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Hudba v Starom zákone

Miluješ Jeho zjavenie ?
„U• mi je pripravený veniec spravodlivosti ...a to nielen mne, ale
aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.”(2 Tim 4,8).
Na konci svojho druhého pastorálneho listu Timoteovi apoštol Pavol upriamuje èitate¾ovu pozornos• na dôle•itý biblický predmet: Hospodinovo zjavenie.
Na otázku: „Preèo je pre kres•ana tak dôle•ité zaobera• sa Hospodinovým zjavením”, nám dáva
odpoveï citovaný biblický verš 2.Tim 4,8. Ak
chceš, aby Ti Boh zaèal pripravova• veniec spravodlivosti, musíš
si zamilova• Jeho zjavenie. Z textu to priamo vyplýva ako podmienka, ktorú Boh kladie všetkým veriacim bez rozdielu. Myslím, •e mi
dáte za pravdu, keï tvrdím, •e pozna• osobne nebeského Otca
a tie• Pána Je•iša Krista je to najdôle•itejšie zjavenie pod slnkom.
Pán Je•iš povedal: „...nikto nepozná Syna len Otec, ani Otca nikto
nepozná, len Syn a ten, komu by to Syn chcel zjavi•”(Mat 11,27)
a na inom mieste Pán Je•iš hovorí: „To je veèný •ivot, aby poznali
Teba, jediného pravého Boha a Toho, ktorého si poslal, Je•iša
Krista”(J 17, 3). K tomuto poznaniu sa dá dôjs• jedine tak, •e sa nám
to rozhodne zjavi• Je•iš. Ako si prišiel na to, •e Je•iš zomrel za Teba
a pre Jeho obe• na Golgote máš veèný •ivot s Bohom? Áno, poèul
si to ako evanjelium, ktoré ti niekto kázal. Ale to, •e toto poznanie
preniklo nielen tvojim intelektom, ale aj tvojim srdcom a skrátka
celou tvojou bytos•ou, spôsobil Duch Svätý, keï to zjavil tvojmu
duchu. K¾udne to mô•eme nazva• spásonosné zjavenie.
Okrem tohoto k¾úèového zjavenia nebeského Otca a Pána Je•iša Krista Písmo hovorí o tom, •e Boh má zvláštny záujem zjavova•
svojím slu•obníkom svoje tú•by, úmysly a plány: „...Hospodin, Pán
neurobí niè bez toho, •e by nezjavil svoj zámer svojim slu•obníkom,
prorokom”(Am 3,7). Dokonca suverénny Boh sa rozhodol takto sa
obmedzi•; predtým, ne• svoje zámery zrealizuje, chce sa s nimi pozdie¾a• s èlovekom. Potvrdzujú to aj Je•išove slová uèeníkom: „..nenazývam vás viac sluhami, preto•e sluha nevie, èo robí jeho Pán.
Nazval som vás priate¾mi, lebo som vám oznámil všetko, èo som
poèul od svojho Otca” (J 15,15). Cirkev potrebuje Hospodinovo zjavenie k tomu, aby dokázala naplni• Bo•í plán, ktorý pre òu Boh pred
vekmi pripravil. Tu chcem zdôrazni•, •e Hospodinovo zjavenie potrebujú horlivo h¾ada• zvláš• predstavení v cirkvi: biskup, superintendent, vedenie oblasti ECM, ale aj kazatelia, farári a taktie•

pracovníci v rôznych oblastiach slu•by
v cirkvi - vedúci skupiniek, vedúci chválospevovej skupiny, pracovníci s de•mi, s dorastom, s mláde•ou...
Napr. brat P. Procházka na minuloroènom
stretnutí pracovníkov ECM predstavil víziu
dlhodobého rozvoja ECM na Slovensku, ktorú prijal na Generálnej konferencii v apríli 2004,
èo následne Oblastná konferencia prijala ako
dlhodobý plán práce a rozvoja ECM SO (viï
Ohnisko 1/2005). Aj my, cirkev ako celok potrebujeme zjavenie a múdros• od Hospodina, èo robi• a akým smerom sa máme v najbli•ších rokoch ubera•.

