
"Hovorím Bohu, svojej skale: Prečo si zabudol 
na mňa? Prečo mám chodiť v smútku, utláčaný 
nepriateľom? Prečo si skleslá, duša moja,   
a zmietaš sa vo mne? Očakávaj na Boha, lebo 
ešte ďakovať budem Jemu, spaseniu svojej tváre, 
svojmu Bohu!"

(Žalm 42,10.12)
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Veľkonočná modlitba
(Zlatica Oravcová)

Vzkriesený Pane, vzkries vo mne city
Úprimnej lásky, čo sa nenadýma – 
Nech tečie prameň, doteraz skrytý, 

Nech hriechu osteň viacej nemučí ma! 
Vzkriesený Pane, vzkries vo mne ducha, 

Čo súcit prejaví, obviaže rany – 
Odej mi srdce do svojho rúcha, 

Nech slúžiť blížnym vždy som odhodlaný!
Vzkriesený Pane, vzkries vo mne túhy 
Posvätné, krásne, ktoré povznesú ma – 

Zmiluj sa, zmiluj, splať moje dlhy, 
Nevládzem, Pane, veľká je to suma! 
Vzkriesený Pane, vzkries vo mne sily 
Za Tebou kráčať, vyznávať Ťa všade, 

Vzkries vo mne dobro, Spasiteľ môj milý, 
K nohám Ti srdce odovzdane kladiem! 

Amen
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Pôstne zamyslenie
(pripravil: Kristián Kostecký)

"Hovorím Bohu, svojej skale: Prečo si zabudol na mňa? Prečo mám chodiť v smútku, utláčaný ne-
priateľom? Prečo si skleslá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať 
budem Jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu!"

(Žalm 42,10.12)

Milí čitatelia Zborových listov, bratia a sestry 
v Pánovi,
život nám niekedy prináša situácie podobné tej, 
akú prežíval starozmluvný žalmista - kráľ Dávid. 
Sú to chvíle, keď chodíme v smútku, prežívame 
svoje dni so strápenou a skleslou dušou. Príči-
nou ťažkej situácie žalmistu bol útlak zo strany 
nepriateľov, ktorí mu bez príčiny strojili rôzne 
úklady a ohrozovali jeho život, hoci sa voči nim 
nijako neprevinil. Niekedy to však nemusia byť 
vonkajší nepriatelia, kto nám prináša chvíle bo-
lesti a zármutku. Môžu to byť straty niečoho 
cenného a dôležitého - sily, zdravia, práce - či 
už u nás samých alebo u našich najbližších. Náš 
život tiež často ohrozujú vnútorní nepriatelia, 
ktorí nás utláčajú a škodia nám. Sú to rôzne myš-
lienky a túžby, ktoré vychádzajú z nášho srdca 
a nášho vnútra, ktorých sa nevieme zbaviť, hoci 
v ich dôsledku ubližujeme nielen sebe samým, 
ale aj iným ľuďom. A k týmto nepriateľom sa 
skôr či neskôr pridáva naše svedomie, ktoré 
nám pripomína naše pády a zlyhania. Často sa 
ho snažíme prehlušiť, ale nikdy ho nedokážeme 
natrvalo umlčať. To nám pripomína aj Pán Ježiš, 
keď hovorí, že človeka skutočne poškvrňuje to, 
čo vychádza z jeho vnútra, z jeho srdca. V ta-
kýchto chvíľach, keď si nevieme poradiť a nájsť 
východisko, k nám prichádza pokušiteľ a chce 
nás presvedčiť, že naša situácia je beznádejná a 
nikto nám nepomôže. Zmocňuje sa nás pocit, 

že sme sami s problémom, ktorý nás utláča, 
okráda nás o pokojný spánok a vkladá smútok 
do duše. Vtedy je dobré počuť Boží hlas, ktorý 
nám pripomína Božiu vernosť a stálosť voči 
všetkým, ktorí ho hľadajú a k Nemu sa utiekajú. 
Tak to spoznal aj svedok viery, kráľ Dávid, ktorý 
napokon našiel východisko zo smútku, skleslos-
ti a beznádeje. On pozýva aj nás, aby sme - zvlášť 
v čase pôstu - prichádzali v tichej a úprimnej 
modlitbe pred Božiu tvár, volali k Nemu o po-
moc a zmilovanie – či už sa naše starosti týkajú 
osobného života, našej rodiny, povolania alebo 
spoločenstva cirkvi. Lebo pred Pánom Bohom 
nič nie je skryté, nemusíme sa na nič hrať a nič 
predstierať. On vie o všetkých našich slabos-
tiach, pochybnostiach a obavách - aj tých, ktoré 
možno pred inými skrývame. Boh má moc do 
nich vstúpiť a ukázať nám východisko, lebo Jeho 
sila sa dokazuje predovšetkým v našej slabosti a 
nedostatočnosti. Všetko, čo nám je na ťarchu, čo 
nám bráni voľne kráčať ako Božie deti po ceste 
života, teda môžeme a máme zložiť pri nohách 
nášho Pána Ježiša Krista. On už namiesto nás 
porazil všetkých našich nepriateľov a utláčate-
ľov, aby nad nami nemali viac moc. Kristus chce 
a môže byť našou skalou a Pánom nášho života 
- ak Mu to dovolíme a prijmeme Ho do svojho 
srdca, aby sme mohli volať spolu so žalmistom: 
"Očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať budem 
Jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu!"
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Zvestovať Slúžiť
Radovať sa

Podporovať

Bdieť

Evanjelickej cirkvi
a. v. na Slovensku

VÍZIA na5prstov

- Programovo budovať jednotnú, priateľskú a rodinnú komunitu cirkvi.
- Pestovať ľudskosť, ústretovosť a úctu v cirkvi i v spoločnosti.
- Systematicky pomáhať vzdelávaniu a partnerskej spolupráci
ordinovaných s neordinovanými.

