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Radostná zvesť o vzkriesení a novom
živote
Marián Hamari
J 14,19: „Ja žijem a aj vy budete žiť.“
Milé sestry a bratia!
Určite to už cítite. Jar je už vo vzduchu, všade
okolo nás. Všetko ožíva a prekypuje rodiacim sa
životom. A uprostred toho všetkého každý rok slávime
Veľkú noc. Je sviatkom života, oslobodenia a nádeje
na novú budúcnosť. Veď aj samotnými symbolmi
týchto sviatkov sú pučiace kvety a stromy, mláďatá
zvierat, pestré farby.

Vlastne celá kresťanská viera je o živote. Kto
z nej robí akési zádušné náboženstvo, zatvára ju do
temných katedrál a prezentuje ju skoro až hororovými
katastrofickými obrazmi, len ťažko pochopí jej pravý
význam. Veď Boh hovorí: mojim zámerom je dať vám
život.
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Nepredajné

Myslím, že každý bude súhlasiť s tým, že život je krásna
vec. Narodíme sa a užívame si život, aj keby bol akokoľvek
ťažký. Ale predsa, nech už náš život sprevádza čokoľvek, visí
nad ním tieň pominuteľnosti a smrteľnosti.
Áno, Veľká noc je o živote. Ale nie o tom, že v jarnom
období ožíva príroda okolo nás a aj my a vdychuje čerstvosť
psychických síl. Veľká noc je o inom rozmere života. Ak
žijeme veľkonočnou vierou, žijeme síce uprostred všetkej tej
pominuteľnosti a márnosti, ale náš život naberá iný rozmer.
Aký, to je práve zvesťou Veľkej noci. Priblížme si ju v štyroch
dôrazoch, ktoré majú aj veľmi praktický dopad na naše životy.
A tými dôrazmi sú vzkriesenie, potenciál, znovuzrodenie a
nový život.
Vzkriesenie. Už samotný výraz „vzkriesenia z mŕtvych“
vyvoláva v nás zmiešané predstavy. Pre racionálne zmýšľanie
je to z biologického hľadiska čosi nemožné. Z pohľadu
filozofie a náboženstva je to vec rôznych špekulácií. Z hľadiska
ľudskej túžby po živote to vzbudzuje predstavy o dlhovekosti,
reinkarnácii, obnovení vzťahov s blízkymi, ktorí už zomreli,
a pod. Ale z hľadiska kresťanskej viery musíme vychádzať nie
z nejakých všeobecných predstáv a ľudských túžob, ale zo
vzkriesenia Ježiša Krista a z Božieho slova. Život je Božia
hodnota. On ako Stvoriteľ dáva život. Kristus dokonal dielo
spásy a preto aj jeho vzkriesenie je jasným dôkazom toho, kto
je pánom života. Božia sila života je jednoducho
neprekonateľná. „Smrť, kde je tvoje víťazstvo, smrť, kde je
tvoj osteň“ –cituje apoštol Pavol v známej zvesti o vzkriesení
v Prvom liste Korinťanom.
Druhý dôraz veľkonočnej zvesti je o potenciáli života,
ktorý vyplýva z Kristovho vzkriesenia. Človek si myslí, že
dokáže toho veľa, že jeho potenciál a sily nemajú limity.
Ľudská história je plná výnimočných činov a výdobytkov
ľudského umu a schopnosti. Ale to nie je nič v porovnaní
s tým, čo dokáže Boh. A prejavom Božej moci v tomto svete je
jeho Svätý Duch. Boží ľudia naplnení Božím Duchom už
v dobe starej zmluvy konali veľké veci: bojovali a víťazili,
zachraňovali a vyslobodzovali, uzdravovali a oživovali...
A v moci tohto Svätého Ducha konal aj Ježiš svoje dielo. Veď
na počiatku jeho pôsobenia, po prijatí krstu od Jána Krstiteľa,
zostúpil na neho Duch a On začal v moci zvestovať evanjelium
o Božom kráľovstve a konať jeho mocné skutky. Po vzkriesení
sa zjavoval svojim učeníkom a stoloval s nim. Dal im moc
Svätého Ducha, aby aj oni premáhali zlých duchov,
uzdravovali, šírili evanjelium hoci aj v cudzích jazykoch, aby
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ho ľudia počuli a prijali. Jeden z prívlastkov tej sily
a potenciálu života, ktorý Boh v Kristovom vzkriesení
potvrdil je: večný život. To naznačuje, že potenciál
vzkrieseného života je neobmedzený.
Ale teraz prichádza ten tretí dôraz veľkonočnej
zvesti: znovuzrodenie. Ono otvára vzkriesenie
k novému životu a jeho potenciál aj pre nás. Okolo
výrazu znovuzrodenie v kresťanstve existuje veľa
nedorozumení. Pre niekoho je to silný náboženský
zážitok, ktorý otrasie ľudskou osobnosťou, pre iného
osobné rozhodnutie zmeniť svoj život a pre ďalšieho
akési vytrhnutie z reality do duchovných sfér. Ale aj