Ako odlíši• Hospodinovo zjavenie od toho,
èo ním nie je alebo èo len vyzerá ako Hospodinovo? Je•iš predpovedal, •e v posledných
dòoch povstanú falošní proroci a falošným zjavením sa budú sna•i• zvies• mnohých (Mat 24,4-5) (tie• v.11 a 24). Preto potrebujeme
nájs• kritéria, ktoré sú jediným spo¾ahlivým základom našej viery
a to sú Je•išove slová a apoštolské uèenie.
- Zlatým pravidlom apoštola Pavla bolo: „Niè nad to, èo je napísané!” (1.Kor 4,6). Len za posledných 100 rokov odznelo to¾ko prorockých slov, avšak len máloktoré spåòali toto kritérium a boli ochotné podrobi• sa autorite Písma. Argumenty, ktoré zdôrazòujú intenzitu a• výnimoènos• dobrých pocitov nosite¾ov prorockého zjavenia alebo jeho príjemcov, sú príliš chabým a dos• omylným kritériom pri posudzovaní zjavenia. Pri vstupe do Bo•ej prítomnosti mnoho
kres•anov vypína svoj rozum, aj keï nám ho Stvorite¾ dal, aby sme
ho pou•ívali 24 hodín denne. Zdravý úsudok potrebujeme pri kontakte s ka•dým zjavením, veï v•dy keï sa v cirkvi zintenzívòuje
pôsobenie Ducha Svätého sú nablízku aj rôzni bludní duchovia
a naše telesné/duševné zmýš¾anie nás mô•e ¾ahko strhnú• do blúznivosti.
Ka•dé pravé zjavenie, ktoré dáva Duch Svätý, nás bude vies• do
poddanosti Písiem a pôsobi• väèší hlad po Bo•om Slove!
- Zvidite¾òuje zjavenie alebo oslavuje osobu Je•iša Krista a to toho
ukri•ovaného resp. dáva do centra pozornosti vykupite¾ské dielo
Je•iša Krista na Golgote? To je dos• dôle•ité kritérium, ktoré potvrdzuje, èi vyvracia ka•dé zjavenie.
- Vedie nás poslušnos• zjaveniu viac do spoloèenstva Bo•ieho
¾udu, viac do poddanosti cirkevnej autorite, alebo je to naopak? Ak
sa ako prijímatelia zjavenia staviame do exkluzivistickej pozície „my sme tí jediní so správnym poznaním, máme najlepšie zjavenie”,
potom nás duchovná pýcha naj¾ahšie strhne do sektárstva a do
bludu. Duch Svätý, ako autor ka•dého autentického zjavenia nás
v•dy vedie do pokory a do vzájomnej poddanosti v obecenstve
súrodencov, ako aj k rešpektu a úcte voèi
predstaveným v cirkvi.
To sú asi najdôle•itejšie kritéria, ktoré musím zmieni•, keï píšem o tejto téme. Platí
pritom, •e pri rozsudzovaní pravosti zjavenia sa musíme pridà•a• všetkých kritérií zároveò. Nemô•me pou•i• len jedno
z kritérií izolovane a na òom postavi• dôveryhodnos• zjavenia. Prajem Vám teda
ve¾a Bo•ieho po•ehnania pri odha¾ovaní Bo•ích tajomstiev a Bo•ieho zjavenia.
Milan Lorinc
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•ivotný príbeh Juraja Jenèa
Vášnivý hráè kariet, hudobník a silný fajèiar sa vplyvom obrátenia svojho otca mení na
iného èloveka. Viackrát je zachránený z „hrobárovej lopaty“. Brat Juraj Jenèo je
najstarším èlenom v Jenkovciach. Minulý rok sa z Bo•ej milosti do•il krásnych 80 rokov.
Pri príle•itosti mesiaca Úcty k starším sme ho poprosili o rozhovor.
1. Kedy ste sa rozhodli prija• Pána Je•iša?
Musím spomenú•, •e najskôr uveril môj nebohý otecko. U nás v tom èase ešte len zaèínala
práca na Vinici Pánovej. Otec bol v tom èase kurátorom v reformovanej cirkvi a dokonèoval
rekonštrukciu jej gotického kostola. Pán farár bol maximálne nadšený, veï strecha bola
predtým deravá ako sito. A zrazu jeho pán kurátor, ktorý všetok èas venoval reformovanej
cirkvi, odišiel. Celá dedina jeho odchod odsudzovala a my rodina sme tým ve¾mi trpeli,
a zo zaèiatku sme tie• proti nemu bojovali. Postupne sme však na jeho •ivote pozorovali tú
zmenu. Jeho •ivot bol pre nás takým silným príkladom, jeho rados•, pokoj, ktorý z neho
vy•aroval tak, •e sme zaèali meni• názor a zaèali sme aj doma naèúva• jeho svedectvám.
A netrvalo to dlho, Slovo Bo•ie má moc a dotýkalo sa aj nás, našej rodiny.
2. Nastala vo vašom •ivote nejaká zmena?
Musím poveda•, •e som bol vášnivým hráèom kariet, tuhý fajèiar, pôsobil som v hudbe,
viedol som ve¾mi pestrý •ivot. No keï sa ma v roku 1943 dotklo Slovo Bo•ie a prijal som
Pána Je•iša, hneï v ten veèer som prestal fajèi•, hra• karty a zaèal som slú•i• Pánovi
Je•išovi. Všetky schopnosti som odovzdal do slu•by svojmu Bohu, aby som Mu slú•il
a chválil Ho. Keï•e som bol hudobník, a brat Èerný doniesol Piesne Sionské, zaèal som uèi•
bratov a sestry spieva• piesne. So zborovým spevokolom sme slú•ili na svadbách, pohreboch, bohoslu•bách, organizovali sme zájazdy. Pán Boh ma poèas môjho •ivota viedol
predivným spôsobom. Viackrát som zakúsil, aký je predivný, akú má moc.
3. Ako mladý ste le•ali na smrte¾nej posteli alebo pod kolesami vleèky. Mô•ete poveda•,
o Bo•ej moci vo vašom •ivote?
Bol som asi 24 roèný, keï sme v neskorú jeseò orali na poli a ja som ve¾mi prechladol. Dostal
som silný zápal hlavy. Le•al som 5 tý•dòov v nemocnici v Košiciach, no môj stav sa zhoršoval. Domov ma prepustili s tým, •e niet nádeje na zlepšenie. Pripomína mi to Krá¾a Ezechiáša.
Le•al som a èakal na smr•, •e si ma Pán Boh povolá. Prišiel brat kazate¾ Èerný a pýtal sa ma:
„Ako sa máte, bratu?“ A ja mu hovorím: „Brat kazate¾, niè nevládzem, èakám, •e ma Pán Boh
povolá.“ On mi na to hovorí: „Bratu, len neverte, •e zomriete, ale verte, •e budete zdravý.“
Postavil sa nad moju poste¾ a zaèal sa modli•. Cítil som, ako po mne prešiel od hlavy po päty
mráz, v ušiach mi znelo: „ Preèo by si mal zomrie•? Ver, •e Pán Boh má moc •a uzdravi•.“ Od
tej chvíle sa môj zdravotný stav zaèal zlepšova• a po troch mesiacoch som zaèal pracova•
naplno s rodièmi.
Pád zo strechy a pod kolesami vleèky.
Druhýkrát ma Pán Boh zachránil, keï som spadol zo strechy stodoly so sekerou v ruke,
padal som na hlavu, ale dopadol som na nohy a niè sa mi nestalo.
Tretíkrát som šiel na tiahle vleèky, keï sa mi nohy šmykli a ja som spadol pod kolesá vleèky.
Zvláštnym spôsobom mi Pán Boh dal silu, •e som sa stihol otoèi• a koleso prešlo tesne
popri mne. To je len ve¾mi málo z tých mnohých skúseností s mojím Pánom, kedy ma Pán
Boh predivne viedol, chránil, pomáhal, vypoèul prosby.
4. Èo je pre vás v •ivote najdôle•itejšie?
•ivot s Pánom Je•išom je skutoène to najkrajšie, èo èloveka mô•e tu na Zemi stretnú•, ma•
nebeského Otca, ku ktorému mô•e deò èo deò prichádza•, ktorý nad èlovekom bdie, miluje
ho, to bohatstvo v Òom sa jednoducho nedá nièím oceni•. Som Pánu Bohu vïaèný za ka•dý
pre•itý deò s Ním, za zbor, bratov a sestry, ktoré mi Pán Boh dal.
5. Aké je vaše prianie pre mladých a zbor?
Na sklonku svojho •ivota, mojím jediným prianím je, aby moje deti, náš zbor, mladí bratia
a sestry, pokraèovali v zaèatej práci, aby prevzali po nás, starých „prápor pravdy“ a niesli
ho. Aby ich •ivoty boli tým, èo by pri•ahovalo iných, aby tú•ili •i• s Pánom Je•išom tak, ako
som zatú•il ja, keï som videl •ivot svojho otca. Nášmu zboru prajem, aby bol oázou, ktorá by
pri•ahovala duše zblúdilé a utrápené hriechom. Prajem si, aby Pán Boh •ehnal práci na
svojej vinici, nielen v našom zbore, ale aj v celej cirkvi. A cirkev, aby bola tou nevestou,
v ktorej by Pán mal zá¾ubu.
pripr. M. Belková a R. Bassano

