieriť sa
s nepriateľmi. Dá ti všetko, najmä seba samého.
Hartmut Bärend, Entscheidung 4/2005, z nemč.
MZ

Otvorenie práce v Gerlachove
5. januára 2008 sa v Gerlachove konala slávnosť. „Pivnicokotolňa” miestnej ZŠ bola po
rekonštrukcii uvedená do užívania. Otvorenia sa zúčastnili starosta obce p. Ing. Michal
Ryša, dvaja poslanci miestneho zastupiteľstva, riaditeľka ZŠ p. Marešová, , vedúci projektu a pracovníci ECM V. Sirkovský, supt. ECM SO R.Zachar, kazateľ a členovia ECM
Michalovce, M. Križanová, kazateľ BJB brat Valchár a miestni.
Po rekonštrukcii vznikla pekná asi 5x8 m multifunkčná miestnosť so samostatným
vchodom, predsieňou, šatňami a WC. Obec poskytla pôvodné priestory a ECM za podpory sponzorov zabezpečila rekonštrukciu. Nasledujúcich 15 rokov bude ECM využívať
priestory pre prácu s mládežou, deťmi a každým, kto prejaví záujem.
Program slávnosti začal doobeda prestrihnutím pásky a príhovormi pána starostu, riaditeľky a V. Sirkovského. Niekoľko detí ZŠ recitovalo a spievalo piesne. Stáli vpredu
a odvážne hovorili, bolo to krásne. Po obede sa konali bohoslužby. Spievali sme a zrazu
jeden hlas znel nejako inak. Bola to mladá žena, spievala a odrazu pokračovala v piesni,
asi po rómsky. Bolo to nádherné.
Potom sme prijímali do členstva ECM brata Milana Karišku, ktorého V. Sirkovský
poveril vedením sobotňajších bohoslužieb a aj dozorom pri kluboch počas týždňa. Pomáhať
v tejto klubovej činnosti sa rozhodol aj br. Ľuboslav Sirkovsky.
Milan potom slúžil slovom. Hovoril o znovuzrodení, príbeh z Jánovho ev. o Nikodémovi. Prežili sme spolu celý deň, stretli veľa miestnych ľudí. Veríme, že táto práca bude
prinášať ovocie a mnohí prijmú Pána Ježiša. Sme vďační aj tým, ktorý podporili tento
projekt.
Ďakujeme za štedrosť a vieru, ktorou ste povzbudili mnohých.
(Viac môžete vidieť a čítať v budúcom čísle.) R. Zachar



MODLITBY CELÉHO SVETA

Výnimočný deň

N

a nedeľu 2. 12. 2007 budem vždy spomínať ako
na výnimočný deň, pretože som bola svedkom
nádhernej práce Ducha Božieho. Mala som službu s deťmi a týždeň predtým som bola veľmi „natešená”,
pretože som s deťmi na besiedke mala preberať podobenstvo o márnotratnom synovi. Lukáš 15, 11-25. Milujem
toto slovo, lebo mi vždy hovorí o výnimočnej veľkej Božej láske, ktorá je napriek ľudskej nestálosti a pádu na
dno, vždy nemenná a stála. Počas toho, ako som deťom
hovorila o hriechu, ktorý odvrátil syna od otca a ukazovala som im pritom na Boha, vysvetľovala, že je vlastne
hriechom, ak odmietame prijať Pána Ježiša, Duch Svätý,
úžasne pracoval v ich srdiečkach, klopal na ne. Keď som
sa ich pýtala, čo chcú oni urobiť s tým Božím darom, štyri
deti z piatich odpovedali kladne; „Áno chceme prijať Pána
Ježiša za svojho Spasiteľa.” Modlila som sa s nimi modlitbu odovzdania a vysvetľovala im, čo sa vlastne stalo. Bola
som nesmierne šťastná, že som počas besiedky mohla zažiť takú výnimočnú situáciu. Sláva Bohu!
O týždeň na to sme „nové Božie deti” vyzvali dopredu
a s vďačnosťou Bohu sa staršovstvo i celý zbor modlili
a prosili Pána, aby ich viedol, naplňoval a ochraňoval ich
životy. Za účasti nášho pastora Ľuboša im boli slávnostne
odovzdané Biblie s venovaním a dátumom ich odovzdania sa Pánu Ježišovi. Je to výnimočná práca Ducha Svätého a dokázaním, že v Bohu sme si všetci rovní, nezáleží
na veku, pohlaví, národnosti, či tituloch. Hľadí a klope
na dvere ľudských sŕdc neustále. Zjav 3, 20: „Hľa stojím
pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a
on so mnou.” Prajem každému pracovníkovi s deťmi, veľa
Božieho požehnania a múdrosti, otvorené detské srdiečka
pre Pána Ježiša.
Renáta Mihoková