- Tvoriť sieť spolupracujúcich osôb, spoločenstiev a organizácií.
- Tvoriť láskavé, inšpirujúce prostredie pre získavanie
šikovných mladých ľudí pre farárske povolanie.

- S pokorou najprv pri sebe konať duchovnú obnovu cirkvi.
- Zachovávať vernosť kultúre úcty a čeliť kultúre znevažovania.
- Zabezpečiť spravodlivé, rýchle, účinné disciplinárne konania s
pravidlom: zodpovedať sa, obhajovať sa – a byť očistený – alebo
potrestaný.

- Prinášať biblické evanjelium Pána Ježiša živým slovom
a príkladným životom.

- Misiu vykonávať zrozumiteľne, s radosťou, s nadšením a tvorivo.
- Verne sa držať reformačnej tradície vyjadrenej v Augsburskom

vyznaní.
- Podporovať duchovný život prostredníctvom médií a vydavateľskou
činnosťou.

- Rozvíjať službu: evanjelickej diakonie, cirkevného školstva,
voľnočasových aktivít pre deti a mládež, nemocničnej duchovnej
služby, Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách
a zboroch, Rómskej misie a v ekumenickej spolupráci.

- Posilňovať duchovnú službu na miestach, kam migruje obyvateľstvo.
- Trvalo sa starať o kultúrne pamiatky a pestovať kontakty so

zahraničnými Slovákmi.
- Organizovať kultúrno-spoločenské a umelecké podujatia.

- Vyžadovať transparentnosť v hospodárení na všetkých úrovniach
správy cirkvi.

- Vytvárať efektívny systém darcovstva, dobročinnosti a podpory.
- Racionalizovať cirkevné štruktúry a spustiť Elektronický

informačný systém.

Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie,
vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť,

vašu rozumnú službu Bohu.
Rímskym 12,1

Zvestovať

Slúžiť

Radovať sa

Bdieť

Podporovať

s KRISTOM a SPOLU

ECAV s KRISTOM a SPOLU
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Vízia na 5  stov našej cirkvi
(pripravil: Radomír Vařák)

Bratia a sestry, v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku prechádzame za posledné mesiace 
na viacerých úrovniach túžbou o akýsi reštart a obnovu, oživenie duchovnej práce s pohľadom 
upretým do budúcich dní. Nezostať len pri akomsi „cirkevnom servise“ základných služieb, ale 
mať aj víziu, čo s darmi, ktoré nám Pán cirkvi zveril a s vedomím, že očakáva ich zhodnotenie. 
Chceme sa preto podeliť aj s vami milé sestry a bratia s týmto dôležitým dokumentom našej 
cirkvi - „Vízie na 5 prstov“, aby sme vedeli do budúcnosti sledovať ich napĺňanie a zároveň 
porozmýšľať, kde a ako priložiť ruku k dielu na mieste, na ktoré nás ako jednotlivcov Pán Boh 
postavil a s darmi, ktoré do nás vložil. Hľadajme a objavujme ich. Rozhodujme sa ich použiť 
a modlime sa za správny čas a spôsob na ich použitie. To nám spoločne prajem.

VÍZIA NA 5 PRSTOV ECAV s mottom S KRISTOM A SPOLU.

1. ZVESTOVAŤ
Prvoradou úlohou kresťanskej cirkvi, a predo-
všetkým lutheránskej cirkvi ako je naša, je káza-
nie a vôbec zvestovanie Božieho slova – zákona 
a evanjelia a prisluhovanie sviatostí. Luther nás 
naučil, že aj sviatosti sú viditeľným Božím slo-
vom. Hrdíme sa, že my evanjelici sme cirkvou 
Božieho slova. Áno, sme a takou cirkvou chce-
me aj zostať. Kážeme často a  snáď aj radi. No 
nášmu svedectvu neraz chýba presvedčivosť 
a nadšenie. Majme pred očami Ježišov otvore-
ný vzťah k tým, ktorí Ho počúvali. Vytvárajme 
v  našich zborových spoločenstvách príjemné 
a  láskavé prostredie. Veríme, že potom aj sve-
dectvo slovom bude zrozumiteľnejšie a  pre-
svedčivejšie. Ak budeme menej kázne kopírovať 
z internetu a potrápime sa s ich tvorbou sami, 
vyznejú osobnejšie, mocnejšie a adresnejšie. Ak 
si dáme viac námahy so štúdiom Božieho slova, 
Duch Boží sa prizná k našim snahám a požehná 
každé naše slovo.
Skutky apoštolov 1, 8: Budete mi svedkami aj 
v Jeruzaleme a po celom Judsku...

2. SLÚŽIŤ
Naša cirkev pôsobí v Ekumenickej pastoračnej 
službe ozbrojených silách a  ozbrojených zbo-
roch. Chceme pestovať ekuménu. Chceme vy-
víjať snahy v rómskej misii. Chceme byť aktívni 
v kultúrno-spoločenskej oblasti, v neziskových 
organizáciách a pod. Je potrebné viacej rozví-
jať vzťahy so zahraničnými Slovákmi nielen na 
juhu Európy, ale aj v západnej Európe a v zámo-
rí. 
Je pred nami výzva ustanoviť nemocničnú du-
chovnú službu, obzvlášť vo väčších mestách, 
kde je veľká nemocnica či viac nemocníc.
Službou spoločnosti sú aj mediálne výstupy 
z našej cirkvi na akejkoľvek hierarchickej úrov-
ni. Je smutné, ak niektorí miesto evanjelia šíria 
ohováranie a nenávisť. 
Dobrou službou pre spoločnosť je nielen šíriť 
informácie o cirkvi, ale aj a predovšetkým jasné 
evanjelium so svedectvom o spasiteľnom a po-
máhajúcom diele Pána Ježiša Krista. Rovnako 
treba dbať aj na úroveň, živosť a  jasný odkaz 
Božieho slova pri rozhlasových a  televíznych 
Službách Božích a prenosoch z ostatných pod-
ujatí. Nech je Božie meno aj v našom národe 
a v našej spoločnosti oslávené.
Skutky apoštolov 1, 8: Budete mi svedkami...
aj v Samárii a až do posledných končín zeme.