Brat Jenčo
s manželkou

Mladí bratia
a sestry,
prevezmite po nás,
starých,
prápor pravdy!
Srdce Je•išovo
Slu•ba èloveku
ma napåòa
š•astím
Zmyslom •ivota
je Kristova Láska Dobrota
Obopnem Jeho
Srdce
vo svojej hrudi
Hriech
nech sa mi
bridí.
Je•išova Láska
moja jediná
Nech ako
ru•a rozkvitá
pre mòa
pre Teba
Viliam Rác
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V júli sme boli s. Kornelijou Francisti pozvané do Trnavy, aby sme mali obecenstvo so sestrami z USA. Na tomto stretnutí sme dostali kamienok. Bol zabalený
v peknej farebnej látke, uviazaný stuhami a na òom bol pripnutý text. Dozvedeli
sme sa, •e je to „modlitebný kamienok“,
ktorý si máme da• veèer pod vankúš
a ráno na zem, aby nám pripomenul, •e
sa máme modli• k nášmu Nebeskému
Otcovi.
ElenaTagajová

Kamienok modlitby
Tvoj kamienok modlitby som
a toto chcem robi•:
Polo• si ma na vankúš
kým neskonèí deò.
Potom odkry prikrývky,
do postele ¾ahni si.
A bác!-udrieš si hlavu
o svoj kamienok modlitby.
Potom budeš pamäta•
keï sa skonèí deò;

•enská komisia pri ERC srdeène
pozýva na seminár:
„Komunikáciou
predchádza•

A keï modlitby skonèíš,
na podlahu ma polo•íš.
Celú noc tam ostanem
a znova ti pomô•em.
A keï ïalšie ráno vstaneš,
hop! - zas o mòa zakopneš.
Spomenieš si odrazu:
Máš aj rannú modlitbu!
Potom poste¾ urovnaj,
na vankúš ma naspä• daj.
Tvoj kamienok modlitby,
pomáha• ti bude v•dy.
A to všetko preto len,
•e tvoj Otec nebeský,
stará sa a miluje •a,
On chce, by si pamätal,
ka•dý deò s ním rozprával.