Na začiatku boli ženy – kresťanky, ktoré verili v Ježiša Krista
ako svojho Pána a Spasiteľa a Biblia bola základom pre ich život,
modlitby a bohoslužbu. Počúvanie a hovorenie o vážnych problémoch iných bolo prvým impulzom pre ich spoločné informované
modlitby. Neskôr to bola vernosť a tvorivosť, prekonávanie hraníc
našich zvyklostí, vzájomná dôvera a úcta, svetové ekumenické
sesterstvo, ochota byť blížnym, stále sa učiť a usilovať
o múdrosť, zodpovedne konať, pretože každý má čo dať
a tiež prijímať. Toto sú hlavné zásady ekumenického hnutia Svetového dňa modlitieb, ktoré uchvátilo státisíce žien
na celom svete. Je to Božie dielo a preto vás pozývame
k Jeho oslave.
Kedy a kde? V prvý marcový piatok – 7. 3. 2008 u vás doma – vo
vašom kostole či modlitebni, spoločne so sestrami, bratmi, deťmi
a mládežou zo všetkých kresťanských cirkví a spoločenstiev. Téma
stretnutia: Božia múdrosť dáva
nové porozumenie.
Pripravila: Guyana
Aj vy ste srdečne pozvaní prežiť
úžasné spoločenstvo Božích detí
celého sveta!









Za Výbor SDM
A. Kerekrétiová











Počas trojtýždňového kurzu nemčiny v Rakúsku nás
učili dve lektorky. S jednou z nich sme boli posledný
týždeň v knižnici. Po návrate nám povedala, že si každý mesiac požičia asi 30 kníh: pre seba, manžela a ich
7-ročnú dcérku. Prezradila, že nemajú televízor, veľa
čítajú a počúvajú hudbu. Bola to učiteľka veľmi sympatická, moderne sa obliekajúca, žiadny „predpotopný”
typ. Prekvapilo ma to, hoci viem, že niektoré kresťanské
rodiny nemajú televízor. Neviem, či táto učiteľka bola
kresťanka. Ale to je jedno. V Živote víry som čítala:, že
televízne programy, najmä pre tie najmenšie deti vyzerajú nevinne. No je v nich najviac násilia. Pri sledovaní
akčných filmov bývajú deti ticho, sú dobré, ale ako to
pôsobí na ich duševný vývoj? Výskum zistil toto: Deti
môžu byť nepriaznivo ovplyvnené. Mediálne násilie poškodzuje detskú psychiku. Antonio Amico v knihe Hra
s ohňom píše: „Televízia vie byť dokonalou opatrovateľkou, ale cena, ktorú skôr alebo neskôr zaplatíme, je
veľmi vysoká. Pred obrazovkou začínajú deti považovať
za pravdivé všetko, čo vidia.” Luciano Moia v brožúre
„Televízne deti” radí, aby hodina pozerania TV bola vyvážená dvoma hodinami čítania. Ďalej píše: „Práve preto, že televízna ponuka je taká pestrá a zložitá, rozhodujúcim momentom
vo výchovnom procese naďalej zostávajú rodičia, ktorí pomôžu
deťom správne chápať a používať televízny jazyk.”










pripr. mb

Budeme radi, ak nám napíšte Vaše skúsenosti alebo názory.



Dávame priestor novej piesni?
Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách
a duchovných piesňach, Ef 5,19












Hudba a spev vždy sprevádzali
kresťanskú bohoslužbu a celý život kresťanských spoločenstiev
od počiatku až dodnes. Má nesmierny a niekedy i rozhodujúci
význam pri rozhodovaní ľudí, či
budú alebo nebudú navštevovať
niektoré konkrétne zhromaždenie
alebo podujatie. A preto je aktuálne o tom hovoriť aj dnes. Chceme sa niečo dozvedieť, naučiť.
Cieľ: Vedieť „medzi sebou hovoriť
v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach”.
V citáte z listu Ef 5, 19 ide vlastne
o určitý spôsob komunikácie. Kto
komunikuje? Čo sa v hudbe a pri
speve komunikuje? Komunikuje
Boží ľud medzi sebou, ale komunikuje s nami aj Boh a my Pánovi
odpovedáme na Jeho hlas. V Starom zákone Boží ľud komunikoval
citové a iné stavy (radosť, smútok
- žalospevy, lásku...) pri najrôznejších príležitostiach (bohoslužba, práca, odpočinok, svadba,...).
Piesne boli sprevádzané na rôznych nástrojoch (strunné nástroje,
dychové a bicie nástroje, a ďalšie). Použitie hudby a hudobných
nástrojov medzi Božím ľudom je
hojne doložené v Písme svätom
(Jb 21,12; 30,31; Gn 31,27;
Jr 25,10 – (trestom v babyl. zajatí
bude, že Hospodin odstráni spomedzi nich hlas plesania a hlas
radosti...); L 15,25 – Márnotratný
syn......)
Boží ľud bol priamo vyzývaný, aby
komunikoval so svojím Bohom
najmä chválu (tôdá): Prečítajme si
Ž 150: Chvála a obeť patrili v Hospodinovej bohoslužbe k sebe. Naj-