Zvestovať Slúžiť
Radovať sa

Podporovať

Bdieť
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Zvestovať

Slúžiť

Radovať sa

Bdieť

Podporovať

s KRISTOM a SPOLU

ECAV s KRISTOM a SPOLU



3. RADOVAŤ SA
Naša cirkev potrebuje vytvoriť prostredie prajnosti, rodinnej 
atmosféry a bez nadsadenia – prostredie lásky. Na cirkvi si ľu-
dia zvonku vedia oceniť najmä otvorené srdce, prijatie, nepo-
sudzovanie a neodsudzovanie, zdvorilú láskavú komunikáciu, 
korektné, priateľské prostredie, vzájomný rešpekt a úctu. Žiaľ, 
v mnohých ohľadoch nám toto chýba, aj medzi duchovnými 
na všetkých úrovniach a potom aj v cirkevných zboroch. 
V našich  médiách máme odovzdať odkaz Božej trpezlivosti 
a lásky nielen slovami, ale aj správaním a prístupom k domá-
cim viery i k ostatným ľuďom. 
Prvý list Korintským 13. 1: Čo by som ľudskými jazykmi ho-
voril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba 
cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. To je pre nás všet-
kých trvalá úloha, na ktorú sme v posledných rokoch temer 
zabudli. Bez činov odpustenia, dôvery, slušnosti a lásky – naše 
svedectvo viery ostane mŕtve ( 1K 13, 13): Ostáva viera, ná-
dej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.
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4. BDIEŤ
Z  doteraz povedaného 
vyplýva, že nemôžeme 
čakať duchovnú obno-
vu cirkvi, ak ju  nezačne 
uskutočňovať každý sám 
pri sebe. V  dome, kde 
je neporiadok, škriepky 
a  zvady sa človek necíti 
dobre. Do prostredia 
našej cirkvi sa vnieslo 
veľa špiny: ohováranie 
bratov a  sestier; povy-
šovanie sa;  ponižovanie 
a  znevažovanie iných; 
posudzovanie oponen-
tov nie na základe práva, 

ale na základe lojálnosti, až 
servilnosti; nevymožiteľnosť 

práva v cirkvi; atď. Snažíme sa ká-
zať o  poriadku iným, ale nevieme si 

pozametať pred vlastným prahom. 
K tomu potrebujeme aj nástroje, ktoré budú 
fungovať: jasné pravidlá pre pracovníkov 
i  dobrovoľníkov v  našej cirkvi, objektívne 
disciplinárne orgány, ktoré sa nebudú zne-
užívať a promptné a vykonateľné discipli-
nárne rozhodnutia. Pritom sme povinní 
aj disciplínu uplatňovať, citlivo a s láskou, 
nie ohovárať a roznášať klebety. 
Prvý list Tesalonickým 5, 14: Bra-
tia,  učte  poriadku  neporiadnych, po-
smeľujte malo-myseľných, ujímajte sa 
slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. 
Prvý list Petrov 3, 10: Kto chce vidieť 
dobré dni, nech si zdržuje jazyk od 
zlého a ústa od ľstivých rečí.

5. FINANCOVANIE A  REŠTRUKTU-
RALIZÁCIA
Slovenská republika na začiatku roka 2020 
zmenila svoje pravidlá financovania cirkví. Na 
začiatku roka 2021, teda zhruba o rok, bude na 
Slovensku sčítanie obyvateľov, domov a bytov, 
ktoré tiež ovplyvní financovanie aj našej cirkvi 
zo strany štátu. Máme dôvod sa domnievať, 
že naša cirkev pri tomto sčítaní môže znovu 
v počte evanjelikov na Slovensku poklesnúť. Je 
to obraz doby a sčasti aj obraz našej misie a ná-
sledok niektorých mediálnych výstupov z nášho 
prostredia. 
Naša cirkev bude potrebovať financie. Jednak na 
hradenie časti platov našich duchovných a aj na 
programovú náplň biskupských úradov. Niektoré 
dobré projekty na vzdelávanie duchovných a mi-
sijných pracovníkov cirkvi sa nemôžu realizovať 
pre nedostatok financií. Preto je potrebné povzbu-
dzovať k darcovstvu a financovanie projektov uro-
biť prehľadnejšie. Toto si však žiada prostredie dô-
very, poriadku, transparentnosti a zodpovednosti.
2. list Korintským 9, 7: Ochotného darcu miluje 
Boh.
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Narodeniny brata farára Kristiána Kosteckého
(pripravila: Jana Nunvářová, spracované z rozhovoru Soni Cepkovej)