hviezdica

Jeden mladý mu• raz kráèal po opustenej plá•i tesne pred svitaním.
12. november 2005
V dia¾ke uvidel krehkého starca. Keï
Bratislava, aula EBF UK
sa k nemu priblí•il, zbadal, •e zbiera
morské hviezdice, ktoré more vyhodilo na breh a hád•e ich spä• do vody. Mladý
mu• sa udivene pozeral, ako znova a znova hád•e malé hviezdice z piesku do
vody. Opýtal sa ho: „Preèo míòate to¾ko energie na nieèo, èo sa zdá by• úplná
strata èasu?” Starec mu objasnil, •e hviezdice vyhodené na breh by na rannom
slnku zahynuli. „Ale veï na svete sú tisíce plá•í a milióny hviezdic,” zvolal mladý
mu•, „aký význam má vaša snaha?” Starec sa pozrel na malú morskú hviezdicu,
ktorú práve dr•al v ruke a keï ju opatrne hádzal spä• do vody, povedal: „Urèite
má význam pre túto hviezdièku.”
Irv Furman, prel. L. Procházková

Y

Y

Y

Október je mesiac úcty k starším. Ïakujme Bohu za svedkov viery, našich starých bratov a sestry, ktorých máme
v zboroch.
Y

Pok¾aknú• a modli• sa to si predsa chcel!

Morská

¾ahostajnosti“

Y

Y

Bla•enos• staroby
Ani keï zostarnem a zošediviem, neopúš•aj ma, Bo•e, kým neoboznámim
s tvojím mocným zámerom všetky budúce pokolenia. • 71, 18
Bla•ený je ten, kto hoci takmer nevidí a nepoèuje a túto skutoènos• vyu•íva na
to, aby v k¾ude naèúval tomu, èo mu chce Boh poveda• bez toho, •e by sa
odchýlil od rozhovorov okolo seba.
Bla•ený je ten, kto mô•e v starobe akceptova• odstup, ktorý ho delí od nasledujúcich generácií. pochádza z iného sveta, bol v styku s inými spôsobmi •ivota.
Vie však odovzda• zves•, •e Boh sa nikdy nemení, •e je veèný. On je Bohom
otcov a Bohom synov, zostáva ten istý pri všetkých •ivotných okolnostiach.
Bla•ený je ten, kto je schopný nies• bremená iných u• viac nie inak ako na
modlitbe a kto tak aj èiní.
Bla•ený je ten, kto doká•e prenecha• svoje miesto a svoj vplyv nasledovníkom
bez toho, •e by bol preto nespokojný.
Bla•ený je ten, kto vo svojej slabosti pre•íva skúsenos•, •e mu staèí bo•ia milos•.
Bla•ený je ten, kto sa nauèil v starobe u•íva• pokoj Krista bez ¾útosti, bez
bedákania, bez pochybovania. Mô•e dosvedèova• materialistickému svetu,
•e si zachoval v týchto meniacich sa èasoch to jediné, èo sa nikdy nemení:
ISTOTU EXISTENCIE A LÁSKY BO•EJ.
prelož. M. Z.

Z angl. Dana Sirkovská
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DETI

AMERICKÝCH
VOJAKOV
NA
SLOVENSKU

Kres•anské centrum Otcov dom, zbor Jednoty bratskej v Liptovskom Mikuláši organizovalo
11. - 15. 4. 2005 ve¾kú akciu, na ktorej sa zúèastnilo cca 450 Amerièanov. Išlo o mladých ¾udí vo veku
15 - 19 rokov, deti amerických vojakov, ktorí sú na amerických vojenských základniach NATO
v Európe. Organizátori h¾adali 40 dobrovo¾níckych prekladate¾ov (slovenèina/angliètina). Z našej cirkvi sa ako tlmoèníèky zúèastnili Veronika Králová a Daniela Francistyová. Danke sme polo•ili nieko¾ko otázok.