častejšie však ľud SZ spieval hymny k Božej oslave (tehillím). Vedľa obeti a chvále
boli podstatnou súčasťou bohoslužieb ako
prostriedok pokorného a oddaného postoja
pred Bohom. Pri speve hymny komunikovali Božiu veľkosť a slávu, oproti ktorej sa
cítili nepatrní: stvorenie, príroda, dejiny ...
to všetko tak jasne rozpráva o Božej sláve.
Za to všetko ospevovali Jeho meno: Ž 135,
1 – 9. Piesne však vyjadrovali aj túžbu po
Hospodinovi a po tom, aby zlé mocnosti
nemali na veriacich vplyv: 1S 16, 14-19.
Piesne spievali veriaci jednotlivci pri príležitosti uzdravenia, záchrany a skúsenosti
s Božou mocou (Žalm 30 – Vďaka za záchranu života –)
V SZ máme jednu celú knihu nazvanú Pieseň Šalamúnova – Veľpieseň (Šír haššírím).
Niekedy sa o nej pochybovalo, pretože nie
je citovaná v NZ (ale ani Kaz, Est, Ezd
a Neh nie sú!). Má svoju krásu. I keby pojednávala iba o pozemskej láske, predsa
nás pozdvihuje k Bohu, pretože vzťah medzi mužom a ženou má svoje miesto pred
Ním, ako hovorí ap. Pavol v Ef 5,23-25.28).
Podľa novozákonného svedectva sa v kresťanských zhromaždeniach spievalo. Snáď
o tom svedčí už Sk 2,42-47. Naše motto
z Ef 5,19, ako aj Kol 3,16 (...napomínajte
sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!)
jasne vyzývajú k spevu. Chválospevy pre
Baránka v Zj 4,11 5,9n 12n, 11,17n 15,3n,
19,2nn majú ráz liturgického spevu. Známe
sú pieseň Máriina „Magnificat” L 1,46nn
a Zachariášova „Benedictus” L 1,68nn.
Kresťanská pieseň prechádzala po stáročia premenami štýlu hudby i kompozíciou
slov. Je to úplne v poriadku, pretože Ž 33,3
vyzýva Boží ľud, aby spieval Hospodinovi
NOVÚ pieseň (tak aj Ž 96,1; 98,1; 194,1
a aj Iz 42,10). Tú novú pieseň vkladá do úst
Hospodin (Ž 40,4: Vložil mi do úst novú
pieseň, chválospev nášmu Bohu). A aj vo
videní Ján hovorí o tom, že keď vzal (BohBaránok) knihu, štyri bytosti a 24 starších







padlo pred Baránkom. Každý mal citaru
a zlaté čaše plné tymianu, to jest modlitieb
svätých a spievali novú pieseň. (Zj 5,8-9).
To je to, čo chcem na záver úvahy vyzdvihnúť: nová pieseň Hospodinovi. Nové piesne sprevádzali duchovné prebudenia, i to
naše – Charles Wesley!
My túžime po tom, aby sme boli nástrojom
duchovnej obnovy, prebudenia zo spánku
nezáujmu a duchovnej vlažnosti. Sprevádza našu prácu aj nová pieseň? Dávame
priestor novej piesni v našich zhromaždeniach? Zaujímame sa o nové piesne, či už
naše slovenské alebo zahraničné? Nedáva
Ti Pán novú pieseň, ktorú máš – v pokore
a kriticky – predložiť druhým kresťanom?
Boh chce svoju spásu a tajomstvo vykúpenia komunikovať s ľuďmi aj cez pieseň.
Nebráňme tomu, ale naopak – snažme sa
ani v tomto ohľade „neuhášať Ducha”.
Pavel Procházka, školenie v Seredi
16. novembra 2007

