Reformovaná kresťanská ci
cirkev na Slovensku – zbor Michalovce

KALVÍN
Zborový list

Mená všetkých riešiteľov, od ktorých dostaneme odpovede do 15. júna uverejníme spolu s výhercami
a správnymi odpoveďami v najbližšom čísle.
Losovanie sa uskutoční v nedeľu 20. alebo 27. júna
júna 2010 na detskej nedeľnej besiedke

Obsah čísla
1. Editoriál
2. Ján Knežo
Utešiteľ, ten duch Svätý...
3. Juraj Gajdošoci
Kriste Spasiteľu
4. Juraj Gajdošoci
Veľká Noc 2010...
5. Slavomír Koba
Pozitíva a negatíva práce presbytéra
6. Dušan Elečko
Sme zaneprázdnení a uponáhľaní?
7. Mária Iľčíková
Zoslanie Ducha Svätého
8. Jaroslav Bánoci
Čo píšu iní
Daniel Pastirčák
Blížni a vrhači tieňov
9. Milan Rúfus
Deti a kvety
10. Diakonicko - misijná komisia
Stretnutie seniorov
11. Anna Tomašuľová
Biblia má moc
12. Marta Sotáková
Pokoj vám
13. Dušan Kudroč
Pre zábavu i poučenie
14. Juraj Gajdošoci
Rozlúčili sme sa
15. Slovo Písma
O múdrosti

KALVÍN

1
1a2
3
4

16. Zuzana Janošová
Seniorátne modlitebné spoločenstvo
17. Timea Sotáková
Na začiatok
18. Som Jeho ovečka
19. Úlohy do súťaže
20. Obsah čísla

9
10
10
11 a
12
12

5
5a6
6
6

KALVÍN - Zborový list
6
7
7
7a8
8
8
8

12

Vydáva: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku –
cirkevný zbor Michalovce.
Redakčná rada: Juraj Gajdošoci, Jaroslav Bánoci,
Ján Šoltés, Slavomír Koba , Timea Sotáková, Anna
Mikulová.
Zodp. redaktor: Ján Šoltés, e.mail: tyzer@gecom.sk
Jazyková úprava: Renáta Ohrisková
Adresa redakcie: A. Sládkoviča 7 , 071 01 Michalovce.
Internetové stránky zboru: www.kalvin.sk
Tlač: Schmit-press, Michalovce
NEPREDAJNÉ

Máj 2010

Ročník I.

Číslo 3.

Máj 2010

Nepredajné

Editoriál

Utešiteľ, ten Duch Svätý naučí nás všetkému.

Ján Šoltés st.

Ján Knežo

Sme tu zas s novým číslom zborového listu.
Možno ste už netrpezlivo čakali aprílové číslo, ale
tak ďaleko sme sa asi ešte nedostali. Pravidelné
vydávanie časopisu vyžaduje ozaj veľa práce
i dobrých nápadov a tak možno v ďalšom ročníku
sa nám to podarí. Sme ozaj radi, že nám nezostal
ani jeden výtlačok a teda ste prejavili ozaj veľký
záujem o túto našu novú aktivitu. Povzbudzuje
nás to do ďalšej práce, ktorú s Božou pomocou
chceme robiť pre blaho nás všetkých. Sme vďační
za každý váš ohlas tak pochvalný ako aj kritický
a teší nás, že tým pochvalným sa môžeme už teraz
preukázať:

„ Utešiteľ, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene , ten naučí
vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. „
Ján 14, 36

Michalovce 8.4.2010
Milí bratia a sestry v redakčnej rade „ Kalvín“ –a !
Ako reformovaný kresťan som s veľkou bázňou
a potešením prijal prvé vydania zborového listu „
Kalvín“.
Ďakujem všetkým, ktorí stali pri zrode – myšlienke ,
vydať popri niekoľkoročných „Kalvínskych hlasoch“
toto kresťansko – kalvínske periodikum nášho
michalovského zboru.
Boh nech obdarí múdrosťou tých, ktorí budú na jeho
stránkach prispievať článkami k šíreniu Božieho
Slova.
S úctou a vďakou
Dušan Kudroč
Nad Laborcom 30
071 01 Michalovce.
Sme vďační aj za vaše príspevky a nové nápady,
ktorými ste prispeli už aj do tohto čísla.
Veríme že upútame pozornosť stále väčšieho
počtu
čitateľov
a tak
prispejeme
k ich
duchovnému obohateniu a rastu.
Svoje príspevky, návrhy a pripomienky
pošlite,
prosím,
mailom
na
adresu:
tyzer@gecom.sk, alebo doručte do schránky
Farského úradu ref. cirkvi v Michalovciach, na
Ulici Andreja Sládkoviča č. 7

KALVÍN

Svätodušné evanjelium je
zvesťou o naplnení zasľúbení zoslania Ducha Svätého na apoštolov Pána
Ježiša Krista na židovské
Letnice
v Jeruzaleme
a zrodenie prvého spoločenstva veriacich, ako aj
začiatok víťazného prenikania Kristovho evanjelia
do celého sveta. Kresťanská cirkev sa zrodila z tejto
udalosti, daru mocného
a požehnaného pôsobenia
Ján Knežo
foto: Archív
Ducha Svätého skrze
apoštolov. Duch Svätý je označenie tej moci a jeho pôsobenia,
ktorému aj naše spoločenstvo , tento náš zbor, vďačí za svoj vznik
a existenciu. Je svedectvom Božieho zásahu, ktoré z ľudských
predpokladov je nepochopiteľné a nemožné a ktoré sa vždy znovu
stáva. Ide o označenie premieňajúcej Božej moci, ktorou z ľudí bez
Boha a bez viery sa stávajú ľudia veriaci, obrátení k Bohu
a zameraní ku Kristovi, ako jedinému prameňu, z ktorého
vychádzajú a ku ktorému v živote smerujú.
Keď sa však zamýšľame nad našim súčasným životom v cirkvi, je tu
niečo, čo nás znepokojuje. Myslím na to že, ako ľudia úprimne
kresťansky zmýšľajúci členovia cirkvi, na tieto Svätodušné sviatky
zabúdame. Zostávajú v našom povedomí akosi v tieni sviatkov
vianočných a veľkonočných. Z jednej strany je to azda dané tiež tým,
že na rozdiel od Vianoc a Veľkej noci nie je o svätodušných
sviatkoch v kalendári už dlhé roky ani zmienka a tak si ich človek
v každodennom zhone ani neuvedomuje a vytrácajú sa mu z pamäti.
Ale na druhej strane sa zdá, že táto zábudlivosť má ešte hlbšiu
príčinu. Akoby sme so samotným pôsobením Ducha Svätého dosť
vážne nepočítali a neuvedomovali si jeho nutnosť a potrebu
v osobnom živote, ako aj pre život cirkvi. Preto sa naša viera neraz
láme a ohýba pod každým väčším náporom a vplyvom sveta, a preto