Ohnisko: Ako si sa dozvedela o tejto akcii a èo bolo podmienkou
úèasti?
Danka: Veronika dostala mail s informáciou o akcii a zavolala mojej
sestre Lydke, èi nechce ís• s òou. Okam•ite povedala, •e ide a zavolala
aj mòa. Najprv som váhala, lebo som si nebola istá, èi ma pustia zo
školy, keï•e som predtým u• dva tý•dne chýbala. Boli sme v Srbsku
a na Swop - Shope. Boh sa však postaral a po príchode z SOG v piatok
veèer, som v sobotu skoro ráno išla do Liptovského Mikuláša, ale bez
mojej sestry. Teraz som ve¾mi š•astná a vïaèná nášmu Pánovi, •e som
sa mohla zúèastni• na takej ve¾kej akcii a slú•i•.
Podmienkou úèasti ¾udí na tejto akcii bolo, aby to boli znovuzrodení
kres•ania, vydaní Pánovi, a aby mali ochotu, chu• a èas.
Ohnisko: Èo bolo cie¾om projektu?
Danka: Praktickým spôsobom po•ehna• jednotlivé školy v meste a svedèi• tam o našom Pánovi. Amerièania a prekladatelia boli rozdelení do ôsmich pracovných skupín. Ka•dá mala asi 55 Amerièanov
a 3 - 5 prekladate¾ov. Skupiny boli rozdelené na materskú škôlku v Smreèanoch, Detský domov, nieko¾ko základných škôl
a gymnázií. Ich cie¾ bol ve¾mi jasný - postavi• na danom mieste za pä• dní detské ihrisko, lavièky alebo altánky na posedenie.
Keï•e mali na to dos• krátky èas, pracovalo sa za ka•dého poèasia, èo v tomto prípade znamenalo skoro stále zamraèené
s da•ïom. Boh nám však •ehnal a aj keï vo štvrtok vôbec nevyzeralo, •e to stihneme, Amerièania sa v piatok ráno pustili do
ihriska s plnými silami a do obeda ho postavili. Priznám sa, •e som bola dos• prekvapená. V piatok poobede sme mali slávnos•,
kde sme slávnostne naše „stavby“ otvorili a odovzdali ich do rúk de•om, ktoré boli ve¾mi š•astné. Poèas stavania sa v•dy jedna
skupinka venovala de•om (hrali sa s nimi, spievali, rozprávali), keï sme sa lúèili, dokonca si niektoré deti aj poplakali.
Ohnisko: Kto organizoval túto akciu?
Danka: Títo mladí amíci prišli cez jednu mláde•nícku organizáciu pôsobiacu na týchto vojenských základniach - MCYM (Military
Community Youth Ministries). Sú to mladí ¾udia, ktorých otcovia, ale aj mamy, pracujú v armáde USA a väèšina ich ockov bola
v Iraku. Tieto decká poèas svojich jarných prázdnin idú v•dy na nejaké miesto a stavajú tam ihriská. Na túto cestu si šetria sami,
rodièia im prispievajú len málo. Väèšinou sú to kres•ania, ale asi 30 % z nich nemá ešte osobný vz•ah s Bohom a na tieto cesty ich
berú preto, aby sa lepšie spoznali s Pánom a poznali Jeho ve¾kú lásku. U väèšiny tento pobyt svoj cie¾ aj splní.
Ohnisko: Dal ti nieèo tento tý•deò?
Danka: Keby som mala napísa• všetko, èo mi dal, museli by ste Ohnisko o pár stránok rozšíri• ¢. Dal mi hlavne obrovské
mno•stvo nových kamarátov, ve¾a nových skúseností
a mohla som aj lepšie spozna• „•ivot Amíkov.“ Sú to
super ¾udia, niekedy trošku „šialení“, ale naozaj kamarátski. Nemajú problém s niekým sa zoznámi• a „pokeca•” s cudzou osobou, èo je obrovské plus. Ve¾mi sa mi
páèila skupina Addison road, ktorá mala ka•dý veèer
koncert (chvály a speváèka mala k tomu aj slovo, ktorým zaujala naozaj všetkých, aj keï sa u• niektorým chcelo
po takom nároènom dni aj spa•). Kázeò mal na starosti
jeden katolícky pracovník s mláde•ou, ktorý nás získal
hneï prvou kázòou. Dalo mi to aj super èas s Bohom
a je fajn, •e sme sa mohli zís• my, Jeho deti, z rôznych
krajín na jednom mieste a pre•i• spolu super chvíle.
Ïakujem Mu za takúto mo•nos• a SUPER skúsenos•.
Ïakujeme za rozhovor!
−red−
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Vrá• trochu lásky
medzi nás
V dòoch 28.8-2.9. sa v Košiciach u• druhýkrát uskutoènil
misijný stan, ktorý organizovalo obèianské zdru•enie Otcovo
srdce v spolupráci s ôsmymi cirkvami, ktoré pôsobia v Košiciach: Evanjelická cirkev metodistická, Evanjelická cirkev a.v.,
Apoštolská cirkev, Bratská jednota Baptistov, Cirkev Bratská, Reformovaná cirkev, Rímskokatolícka cirkev, Grékokatolícka cirkev a Detská misia. Vybavením stanu tradiène
prispela naša cirkev z Nemecka.

Dopoludòajší program (od 10°°-12°°)tvorili hry a sú•a•e
asi pre 150-200 detí. Popoludní (od 15°°-17°°) bol hlavný
detský program, ktorý tvorili: detské chválospevy, hry, sú•a•e, scénky s bábkami, biblický príbeh s vyuèovaním biblického veršíka a rozprávka. Deti mali mo•nos• vyskáka• sa medzi programom na trampolíne, po skonèení hlavného detského programu si u•ili rôzne atrakcie ako napr.: let balónom,
jazda na koèi, jazda na terénnej motorke, no najpodstatnejšie
je, •e viaceré z nich poèuli prvýkrát v •ivote zrozumite¾né
evanjelium. Úèas• na poobedòajších, hlavných detských programoch sa pohybovala okolo 200-250 detí. Veèerný program (19°°-21°°)patril dospelým a 5 evanjelizaèných veèerov pripravilo 8 spomínaných cirkví, kde okrem chválospevov, evanjelizaèných piesní, drámy, svedectiev znelo evanjelium poväèšine zakonèené výzvou. Niektoré dni na òu zareagovali viacerí záujemcovia, ktorým sa potom venovali duchovní
poradcovia.
Ústrednou témou evanjelizaèných veèerov bolo motto úryvok piesne: „Vrá• trochu lásky medzi nás“. Ka•dému slovu
z tohoto úryvku: „Vrá• - trochu - lásky - medzi - nás” bol
venovaný jeden veèer. Boli to ve¾mi fajn chvíle, keï sme
spolu so súrodencami (najmä z protestantských spoloèenstiev)
pri príprave konkrétnych evanjelizaèných programov a na
modlitbách mohli za•i• praktický rozmer jednoty Kristovho
tela.
Ka•dopádne to bol èas keï na nebesiach aj tu dole medzi
lokálnymi partnermi tejto stanovej misie zavládla rados• zo
záchrany hriešnikov, ktorí kladne reagovali na posolstvo
o spasení.
Milan Lorinc