Alternatívna medicína vo svetle Biblie
1. časť
Ako sa orientovať v zmätku a tme súčasnej doby? Možno vôbec nájsť pravdu? Veriacim pomáha Biblia, ktorá vyslovene prikazuje všetko
preverovať: „...ale všetko skúmajte, dobrého sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!” (1Tes 5, 21-22)
V otázkach zdravia a liečby sa dnes často stretávame so zneužívaním. Diabol s obľubou ľudí podvádza a klame.
Prevláda falošný názor, že pre človeka je najdôležitejšie telesné zdravie. V skutočnosti je veľkým pokladom, ale podľa Božieho Slova
nie je najvyššou ľudskou hodnotou. Ba čo viac, Biblia všetko, čo je u človeka na prvom mieste kvalifikuje ako modlu.
Väčšinou však ľudia pripisujú svojmu zdraviu význam len slovami. Dôkazom toho je ich spôsob života a z neho plynúce choroby. Prepracovanosť, nesprávna životospráva chudobná na pohyb, obezita a škodlivé návyky, ako je fajčenie, alkohol, prehnané pitie kávy, drogy
a pod. poukazujú na to, že ľudia o seba nedbajú.
Iní zas svoje zdravie modloslužobnícky uctievajú a robia si z neho kult, v ktorom je zmiešaná veda, viera i mystika. Podľa učenia Biblie
za každým modloslužobníctvom stojí Satan.
V modloslužobníctve zdravia pozorujeme dva typy ľudí. Jedni, ktorí sa zdravo, stravujú, len preto, že je to teraz v móde. Druhí to berú
vážne a stávajú sa z nich až fanatici a priekopníci jednotlivých smerov kultu zdravia. Hlásajú vegetariánstvo, surovú stravu alebo akúkoľvek inú výlučnosť v stravovaní. Takéto spôsoby stravovania, alebo iné životosprávy dodržiavajú otrocky.
Zároveň ich nanucujú okoliu. A keď sa objaví nejaká choroba, bez váhania vyskúšajú akúkoľvek liečbu. Uzdravenie považujú za mystické, tajuplné čudo, ktorého cena, či už fyzická, o to menej psychická, nie je dôležitá. Veď momentálne zdravie je nadovšetko.
Preto sa ako oheň šíri tzv. liečebná alebo zdravotno-preventívna reforma. Súčasná ponuka je neprehľadná a najtypickejším znakom je
zmätok. Mnohé metódy, doporučené diéty, bylinné prípravky, či pravidlá životosprávy majú dobré, vedecky podložené jadro, ale zmiešaním sa ich účinok skresľuje a môže byť škodlivý.
Biblia jasne hovorí o nepriateľovi Boha a človeka. Ježiš o ňom hovorí, že „on bol od počiatku vrahom ľudí”, je „luhár” a „otec lži” (Ján
8, 44) Jeho najvýraznejšou metódou je lož, mýlenie a zavádzanie. V Zjavení čítame, že je „zvodcom celého sveta” (Zj 12, 9)
Čím viac sa blíži koniec sveta a druhý príchod Pána Ježiša, tým je pod vplyvom zavádzania nepriateľa stále väčšia tma. V súčasnosti
ju už pociťujeme. Dnešná duchovná tma je až hmatateľná; podobne ako pri odchode izraelského národa z Egypta (2M 10, 21). Satan
používa uspávaciu službu. Ale tak, ako bolo počas deviatej rany - tmy, v domoch Izraelcov svetlo, tak môže mať svetlo v čase posledne
tmy sveta aj dnešný Boží ľud.
S ostražitosťou a triezvosťou mládež nášho zboru chcela mať jasno v oblasti nových spôsobov liečenia a iných tajuplnostiach, ktoré sa
množia ako huby po daždi. Ich túžbou bolo vedieť sa správne biblicky orientovať. Poprosili ma, aby som im ako veriaca lekárka pomohla. A tak som na základe vedeckých podkladov a Biblie preskúmala mnohé metódy alternatívnej medicíny. Dospela som k záveru,
že vo väčšine prípadov máme do činenia s uspávaním nepriateľa. Žiaľ, tieto tzv. liečebné praktiky sú pre nič netušiaceho, dôverčivého
záujemcu často falošné a nebezpečné. Uvedomujem si, že nie je ľahké tvrdiť o niečom, že je to blud, že to nie je z Boha, ba čo viac,
že je to od nepriateľa Je to ťažké aj vtedy, keď sme o tom presvedčení na základe Božieho Slova. Uvedomujem si svoju zodpovednosť
a vedie ma to k pokore.
Uverejnené s povolením autorky MUDr. Judith Erdélyiovej





 









Rok modlitieb a ľadová Bratislava
Je zima a teda aj ľad patrí k zime. Pán skúšal moju vieru, či obstojím.
Začiatkom januára som stretla susedu, ktorá 1. januára spadla, zlomila si ruku a veľmi udrela chrbticu. Niekoľko dní bolo
v Bratislave náľadie. Vymýšľala som rôzne alternatívy, čo by sa
mohli prihodiť, aby som bezpečne prešla po ceste, pretože bývam
na kopci. V takýchto situáciách to nie je jednoduché zísť dolu.
Deň predtým som to mala jednoduchšie, že som išla za svetla,
videla som, po čom kráčam. Mala som ísť na modlitby, a to som
musela ísť o šiestej ráno z domu. Nemohla som tieto modlitby
iba tak zrušiť, lebo by som si musela nájsť za seba náhradníka.
V Bratislave totiž práve prebieha „Rok modlitieb“, kedy sa ľudia
z rôznych cirkví striedajú 24 h. v modlitbách.
Potom som si povedala, že Boh je silným Bohom a pre Neho
nie je problém ma podržať na ceste tak, aby som nespadla. Už
mnohokrát za tých 17 rokov, čo s Ním chodím, ma takto v zime
viedol po zľadovatenej ceste. Nikdy som nespadla tak, aby som si
ublížila. Vďaka mu za Jeho vernosť a ochranu pri každodenných
potrebách.
Tonka H.