1

Máj 2010

tak málo vieme svoju vieru v živote osvedčovať.
Na tom všetkom sa ukazuje, že bez moci a prítomnosti
Duch Svätého, toho Ducha, ktorého Pán Ježiš Kristus
po svojom ukrižovaní a vzkriesení, ako aj pri svojom
nanebovstúpení zasľúbil a na Letnice daroval svojim
učeníkom, to v ich živote nemohlo ďalej ísť, ani
v cirkvi to ísť nemôže. Musíme však zároveň
konštatovať, že svätodušné posolstvo bolo a je ľuďom
a svetu okolo nás vždy celkom nepochopiteľné
a cudzie. Ale ani v cirkvi sa v dnešnej dobe
nestretávame
s jeho
skutočným
pochopením
a ocenením. Duch Svätý je často aj pre kresťanov len
pomenovaním niečoho, čomu dobre nerozumejú
a čomu vo svojom živote dávajú len podradné,
okrajové miesto. A predsa práve dnešná doba by mala
vedieť svätodušné posolstvo lepšie chápať ako
ktorákoľvek iná. Veď žijeme v dobe, ktorá je ovládaná
bojom rôznych duchov, ktoré nás chcú získať na svoju
stranu a ovládnuť. My všetci sme týmito duchmi
v rôznej miere priťahovaní a často v svojom živote
poznačení. Náš život je vždy určovaný tým duchom,
ktorému sme uverili a dali sa ním viesť. A vieme, že to
nie je len duch dobrý, ktorý ovláda mnohých ľudí i nás
ako jednotlivcov a spoločnosť. Práve moc a vláda tých
svetských duchov zla, nepriateľstva, nenávisti a vojen
priviedli ľudstvo neraz na pokraj záhuby. Nie nadarmo
apoštol Ján vo svojej prvej epištole varuje: „ Milovaní,
neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú
z Boha.“ 1.J. 4,1. Písmo Sväté neraz hovorí o duchu
sveta, duchu zlom, nečisto, o duchu nepravdy a lži./1.
Sam. 16,14. / Mt. 10, 1. / Sk. 18, 13 /. A keby sme sa
pokúsili pomenovať, aký duch vládne dnes medzi
ľuďmi, museli by sme hovoriť o duchu svojvôli,
bezohľadnosti, pýchy, závisti, sebectva, strachu
a beznádeje. Toto všetko nás obklopuje, s tým všetkým
sa stretávame v každodennom živote. A čím viac si to
uvedomujeme, tým viac naplňuje naše srdce strach
a úzkosť z toho, k čomu takýto duch dovedie svet. Čo
iného môže byť výsledkom vlády takéhoto ducha, ako
duchovný úpadok, rozklad vzťahov medzi ľuďmi
a skaza. Ale do týchto obáv a úzkosti znejú slová
svätodušného evenjelia, že vlády všetkých duchov zla
a úpadku sú pod kontrolou a vládou Božou a že je to
Boh a Otec milosrdenstva, ktorého láska nedovolí, aby
duch diabla a nevery zničil Jeho stvorenie, Jeho ľudské
deti. Je to Otec, ktorý vo svojom Svätom Synovi
vykúpil tento svet z moci hriechov a vín a ktorý
zasľúbil: „ Dám Ducha do vás a ožijete. „ Ez. 37,6.
Toto potešujúce zasľúbenie dané skrze proroka
Ezechiela sa začalo naplňovať v Jeruzaleme v 50. deň
po vzkriesení Ježiša Krista, keď dvanásť apoštolov
bolo naplnených Duchom Svätým a dalo sa do boja
o premenu sveta a každého človeka. Na vrúcne prosby
apoštolov zostúpil na nich Duch Svätý, zmocnil sa
každého z nich a naplnil ich srdcia a životy. Moc
Kristovho Ducha urobila z bojazlivých učeníkov
zázračné veci. Zo slabých, ustrašených, nerozhodných
a zbabelých ľudí sa stávajú hrdinami viery.
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Z malicherných a neistých učeníkov sa stávajú
veľkými Božími svedkami – apoštolmi Kristovho
evanjelia. Kristus splnil na nich svoje zasľúbenie,
vylial na nich Ducha Svätého. Sk. 2,18. Boli vystrojení
z moci a výsosti. Lk.24, 29. Keď doteraz ich práca
nepriniesla veľké výsledky, naraz sa stala zázračným
spôsobom tak mocnou a požehnanou, že sa
znovuzrodilo, dalo pokrstiť, prijalo odpustenie svojich
hriechov okolo tritisíc ľudí. Sk. 2, 41. Tak sa dala do
mohutného pohybu cirkev, sformovaná z tých, ktorých
zmocnil Duch Svätý, aby pod jeho vedením sa stala
požehnaním pre svet a roznášala svetlo evanjelia až do
posledných končín zeme. Stali sa účinným nástrojom
v Božích rukách. Išli neohrozene do celého sveta
a zvestovali, aké veľké veci s nim učinil Pán, a že to
chce a je ochotný učiniť tiež s inými. Nedbali pri tom
na žiadne obete, ťažkosti, ohrozenia svojho života, ani
na zradu, posmech, nepochopenie a iné prekážky. Išli
slúžiť evanjeliu Ježiša Krista, stali sa celkom
Kristovými a nikdy z žiadneho dôvodu od neho
neodstúpili.
Z toho čerpáme povzbudenie a poučenie, že Duch
Svätý v živote kresťana je nielen dôležitý, ale
rozhodujúci činiteľ. Toto nechápu ani mnohí v cirkvi
a zdá sa im, že opakované prosby o Ducha Svätého
v našich zhromaždeniach sú len akousi ozdobou, či
prázdnym slovom. Prosby o Ducha Svätého nesmú
medzi nami v cirkvi prestať, ani zovšeobecnieť. Sú to
prosby a modlitby najpotrebnejšie a dôležité pre
jednotlivcov, rodiny a pre každý cirkevný zbor. Keď sa
modlíme o čokoľvek nemôžeme vedieť, či sa naše
prosby nepriečia Božej vôli, ale modlitba o Ducha
Svätého je plne podľa Božej vôle a keď je vyslovená
v pravej úprimnej pokore a trpezlivosti, iste bude
vypočutá. Veď nám to zasľúbil sám Spasiteľ, ktorý
nikdy nehovoril prázdne slová: „ Keď teda vy, ktorí ste
zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá
Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia.“
Lk. 11, 13. Je
len otázka, či prosíme, či prosíme pokorne a vytrvalo.
Alebo platí o nás – nemáte, lebo neprosíte. Ducha
Svätého však nemôžeme prinútiť, aby sa pri nás
zastavil, nemôžeme ho zachytiť, aby nám slúžil, ale
zasľúbenie Pána Ježiša Krista máme a to je dôležité ba
nakoniec aj všetko. A tak: „ Proste a dostanete,
hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. „ Mt.
7, 7.
Veríme, že odvtedy, od toho dňa, keď na Letnice
v Jeruzaleme bol vyliaty Duch Svätý na apoštolov,
žijeme vo veku trvalého pôsobenia Ducha Svätého.
Nebráňme sa jeho pôsobeniu, nezarmucujme Ducha
Svätého, neuzatvárajme sa pred ním. Otvárajme svoje
srdcia jeho darom: láske, pokoju, zhovievavosti,
nežnosti, dobrotivosti, vernosti, tichosti a zdržanlivosti.
Dávajme sa zapaľovať jeho svätým plameňom.
Príď Duchu Stvoriteľu a obnov tvár zeme aj všetko
k Božej sláve.
Amen.
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Úloha číslo 1 Hádajte čo k čomu patrí Na papier nakresli na ľavú stranu obrázok v plnom krúžku a na pravú stranu
obrázok v čiarkovanom krúžku, ktorý si myslíš, že s obrázkom na ľavej strane súvisí – patrí k nemu.