Počas nedeľných bohoslužieb 12. januára 2020 
sme pripravili malé prekvapenie pre brata fará-
ra Kristiána Kosteckého . K jeho okrúhlemu 
jubileu sme mu zablahoželali spoločnou pies-
ňou Nech Ťa Pán Boh žehná. Pánovi farárovi 
želáme veľa chuti a sily do ďalšej služby. 
V októbri 2008 vyšiel v našich Zborových lis-
toch rozhovor s už vtedy námestným bratom 
farárom Kristiánom Kosteckým. Pripomeňme 
si ho niekoľkými zaujímavými informáciami... 
Nemá rád, ak človek nedodrží slovo, z Biblie 
je mu najsympatickejší apoštol Ján a po práci 
spirituála na Evanjelickom lýceu zakotvil 
v  Trnave a  stal sa námestným farárom. 
Narodil sa v Bratislave, ale vyrastal v Tr-
nave a práve náš CZ je aj jeho duchovným 
domovom. Od svojej ordinácie v  roku 
2000 do augusta 2008 pôsobil v Prešove, 
Piešťanoch, na Myjave, v Lučenci a v Bra-
tislave. Vždy túžil konať duchovnú prácu 
medzi ľuďmi, ktorých má rád, a ktorí sa 
tešia z toho, že je medzi nimi. 
V roku 1993 ukončil štúdium na Mate-
maticko-fyzikálnej fakulte UK v  Brati-

slave, zameranie fyzika hraničných odborov. 
Pracoval v  Geologickom ústave D. Štúra, ale 
potom nastalo zlomové obdobie. Začal spo-
znávať Božie povolanie k duchovnej práci. Na 
teologickú fakultu však nenastúpil hneď, pri-
bližne rok trvalo zvažovanie a duchovné for-
movanie. Počas tohto obdobia ho viedol a for-
moval bývalý zborový farár Michal Zajden, za 
čo je mu dodnes vďačný.
Ak by si mal vybrať, akou biblickou postavou 
by sa chcel stať, bol by to jednoznačne apoštol 
Ján - pretože bol človekom, ktorý bol Ježišovi 
najbližšie. Ale aj preto, že sa dožil vysokého 
veku a zomrel prirodzenou smrťou. 
Obľúbených pasáží a veršov z Biblie má viac, 
ale dva sú akýmisi sprievodcami v jeho živote. 
Je to jeho konfirmačný verš: „Ty si však vytia-
hol život môj z  jamy, Hospodine, Bože môj,“ 
( Jonáš, 2, 7b), no predovšetkým verš: „A po-
znáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ ( J 8, 32). 
Na otázku, čo pre neho znamená viera v Boha 
odpovedal pomocou podobenstva o  dvoch 
staviteľoch: Viera v Trojjediného Boha je pre 
neho základom, na ktorom chce mať postave-
ný celý svoj život. 
Nezvykne sa rozčuľovať, lebo je to zdraviu 
škodlivé - telesnému aj duchovnému. To čo ho 
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skutočne zlostí je klamstvo do očí a  nedodr-
žanie daného slova. Aj keď sa niekedy hnevá, 
dáva si pozor, aby sa hnev nezmenil na nevra-
živosť k danému človeku. Uvedomím si, že aj 
za neho, tak ako za mňa, musel Kristus zomrieť 
na kríži. Snaží sa riadiť podľa biblických zásad-  
„Hnevajte sa, ale nehrešte“ a  najmä: „Nech 
slnko nezapadne nad vaším hnevom.“

„Všetkým čitateľom Zborových listov prajem, 
aby túžili spoznávať tú skutočnú Božiu pravdu 
a aby podľa nej formovali aj svoj život. Lebo to 
je jediná cesta k skutočnej slobode.“ 
Kristián Kostecký

Bratia a sestry, o tom, či sú tieto riadky stále 
pravdivé a  aktuálne sa môžete porozprávať 
s naším jubilantom, námestným bratom fará-
rom kedykoľvek, aj osobne...

V Trnave a  edstavil s voko Lastovičky
(pripravila: Soňa Cepková)

Členovia CZ ECAV Trnava a mnohí ďalší Trnav-
čania privítali vo svojom meste deti zo speváckeho 
súboru Lastovičky zo Starej Turej. Malí speváci, 
herci a hudobníci sa predstavili v muzikále O Ne-
spokojnej halúzke.  
Muzikál napísali na motívy rovnomennej rozpráv-
ky od Márie Rafajovej. Dej príbehu hovorí o malej 
halúzke, ktorá túži spoznať svet. Jej mamička jab-
loň ju varuje pred nebezpečenstvom, ktoré jej tam 
hrozí. Ale ona sa o tom chce sama presvedčiť. Ide 
do sveta, kde sa stretáva s pokušením, ale nakoniec 
dostáva druhú šancu. Najväčším posolstvom celé-
ho muzikálu je záverečná pieseň s názvom Chcem 
rásť hore k nebu. Spoluorganizátorka podujatia 
Ľubica Vařáková dodáva: "Je to príbeh tak trochu 
aj o nás ľuďoch. Aj my si radi robíme, čo chceme 
a čo sa nám páči. Ale Pán Boh od nás čaká niečo 
iné. Chce, aby sme sa rozdali pre druhých a chce, 

aby sme ho poslúchali, lebo vie, že to je to najlepšie 
pre nás. Tak nás stvoril."
Umeleckou vedúcou súboru je Janka Feríková, 
ktorá sa deťom venuje každý deň. "Každé dieťa, 
viac alebo menej talentované má šancu sa k nám 
pripojiť a využívať každý dar, ktorý dostalo od 
Pána Boha. A tak ako sa mne venovali, keď som 
bola malá, aj ja túžim, aby aj tieto deti mali nie-
koho, kto sa im bude venovať."  Ľubica Vařáková 
dodáva: "Pani dirigentka má veľmi dobrý vzťah 
k deťom a pridanou hodnotou je, že rozpráva de-
ťom o Božej láske a sama ich k nej vedie". Podľa 
hlavnej predstaviteľky halúzky, Anetky Maláriko-
vej, je spevokol Lastovičky jej obľúbenou voľnoča-
sovou aktivitou: "Tento krúžok mám najradšej zo 
všetkých a veľmi ma to baví." Muzikál bol zároveň 
vyvrcholením Týždňa modlitieb za jednotu kres-
ťanov v Trnave. Zástupcovia ECAV naň pozvali 
deti zo všetkých denominácií.
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Ekumeni é Služ  Božie v Seredi
(pripravila Elena Števčíková)