znovuzrodenie, podobne ako vzkriesenie a jeho
potenciál, musíme odvodzovať od Ježiša Krista. On
prišiel zhora od Otca a v ňom prichádza ten nový
život. Preto aj znovuzrodenie znamená, že aj my,
hriechom porušení a smrteľní ľudia, môžeme mať
účasť na novom živote v Kristu. Prijať ho môžeme
vierou v Ježiša Krista ako Božieho Syna a nášho
Spasiteľa.
Štvrtý dôraz veľkonočnej zvesti je o novom
živote, teda o tom, aký toto všetko má prakticky dopad
pre nás.
Milé sestry a bratia. Radostnou správou pre nás
je to, že nie sme väzňami toho, čím sme. Často to
berieme tak, že na tom, kým sme alebo čím sme, sa
nedá nič zmeniť. Ale evanjelium je práve o tom, že
Boh v Kristu to mení. Boli sme určení k smrti a zrazu
máme nový život; boli sme hriešni a zrazu sme
ospravedlnení; neboli sme ničím a zrazu sme Božími
deťmi a Jeho ľudom; boli sme v zajatí „telesnosti“ –
prízemností, materiálnosti a egoizmu a zrazu sme svätí
v slobode Ducha. To všetko je jasným signálom, že
Boh nám dáva nový život a podiel na všetkých tých
ohromných nových veciach, ktoré On v Kristu koná.
Skôr či neskôr každý zistí pravdu o svojich
slabostiach, limitoch i smrteľnosti. Ale život od Boha
v Kristu prekonáva toto všetko a otvára novú
budúcnosť a nádej. Preto aj do tej budúcnosti Božieho
nového stvorenia už môžeme hľadieť s nádejou. Písmo
hovorí: „Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením.“
(2Kor 5,17) Teda naplnenie a cieľ svojho života už
môžeme vidieť v slávnej Božej budúcnosti jeho
večného kráľovstva. Sme znovuzrodení „pre živú
nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevädnúce
dedičstvo v nebesiach“ (1Pt 1,3-4). To vrhá nové
svetlo na celé naše životy. Na to, ako seba vnímame
a chceme, aby nás iní vnímali, na to, ako k životu
pristupujeme, ako ho žijeme, aký mu dávame obsah
a poslanie, akými hodnotami a princípmi sa riadime,
aké vzťahy vytvárame, ako a čím sa živíme, a pod.
Nezáleží na tom, koľko toho zo svojho života
sme už prežili a koľko toho ešte máme pred sebou. Ak
vierou prijímame Krista a s ním aj nový život od Boha,
tak potom tá minulosť je už ospravedlnená, už sme
vyslobodení z jej väzenia a môžeme sa otvoriť novým
horizontom a novému potenciálu života. Jeden múdry
výrok hovorí: „Božím darom pre nás je potenciál.
Naším darom Bohu je rozvíjať ho.“ A teraz sa na
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chvíľu zastavme. Predstavme si v mysli ako môžeme v sebe a v
prostredí, v ktorom žijeme, rozvíjať potenciál Božieho nového
života... A pri tých predstavách sa neobmedzujme,
nezabúdajme na všetky tie možnosti Božej stvoriteľskej sily, na
všetko, čo robil Ježiš Kristus, na všetko, čo robili Boží ľudia
v moci Jeho Svätého Ducha, na všetko, čím poveril Ježiš
svojich učeníkov a svoju cirkev.
Milá sestra, milý brat. Ty už nie si nikto. Už nie si iba
hračkou osudu, toho kedy a kde si sa narodila či narodil,
v akých pomeroch, v akej spoločnosti či národe, s akou
výbavou a predpokladmi, už nie si iba priemerom či
bezmennou súčasťou masy. Si Božím dieťaťom podľa obrazu
Krista. Ani králi, prezidenti či vojvodcovia tohto sveta nie sú
viac. Váž si to a podľa toho ži a správaj sa. Veď život, ktorý ti
dáva Boh v Ježišovi Kristovi je silnejší než politická moc
a peniaze, zdravie a schopnosti medicíny, ľudské výdobytky
a možnosti v rámci tohto sveta. Skúmaj, čo môžeš na svojom
terajšom živote zmeniť podľa obrazu Krista, aké schopnosti
a dary Ducha môže využiť, ako môžeš vylepšiť svoje vzťahy
podľa ideálu Kristovej cirkvi, ako môžeš byť prínosom
k šíreniu dobra, spravodlivosti a pokoja podľa obrazu Božieho
kráľovstvo vo svojom prostredí, či už v rodine, v cirkevnom
zbore, v obci či meste, na pracovisku, medzi priateľmi.
Je jar a všetko sa prebúdza k životu. Každý to cíti
a prežíva. Ale je aj Veľká noc. Kristus, ktorý bol mŕtvy pre náš
hriech, ale je vzkriesený a žije. My vieme, že s ním budeme
žiť, keď nastane vzkriesenie aj pre nás. Ale prečo čakať až
dovtedy. Žije nový život v sile Kristovho vzkriesenia
a potenciálu Božej moci už teraz.
Amen.