Úloha číslo 2 Bludisko Vystrihni obrázok
z tejto strany a ceruzkou nájdi a nakresli
cestičku, kade sa kuriatka bezpečne
vyhnú dravému jastrabovi a dostanú sa
k deťom, ktoré ich donesú k ich
mamičke.
Nakresli, ako vyzerá mamička kuriatok.
Úloha číslo 3
Doplňovačka
Tretie
písmenko z každého slova napísaného
v rybičke doplň do kvietočka, do ktorého
po vyznačenej cestičke pláva rybička.
Slová, ktoré takto získaš napíš na papier
spolu s veršíkom so žalmu číslo 8.
Ak si vyriešil všetky úlohy, vypýtaj si od
mamičky alebo otecka obálku, vlož do
nej riešenia úloh, na obálku napíš svoje
meno
a adresu
a pri
najbližších
bohoslužbách prípadne keď prídeš na
nedeľnú školu, vhoď obálku do schránky
farského úradu.

Z úspešných riešiteľov vylosujeme
vylosujeme
troch, ktorým za odmenu darujeme
štvorfarebné guličkové pero
KALVÍN
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Na začiatok
Timea Sotáková
Ev. Mt. 19, 14.
Ježiš im povedal: „ Nechajte deti a nebráňte im
prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské
kráľovstvo.“

nestará. Nechodí s nimi na čerstvé pastviny
a k napájadlám s čistou vodou. V podstate ich ignoruje.“
„Strýko, ty si veľmi dobrý pastier, však?“ spýtal sa Erik.
„Dobre sa staráš o svoje ovce, a stavím sa, že tvoje ovce
sú rady, že si ich majiteľom.“
Strýko Gregor sa usmial. „Dúfam,“ odpovedal na
Erikovu pochvalu. „Práca s ovcami mi pripomína Pána
Ježiša. On hovorí, že je dobrý pastier a ľudia sú ovce.
Ježiš dokonca za svoje ovce zomrel. Som rád, že mu
patrím.“ Erik bol zamyslený, keď počúval strýka. „ A čo
ty Erik? Patríš aj ty Pánovi Ježišovi?“
„Ja... ja neviem,“ zašomral.
„Vieš, Erik, ak nepatríš Ježišovi, tak patríš Satanovi.
Znamená to, že patríš niekomu, kto sa v skutočnosti
o teba nestará – podobne ako o tie vychudnuté ovce na
susednej farme. Môžeš to však hneď zmeniť. Môžeš
patriť Dobrému Pastierovi. Prijmi Pána Ježiša ako
svojho Spasiteľa. On sa stane tvojim Pastierom. Nechcel
by si to urobiť?“
Erik prikývol. „Určite by som chcel,“ súhlasil. Potom
spolu so strýkom sklonili hlavy, aby o tom spoločne
rozprávali Bohu.
Čo si myslíš ty?
Patríš Pánovi Ježišovi – Dobrému Pastierovi? Alebo
patríš Satanovi? Ježiš ťa miluje a chce sa o teba starať
a viesť ťa. Prijmi Ho ako svojho osobného Spasiteľa
a potom môžeš očakávať, že sa bude o teba starať
a pomáhať ti bez ohľadu na to, čo ťa v živote čaká.

Detská nedeľná besiedka (nedeľná škola) je skvelá
vec. Deti, ktoré sa tam týždenne stretávajú, akoby sa
začali navzájom podobať. No nie zovňajškom, ale va
tom, že ich zaujala Biblia. Čítajú z nej príbehy, učia sa
naspamäť veršíky a prostredníctvom nich spoznávajú
Pána Ježiša. Veria, že Pán Ježiš veľmi miluje deti, teda
aj ich, - akeď mu dajú domov vo svojom srdci, ochraňuje
ich a vo všetkom pomáha.
Ak si ešte nenavštívil nedeľnú besiedku, vyhľadaj ju!
Prežiješ chvíle, ktoré sa nedajú ničím nahradiť.
Na tejto stránke sa dočítaš príbehy o takých deťoch,
ktorých už rodičia navštevovali nedeľnú besiedku. Oni
sa tam naučili, že z každej udalosti v živote sa oplatí
vziať si poučenie – na základe Biblie. Keď úprimne po
tom túžia, v pravej chvíli si spomenú na veršíky z biblie,
ktoré sa nučili.
Tieto v ich živote odhalia príčiny nešťastia a prehier,
lebo sú ako kľúče hodiace do zámky. Otvoria dvere, cez
ktoré prenikne svetlo a naplní radosťou roky detské,
dospievania ba až do staroby. Čítajte tieto krátke príbehy
tak, aby ste porozumeli a osvojili si ponaučenia.
A naučte sa aj veršíky z Biblie.

Nauč sa naspamäť:

Som Jeho ovečka

Žalm 23,1 : „Hospodin je môj pastier, nič mi
nechýba.“

Prevzatý článok
Ev. Jána 10. 1-11.
„Pôjdeme sa pozrieť na ovce?“ bola Erikova prvá otázka,
keď pricestoval na gazdovstvo svojho strýka Gregora.
Erik mal pred sebou celý mesiac života na gazdovstve
u svojej tety a strýka.
„ Samozrejme, že sa pôjdeme pozrieť na ne,“ súhlasil
strýko Gregor. Hneď po obede zobrel strýko Erika na
sľúbený výlet. Išli autom hre-dolu po lesných cestách.
„Nevedel som, že je na svete toľko oviec,“ komentoval
Erik svoje zážitky. „ Všetky sú také tučné a huňaté.“
„Nie všetky sú také,“ poopravil Erika strýko a zastavil
auto pri jednom zo susedných plotov. „Dobre sa pozri na
ovce na tejto pastvine. Sú celkom vychudnuté.“
„Ach strýko,“ povedal Erik po chvíli,“vyzerajú akoby
boli akési choré!“
Strýko Gregor naštartoval auto. „Majiteľ týchto oviec je
preč,“ povedal s povzdychom, „a jeho správca, sa o ne
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Medveď hnedý

foto: Archív

Tentoraz sme pripravili úlohy pre deti do 10
rokov.
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Jarné zátišie pred kostolom