Seredskí evanjelici sa už roky v januári tra-
dične zúčastňovali ekumenických Služieb 
Božích v rámci Týždňa za jednotu kresťanov 
v rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa 
v Seredi. 
Situácia sa zmenila po otvorení nového kos-
tola na Dolnomajerskej ulici. A tak tento rok 
sme mohli byť už nielen hostia, ale aj hostite-
lia. Táto skutočnosť nabrala jasnejšie kontúry 
2. nedeľu po Zjavení 19. januára 2020. 
Ekumenická oslava Božieho slova začala 
o  16.  hod. a farári Radomír Vařák a Kristi-
án Kostecký z matkocirkvi Trnava privítali 
ako hostí RK dekana vdp. Libora Škriputu a 
kňaza cirkvi evanjelickej metodistickej Pavle 
Koceva a tiež všetkých prítomných kresťanov 
bez rozdielu vierovyznania. 
Služby Božie boli naplnené  spevom piesní,  
žalmu, čítaním biblických textov (Skutky 
apoštolov 27, 18-28,10 a Marek 16,14-20) 
a hlavne modlitbami.
Zaujímavou a poučnou kázňou poslúžil de-
kan rímskokatolíckej cirkvi. Kňazi sa v jed-
notlivých bodoch liturgie striedali a z Biblie 
čítali aj laici. Spievali sa piesne z Evanjelic-
kého spevníka č. 355, 366 a 203 a na koniec 

aj známa pieseň Rozlúčková. Kantorom bol 
brat Jaroslav Konečný z Trnavy. 
Program stretnutia spríjemnilo aj vystúpenie 
spevokolu žien z Dolnej Stredy. Piesňou Tichá 
noc sme si pripomenuli nedávno slávené sviat-
ky narodenia Pána Ježiša, ktorého nám sprí-
tomňoval aj betlehem od sestry Tanuškovej. 
Po ukončení bohoslužieb program pokra-
čoval pohostením, ktoré pripravili domáce  
sestry. Nechýbali ani priateľské rozhovory 
účastníkov modlitebného stretnutia, ktorí sa 
v takom malom meste ako je Sereď poznajú 
z videnia alebo osobne. Milými návštevník-
mi boli bratia a sestry z matkocirkvi Trnava, 
bratia katolíci – známi z mesta i okolia alebo 
z koncertov speváckych súborov, ako i sestry 
a bratia z metodistickej cirkvi. Sestry a bratia 
v Trnave majú v ekumenickom hnutí dlhšiu 
a bohatšiu tradíciu, ktorú každoročne upev-
ňujú na januárových spoločných stretnutiach 
viacerých cirkví, ktoré majú v Trnave svoje 
zastúpenie. 
Na záver nám zostáva dúfať a veriť, že tento 
dnešný spoločný duchovný zážitok            
prenesieme aj do budúcnosti. 
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Ekumeni á slava Božieho Slova
(pripravil: Kristián Kostecký)

Najznámejšie ekumenické podujatie sa koná aj 
v našom meste každý rok v  januári. Jeho cie-
ľom je hľadať možnosti na vyjadrenie miery 
dosiahnutého spoločenstva medzi jednotlivý-
mi kresťanskými cirkvami a spoločne sa mod-
liť za úplnú jednotu, ktorá je Kristovou vôľou 
v duchu Jeho slov „aby všetci jedno boli“.  
Tému a texty na Týždeň modlitieb 2020 pri-
pravili kresťania z Malty, ktorí si každoročne 
pripomínajú stroskotanie apoštola Pavla na 
brehoch ich ostrova počas jeho cesty do Ríma, 

vďaka ktorému aj oni mohli pri-
jať Kristovo evanjelium. 
Ústrednou myšlienkou spoloč-
ných modlitebných stretnutí 
bol biblický verš:  „Preukázali 
nám neobyčajnú láskavosť“ (Sk 
28,2). V Trnave sa ekumenické 
stretnutia konali už tradične 
v  spolupráci rímskokatolíkov, 
evanjelikov, gréckokatolíkov, 
metodistov, pravoslávnych 
a  cirkvi bratskej. Na prvom 
stretnutí, 18. 1. 2020 v bazilike 
sv. Mikuláša, poslúžil zvesťou 
Božieho slova náš zborový fará-
ra Mgr. Radomír Vařák. V  ne-
deľu 19.1.2020 ekumenickú 
atmosféru zvýraznila celoslo-
venská ekumenická bohoslužba 
spojená s priamym prenosom 
RTVS v kostole sv.  Anny, kde 
kázal dôstojný brat generálny 
biskup ECAV Mgr. Ivan Eľko. 
Historicky prvým bolo modli-
tebné stretnutie v novoposta-
venom evanjelickom kostole 
v  Seredi, na ktorom sa homí-

liou prihovoril dekan rímskokatolíckej cirkvi 
Mgr.  Libor Škriputa. Na ďalšom stretnutí 
vo  františkánskom kostole sv. Jakuba bol ka-
zateľom gréckokatolícky kňaz Mgr. Franti-
šek Fedorišin, správca trnavskej farnosti, kde 
vystúpil vokálny ensemble Vox Aurumque 
pod umeleckým vedením Hany von Schlos-
ser. Záverečné stretnutie sa konalo 25.1.2020 
v evanjelickom a. v. kostole a kázňou poslúžil 
Th Lic. Anton Ziolkovský, PhD., rektor kosto-
la sv. Heleny v Trnave. 