Modlitba
Juraj Godočík
Skláňam sa pred Tebou Pane v tomto veľkonočnom
čase, keď moja myseľ je upriamená na Tvoje utrpenie,
pripomínam si všetko, čo si za mňa musel vytrpieť. Som
nútený k tomu smútku, ktorý vo svojom srdci mám, keď si
pripomínam a myslím na kríž, ktorý si ťažko znášal, pod
ťarchou potupy a pohanenia. Rozhodnutie bolo Otcovo, keď si
trpel na dreve kríža za moje hriechy. Drahý môj Pane, som si
toho vedomý, že splácaš moju dlžobu, preto aj ja hľadám
záchranu svojej duši.
Všemohúci Bože môj, chcem i naďalej žiť pod Tvojou
ochranou, nie len v tomto veľkonočnom období, ale po celý
zvyšok môjho života. Preto Ťa Pane prosím aj teraz v tejto
chvíli o Tvoje požehnanie a o pomoc do ďalších rokov môjho
života. Prosím Ťa, riaď môj život tak, aby Tvoja múdrosť ma
viedla v každom mojom kroku. Daj mi žiť tak ako Ty chceš,
v kresťanskej poníženosti a vďačnosti. Skroť vo mne zlé
myšlienky, aby som Tvoj kríž mal stále na pamäti. Nielen
teraz, ale neustále!
S veľkou radosťou prichádzam Pane vo Veľkonočné
ráno k otvorenému hrobu, ktorý je už prázdny. Pritom mám
z toho veľký pocit útechy z Tvojho zmŕtvychvstania. Prosím
Ťa o požehnané Veľkonočné sviatky!
Amen.
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Diablovo pokúšanie
Lea Hovanová , žiačka ZŠ
Začalo sa pôstne obdobie, obdobie keď je
Ježiš 40 dní a 40 nocí sám na púšti. Počas tých
40 dní, čo bol Ježiš o hlade nenajedený, keď ho
začal pokúšať diabol. Takto ho začal pokúšať:
„Ak si naozaj Boží Syn, rozkáž týmto kameňom,
aby sa premenili na chlieb.“ A Ježiš mu nato
odpovedal: „Je napísané: Človek nebude žiť iba
z chleba.“
Ale diabol sa nevzdal a pokračoval. Diabol
vyviedol Ježiša na vysoký vrch a ukázal mu moc
a bohatstvo všetkých kráľovstiev sveta, a
povedal: „To všetko patrí mne, vzdaj mi poctu a
všetko bude tvoje.“ A Ježiš odpovedá: „Je
napísané, že jedine Boha máme uctievať a iba
jemu máme slúžiť.“
No diabol sa ani teraz nevzdal a zaviedol
Ježiša do Jeruzalema na vrchol chrámu a
povedal: „Ak si Boží Syn, zoskoč dolu.“ A ešte
dodal: „Veď je napísané, že Boh prikáže svojim
anjelom, aby ťa ochránili, a ponesú ťa na rukách,
aby si sa nezranil.“ Ježiš namietol a povedal:
„Ale je takisto napísané, že nemáme pokúšať
Pána, svojho Boha.“ Po tých slovách sa už diabol
vzdal
a odišiel.
Ježiš diablovi nepodľahol a ostal verný svojmu
Pánovi, tak aj my ostaňme verní svojmu Pánovi!

Zasadnutie Rady cirkví
Juraj Gajdošoci
V stredu
18.3.2015
sa
zišla
na
michalovskom mestskom úrade Rada cirkví
nášho mesta. Zasadnutie otvoril primátor
Michaloviec
Viliam
Záhorčák.
Privítal
duchovných, zástupcu primátora, vedúcich
sociálnych vecí, kultúry, médií a školstva.
Oboznámil prítomných s programom rozvoja
mesta na nasledujúce štyri roky, s rozvojom
zamestnanosti, programami v sociálnej oblasti
života
občanov
Michaloviec.
Predstavil
pokračujúcu obnovu materských a základných
škôl.
Pred výstavbou je nová očakávaná
michalovská nemocnica v hodnote 34 miliónov
Eur. Otvorená má byť v roku 2018.
Mesto má pripravený rozvoj rodinnej
politiky, nové trasy pre cyklistov, dotvorí sa
priestor železničnej a novej autobusovej stanice.
Pozornosť sa venuje životnému prostrediu,
oblasti Kerta, Hrádok, Biela hora. Mesto
organizuje mnohé kultúrne podujatia, ktoré sa
tešia záujmu verejnosti. Kvôli bezpečnosti sa
rozširuje kamerový systém a zintenzívňuje sa
práca mestskej polície.
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Prítomní cirkevní predstavitelia poukázali na pripravované
cirkevné podujatia, ktoré budú v Michalovciach. Napríklad sa
pripravuje v pravoslávnej cirkvi slávnosť 65. výročia vzniku
biskupstva v Michalovciach. Na záver zaznela modlitba.
Ďakujeme vedeniu mesta Michalovce za spoluprácu
s tunajšími cirkvami. Prajeme Michalovciam požehnanie Božie!