LETNÁ ŠKOLA BIBLIE
V PARTIZÁNSKOM

V mesiaci august 2005
sa realizoval projekt pod
názvom Letná škola Bib−
lie pre Rómov v pries−
toroch Evanjelickej cir−
kvi metodistickej
v Partizánskom. Išlo
o edukačný program, ktorý bol zameraný na vý−
chovu a vzdelávanie rómskych detí v oblasti
kresťanskej etiky a morálky. Boli použité jedno−
duché edukačné metódy ako prednáška spoje−
ná s besedou a sokratovský − preverovací roz−
hovor. Jednoducho sa budovalo na ich znalos−
tiach z oblasti kresťanskej viery, keďže väčši−
na prešla katolíckou katechézou.
Priemerná účasť bola sedem detí, v prie−
mernom veku desať rokov. Cieľom tohto projek−
tu bolo efektívne využívanie voľného času róm−
skych detí, prehĺbiť a posilniť ich kresťanskú vie−
ru, zlepšiť komunikáciu, prosociálne a asertív−
ne správanie.
Počas každého stretnutia bolo aj občer−
stvenie prítomných. Deti sa učili zásadám správ−
neho stolovania a pohostinnosti.
Do diskusie sa rady zapájali, snažili sa byť
sebakritické a hovoriť z vlastných skúseností.
O rok by sa deti rady stretli, keďže osobne
prejavili záujem takto sa vzdelávať v kresťan−
skom duchu.
Bc. Viliam Rác,
vedúci Letnej Biblickej školy pre Rómov
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Len láska pozná taj o mstvo
iných obdarúva• a pritom sama bohatnú•.
=

=

=

Konáre plné ovocia netrèia dohora.

Hudba sa poèas celej vyše tritisícroènej •idokres•anskej tradície v•dy spájala s uctievaním Boha. V Biblii sú zaznamenané mnohé piesne, ktoré sa
spievali na Bo•iu oslavu. Pod¾a svedectva Starej zmluvy existovali dve tradície na uctievanie Boha hudbou. Spoèiatku pozorujeme hudobné prejavy
spontánnej a extatickej povahy, neskôr,
zásluhou krá¾a Dávida, sa hudba formalizovala a stala sa súèas•ou profesionálnej zodpovednosti levitov. Leviti
boli zodpovední za všetku hudbu v svätostánku a v chráme.
Hudba tu bola od poèiatku a je prirodzenou formou uctievania Boha. Prvá
zmienka o hudbe v Biblii je u•
v 1M 4,21. Na tomto mieste Písma sa
spomínajú dva hudobné nástroje, citara a píš•ala, èo mô•eme pova•ova• za
dôkaz skutoènosti, •e pieseò mala u•
odpradávna hudobný doprovod.
Spevníkom Izraela bola kniha •almov.
Piesne, ktoré obsahuje, pochádzajú
z rozlièných období starovekej izraelskej kultúry. Zbierka •almov je v hebrejskej Biblii nazvaná slovom tehilím,
èo znamená chválospevy. Kniha však
neobsahuje iba chválospevy. Nájdeme
v nej aj •alospevy, èi "hnevospevy", avšak napriek tomu sa súhrnne nazýva chválospevy. Dôvodom pre toto pomenovanie mô•e by• uznanie Izraela, •e
aj vtedy, keï sa majú dobre, •ijú spokojným •ivotom bez núdze a trápenia,
ale aj vtedy, keï upadajú do håbky hriechu, je jediným •ivým a nemenným
Bohom Hospodin. Aj samotné •alospevy sa v•dy na konci •almu obracajú
na chválu a vyznanie dôvery Bohu, ktorý jediný mô•e pomôc• aj zo zdanlivo
bezvýchodiskovej situácie.
Niektoré •almy obsahujú chválospevy
jednotlivca. Prevláda však stanovisko,
•e by sa uctievania Boha malo
zúèastòova• celé zhroma•denie, preto•e sa ním tie• odovzdáva posolstvo
Bo•iemu ¾udu.