1111

Kurz Paschálnej veče  
(pripravila: Ľubka Vařáková)

Mám rada nové veci. Niečo nové vyskúšať, 
zažiť, vidieť, obliecť si. Nie každú príležitosť, 
ktorá sa ponúka môžem prijať a využiť, no keď 
som sa dozvedela o možnosti zúčastniť sa kur-
zu Paschálnej večere, tak som si ju nenechala 
ujsť. Tak sme sa spolu s manželom koncom ja-
nuára stretli v Leviciach s ďalšími bratmi a ses-
trami, ktorí tiež prišli „ochutnať“ nový zážitok. 
Podľa Božieho príkazu, aby oslávili, pripome-
nuli si a  sprítomnili vyslobodenie z  otroctva 
v  Egypte, Židia každoročne oslavujú sviatky 
Paschy. Slávnostná  sederová večera sa koná 
v prvý deň sviatkov, čiže 14. dňa mesiaca Nisan 
(marec/apríl). 
Slovo „seder“ znamená poriadok, rozvrh. Se-
derová slávnosť má pevne dané časti a priebeh, 
ktorý je popísaný v knihách hagada el pesach, 
po slovensky „rozprávanie o pasche“. 
Niečo viac ako dvadsať účastníkov kurzu pri-
vítal tím ľudí z organizácie JPK (Ježiš pre kaž-
dého), ktorá kurz zabezpečila. Ten pozostával 
z  teoretickej a  praktickej časti. Lektor nás 
previedol komplexnou prípravou Paschálnej 
večere. Vysvetlil symboly a rituály, ich význam, 
príhovor tiahnuci sa celou večerou pripome-
nul udalosti v dejinách Izraela a ich prepojenie 
s  Ježišovým poslaním, neobišiel ani prípravu 
miestnosti, prestretie stola, či pohľad do ku-
chyne, bonusom boli aj recepty na všetko, čo 
sme smeli ochutnať. 
Počas samotného stolovania, ktoré trvá pri-
bližne 3 hodiny, sme si prakticky vyskúšali 
všetkých 14 častí tradičnej sederovej večere. 
Posvätenie, štyri prípitky, umývanie rúk, po-
žehnanie macesu, chválospev  a  ďalšie prvky 
boli veľmi zaujímavým zážitkom pre všetkých 
prítomných. 

Seder obsahuje mnoho symbolických prvkov, 
ktoré ukazujú na Ježiša Krista, Jeho život, die-
lo a smrť. Pomáha nám lepšie pochopiť zmy-
sel a tajomstvo obeti veľkonočného  Baránka 
Ježiša a tiež tajomstvo a hĺbku večere Pánovej. 
Pri sedere sa o  vyslobodení nielen rozpráva. 
K slávnosti patrí  aj jedlo, ktoré tíši hlad a tiež 
má symbolický význam, pitie a rôzne symbo-
lické úkony. To všetko  pripomína, že Božia 
spása sa týka celého človeka – jeho slov, činov, 
rozumu i zmyslov, pocitov i chuti, jeho tela aj 
duše. 
Pán Ježiš večer pred svojou smrťou pri posled-
nom stolovaní s  učeníkmi tiež prikázal sláviť  
svätú večeru Pánovu ako pamiatku vyslobode-
nia z otroctva hriechu.  Aj preto má sederová 
slávnosť pre nás zvláštny význam a spomínaný 
kurz bol dobrým impulzom ako sprostred-
kovať veľkonočný zážitok netradičným spô-
sobom. Úplne netradičný zážitok obohatil 
všetky naše zmysly a priniesol nový pohľad na 
slávenie Paschy. Aj preto môže byť sederova 
večera dobrým nástrojom, ako priblížiť uda-
losti a skutočný význam Veľkého piatku ľuďom 
v našom zbore, či okolí. Žeby sme sa na takej 
slávnosti čo nevidieť spolu stretli?
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Fašiangové posedenie
(pripravila: Ľubka Vařáková) 

Milé stretnutie pre malých aj veľkých s ná-
zvom „Fašiangové posedenie“ sa uskutočnilo 
v piatok 7. februára 2020 v našej zborovej 
miestnosti. Ochotné sestry dva dni pripravo-
vali chutné občerstvenie v podobe sladkých 
šišiek a Sármy – dolnozemskej pochúťky. 
6 kíl múky, 30 vajec, 7 kíl mäsa, kapusta kyslá 
aj hlávková, to sú len základné suroviny, kto-
ré bolo treba spracovať, sformovať a tepelne 
upraviť. Potom už len prestrieť a s radosťou 
ponúknuť 40 litrov Sármy a 436 šišiek pri-
bližne 60-tim účastníkom posedenia.
Ako Božie slovo hovorí, „ ..... nie samým 
chlebom bude človek živý...“, pripravené bolo 
aj biblické zamyslenie na text zo Žalmu 18. 
Zborový farár Radomír Vařák hovoril, že 
Boh, v ktorého veríme, je našou pevnosťou, 
naším svetlom, je Bohom, s ktorým presko-
číme aj múr a že cesta, ktorou nás vedie je 
osvedčená a dokonalá, aj keď nám sa to tak 
nie vždy zdá. Pán Boh nás opásal silou a dáva 
nám silné a rýchle nohy, ktoré sú v Biblii pri-
rovnané k nohám jeleníc.