Posledná večera s Ježišom
Lea Hovanová , žiačka ZŠ
V ten večer, keď bol Ježiš s učeníkmi a rozprávali sa, tak im
povedal: „Dnes večer ma jeden z Vás trikrát zaprie ešte predtým ako
kohút zakikiríka.“ A Peter hneď odvrkol: „Pane, ja ťa nikdy
nezapriem.“
V noci, keď Ježiša viedli do väzenia, nenápadne ich Peter
prenasledoval. Sadol si do kruhu k ostatným, aby bol nenápadný. Ale
zrazu vykríkla jedna žena: „On je jeho učeník, on ho pozná“ a Peter
vtedy úplne zabudol na to, čo povedal, a povedal: „Nie, ja ho
nepoznám.“ A toto sa ešte dvakrát zopakovalo. Keď kohút ráno
zakikiríkal, Peter si hneď spomenul, čo urobil. Že zaprel trikrát
Ježiša.

Príprava na Veľkonočné sviatky 2015
Juraj Godočík
Nie tak veľa času uplynulo od obdobia Vianočných sviatkov,
čas sa nezastavil, ale ide ďalej dopredu. Nastalo obdobie, či chceme
alebo nie, že odišiel jeden rok a tak vekovo sme starší. Keď sa
dožijeme toho času, budeme oslavovať Veľkonočné sviatky. Lebo ak
čítame Božie slovo, dozvedáme sa o veľkých a zaujímavých
udalostiach, o tom Velikánovi, Kráľovi neba a zeme. Je napísané, že
prichádza, aby zachránil veriacich od hriechov, ktorých sa denne
dopúšťame. Môžeme povedať, že v tom čase kresťanská verejnosť
prežíva veľký nápor, pripravujeme sa na tieto sviatky.
Veľa ľudí ako aj kresťanov v tomto pôstnom období je
sústredených na iné veci než duchovné. Nakupujú sa rôzne veci,
upratujú sa domácnosti, pripravujú sa jedlá a nápoje. Jednoznačne
tou záťažou sa zabúda na Pána Ježiša a to aj spôsobenou únavou. On
nás stále povzbudzuje, aby sme naše životy smerovali na zmierenie,
pokoru a lásku v našich rodinách. Pred sviatkami sú dni pôstne, ktoré
začínajú popolcovou stredou, ktorá pripadla na 18. februára. Po troch
dňoch je prvá pôstna nedeľa, ktorá bola 22. februára. Po poradí
prichádzajú ďalšie, až nasleduje Kvetná nedeľa, pripadla na 29.
marec. Po Veľkom Piatku je prvý a druhý sviatok Veľkej noci.
Treba myslieť na pôsobenie Ducha svätého, ktorý v nás
oživuje veľkú Božiu lásku. Preto sa rozhodnime, ktorou cestou
pôjdeme. Pán Ježiš prišiel na osliatku do mesta Jeruzalem, kde Ho
čakalo odsúdenie, ukrižovanie, pochovanie a následne vzkriesenie.
Tieto udalosti si pripomíname v kresťanských spoločenstvách
a v našich cirkevných zboroch. Veci, ktoré sa stali, sú pre mladšiu
generáciu menej zaujímavé, venujú tomu málo pozornosti. Avšak
staršia generácia berie Veľkú noc s väčšou pozornosťou, žije vo
väčšej istote ako zachovať vieru v Pána Ježiša. Pán vie o každom
našom kroku, aj to, keď sa otáčame k Nemu chrbtom. Prosme Ho,
aby konal v nás dokonalé dielo vykúpenia a záchrany. Nech sa stane
Jeho vôľa a nie naša.
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Ukrižovanie Ježiša