Boh to nevzdáva ani v Michalovciach

Vieme, aké ťažké je rozprávať ľuďom o Bohu. Každý z nás to vie
z vlastnej skúsenosti. Nikdy to nie je ľahké, ale asi ani nebude.
Dnes sú ľudia žiaľ otvorení skôr iným veciam. Skôr uveria horoskopom a vešticiam ako Bohu. No toto všetko nás predsa len nesmie odradiť od toho, aby sme to predsa len nevzdali. Nakoniec
k tomu nás predsa vyzýva Pán Ježiš.
A ak ho pozorne počúvame tak budeme činiť jeho vôľu.
Zbor, z ktorého pochádzam len nedávno usporiadal evanjelizáciu. Tentokrát sme sa rozhodli pre Strednú združenú školu. Zo
začiatku sme mali problémy, pretože to vyzeralo, že príde málo
ľudí. Viete, ako sme boli prekvapení, keď sme v telocvični napočítali okolo 250 ľudí? Sme za to Bohu vďační. A nielen za to, ale
aj za skupinu LTD, ktorá nám prišla pomôcť. A tak mladí ľudia
mohli počuť o Bohu, o tom, že Ježiš zomrel aj za nich. Nechýbali
ani svedectvá a povzbudenia. Týmto sa ale zďaleka nič nekončí. Práve naopak. Veríme, že určite niekto z týchto mladých ľudí
otvorí svoje srdce Bohu. Je pravda, že naše zbory nie sú plné na
prasknutie, čo mi je ľúto, ale nevzdávajme to, lebo ani s nami to
Boh nevzdáva. NIKDY!!!
Na záver jedna myšlienka pre nás všetkých (len nedávno sme ju
v zbore dostali aj my). Vieme, že na svete je ešte veľa ľudí, ktorí
ešte nepočuli o Bohu, ktorí nie sú spasení. Je nám to aspoň trošku
ľúto? No nezostaňme len pri ľútosti!!!



Kvetka B.

PohĽad do nebies
Medzinárodná modlitebná konferencia
Európa. Slovensko. Piešťany. Je utorok,
27. novembra 2007. V parku kúpeľného
mesta konečne nachádzame Kursalón.
Zvonku počuť spev a krásny zvuk klavíra.
Vnútri je asi 50 ľudí. Neskôr spoznávame
zástupcov jednotlivých krajín, ktorí môžu
predniesť modlitebné potreby za svoje zbory alebo krajinu. Je tu mladá sestra
z Bulharska, starší brat z Maďarska, manželia zo Srbska, dve kazateľky z Lotyšska, traja kazatelia z Čiech, dvaja z USA,
traja zo Singapuru. 1 Švéd a zvyšok je
z Anglicka, ktoré bolo asi najviac zastúpené. Po chválach a uvítaní sme od zakladateľa tohto modlitebného hnutia Isaaca
Lima zo Singapuru počuli toto: „ Témou je
„Pohľad do nebies”, ale vlastne pozeráme
na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa našej
viery. Okolo nás je oblak svedkov. Máme
zložiť všetko, najmä hriech, ten nás ťahá
ako ťarcha. Keď bežíme, potrebujeme byť
ľahkí. Možno tvojou záťažou je strach. Boh
hovorí: „Dokážeš to!” Ty hovoríš: „Nedokážem to!” V Zj. Jána hovorí Boh siedmim
cirkvám, ako víťaziť. Musíme pozerať na
Ježiša, pozerať hore do nebies, ak chceme
víťaziť.”
Ďalším slovom sa prihovoril br. Wiliam
Porter:„ Keď sa prichádzame modliť, musíme vedieť, aký je Boh. Jeho srdce je plné
lásky k nám. On nás chce uistiť, že je tu
s nami, že chce konať. My ho nezobúdzame
zo spánku. Mojžiš vyzýval ľudí, aby dôverovali Bohu, ktorého ramená obklopujú
svet. On nás drží v jeho večných ramenách.
Kto nám dáva slávnu budúcnosť? Boh sa
chce k tebe priblížiť, aby si videl nový deň
v svojom živote. Chce dať tvojím očiam
novú víziu.”