Spoločne sme sa naučili ukazovaciu pieseň, 
ktorá bola vyjadrením práve spomínaného 
žalmového textu, predstavili sa nám masky, 
medzi ktorými nechýbal ani spomínaný jeleň 
a ďalšie milé zvery, či princezné a iné tvory.
Pri spoločnom stolovaní a družných rozho-
voroch sme mohli prežiť biblickú pravdu, 
že je dobré a milé, keď bratia spolu bývajú. 
Našim zručným kuchárkam chceme aj takto 
vyjadriť vďačnosť za ich čas a námahu a radosť 
z toho, že ich máme medzi sebou.
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NeBO ako pocta manželstvu
(pripravila: Soňa Cepková)

Národný týždeň manželstva (NTM) začali 
evanjelici v Trnave netradičnými službami 
Božími, 9. februára 2020. Pridali sa aj členo-
via trnavského zboru cirkvi bratskej. Keďže 
kantor mal voľno, organ nahradili hudobné 
nástroje: klavír, violončelo a kachon. 
V úvode Služieb Božích predstavila Ľubica 
Vařáková, manželka zborového farára, myš-
lienku NTM. „Každé manželstvo je jedineč-
né a každá dvojica si píše svoj vlastný neopa-
kovateľný príbeh, ktorý začal spojením dvoch 
sŕdc...“  Aktuálny ročník Národného týždňa 
manželstva vytvára príležitosť zastaviť sa, aby 
sme si pripomenuli našu spoločnú históriu: 
„Ako náš príbeh začal, čo sme spolu dosiahli, 
ako sme prekonali náročné obdobia, čo nás 
na našom vzťahu baví, aké hodnoty nesie-
me... Tiež nás motivuje k vďačnosti za náš 
vzťah a za človeka, s ktorým príbeh tvoríme. 
No a nakoniec nám pripomína, že budúce ka-
pitoly nášho príbehu píšeme už dnes.“
Služby Božie pokračovali tradičnou litur-
giou sprevádzanou netradične hudobníkmi 
a  spevákmi, talentovanými členmi cirkevné-
ho zboru. Pred kázňou sa brat farár Radomír 
Vařák prihovoril najmenším, ktorých popro-
sil o pomoc. Ich úlohou bolo nakresliť pek-
ný zážitok, ktorí prežili so svojimi rodičmi. 

Mladší dostali maľovanky a bludiská a o zá-
bavu bolo postarané.
Kázňový text bol z Kazateľa 4:9-12: „Dvaja sa 
majú lepšie ako jeden, lebo majú odmenu za 
svoju námahu. Lebo ak padnú, jeden zdvih-
ne svojho druha, beda však samotnému, ak 
padne! Nemá druhého, čo by ho pozdvihol. 
A opäť, ak dvaja ležia spolu, zohrejú sa; ale 
samotný, ako sa zohreje?“
Zborový farár pripomenul, že manželstvo je 
vzácny a jedinečný dar, zväzok muža a ženy. 
O manželstvo sa treba starať a hľadať viac 
dobro a prospech pre toho druhého. Ak je 
v  manželstve Pán Boh ten, ktorý ho spája 
a napĺňa, je tento zväzok ešte krajší a pevnej-
ší. A tak to má byť, Pán Boh má mať miesto 
v našom osobnom živote aj v živote man-
želskom, či rodinnom. Keďže prichádzajú 
ťažkosti a skúšky do nášho života, je vzácne, 
keď máme pri sebe človeka, ktorý nám ich 
pomôže niesť, pozdvihuje nás a kráča s nami. 
Rovnako aj radosť môžeme zdieľať spoločne. 
Tak ako Pán Ježiš postavil cirkev slávnu, bez 
poškvrny, aby bola svätá, tak aj my v našich 
manželstvách sa máme snažiť žiť manželský 
život čistý, usilujúc sa naplniť Pánov príkaz, 
aby naše manželstvá mohli byť dobrým prí-
kladom a svedectvom pre naše okolie.



Po modlitbe sa prítomným so svojím osob-
ným svedectvom prihovorili aj dva manželské 
páry. Okrem iného zazneli aj tieto výzvy:
- nech slnko nezapadá nad tvojím hnevom... 
Buď ty tým, ktorý prvý povie „prepáč“
- pestujte partnerský vzťah aj keď prídu deti 
a na „rande“ bude stále menej času
- postavte svoj vzťah na modlitbách a na číta-
ní Božieho Slova, lebo ono je Pravda
- stojte pri sebe v každej chvíli, akokoľvek je 
to ťažké, možno nemožné
- ďakujte za toho druhého a neste ho na svo-
jich modlitbách.
Po svedectvách nechýbalo požehnanie prí-
tomných manželských párov. Všetky gene-
rácie sa postavili k oltáru a s pokorou prijali 
prosbu a modlitbu zborového brata farára, 
aby im Pán pomáhal v každej skúške a aby 
boli vedení Duchom Svätým v každej situá-
cii, nech je akokoľvek náročná.
Po Službách Božích nechýbalo občerstve-
nie pred kostolom v podobe čaju a kávy a tiež 
napečených dobrôt od našich milých sestier. 
Medzi témami vzájomných rozhovorov bola 
reč aj o manželstve a samozrejme o radostiach 
a starostiach, ktoré sú s ním v každom jednom 
prípade jedinečne spojené. 
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Zborová yžovačka v Pibylin
(pripravila: Katarína Mikulovičová)