O výchove našej mládeže

Lea Hovanová , žiačka ZŠ

Slovenský kalvínsky kalendár na obyčajný rok po narodení
Krista Pána 1942

To je deň, kedy sa to všetko stalo. Deň,
kedy Ježiš trpí za naše hriechy, nie za svoje, lebo
ich ani nemal, ale za naše hriechy trpí. Tak keď
už nastal ten deň, tak sa Pilát opýtal ľudu:
„Chcete, aby som Vám prepustil židovského
kráľa?“ A oni na to: „Nie, my chceme
Barabáša.“ Barabáš bol, na rozdiel od Ježiša, zlý
človek. Tak prepustili Barabáša.
Keďže Ježiša neprepustili, tak Ho odviedli
do vládnej budovy, obliekli do purpurového
plášťa, na hlavu nasadili tŕňovú korunu a začali
sa mu posmievať. Potom Ho bičovali až do
bezvedomia a nebol nik, kto by sa ho zastal. Ešte
raz priviedli Ježiša pred ľud a Pilát im hovorí:
„Pozrite, ja na ňom žiadnu vinu nevidím.“ Len
čo ho zazreli, začali kričať: „Ukrižuj ho, ukrižuj
ho!“ A Pilát im odpovedal: „Vezmite si Ho
a ukrižujte, ja na ňom vinu nevidím!“ Oni
namietali a povedali: „My máme zákon, podľa
ktorého Ho treba ukrižovať, lebo sa vydával za
Božieho syna!“
Pilát to vyskúšal inak. Zaviedol Ježiša ešte
raz do vládnej budovy a spýtal sa: „Odkiaľ si?“
Ale Ježiš neodpovedal. A Pilát pokračoval: „Tak
ty sa so mnou nebudeš rozprávať, zabudol si že
mám moc ťa prepustiť alebo ťa ukrižovať?“ Ježiš
sa na Piláta pozrel a povedal: „Nemal by si nado
mnou žiadnu moc, keby ti to nebolo dané z hora.
A preto máš menší hriech ty ako tí čo ti ma
vydali.“ Po týchto slovách Pilát predstúpil pred
veľkňazov a povedal imô že chce Ježiša
prepustiť a oni mu na to povedali: „Ak ho
prepustíš, nie si priateľom svojho cisára. Každý,
kto sa udáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi.“
Pilát si nemohol dovoliť prísť o zamestnanie,
vtedy to znamenalo to isté ako umrieť. Tak
napokon Pilát povedal: „Dajte ho ukrižovať.“
Keď Ježiša prepustili, dostal svoj kríž
a musel ho odniesť na horu na Golgotu. Ježiš bol
však z bičovania zoslabnutý a tŕňová koruna sa
mu zarývala do tváre. S Ježišom išli aj ľudia,
ktoríý ešte nedávno zbožne počúvali jeho
modlitby a teraz po ňom pokrikovali.
Keď už dorazili na Golgotu ukrižovali
Ježiša ešte s dvoma mužmi. Ježiš povedal:
„Odpusť im, lebo oni nevedia, čo robia.“ Zrazu
nastala úplná tma a Ježiš povedal: „Bože, Bože,
prečo si ma opustil?“ Zvolal naposledy
a vydýchol. Presvedčili sa, že je naozaj mŕtvy,
a keď sa o tom presvedčili, dali Ho dole
a odniesli do jaskyne.