Krátko o hudbe v Starej zmluve
Stará zmluva, ako aj celá Biblia je presiaknutá chválou Boha. • 104,31 hovorí, •e Hospodinovi sa páèi to, èo stvoril
a •e sa z toho raduje. Èlovek je stvorený, aby sa takisto tešil z diela Bo•ieho
a aby svoju rados• vyjadroval v chvále. Biblia tie• nabáda k chvále Hospodina bez oh¾adu na pocity alebo okolnosti, ako to dobre ilustruje príklad bohabojného Jóba, ktorý napriek tomu, •e
stratil úplne všetko, majetok, deti, nezaèal Hospodinovi zloreèi•.
Hudba mala privies• uctievajúceho do
nadprirodzenej skúsenosti s Bohom.
Be•né je oèakávanie, •e mô•e ovplyvni• ¾udské správanie. Bola tie• významným prostriedkom upokojenia. U• v starozmluvných dobách boli známe jej blahodárne úèinky na duševné zdravie èloveka. Hrou na hudobný nástroj sa napríklad vyháòali a krotili démoni, lebo
hudba bola v staroveku spojená s mágiou a tým aj s lieèite¾stvom, vyháòaním zlých duchov a premáhaním zla.
Prvý konkrétny prípad v Písme o vyu•ití hudby v terapii mô•eme sledova•
na Saulovom krá¾ovskom dvore. „Keï
sa Hospodinov Duch vzdialil od Saula,
posadol ho zlý duch od Hospodina...

Kysačský spevokol v Jenkovciach

Kedyko¾vek zlý duch od Boha napadol Saula, Dávid bral harfu a hrával.
Takto sa Saulovi u¾avilo a bývalo mu
lepšie, lebo zlý duch odstupoval od
neho.“ (1S 16,14 a 23) Stará zmluva
neuznáva neutrálnu oblas•. Akonáhle
Saula opustil Duch Hospodinov, zmocòuje sa ho zlý duch, ale nie tak, •e by
sa Saul vymkol z Bo•ej moci, ale stáva sa to z Bo•ej vôle.
Èo doda• na záver? Hospodin stvoril
èloveka so zmyslom pre tvorivos•
v ka•dej oblasti, aj v hudobnej. O hudbe a spontánnych hudobných prejavoch sa píše u• v prvých kapitolách
Starej zmluvy. Hudba a spev odpradávna hovorili k èlovekovi a pomáhali
mu vyjadri• svoje pocity, myšlienky.
Èlovek sám sa ku vz•ahu k hudbe nedopracoval, ale bol mu daný Bohom.
Hudba je Bo•ím darom. Buïme vïaèní, robme ju kvalitne a z úprimného
srdca, aby prinášala rados• nielen nám
samým, ale najmä Bohu a ¾uïom, ktorí
ju poèúvajú.
/nabudúce o hudbe v starozmluvnom chráme/
Dana Sirkovská
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Čo sme počuli na besiedke...

Ahojte!
Máte radi ovocie?
Určite spoznáte, aké znázorňu−
je chlapček na fotke.

K príbehu o Filištíncoch a Izraelcoch
mali deti nájs• v Biblii zlatý verš v ep.
Filipanom. Dievèa, ktoré text h¾adalo sa opýtalo: „Kde je to napísané, v
epištole Filištíncov?“
u
Deti mali doplni• chýbajúce (teraz
zvýraznené) slová do •almu 23: ...pasie ma na zelených lúkach, vodí ma
popri búrlivých vodách. Obèerstvuje
moju vieru...
u
Malé deti (4-6 roèné) si po vyuèovaní opakovali, èo si z lekcie zapamätali. Uèite¾ pomáha:
„Saulovi sa zmenil •ivot aj meno. Zo
Saula sa stal…anjel.“
„Saulovi sa zmenilo meno na... Pomô•em vám: na Pa - Paloma.“
„Viete, èo robil Saul po tom, ako prijal Pána Je•iša? Boxoval.“
u

Ako sa volá sviatok, na ktorý zostúpil Duch svätý na uèeníkov?
Odpoveï: Svätá noc.
u
Èo sa ukázalo nad hlavami uèeníkov?
Odpoveï: Oheò a voda.
u
Nechce sa ís• Miriamka s nami besiedkova•?
u
V závereènom teste pred letnými
prázdninami sa objavila aj neduchovná otázka:
“Ako sa volá predseda našej cirkvi?“
„Je•iško“, odpovedala 4-roèná Sofia.
„Ten bielovlasý ujo, èo sedáva vpredu v zhroma•dení“, upresnila Katka.
(Bielovlasý ujo je br. Pisár - pozn.. red.)

u
Vnuk hovorí svojmu starému otcovi:
„Dedko, ty ešte nepoznáš Bibliu naspamä•, preto ju tak èasto èítaš?“

Aj Božie deti majú prinášať
ovocie.
Sú to vlastnosti, ktoré máme od
Ducha Svätého.
Písmenká sa však trochu po−
plietli. Skúste ich opraviť:
sálak − láska
dorasť− _______________
jopok − _______________
brotado− ______________
dotibrovosť−___________

Daniel Zachar
a Daniel Béreš
„Pozrite, èo tam letí!”