foto: Archív

Kriste, Spasiteľu
Juraj Gajdošoci
Milostivý Kriste, drahý Spasiteľu !
Prebývaš v nebeskej sláve. Bolo vykonané dielo spásy z nebeskej výsosti.
V nebesiach je Tvoje odveké a pravé miesto panovania. Oroduješ za nás na
mocnej Božej pravici. Pane Ježišu Kriste, vo večnom svetle , nevysloviteľnej
nádhere neba! Teba oslavujeme, Tvoju lásku prijímame. Veď dohliadaš na
nás, vidíš nás nebeským spasiteľným pohľadom.
Vyvýšený Kriste, večná sláva Ti, ktorý v sieňach nebies prebývaš!
Tvoje vystúpenie na nebesá dokladuje Božiu milosť k nám. Dostalo sa
nám vykúpenia z biedy hriechu, ktoré si nám Ty zaslúžil. Zostúpila k nám
nebeská milosť, v Tvojej božskej osobe. Mocný Tvoj trón je pre nás večnou
zárukou, istotou. Ostávaš s nami každý deň, zostávaš ten istý. Pri pohľade
k nebesiam spoznávame náš stav a jasnosť pred nami. Tvoji učeníci boli
svedkami všetkého čo si urobil. Dostali aj dar Ducha Svätého, vieru, lásku,
nádej.
Tak roznášali apoštolské učenie o Tebe. Daj a pomôž dobrotivý Spasiteľu,
aby svätá viera v nás mocnela. Viera je pre nás veľkým bohatstvom,
najcennejším pokladom. Živá viera obohatí, napraví každé blúdenie. Je
svetlom na správnej ceste bez pochybností. Viera odnáša preč do nenávratna
každú pochybnosť. Uháša dobiedzanie rôznych zneistení. Dar Ducha
Svätého, viera, upevňuje padajúceho. Prináša úľavu chorým, bezradných
podrží. Viera privádza k pokániu. Veriaceho posilni lebo čerpá z moci Božej.
Prosíme Kriste, oživuj našu vieru. Naše chápanie nesmiernej hodnoty,
ktorou sme vykúpení. Zveľaďuj v nás svoju milosť, nevýslovnú lásku Ducha,
ktorým sme boli znovuzrodení. Prosíme o účinok Ducha Svätého v nás.
O spečatenie viery na cestu stálosti. Prosíme o podporu vo všetkých
slabostiach, ktorými sme zaťažení. Aby nás nezlámali márnosti, ale
naprávala nás nebeská sila. Vyvýšená moc Ducha Svätého nech nás
pozdvihuje. Oživuje našu chápavosť a vedie nás do nebeských priestorov.
Prosíme o horlivejší život v cirkvi, odvahu vyznania. O spravovanie nášho
života Duchom Svätým v každom čase, za každých okolností. Potrebujeme
viac horlivosti, viac odvahy. Byť kresťanmi neustále. Žiť vierou a niesť
zvesť spásy ľuďom. Prosíme o pomoc prinášať ovocie Ducha Svätého,
nažívať v pokoji, trpezlivo znášať skúšky, nedostatok a nemoci.
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Dobrotivý Kriste, Pane, ďalej nám
umožňuj hlásiť sa k Tebe, Modliť
sa, čítať Písmo, objavovať nové
rozmery života vo viere.
Zmocňuj nás Kriste, mocou Ducha
Svätého,
odovzdane
a vďačne
zmýšľať a konať. Neodmietať
darovaný podiel spásy. Nebeskú
slasť večnosti a pravú otčinu.
Zmiluj sa Duchu Svätý, otváraj
našu pozornosť pre Božie slovo.
Prijímať pravú útechu v odmietaní
temnôt, hriešnych spôsobov. Veď
nás vierou k istotám. K plnému
životu
v Kristu.
Prosíme
o premieňanie nášho zmýšľania,
našich starých spôsobov. Lebo
často sa vkráda márnosť a zlo do
našich myšlienok. Nehľadáme
bázeň, nekonáme v pokore viery.
Preto
vrúcnejšie
prosíme
o prekonávanie každej hriešnej
ľahostajnosti. O posväcujúci život
v pravde viery. Vzdávať sa
vlastných názorov pri poznávaní
Božej vôle. Neriadiť sa nastálo
vlastnými pocitmi a nepozerať na
náš stav iba z vlastného hľadiska.
Pomôž drahý Kriste, aby sme si
všímali, ktorým smerom nás vedieš.
V tom neváhali Ti všetko predložiť.
Zo všetkým sa zdôveriť Tebe ako
najbližšiemu dôverníkovi. Otvoriť
všetky zákutia srdca pre Ducha
Svätého. Používať princípy viery,
stálo a vedome. V každej okolnosti
sa radiť s Tebou. Ak pôsobíme
neporiadok zastavuj nás. Veď nás
podľa Božich plánov. Ukazuj cestu,
ktorou máme napredovať za Tvojim
hlasom. Zlé zámery prekaz, pridaj
nám vnímavosť pre Tvoje plány.
Neuznávať ciele, ktoré sami
vytvárame. Neblúdiť v bludisku
milovania sveta, ale milovať Teba,
vyvýšený Kriste.
Chceme Teba Kriste, v moci
Ducha Svätého, vrúcne chváliť.
Vystúpil si na nebesá, slávne prídeš
znovu. Daj nám blahoslavený pokoj,
ktorý nám svet nemôže dať. Prosíme
o jednotu, znášanlivosť bremien.
Sprevádzaj nás drahý Kriste,
Spasiteľu, v láske nebeského Otca,
v posvätení
Ducha
Svätého.
Pomáhaj prinášať ovocie vzťahu
s Tebou, Spasiteľom sveta!
Amen.
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Veľká noc 2010 v
michalovskom
reformovanom zbore
Juraj Gajdošoci
Sviatok Veľkej noci patrí medzi
naše
významné
sviatky.
Na bohoslužbách je obyčajne väčšia
návštevnosť. Kresťania prichádzajú
do zhromaždení, aby sa modlili,
spievali
na
Božiu
slávu.
V michalovskom
reformovanom
kresťanskom zbore sa počas Veľkej
noci
konali
bohoslužby,
bola
vysluhovaná Svätá večera Pánova.
Som presvedčený, že to bol čas
bohatý na duchovný rast. Pripomenuli
sme si vzácnu obeť nášho Pána Ježiša
Krista.
Na Kvetnú nedeľu 28.3.2010 sa
konalo misijno-diakonické stretnutie
starších. Zvesťou slova Božieho nám
poslúžil br. farár Ján Knežo.
Nasledovalo vysluhovanie Svätej
večere Pánovej, a to spolu s miestnym
farárom. S organizátormi sme sa
zhodli na tom, že množstvo
zúčastnených na stretnutí bolo
prekvapujúce.
Vo štvrtok pred Veľkou nocou boli
v michalovskom kostole seniorátne
mládežnícke bohoslužby. Božie slovo
zvestoval študent teológie Martin
Bánoci, ktorý pochádza zo Sečoviec.
Na mládežníckych bohoslužbách
vystúpila s kresťanskými piesňami
mládežnícka kresťanská hudobná
skupina Joel. Okrem iných v ich
podaní zazneli piesne: Ak ľud môjho
mena sa pokorí, Getsemana, Krížom
len. Na týchto bohoslužbách zaznela
tiež verejná výzva na stretávanie
seniorátnej mládeže v michalovskom
kostole. Nechceme tomu brániť, tento
návrh už zaznel pred rokom na
vizitačnej schôdzi nášho presbytéria, a
to za prítomnosti vedenia seniorátu.
Priestor poskytneme, vyžadujeme
však obvyklú koordináciu.
Na Veľký piatok 2.4.2010 sme sa
zúčastnili ekumenického pašiového
sprievodu mestom. Je to už tradičný
sprievod pešou zónou mesta Michalovce,
počas jednotlivých zastávok bolo čítanie
z Božieho slova. Spievali sa piesne
všetkých zúčastnených cirkevných
spoločenstiev.
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Na tohoročnom ekumenickom sprievode sa zúčastnil doposiaľ najväčší
počet veriacich z michalovských cirkví.
Veľkonočná nedeľa 4.4.2010 bola v znamení speváckych vystúpení
počas dopoludňajších bohoslužieb.