Jano Demko
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Mládeži patrí budúcnosť, pre ktorú ju treba vychovať. Táto
výchova je veľmi dôležitá, lebo podľa toho, ako je mládež
vychovaná, dá sa predpokladať budúcnosť nielen rodín, ale i cirkvi,
národa a štátu. Ak chceme alebo si prajeme, aby v budúcnosti bolo
viac spokojnosti, viac blaženosti, viac šťastia, nuž najprv je treba pre
všetko toto vychovať mládež. Kde ju však pre to vychováme? Najprv
v rodine. Rodina je základom ľudskej spoločnosti, preto pre výchovu
v rodinách má sa klásť o mnoho väčší dôraz ako dosiaľ. Veď aj
v našich protestantských, kalvínskych domácnostiach rodičia veľmi
málo dbali a dbajú o to, či všetko to, čo sa v rodine vyskytne, má
prajný vplyv na výchovu ich detí. Často i teraz dá sa pozorovať, že
rodičia vedia vytýkať svojim deťom, keď sú neposlušné a keď sa
neslušne chovajú nielen voči cudzím, ale i voči svojim najbližším
a najmilším. Lenže sami rodičia neštítia sa potom pred očami svojich
detí dopustiť sa práve tých istých chýb, ktoré svojim deťom
vytýkajú. Nuž aj to je výchova, lenže od takej výchovy nemožno
čakať nič dobrého.Deti majú byť skvostom, ozdobou, drahým
pokladom, darom Božím pre všetkých rodičov, preto ich výchova
nemá, ba ani nesmie byť ľahostajná. Často počujeme rodičov
ospravedlňovať svoje deti: „No, keď bude múdrejšie, to nespraví.“
Takéto ospravedlnenia len môžu škodiť deťom, lebo dieťa má byť
neprestajne, stále vychovávané, opravované. A to nielen učením,
napomínaním a trestaním, ale i príkladom, ktorý dieťa musí mať na
svojich rodičoch.Mýli sa každý rodič, ktorý si myslí, že stačí vážne
sa venovať dieťaťu až vtedy, keď začína dospievať telesne
i rozumove. Lenže žiaľbohu mnohí rodičia ani vtedy sa o svoje deti
nejako zvlášť nestarajú. Dieťa je zrkadlom rodičov, preto rodičia si
majú dať záležať na jeho výchove od kolísky až po jeho dospelosť.
Všetci tí rodičia, ktorí nemajú potešenia zo svojich detí, nech hľadajú
chyby i vo výchove a väčšinou skonštatujú, že nielen deti, ale
o mnoho viac oni sami sú príčinou toho smutného stavu v ich
starobe. Zaiste každý rodič si praje, aby ho jeho deti ctili, poslúchali
a milovali. On sám, ale často svojich rodičov nectil, neposlúchal
a nemiloval, čo deti mnohokrát videli. Je samozrejmé, že prianie
mnohých takých rodičov je daromné. Výchova v rodine má
nesmierny význam pre život každého človeka. Výstražné slová
mamičkine alebo oteckove, pripomínané v detstve alebo v mladosti,
sú často mementom v mnohých kritických chvíľach ďalšieho
života.Ďalším miestom pre výchovu mládeže býva škola. Ľudová
škola doplňuje rodinu vo výchove, menovite cirkevná. Keďže novým
nariadením ubudne veľký počet cirkevných škôl, na obecných
školách nariadiť deťom náboženskú výchovu, ktorú mali na
cirkevných školách, bude povinnosťou cirkvi i mimo predpísaných
hodín náboženstva. Menovite naša slovensko kalvínska cirkev bude
musieť venovať sa v zvrchovanej miere mládeži. Svojej povinnosti
učiní zadosť, keď podľa vzoru evanjelickej cirkvi a.v. zriadi čo
najviac nedeľných škôl, tam, kde to miestne pomery vyžadujú, môžu
sa zriadiť dorasty a temer v každej obci, kde sú veriaci vo väčšom
počte, už či je matkocirkvou alebo fíliou, združenia mládeže.
Pomocou týchto krúžkov, o ktoré sa majú postarať predovšetkým
kňazi a učitelia, a to nielen v tom zmysle, aby boli založené, ale aby
aj skutočne fungovali, dá sa vychovať mládež nielen pre cirkev, ale
i pre národ a štát.

4

Apríl 2015

Dnes v dobe hroznej vojny, keď morálka
i medzi mládežou tak hlboko poklesla, bude
treba vynaložiť cirkvi všetky sily, aby vštepila
mládeži
do
duše
kresťanské
hodnoty
a presvedčila ju s pomocou všetkých jej
vychovávateľov, že bez kresťanských hodnôt je
vylúčené šťastie rodiny, národa, štátu a celého
ľudstva.

Vďaka za obeť
Zuzana Jánošová
Ďakujem Ti Bože dobrotivý,
Tvoja láska zachraňuje iných.
Za to množstvo hriechov, sveta zlého,
Dal si v obeť Syna jediného.
On nevinný, vzal telo človeka,
Ťarchu našich hriechov zo seba nezvlieka.
Vládca nebies, obeťou sa stáva
A tak na Golgote za nás dokonáva.
To je skutok nekonečnej lásky,
Ktorou zbavuješ nás zatratenia navždy,
Preto sa mu cele odovzdajme
A ďkujúc, milosť prijímajme.
Ty, čo si bol ľuďmi umučený
Budeš sudcom, Otcom poverený.
My Ti za to všetko ďakujeme
A v nádeji spasenie berieme.