Ohlasy účastníkov
Konferencia v Pieštanoch bola pre mňa
osobne veľkým povzbudením a občerstvením. Predovšetkým ma povzbudilo vidieť
nadšenie a zažiť spoločné modlitby. Uvedomila som si pri tom, aj to že sme síce
vykročili na cestu viery a už dlhšiu dobu
túžim po modlitbách v našom zbore a misii, ale aj to, že na to aby sme si vypestovali mentalitu modlitieb, nepotrebujeme
zázračný prútik, ale vytrvalosť. Do nových
úloh som sa vrátila posilnená a povzbudená
tým čo má Boh pripravene pre nás, keď zotrváme verní a prestaneme vymýšľať skratky, ktoré aj tak nefungujú.
Svetlana Francisti, kazateľka Slavkovce

V Piešťanoch to bolo super! Som rád, že
som kresťan a že patrím do metodistickej
cirkvi. Skutočne musím priznať, že Boh mi

dět za slzy, když se nám chce plakat. Na
tomto setkání nebyl nikdo pohoršen, mohli
jsme se uvolnit a dát průchod i svým emocím. Což pochopitelně, dost dobře nejde
na každé konferenci. I vyučující semináře
měli hodně co do sebe. Střízlivé pohledy na témata, o kterých se moc nemluví,
možná proto, že s nimi nemáme mnoho
zkušeností. Byl jsme vděčný za seminář
vedený Nickem Holtem o duchovním boji.
Sám Nick na mne působil velice solidním
dojmem a byl bych vděčný za více času s
ním stráveným. Škoda, snad někdy příště.
Na Evropském festivalu v Bratislavě jsemžel - nemohl být. Jsem vděčný za pozvání
a možnost účastnit se Modlitební konference v Piešťanech. Snad se podaří některý
další ročník uskutečnit i v české oblasti.
Richard Novák, kazatel farnosti Třeboň

vybral správnu cirkev. Pred 8 rokmi by sa
mi ani len nesnívalo, že budem v tejto cirkvi raz slúžiť a pracovať v Michalovciach.
Mám rád svojho Boha.
Peter Vaľo, Michalovce

Mezinárodní konferenci jsme za českou
oblast zastupovali s br. Janem Zajícem
z Jihlavy a Martinem Švehlou, pomocníkem kazatele v Třeboni. Byli jsme překvapeni výbornou organizací konference
a hlavní díky patří určitě rodine ses. Kornélie Francisty. Obdivovali jsme, jak vše
klapalo při tak nelehké akci. Do konce
dění jsme nepoznali, kdo to vlastně dirigoval, zda Kornélie či Michal, anebo některé
z jejich děvčat? Všichni byli v pohybu
- buď na scéně, buď v zákulisí, na letišti,
v autě, v jídelně, v kuchyni...
A samotný program konference? Byli jsme
překvapení živou vírou sloužících bratří,
ale i účastníků konference z ciziny. Je jasné, že jsou mezi námi mnozí, kteří touží po
dynamickém křesťanství, vroucích modlitbách, chvalách v moci Ducha svatého
a uctívání Krále králů v pravdě. Jen jsem
měl dojem, že zastoupení byli více z dalekých krajin, než z našich oblastí. Chci věřit
tomu, že stále hraje roli finanční náročnost
těchto aktivit pro naše poměry,
a ne každý si takový komfort
může dovolit. Ale ruku na srdce... Pro nás byla konference
úžasným přínosem. Viděli
jsme , že i chladní Angličané
mohou hořet; že to nejsme jenom my, kteří „víme všechno”
a už se nepotřebujeme učit, viděli jsme, že jsou setkání, kde
se nemusíme stydět za svou
víru a radovat se jako děti před
Pánem a že se nemusíme sty-



Na konferenciu som pôvodne išla preto,
že som bola pozvaná spievať. Hneď v prvý
deň som bola oslovená Božím slovom,
Jeho prítomnosťou, a modlitbami, a preto
som na druhý deň išla aj ráno, hoci sme
nespievali my, ale Angličania. Boli sme
povzbudzovaní, aby sme túžili po Bohu
a hľadali Jeho tvár. Aby sme mu dôverovali. Organizátori sa ochotne modlili najmä
za Slovensko, za rast zborov, za kazateľov,
aby tu Boh pracoval a aby sa nebo nad
Slovenskom otvorilo. Všetci sme sa cítili
dobre v Božej prítomnosti. Ďakujem Bohu
za všetkých, ktorí ochotne zorganizovali
konferenciu a slúžili na nej. Pre mňa to bol
výnimočný čas.
Milena Belková, Sereď
Prežil som na Slovensku úžasný čas. Pán
ku mne jasne hovoril počas tejto konferencie cez pomazaných služobníkov. V chvále
nás viedol Paul Critchley, ktorý nádherne
spieval a hral na klavíri. Spoznal som veľa
nových priateľov, vrátane vás, Slovákov.
Videl som tu prvýkrát aj sneh :-)
Barnabas Chong, pastor, Singapur
Niektoré kázne z konferencie uverejníme v ďalších
číslach.