Vystúpenie spevokolu na stretnutí spevokolov v ref. kostole v Trhovišti

Veľkonočné vystúpenie detí

foto: Archív

Na Božiu slávu vystúpili deti, mládež, spevokol a hudobná kresťanská
skupina Rogáte. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na veľkonočnom programe.

Veľkonočné vystúpenie skupiny Rogate

foto: Archív

Jednotlivé vystúpenia nás posilnili. Boli vrúcne, úprimné a vystihli
veľkonočnú radosť kresťana. Každé verejné vystúpenie prináša radosť
vyznania. Je ďalším záväzkom dovnútra, pozvaním pre iných.
Vďaka Bohu za spoločne prežitú Veľkú noc! Za chlieb a víno Svätej
večere Pánovej, v ktorej sa nám dostalo nového uistenia. Za obohatenie
milosťou, ktorou sme spasení.
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Seniorátne modlitebné spoločenstvo
Zuzana Janošová
Začiatky stretávania sa na modlitbách nás vedú do roku
1997. V tomto roku misijný referát usporiadal stretnutie
žien v Drahňove. Stretli sme sa tam v hojnom počte
z jednotlivých zborov nášho seniorátu. Na dvojdňovom
stretnutí sa zúčastnila aj vzácna hostka sestra Ružena
Dvožáková zo zboru Baptistickej cirkvi z Bratislavy.
S ňou sme sa rozprávali o knihe „Sedem parížskych
večerov,“ ktorú napísala. Podelila sa s nami so svojimi
zážitkami z pobytu v Paríži. Zaujalo nás aj jej
rozprávanie o stretnutí so sestrou Rafajovou, ktorú
v spomínanej knihe uvádza. Druhý deň sa stretnutia
zúčastnili a do jeho priebehu sa aj aktívne zapojili
vtedajší zástupca biskupa br. farár Ján Janovčík a senior
br. farár Ján Semjan st. Stretnutie popretkávané
obohacujúcimi výkladmi, vzájomnými dialógmi
a modlitbami bolo duchovne obohacujúce a prispelo
k lepšiemu zblíženiu sa členov jednotlivých zborov.
Možno aj na základe toho, vznikla medzi nami
myšlienka založiť seniorátne modlitebné spoločenstvo,
na ktorom by sme sa mohli pravidelne stretávať a na
modlitbách predstupovať pred nášho Pána.
Organizovaním tejto činnosti sa ochotne ujali sestry
Janošová a Vaľovčíková. Miestom stretávania sa stal, so
súhlasom vtedajšieho br. farára Hromanika, michalovský
reformovaný chrám. Brat farár ochotne podporoval
vznik novej aktivity a neskôr nás pred blížiacou sa
zimou uchýlil v zborovej miestnosti michalovskej fary.
Tam sme sa stretávali až do ukončenia zborovej siene pri
chráme, v ktorej sa stretávame dodnes.
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foto: Archív

Začiatky sme teda ani my nemali ľahké. Nemali sme ani
vedúcich, ani materiál, ktorého by sme sa mohli držať.
Donášali sme na stretnutia vhodné brožúry ako napríklad
„ Ako sa stať učeníkom“, „ Matky na modlitbách“ ... a i.
Nad prečítaným textom sme sa zamýšľali a všetko sme
predkladali Pánovi na modlitbách.
Pozvali sme medzi seba aj sestru Dancákovú, ktorá
v tom čase pracovala pre Detskú misiu v ref. zbore
v Bratislave. Poslúžila nám svojim poznaním
a skúsenosťami. Neskôr sa vedenia stretnutí ujal br.
Kačmár z Lastomíra, ktorý medzi nás prichádzal
pravidelne aj so svojou manželkou. Obohatil naše
stretnutia hudobným doprovodom a tiež spevom. Naučili
sme sa nové piesne a tie, ktoré sme poznali, sme si
vylepšili.
Po čase sa vedúcej úlohy ujala sestra farárka
Vetrecínová, ktorá medzi nami dodnes pracuje.
Pravidelne pokračujeme v štúdiu písma a spoločne
prosíme nášho Pána o pomoc pri rôznych príležitostiach
a za rôzne veci.
Boh aj na základe našich prosieb koná a často krát pre
nás ľudí nemožné oživuje a vracia do normálneho života.
Modlíme sa spoločne za chorých, i za tých, čo nevidia
východisko zo svojich problémov a starostí, modlíme sa
za všetko a všetkých.
Sme vďační Bohu, že môžeme k nemu vždy volať. Pán
má vždy pre nás čas. Ukazuje nám smer, ktorým sa
máme uberať.A čo na záver?
Schádzame sa vždy v prvý pondelok v mesiaci. Teraz už
o 14. hodine.
Radi privítame každého, kto chce Pána prijímať do
svojho srdca a slúžiť mu na modlitbách.
Nájdime si pre neho čas. On nás neustále volá a čaká,
ako mu odpovieme.
Neváhajte, rozhodnite sa hneď.
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Prichádza medzi nich s darom pokoja a zmocňuje ich, aby
mocou kľúčov zvestovali kajúcim odpustenie a večný život,
nekajúcim však zahynutie.
Milé sestry a milí bratia!
Zvestovanie pokoja znamená to, že zo svojho života
odstraňujeme všetko, čo spôsobuje nepokoj. Buďme teda šíriteľmi
pokoja! Ten, kto chodí po svete so srdcom naplneným Kristovým
pokojom, vie, ako si má v každej situácii počínať, aby bol skutočným
šíriteľom pokoja.
Toho k tejto službe zmocňuje a uspôsobuje Ten, ktorý aj
v tohoročných veľkonočných sviatkoch pozdraví svoj ľud vzácnym
pozdravom: POKOJ VÁM!