Ježiš vstal z mŕtvych
Lea Hovanová , žiačka ZŠ
Na druhý deň išla Mária Magdaléna a ešte
jedna Mária do jaskyne namazať Ježišovo telo.
Ale čo ich čakalo, keď tam dorazili? Ježiš tam
nebol.
A zrazu zbadali anjela a ten im hovorí:
„Nebojte sa, viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol
ukrižovaný. Vstal z mŕtvych, presne tak ako
predpovedal.“ Ešte im anjel povedal: „Choďte to
povedať aj jeho učeníkom.“ Ženy urobili presne
to, čo im anjel prikázal.
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Teologické princípy kalvínovej teológie 1. časť
Michal Hromaník
Základom Kalvínovej teológie je sväté Písmo ako zjavená
Božia pravda so zvláštnym dôrazom na Božiu zvrchovanosť.
A zmyslom Kalvínovho biblicizmu: „Žiadna teológia, žiadna dogma
nad Písmo, nad Evanjelium!“ Žiadny človek ani starobylý vykladač
ani moderný reformátor nad živý hlas Božieho slova.
Základom kresťanskej viery a života je Písmo sväté. Písmo učí
celkovej závislosti na samotnom Bohu. Uvádza človeka do
bezprostrednej blízkosti s Bohom, kde v úžase pred Božou autoritou
človek poznáva i vyznáva svoju zodpovednosť za všetko vo svete, za
cirkevné, obecné i politické poriadky, ktorých obnovu podniká
s poslušnosti k svetlu, ktoré vychádza z toho, ktorý oslovuje človeka
zo svedectva Biblie, aby Jeho majestát bol vyvýšený a oslávený.
Svoju prvú literárnu prácu Ján Kalvín vydal v roku 1532 a to
komentár k Senekovej De clementa, v ktorej sa prejavil ako
humanista. Otvoreným priznaním svojho súhlasu s rektorskou rečou
priateľa Mikuláša Copa 1.11.1533, v ktorej v duchu reformácie podal
výklad Ježišových slov: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je
kráľovstvo nebeské“ Mt 5,3. Kalvín sa odvracia od humanizmu
a stavia sa za reformáciu, ako sa potom neskoršie vyjadril
v komentári k Žalmom, zmieňujúc sa o tom, že v jeseni 1533 sa
udialo jeho náhle obrátenie. Aby unikol zatknutiu pre toto svoje nové
presvedčenie, odchádza z Paríža a potom aj z Francúzska. Plne sa
venoval reformačnému dielu, ktoré najprv chápal ako odborne
spisovateľský. Poukazuje na to jeho spis z 1534 De
psychopannychia, čeliaci
učeniu niektorých
spiritualistov
o posmrtnom čakateľskom spánku duší pred posledným súdom.
Vyhnaný z Francúzska, usadil sa v Bazileji, kde napísal dva
úvodné listy k vydaniu Biblie, ktorú do francúzštiny preložil Peter
Róbert Olivetan, ktorá bola vytlačená v roku 1535. Na obranu
francúzskych evanjelikov napísal otvorený list kráľovi Františkovi I.
dňa 23.8.1535, súhrn reformačného učenia, ako k nemu do tej doby
dospel a tak vzniklo prvé vydanie Kalvínovej Inštitúcie. Christianae
religionis institutio – Učenie náboženstva kresťanského.
Spis vyšiel v marci 1536 v Bazileji a priniesol slávu
bohosloveckú jeho autorovi, vtedy 27 ročnému Jánovi Kalvínovi.
Tento uvedený list tvorí úvod všetkých vydaní Inštitúcie, hoci jej text
bol upravovaný a doplňovaný ako aj v jej poslednej redakčnej úprave
z roku 1559. Apologetické i vyznávačské určenie Inštitúcie
nadobudlo sústredenú údernosť.
O poslaní Inštitúcie Kalvín napísal: „Hoci sväté Písmo
obsahuje dokonalé učenie, učenie ku ktorému nemožno nič pridať,
predsa ten, kto nie je v ňom dokonale vycvičený, potrebuje nejaké
uvedenie a návod, čo v ňom má vôbec hľadať. Je povinnosťou tých,
ktorým sa dostalo od Boha plnšieho svetla, aby akoby za ruku viedli
ostatných a pomohli im nájsť summu toho, čo nám chcel Boh
povedať vo svojom Slove. Preto som napísal túto knihu a vydal som
ju latinsky, aby slúžila vzdelancom zo všetkých národov (Ján Calvin
– Vzděláni ve víře, str. 8, Praha 1953)“.

5

Apríl 2015

Ekumenický Svetový deň modlitieb 2015
Juraj Gajdošoci
V roku 2015 sa v Michalovciach uskutočnil už tradičný
Svetový deň modlitieb, v tomto roku v kaplnke bl. Laury
Vicuna (saleziánky) v predvečer medzinárodného dňa žien,
7.3.2015
o 16:00 hodine. Hlavná téma dňa modlitieb: „Uvedomujete si,
čo som vám urobil?“ Sú to Ježišove slová, ktoré nás i dnes
pobádajú k aktívnej viere. Musíme sa zamýšľať nad hĺbkou
našej viery.
Minulý rok pripravili deň modlitieb ženy z Egypta, tento
rok veriace ženy z Bahám. Bahamy sa skladajú z množstva
ostrovov, nemajú celistvé územie. I týmto je život na Bahamách
zvláštny. Ale aj tam žijú veriaci ľudia, zbožné ženy,
ktoré prežívajú aj existenčné problémy. Nezabúdajú sa
modliť za seba, za svet. Dôkazom toho je i materiál k
svetovému dňu modlitieb.
Za náš zbor sa do programu zapojili: Anna Tomašuľová,
Marta Sotáková, Ľubica Zolová, Lýdia Knežová, Tímea
Sotáková, Kvetoslava Stloukalová, Erika Jutková a Jana
Gajdošociová. Súčasťou modlitebného programu bola zbierka
pre ženy na Bahamách, ktoré ju iste použijú na prospešný cieľ.
Prajeme všetkým sestrám, ktoré sa zapojili z jednotlivých
cirkví do SDM požehnanie Pánovo! Na budúci rok sa stretneme
na SDM 2016 v Cirkvi bratskej.
Citát z materiálov k svetovému dňu modlitieb: „Dobrý
Bože, ďakujeme Ti za odvážne a usilovné ženy a matky na
našich ostrovoch i v celom svete. Naučili nás, ako sa máme
modliť – v dobrých aj v zlých časoch.“