Miško, Jakub,
Klára a Tamara
Jenèoví

nosťver− ______________
tkokrosť− ______________
znlivosťdrža−____________
Celý verš si môžete prečítať
v Biblii, v epištole Gal 5, 22.
Antonija Kopas (Hr)Vaša ovečka

Rebekah Zacharová

Foto: Roman Bassano
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Chagallova Biblická zves•
Blaho•elanie
Andrei a Petrovi Hubinovým
zo Serede sa 25. augusta 2005
narodil syn HUGO. Rodièom blaho•eláme a prajeme ve¾a zdravia,
lásky a Bo•ej múdrosti k výchove.
=
27.septembra 2005 sa brat
Luboš Tagaj, laický kazate¾ v
Trnave do•il 40. narodenín. Prajeme mu ve¾a síl, stálu Bo•iu prítomnos• a ví•azstvo v mene Pána
Je•iša.
=

Noví zamestnanci cirkvi
„S rados•ou vám oznamujem, •e
do slu•by (zatia¾ na èiastoèný
úväzok) boli prijatí dvaja bratia,
Bc. Pavol Absolon pre prácu vo
farnosti Sereï (zbor Trnava) a
Branislav Schmogrovits pre prácu vo farnosti Bratislava - Petr•alka. Modlime sa za nich, aby
boli po•ehnaní a Pán naplòoval ich
srdcia rados•ou v Jeho slu•be.“
(Z listu Pavla Procházku, predsedu
Rady SO)
=

Oznam pre èitate¾ov
Redakèná rada sa ospravedlòuje za
zní•enú kvalitu septembrového èísla
Ohniska. Vyskytli sa technické problémy s tlaèiaròou. Za porozumenie ïakujeme.
Výsledky ankety
V minulom èísle Ohniska ste našli vlo•ený anketový lístok.
V novembrovom èísle
vám prinesieme jej výsledky.
m e s a čn í k
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Marc Chagall bol nezvyèajný umelec. Bol múdry ako pravekí proroci a zachoval si a• do vysokého veku detskú rados• zo •ivota. Dodnes je jeho štýl predmetom štúdia a sporu. Jedni v òom vidia odvá•neho modernistu, iní vyzdvihujú jeho hlboké spojenie so starou tradíciou, najmä s tradíciou naivného ¾udového maliarstva. Sám umelec
však bol pevne presvedèený, •e Boh ho obdaroval zvláštnym darom.
Mal kresli• a oslavova• Bo•ie stvorenie. A tomuto poslaniu sa nikdy
nespreneveril. Od poèiatku písal svojím vlastným „rukopisom“.
Marc Chagall mal dlhý a udivujúci •ivot. Narodil sa v roku 1887 vo
Witebsku a zomrel 1985 v St. Paul de Vence. Takmer storoèná cesta! A• do posledného dòa ho neopustil údiv nad zázrakom, aký sa
dial s ním a okolo neho. Ako syn chudobného •ida v malom ruskom
mesteèku, stal sa svetoznámym umelcom, ktorý pracoval v mnohých
krajinách a vytvoril ohromné mno•stvo obrazov, navyše aj kresieb,
litografiíarytín.
Biblia neslú•ila Chagallovi iba ako prameò inšpirácie, Kniha kníh
obsiahla aj celý svet – všetky témy a príbehy, všetku krásu a pravdu
•ivota. Chagallovo dielo je hlboko pretkané biblickou poéziou. Èasto
predstavoval biblických prorokov na obrazoch a rytinách. Vyzerajú
vznešene, ale aj zachmúrene vo svojej múdrosti. V Biblii stojí: „Kde je
mnoho múdrosti, tam je mnoho mrzutosti“ (Kaz 1,18).
Bol skutoèným biblickým umelcom, nie iba preto, •e èasto stváròoval biblické témy, ale preto, •e vo svojich výtvoroch uchovával aj
ich ducha: Ducha velebenia a modlitieb, ducha úctivej håbavosti
a chvál, podobenstiev a •almov. Jeho dielo nie je výrazom vlastnej
osobnosti, ove¾a viac vzdáva vïaku Stvorite¾ovi za svet plný zázrakov,
lásky a radosti. Neprestajne èítal Bibliu a usiloval sa poèu• Bo•í hlas.
Zachoval si èistotu duše a• do vysokého veku. Ona jediná je otvorená
pre pravú krásu strateného a v Bohu znovu získaného raja. Evanjelium hovorí: „Tí, èo sú èistého srdca, uvidia Boha“. To mo•no právom vz•ahova• na Chagalla. Prítomnos• Bo•iu vo svete, svetlo jeho
slávy, znaky jeho milosti – toto chcel vyjadri• umelec vo svojich obrazoch. Bol pripravený chváli• Boha vo dne i v noci, prièom predstavoval stvorenia, zmenené láskou, rados•ou a svetlom nebeského sveta.
(krátené z Entchiedung 6/04)
prel. M.Z.

Bohoslu•by v rozhlase
V nede¾u 23. októbra 2005 o 9. 30 hod. bude
na stanici Slovensko 1
vysielaný záznam z bohoslu•ieb, konaných 9.10. 2005
v Trnave.
Mesaèník Ohnisko vychádza bezplatne
jedenás•krát v roku.
Náklady na jedno èíslo sú 12,– Sk + poštovné.
Prispie• mô•ete na è. úètu Unibanky:
2127726/1200
VS: 914 700
alebo poštovou pouká•kou.
Ïakujeme.
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