Zaujímavosti z Nového
Zélandu
V októbri sa v Aucklande konala Výročná
konferecia Wesleyanskej metodistickej cirkvi. Oni to tak nenazývajú, ale v podstate
sa odohrala tak ako u nás. Až na to, že oficiálna časť - konferenčné zasadanie - trvalo
asi 2 hodiny. Vo veľmi veselom duchu sa
predniesli správy z výborov, zborov. Každý
dostal vopred vytlačené materiály, správy,
tabuľky, hlásenia atď. Takže zbory (ako aj
niektoré výbory, ako napr. mládežnícky) svoje správy prezentovali formou PowerPointu.
Najmä táto časť bola pre mňa zaujímavá a inšprirujúca. Fidžiansky zbor mal v roku 2006
napríklad presne dvoch členov = kazateľa
a pomocného kazateľa (aj keď neviem, v čom
mu pomáhal v tej dobe). Teraz má zbor viac
než 100 členov. To je riadny rast, aj keď odrátame fakt hromadného utečenstva z ostrovov
Rádži.
Mládežnícky výbor prezentoval (pri doprovode riadne hlučného kresťanského rocku)
svoju prezentáciu „I have a dream” (zrejme
narážka na slávny prejav Martina Luthera
Kinga). Ich vízia pre wesleyánsku mládež
do roku 2017 bola odvážna, plná viery v spasiteľské dielo Ježiša Krista. Ich sen sa týkal
počtu wesleyánskej mládeže v zboroch, ďalej
že každý zbor bude mať do konca „desaťročnice” svojho mládežníckeho kazateľa, ktorý
v turnusoch bude v letných táboroch a podobne.
Zaujímavé bolo aj to, že tu majú zvláštny výbor, akúsi zmes disciplinárneho, služobného
a edukačného výboru. V uplynulom období
napríklad riešili službu určitého kazateľského páru, ktorí nakoniec v mieri, ale predsa
opustili zbor. Ďalej sa venujú pastorácii služobníkov - kazateľov, misionárov, katechétov
atď. Organizujú aj vzdelávacie akcie, kurzy,
väčšinou formou putujúceho kazateľa, ktorá
(momentálne je to žena) povzbudzuje, vyučuje, cestuje po zboroch a slúži takýmto
spôsobom.
Iste sa mnohí pýtate „no dobre, ale ak toto
vybavili za pár hodín a všetko odsúhlasili,
čo robili zvyšok času?” Tak teda potom celé
poobedie boli semináre pre kazateľov, laikov,
vedúcich hudobnej služby atď. Po večeroch
boli spoločné oslavy Boha, ktoré viedla skupina hudobníkov z rôznych zborov.
Celkový dojem z konferencie: uvoľnená atmosféra, živé jednanie a nie opakovanie alebo monotónne predčítanie materiálov, úprimná radosť a vďačnost Bohu za Jeho konanie
medzi ľuďmi na Novom zélande. Cirkev je
stále vo fáze budovania, keďže v roku 2000
sa oddelili od Metodistickej cirkvi Nového
zélandu kvôli jej liberalizácii. Hlavný štartér
rozkolu a následného oddelenia evanjelikálov bola ordinácia homosexuála. Odvtedy
veriaci hromadne prestupovali do Wesleánskej metodistickej cirkvi, ale mnohí odišli aj
do iných evanjelikálnych cirkví.
Gabriella Kopas

Roztrhané plagáty
Koncom novembra sa v Švajčiarsku spustila bilboardová kampaň práve s týmto názvom.
Hneď v prvom slove „HL_D” chýba – poukazujúc na nedostatok - samohláska „A”.
Text plagátov popisuje koľko ľudí denne umiera na hladomor. Uprostred predvianočného
zhomu plagáty apelovali na ľudské svdomie – nezabudnúť na tých, čo žijú v tieni našich
krásnych obydlí.
Podobne ako aj v iných krajinách, tak aj vo Švajčiarsku sa neustále diskutuje o tom, či
práve takýto druh už tak dlho trvajúcej pomoci vôbec zaznamenáva pokrok. Poukazujúc
napríklad na Afriku sa často argumentuje, že všetky tie investované miliardy do tejto zeme
zatiaľ nepriniesli nijaké zlepšenie. Žial neustále sa zatajuje, že z Afriky prúdi omnoho
viac peňazí do bohatých štátov ako opačne. Len nákupom malých strelných zbraní prúdi
z Afriky približne toľko prostriedkov, koľko Afrika dostane na hospodárskej pomoci. Kto
je na vine?
Samozrejme, že nemožno obviňovať len „bohatý západ”, ale vina leží na každom, kto sa
na tejto zemi obohacuje, či už domorodci alebo cudzinci. Zlé zaobchádzanie s finančnými
prostriedkami sa však nemôže stať argumentom proti akejkoľvek pomoci. Nemožno ostať
len pri označovaní vinníkov, potrebujeme služobníkov – ľudí, ktorí sú ochotní zasadiť sa
o to dobré, či už doma alebo v cudzine.
Chudoba, spoločne s nukleárnou hrozbou a globálnym oteplovaním, je jednou z troch
tém, ktorým sa chce Rada biskupov ECM v projekte „Ochrana stvorenia” hlbšie venovať.
Je to predsa aj jedna z popredných tém Biblie.
Patrick Streiff, biskup
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OZNAMY
Čo dôležité sa udialo minulý rok 2007