Zjavenie Ježiša
Lea Hovanová , žiačka ZŠ
V deň keď učeníkom ženy povedali, že Ježiš vstal
z mŕtvych, dvaja učeníci sa vybrali do dediny Emauz. Keď sa
tak rozprávali, ani si nevšimli, že sa k ním pripojil ešte jeden
muž. Bol to Ježiš. Ale oni Ho nespoznali. Hovorí sa, že mali oči
zastreté. Ježiš sa ich spýtal: „O čom sa zhovárate?“ Oni zastali
a jeden z nich mu odpovedal: „Vari nevieš, čo sa stalo?“ Ježiš sa
ho spýtal: „A čo také sa tu stalo?“ A znova ten istý odpovedá:
„No s Ježišom nazaretským, vari nevieš, že bol ukrižovaný?“
Vtedy sa do debaty zapojil aj druhý muž a začal mu všetko
hovoriť. Ten prvý sa ho snažil zastaviť, ale on neprestával
a pokračoval ďalej. A Ježiš im povedal: „Vy nechápaví, leniví
uveriť, čo hovoria proroci, Vy neviete, že Ježiš mal toto
všetko pretrpieť a až tak sa vojsť do svoje slávy?!“ A začal im
hovoriť všetko, čo sa na neho v svätom Písme vzťahovalo.
Ani nevedeli ako sa dostali do dediny a Ježiš chcel ísť
ďalej, ale muži mu povedali: „Ostaň s nami, už je pomaly
večer.“ Tak vošli dnu. Keď večerali Ježiš vzal chlieb dobrorečil
a lámal a podával. Mužom sa až vtedy otvorili oči a pochopili,
že to je Ježiš. Ale dokedy si to uvedomili On im zmizol.
Veľká noc nie je o šibačke, ale o človeku, čo sa za nás
obetoval a na tretí deň vstal z mŕtvych. Je to o pochopení
a uvededomení si svojich hriechov, ľutovať ich.
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Slávnostné seniorátne valné
zhromáždenie Michalovského seniorátu
v Bánovciach nad Ondavou
Juraj Gajdošoci
Dňa 22.2.2015 sa v bánovskoondavskom
reformovanom kostole zišlo slávnostné seniorátne
valné zhromaždenie. Prítomní boli delegáti zborov
nášho seniorátu, hostia, vedenie cirkvi. Kázňou
poslúžil brat biskup Lászlo Fazekas, zdôraznil
potrebu jednoty, prijímanie kresťanských hodnôt do
života viery. Cirkev stojí pred výzvami sveta, sú
útoky na rodiny, na tradičné hodnoty. Kázal na
biblický text Jn 6,67–69. Po kázni brata biskupa bola
inštalovaná konseniorka Erika Dékanyová, seniorátny
kurátor Blažej Knežo. Príhovor sestry konseniorky
Eriky Dékanyovej na text Rim 12,1–2, predchádzal
inštalácii seniorátnych sudcov a inštalácii ďalších
seniorátnych
funkcionárov.
Za
michalovský
reformovaný zbor boli v senioráte zvolení
a inštalovaní: seniorátny
kurátor
Blažej Knežo, synodný
poslanec
Jaroslav Bánoci, seniorátny sudca Michal Kontra,
seniorátny sudca Juraj
Gajdošoci. Uplynulé
funkčné obdobie náš zbor v seniorátnej rade
zastupoval seniorátny sudca Miloš Vinc.V seniroátnej
rade ďalej sú: seniorátny sudca Miroslav Kovaľ,
seniorátna sudkyňa Eva Kutašová, konseniorka Erika
Dékányová, zástupca seniorátneho kurátora Radoslav
Dékány. Ešte bude voľba na funkciu konsenior
(voľba na funkciu seniora prebehla, kandidovala ses.
Erika Dékányová). Seniorátna rada nášho seniorátu
má ustanovených 9 členov. Zhromaždenie pozdravili
prítomní hostia: generálny kurátor Vince Fekete,
zástupca generálneho kurátora Július Kováč, senior
Juraj Brecko. Všetci zaželali zvoleným funkcionárom
Božie požehnanie a milosť do náročnej práci v
cirkvi.Po záverečnej modlitbe sestry farárky Danušky
Hudákovej, bolo spoločné pohostenie v miestnom
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