Pre zábavu i poučenie
Doplňovačka
Dušan Kudroč
Ev. sv. Jána, 6. kap., 47. verš.
Tajnička sa nachádza v 1. a 9. stĺpci doplňovačky.
1
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A
B
T
Á
C
D
E
F
R
N
G
Í
Ý
H
I
J
K
Ň
O
L
Vodorovne.
A. Židovská modlitba, chválospev, vyznávajúci Božiu svätosť
a nádej veriaceho na spásu. / Autonómna republika na juhu
Ukrajiny s rozlohou 27 000 km2.
B. Posvätný zákaz / Uniká
C. Hudobný nástroj, neodbytná súčasť našich kostolov. / Kraj
juhovýchodného Slovenska.
D. Zasnúbenie / Akurát
E. Kniha Starého zákona / ... Ivan Július ( 1909 – 1953 ),
slovenský dramatik, prozaik a teológ, v rokoch 1935 – 1941
evanjelický farár v Pozdišovciach.
F. Činí, koná / Druh osobného motorového vozidla.
G. Európska krajina / Súčasť slnečnej sústavy .... voz.
H. Časť biblického textu v jednotlivých kapitolách / jedna
z európskych metropol (Francúzko).
I. Americký prezident / Tretí z dvanástich Jákobových synov
J. Najkrajšie detské slovo na svete / Patriaci pánovi
K. Starší názov Malavi – bývalý Britský protektorát. / Tatko,
otecko (detsky)
L. Desiaty z dvanástich synov Jákobových / Znelka

Rozlúčili sme sa
Juraj Gajdošoci
Alžbeta Kravetzová
21. 5. 1916 - 24. 4. 2010
Po dlhej chorobe zomrela doteraz najstaršia
členka zboru. Aj v nemoci sa živo
zaujímala o zbor. Pýtala sa na kostol, na
veriacich. Do zhromaždení prichádzala
dokiaľ vládala. Nielen dopoludnia, ale aj
popoludní. Oferovala verne, nezištne,
cirkevnú daň posielala aj z nemocničného
lôžka. Len aby z jej strany bolo všetko v
poriadku.
Vedela dlho a zanietene rozprávať o viere a
jej prejavoch v živote človeka. Spomínam
si na jej slová o svätení nedele - dňa
odpočinku.
Na základe Listu židom 13, 8: „Ježiš
Kristus ten istý včera i dnes i naveky",
zaznelo kázanie v michalovskom dome
smútku. S našou sestrou sme sa rozlúčili v
utorok 27. 4. 2010, a to v nádeji večného
života.

Slovo písma
O múdrosti
Príslovie 3, 13-16
Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť,
a človek, ktorý nadobudol umnosti.
Lebo jej zisk je lepší ako zisk striebra a jej
dôchodok lepší ako výborné zlato..
Je drahšia než koraly, a nevzrovnajú sa jej
ani všetky tvoje najžiadúcnejšie veci.
Dlhosť dní leží v jej pravici, a jej ľavici
bohatstvo a sláva.

foto: Archív

Pozitíva a negatíva práce presbytera
Slavomír Koba
Pri hodnotení pozitív a negatív práce v presbytériu nechcem spomínať
konkrétne udalosti, ktorých by bolo určite dostatok. Chcem sa s Vami
podeliť o skutočnosti, ktoré ja vnímam ako pozitíva a negatíva.
Musím začať základným pozitívom a tým je skutočnosť, že sme členovia
presbytérií Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ktorej uholným
kameňom je Ježiš Kristus. Ako je zapísané v Lk 20:17 „Kameň, ktorý
zavrhli stavitelia stal sa uholným kameňom.“ Stavajme naše zbory na
pravom uholnom kameni, ktorým je Ježiš Kristus a verím, že pozitíva budú
vysoko prevyšovať tie negatívne skúsenosti.
Ďalším pozitívom je možnosť byť ratolesťou v Božej vinici. Ježiš hovorí v J
15:5-7 „Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja
v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť.
Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť
a uschne. Také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria. Ak zostávate vo
mne a moje slová zostávajú vo Vás, proste čo chcete a stane sa Vám.“
Myslím, že tento biblický text nepotrebuje komentár.
Na druhej strane negatíva v práci presbytera sú často spojené so situáciou,
keď zvíťazí naša ľudská hriešna podstata. Zvíťazí v nás pýcha, prehnané
sebavedomie, snaha dokázať tým druhým, že sme lepší, múdrejší,
schopnejší... Ale ako sa píše v 1K 10:12 „Kto si myslí, že stojí, nech si
dáva pozor, aby nepadol.“
Milí priatelia, nedopusťme, aby naša pýcha, múdrosť a prehnané
sebavedomie boli prekážkou našej služby v zboroch. Snažme sa využiť
skutočnosť, že máme každodenne k dispozícii pravý uholný kameň - Ježiša
Krista. Snažme sa využiť skutočnosť, že sme súčasťou Ježišovho vínneho
kmeňa. Snažme sa lásku, ktorú nám dáva Ježiš Kristus a tieto Božie pravdy
posúvať ďalším generáciám a ľuďom okolo nás, lebo to je naše prvotné
poslanie na tomto svete.

Zamyslenie

Sme zaneprázdnení a uponáhľaní ?
Dušan Elečko – upravený text prevzatý z internetu.
Satan zvolal celosvetové zhromaždenie démonov. Vo svojom
úvodnom prejave povedal:

Pomôcky: K. ňasko
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Veľkonočné vystúpenie spevokolu
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„Nemôžeme
kresťanom
zabrániť, aby chodili do kostola, čítali
Bibliu, poznávali pravdu a vytvorili si
dôverný vzťah so svojím Spasiteľom.
Nechajme ich teda, nech si chodia do
kostola! Ale pripravme ich o čas, aby
si nemohli budovať vzťah k Ježišovi
Kristovi a neboli v kontakte so
Spasiteľom!“
„Ako to máme urobiť?“ zvolali
démoni.
„Snažte sa, aby boli stále
zaneprázdnení nepodstatnými vecami,
ktoré budú zamestnávať ich myseľ!“
„Pokúšajte ich, aby utrácali a
požičiavali si peniaze. Presvedčte ich
ženy, aby chodili do práce a trávili
tam mnoho času a muži, aby
pracovali až sedem dní v týždni a
dvanásť hodín denne. Zabráňte im
tráviť čas s deťmi! Nech sa ich rodiny
rozpadnú! Nech stále púšťajú rádia,
televízory a počítače. To úplne
zamestná ich myseľ a preruší ich
spojenie s Kristom!“
„Denne útočte na ich mozog
správami. Naplňte ich schránky
ponukami zliav, katalógmi tovarov,
služieb
zdarma
a tipovaniami.
V novinách a časopisoch ukazujte
štíhle modelky, aby muži začali veriť,
že najdôležitejšia je vonkajšia krása a
aby začali byť nespokojní so svojimi
manželkami. Snažte sa, aby manželky
nedávali svojim manželom potrebnú
lásku. Tí ju budú hľadať inde, a tak sa
rodiny rozbijú!“
„Dajte im Santa Clausa, aby
ste ich odviedli od skutočného zmyslu
Vianoc a veľkonočného zajačika, aby
nehovorili o zmŕtvychvstaní Krista a
moci nad hriechom a smrťou!“
„Zamestnávajte ich, aby
nemali čas ísť do prírody a premýšľať
o Božom stvorení, ale pošlite ich
radšej do zábavných parkov, aby
utrácali čas aj peniaze!“
„A
keď
sa
zídu
k
duchovnému spoločenstvu, naveďte
ich na klebety a hlúpe reči, aby tak
odišli domov so zlým svedomím. Tak
nebudú mať čas čerpať silu od Ježiša
a budú skoro na všetko sami a kvôli
hlúpostiam obetujú svoje zdravie
a rodinu!“
Démoni sa horlivo pustili do
diela a snažili sa, aby boli kresťania
stále zamestnaní a uponáhľaní. Aby
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mali málo času na svojho Boha a
svoje rodiny. Aby nemali čas
druhým povedať o tom, že Ježiš má
moc zmeniť ich život!
Milé sestry a milí bratia!
Darí sa diablovi uspieť v tomto
pláne?
Posúďte sami.