CD – darček alebo kazeta

a Prišlo k výmene predsedov Rady SO našej cirkvi.

V apríli na Oblastnej konferencii v Bratislave sme poďakovali dlhoročnému predsedovi br. Pavlovi Procházkovi za jeho službu. Po prvýkrát bol vymenovaný superintendent pre slovenskú oblasť. Od prvého júna sa
ním stal br. Róbert Zachar. Chceme za naďalej modliť
za jeho náročnú prácu vo vedení cirkvi.

Milí čitatelia, veríme, že ste si našli v minulom čísle
našli CD (živú nahrávku) zo školenia v Seredi. Nakoľko vieme, že nie všetci, najmä starší ľudia nemajú CDprehrávač, na požiadanie vám môžeme zaslať nahrávku
na MC kazete. V prípade záujmu píšte na adresu:
ECM – zbor Víťazstvo - L. Tagaj
Bernolákova 6, 917 01 Trnava

a Do farnosti Michalovce bol biskupom ustanovený

w

br. kazateľ Milan Lorinc a do farnosti Partizánske
br. kazateľ Roman Sirkovský.

a V auguste sa v Bratislave konal Európsky meto-

distický festival. Tisíc metodistov z celej Európy počas piatich dní oslavovalo nášho Boha a sme vďační za
veľký tím dobrovoľníkov, ktorých práca nám umožnila
prežiť krásny a požehnaný čas v spoločenstve veľkej
Božej rodiny.

DARY na Ohnisko

V decembri sme dostali finančné príspevky, za ktoré
ďakujeme týmto darcom:
- rodina Benáková, Šintava
- s. Bravená A, Banská Bystrica
- s. Ollerová M, Sklené
- br. Vaľo P, Michalovce
spolu: 2.420,- Sk

Tiež prispeli zbory:
- Banská Bystrica: 300,- Sk
litebná metodistická konferencia. Asi 50 účastníkov
- Bratislava mesto: 335,- Sk
mohlo prežiť duchovné občerstvenie a posilnenie počas
- Jenkovce: 600,- Sk
4 – dňového vyučovania a spoločných modlitieb.
Firma Olmed prispela v minulom roku na tlač niekoľkých čísiel. Veľmi pekne ďakujeme!

a V novembri sa v Piešťanoch konala Európska mod-

MINIRUBRIKA O ZAUJÍMAVÝCH A UŽITOČNÝCH WWW-STRÁNKACH.
MÔŽEŠ SEM PRISPIEŤ AJ VLASTNÝMI ODPORÚČANIAMI, KTORÉ ČAKÁME NA ADRESE

Všetkých, ktorí ste minulý rok ochotne prispeli finančným darom, sme postupne uverejňovali a srdečne vám
ďakujeme za Vašu ochotu, aj nemenovaným darcom.
Na povzbudenie vám posielame veršík z Biblie:
„Niekto dáva priehrštím a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac, ako sa patrí a má nedostatok. Dobročinný človek bude bohato nasýtený a kto občerstvuje, bude občerstvený.” Pr. 11,24-25

effatha@umc.sk !
Dnes odporúčame:

www.artmama.sk

redakcia

…šikovná stránka, kde možno nájsť návody na tie najrôznejšie
„Art”-techniky ako napr. servítová technika, aranžovanie, drôtovanie, maľovanie na textil…
filip
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Oprava
V novembrovom čísle v článku Hľadanie advokáta bola uvedená veta: „Niekoľko dní po zatvorení manžela k nám prišiel (štátny) tajomník pre cirkevné veci so svojou sekretárkou.” Správne
malo byť: „Niekoľko dní po zatvorení manžela k nám prišiel
tajomník cirkvi so svojou sekretárkou.”
Za chybu sa autorom ospravedlňujeme.

Mesačník Ohnisko vychádza bezplatne
jedenásťkrát v roku.
Náklady na jedno číslo sú 12,– Sk + poštovné.
Prispieť môžete na č. účtu UnicreditBank:
6611690001/1111
VS: 914 700
alebo poštovou poukážkou. Ďakujeme.
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