Zoslanie Svätého Ducha
Mária Iľčiková
Pán Ježiš, keď do nebies sa vznášal
svojim učeníkom tak sľuboval,
nenechám Vás samých ako siroty
zošlem na Vás Ducha pravdy.
Ako sľúbil tak aj splnil.
Raz, keď boli všetci v jednom
dome zídení, nastal hukot veľký,
tu akoby veľký vietor nastal,
ale to Duch Svätý v ohnivých
jazykoch nad ich hlavami zastal.
Bol čas Turíc a v tomto čase
sa veľa ľudí nachádzalo v tomto
meste.
Všetci sa veľmi divili čo sa deje
s Ježišovými učeníkmi.

Čo píšu iní
Jaroslav Bánoci
Milí bratia a sestry,
v tejto novej rubrike by sme sa
chceli zamerať na zaujímavé články
uverejnené
v rôznych,
a
to
printových alebo elektronických
médiách, a ktoré sú takpovediac na
našej vlnovej dĺžke.
Mňa
zaujal
článok
Daniela
Pastirčáka Blížni vrhači tieňov,
uverejnený
v týždenníku
NOTABENE, hneď z niekoľkých
dôvodov. Po prvé, ide o autora
s protestantského prostredia, ktorého
literárny jazyk mi je blízky. Po
druhé, ako kazateľ Cirkvi bratskej
pôsobil nejaký čas Michalovciach.
V roku 1989 sa verejne angažoval za
nastolenie občianskych slobôd, čo sa
nedá povedať o viacerých farároch,
či kazateľoch. A po tretie, článok
poskytuje veľmi jasné vysvetlenie,
prečo by sme sa mali snažiť
dodržiavať Božie prikázania.
Porozmýšľajte, bratia a sestry, komu
ste blížni Vy.

Blížni a vrhači tieňov
Daniel Pastirčák

Každý začal hovoriť inými jazykmi
hoci pred tým ten jazyk nikdy
nepoznali
teraz znamenie od Ducha Svätého
dostali.
Veľa ľudí vtedy uverilo v Pána
Ježiša
A evanjelium hlásať začali lebo
múdrosť
i rozumnosť skrz Ducha Svätého
dostali.
Ďakujem Ti Pane Ježišu, že si
zoslal Ducha Svätého
na kresťana každého.
Ďakujem Ti Pane Ježišu za všetky
dary milosti.
Vierou Ťa Pane Ježišu poznávam,
Ústami vyznávam pred ľuďmi,
Prosím Ťa Pane ak je to vôľa Tvoja
Zmocňuj i mňa aby som veľa ovocia
prinášala.
Prosím o otvorenie sŕdc ľudí,
nech každý po Tvojom slove zatúži.
Veď nás už tu v časnosti cestou
večnosti.
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„ Miluj svojho blížneho ako seba
samého „. S týmto výrokom súhlasia
ľudia všetkých vyznaní, ba aj tí bez
vyznania. Prvý problém , na ktorý
narazíme , ak sa to milovanie
pokúsime žiť, je otázka: Kto je môj
blížny ? Sú mojimi blížnymi všetci
ľudia?
Má
milovať
katolík
protestanta,
kresťan
budhistu,
Slovák
Maďara,
femnistka
antifeministu, greenpisák riaditeľa
McDonaldu,
„domovec“
,
bezdomovca...?
Slovo blížny označuje toho, kto je
blízko, v protiklade k tomu, kto je
ďaleko. Toho , kto je kamarát, na
rozdiel od toho, kto je kamarát nie
je. Slovo blížny rozdeľuje svet na
našich a cudzích, na priateľov
a nepriateľov. Popisuje svet taký,
aký je: rozdelený na skupinystrachom,
pýchou,
závisťou
a neporozumením rozdelených ľudí.
Nepriateľ nie je priateľ, ten, koho
som neprijal. Ten, kto je mimo
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mojich kruhov, ten, kto nie je
z mojej krvnej skupiny. Je natoľko
odlišný, že spochybňuje moju
hodnotu. Svojou inakosťou vrhá tieň
na môj svet. Ináč myslí, ináč hovorí,
zaujíma sa o iné veci, ináč sa
oblieka, počúva inú hudbu, smeje sa
iným vtipom, jedáva iné jedlá...
Keby svet bol knihou, ktorú píšem,
vyškrtol by som ho z nej.
Milujte svojich nepriateľov, vyzýva
nás Ježiš, aby ste boli synmi svojho
Otca, ktorý je v nebesiach. Blížny je
každý nie priateľ, ktorého som prijal
za svojho. Svet sa nedelí na
ďalekých a blízkych, ale na tých,
ktorí
strachom,
pýchou
a nevedomosťou
vytvárajú
vzdialenosť a na tých, ktorítú
vzdialenosť láskou prekonávajú.
Nepýtaj sa : Kto je môj blížny?
Pýtaj sa: Komu som blížnym ja ?
Bez odhodlania milovať nepriateľa
nevydrží ani priateľská , ani
manželská, ani rodičovská, ani
žiadna iná ľudská láska. Aj
v najbližšom človeku sa totož
skrýva kúsok nepriateľa. Iba láska,
ktorá je odhodlaná v druhom
milovať aj nepriateľa, nezradí samu
seba a vydrží až do konca.

DETI A KVETY
Milan Rúfus
Na neisto
len zopár plachých viet.
„Povedz mi, dieťa,
kto vymyslel kvet!
Povedz mi kvietok,
kto vymyslel dieťa!
Máte sa radi od počiatku sveta...“
Kvet zavoňal
a dieťa rieklo mi:
„Bez odpovede
je, básnik, tvoja sloha.
To tajomstvo je pod pečaťou Boha.
A takú pečať
nikto nezlomí.
Nesúž sa márnou žiadosťou,
nepýtaj sa a odpovedz si žitím.
Kvet vôňou hovorí
a voda vlnobitím.
A dieťa? Dieťa radosťou.“
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Stretnutie seniorov
Diakonicko - misijná komisia
Prvé stretnutie seniorov nášho zboru v roku 2010
pripravila diakonicko – misijná komisia na Kvetnú
nedeľu 28. 03. 2010. Popoludní o 15:00 hodine sa
v zborovej sieni zhromaždili bratia a sestry, ktorých
srdečne privítala duchovným slovom s. Tomašuľová.
Nábožnú báseň zarecitovala s. Gazdovičová. Zamyslenie
o význame Biblie predniesla s. Tomašuľová. Brat
Elečko prečítal verše z Evanjelia podľa Jána 20/19-31.
Úvahu o význame Veľkej noci na prečítaný text
prezentovala s. Sotáková. Slovom Božím poslúžil p.
farár Knežo, ktorý spolu so zborovým farárom Mgr.
Gajdošocim vyslúžili Svätú večeru Pánovu pri
príležitosti Veľkonočných sviatkov. Na slávu Božiu sme
spievali piesne z nášho spevníka aj s hudobným
sprievodom kantora zboru Ing. Tichého. Po skončení
programu nasledovalo už tradičné spoločné posedenie a
neformálne rozhovory zúčastnených bratov a sestier.
Vďaka nášmu Pánovi za milosť, ktorej sa nám
dostáva pri takýchto stretnutiach.

Biblia má moc
Anna Tomašuľová
Prvá epištola sv. Petra , 24-25
„Lebo každé telo je ako tráva a každá sláva
človeka jako kvet trávy, tráva uschla, a jej kvet
odpadol, ale slovo Pánovo zostáva na veky. A to je
slovo, ktoré sa vám zvestovalo ako evanjelium.“
Pred rokmi navštívil jeden ateista ostrovy Fidži
a povedal domorodému náčelníkovi. „Taký veľký
náčelník, to vás veľmi ľutujem, že ste uverili
misionárovi a stali ste sa kresťanmi.“ Starý muž ukázal
na veľký kameň a odpovedal: „Skôr ako nám misionári
doniesli Bibliu, na tomto kameni sme svojim ľudským
obetiam utínali hlavy a na kopiách sme si opekali ich
telá. Keby nebolo tej knihy, ktorá z nás divochov urobila
kresťanov, neopustili by ste toto miesto živý. Keby
nebolo evanjelia, ktorým pohŕdate, boli by ste dávno
mŕtvy a zjedený. Biblia je mocná zbraň proti zlu
v každej podobe.“
Istý otec napísal do Biblie, ktorú daroval svojmu
synovi, nasledujúce venovanie. „Môj synu! Buď ťa táto
kniha udrží ďaleko od hriechu, alebo hriech ďaleko od
tejto knihy.“ To je dôvod, prečo je Biblia prenasledovaná
ako žiadna iná kniha, ale tiež milovaná ako žiadna iná
a napádaná a chválená zároveň. Je v nej potenciál
absolútnej dokonalosti, bezchybnosti a aktuálnosti. Je to
jediná kniha na svete, ktorá pochádza priamo od Boha
a jej obsah napĺňa svoj cieľ, ktorý sleduje. Biblia
obsahuje jednoducho pochopiteľné pravdy i také, ktoré
ľudský rozum nepochopí. Jeden kritik Biblie sa raz
vyjadril pred Markom Twainom: „Je toho v Biblii veľa,
čomu nerozumiem a to ma znepokojuje.“ „Milý pane,“
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odpovedal spisovateľ, „čo mňa znepokojuje, sú miesta,
ktorým v Biblii rozumiem.“
Ľudia, ktorí sa držali Biblie a podľa nej žili,
prispeli k pozitívnym zmenám na svete. Každý, kto prijal
túto knihu ako knihu života, svedčí, že prežil osobné
spasenie, zmenu k dobrému a lásku k blížnym.

Pokoj Vám!
Marta Sotáková
Evanjelium podľa sv. Jána, 20,19-31
Milé sestry a milí bratia, vážení bratia farári!
V týchto dňoch sa oteplilo a všetci už myslíme
na príchod jari s pekným jarným počasím. Sme
uchvátení nádherou rozvíjajúcich sa púčikov a radujeme
sa z rozkvitajúcich narcisov, bledúľ, snežienok
a tulipánov. Žijeme v predveľkonočnom období, tzv.
tichom týždni. Veľká noc a práve sa prebúdzajúci život
– to patrí nepochybne k sebe. Ale od chvíle, keď Ježiš
Kristus vstal z mŕtvych, nemožno už veľkonočné sviatky
a nový život od seba oddeliť. Ježiš Kristus o sebe hovorí:
„Neboj sa! Ja som prvý a posledný
a ten Živý. A bol som mŕtvy, ale hľa,
som živý na veky vekov.
A mám kľúče pekla a smrti.“
(Zjavenie s. Jána, 1/17-18)
Veľkonočné udalosti nás vedú k otvorenému
hrobu, ktorý hlása víťazstvo života nad smrťou. Po
svojom vzkriesení sa Pán Ježiš stretáva so svojimi
ustrašenými učeníkmi, ktorí boli zhromaždení a dvere zo
strachu pred Židmi mali zamknuté. Svojím príchodom
ich pozdravuje: „Pokoj Vám!“ (Ján 20/19). V jeho
ústach však tieto slová znamenajú viac ako bežný
pozdrav. Sú zasľúbením pravého pokoja Božieho, ktorý
je daný každému, kto sa vo viere stretáva so
zmŕtvychvstalým Kristom.
Na Veľký piatok totiž Ježiš zomrel a bol
pochovaný. Smrť znamená pre nás ľudí vždy koniec
všetkých možností a začiatok toho, že na nás ľudia
zabudnú.
Hrob sa nám teda zdá miestom beznádeje. Ale práve na
tomto mieste ukazuje Ježiš Kristus svoje víťazstvo, keď
zo zapečateného hrobu vyšiel ako víťaz nad smrťou
a beznádejou i ako darca nádeje a pokoja.
Zmŕtvychvstalého Krista pozná iba ten, komu sa
On sám dá poznať. Len tak ho poznala Mária Magdaléna
i jeho učeníci, len tak ho poznal aj pochybujúci Tomáš.
A každý, kto poznal, že vzkriesený a oslávený Pán je
ten Ježiš Nazaretský, ktorý zomrel na golgotskom kríži
a bol pochovaný v hrobe Jozefa z Arimatie, cíti, že je
povolaný nielen prijať od Neho, ale aj ostatným ľuďom
dávať ten pokoj pravý, ktorý vyviera z opravdivej lásky.
Zmŕtvychvstalý Kristus sa vo svojej láske
priznáva k svojim učeníkom i keď sú ustrašení, i keď sú
si vedomí svojej bezvýznamnosti a bezmocnosti.
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