,,Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia 
spolu bývajú!“  Aj my sme mali príležitosť na 
vlastnej koži prežiť, aké krásne a milé to je, keď 
ako bratia a sestry môžeme spoločne tráviť svoj 
voľný čas. V  dňoch od 14.2. do 18.2. 2020, 
v celkovom počte 20 členov, sme spolu prežili 
nádherný Pánom Bohom požehnaný čas na 
zborovej lyžovačke v okrese Liptovský Miku-
láš. Počas týchto dní sme lyžovali a sánkovali 
obklopení krásnou zasneženou prírodou, no 
naše srdcia najväčšmi tleli pri vedomí, že tu 
môžeme tráviť čas s našimi bratmi a sestrami 
zo zboru, a  tak budovať a  prehlbovať naše 
vzájomné vzťahy. Každý deň sme s  radosťou 
spoločne sadali k chutnulinkým raňajkám i ve-
čeriam, chválili nášho Pána piesňami a spoloč-
ne sme mu v modlitbách prinášali našu chvá-
lu, prosbu i  vďaku.  Počas týchto večerov, na 
ktorých nechýbal ani spoločný čas pri Božom 
Slove, rozhovoroch i hrách sme si mohli uve-
domiť, aké veľmi dôležité je spoločenstvo v ži-
vote každého jedného z nás, dokonca aj tých 
najmenších členov zboru, pre ktorých veríme, 

bola táto zborová aktivita nezabudnuteľným 
zážitkom, ktorý im vyčaril úsmev na tvárach. 
Sme Pánu Bohu nesmierne vďační za tento 
spoločný čas a tešíme sa na ďalšie krásne chvíle, 
ktoré Pán Boh pre nás pripraví, aby sme mohli 
ako spoločenstvo rásť  predovšetkým Jemu 
na slávu a  chválu a  byť tak soľou nielen pre 
svet okolo nás, ale aj  pre seba navzájom. Ak 
má byť zbor živý, musia byť živé aj naše vzťa-
hy s Pánom Ježišom, naše srdcia musia horieť 
pre Neho, sme jedno telo v Kristovi  a potre-
bujeme sa navzájom poznávať a  pomáhať si. 
Sme presvedčení, že zborová lyžovačka bola 
miestom, kde Pán  mocne hnojil  naše srdcia 
i  vzťahy. 
Nesmierna vďaka patrí Pánu Bohu za Jeho 
nepretržitú ochranu, ale v neposlednom rade 
chceme poďakovať nášmu zborovému farárovi 
Radomírovi Vařákovi a jeho manželke Ľubke, 
ktorí boli hlavní organizátori tejto zborovej 
aktivity, bez ich ochoty a času by sme len ťaž-
ko mohli povedať, že sme úspešne absolvovali 
prvú zborovú lyžovačku. 



Modlit  pod vežou- POZVANIE
(pripravil: Miloš Nunvář)

Drahé sestry, vzácni bratia.
Pozývame Vás na spoločné modlitby v Duchu 
Písem. Podľa 1.Tim. 2. 1-6 takto: „Predovšet-
kým teda napomínam, aby sa konali prosby, 
modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých 
ľudí,  za kráľov a za všetkých vysoko postave-
ných, aby sme tichým a pokojným životom 
žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Toto je 
dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bo-
hom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení 
a poznali pravdu. Jeden je totiž Boh, jeden aj 
Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Je-
žiš Kristus,  ktorý dal seba ako výkupné za všet-
kých ako svedectvo vo vopred určenom čase.“
Alebo 1.Tim 2,8 „Chcem teda, aby sa mužovia 
modlili na každom mieste, sväté ruky pozdvi-
hujúc bez hnevu a sváru.“ Keďže veríme Písmu, 
vieme, že môžeme smelo pristupovať s  akou-
koľvek prosbou, starosťou ale aj vďačnosťou 
prichádzať kedykoľvek pred nášho Otecka, 
ktorý je v Nebi skrze Krista, nášho Pána a Spa-
siteľa. Verím, že Božie Slovo je Pravda a  má 
moc spasiť tých, čo Mu veria. Poslúchnime 
teda Pána a zamilujme si Jeho Slovo, ale nie-
len slovom ale aj srdcom a skutkom.“ 1.Tim 
4,4-6 „Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré, 
a  nič nie je na zavrhnutie, čo ľudia prijímajú 
s ďakovaním, lebo sa posväcuje slovom Božím 
a modlitbou.  Svetské a babské bájky zavrhuj, 
ale cvič sa v pobožnosti; telesné cvičenie totiž 
málo osoží, ale pobožnosť je na všetko užitoč-
ná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci 
život. Verná je to reč a hodná plného prijatia.“ 
1.Tim 6, 13-16 „Pred Bohom, ktorý dáva všet-
kému život, a pred Kristom Ježišom, ktorý 
vyznal pred Pontským Pilátom dobré vyzna-
nie, prikazujem ti, aby si zachovával toto priká-
zanie nepoškvrnené, bez úhony, až do zjavenia 
nášho Pána Ježiša Krista, ktoré nám v určenom 
čase ukáže ten blahoslavený a jediný Panovník, 

Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich. On jediný 
má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom 
svetle, ktoré nikto z ľudí nevidel, ani nemôže 
vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.“
Prečo sa mám modliť a  ako mi to môže po-
môcť, prípadne čo z  toho budem mať? Od-
poveď je zasa v Písme. Keďže Biblia je priame 
Božie Slovo, má moc spasiť naše duše. Preto sa 
máme modliť, aby nám Pán zjavoval a vykladal 
Jeho Slovo a my, aby sme nezahynuli a aby sme 
vedeli, čo nás čaká. 
2.Tim.3, 1-5 „Toto však vedz, že v posledných 
dňoch nastanú ťažké časy.  Ľudia budú totiž 
sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, 
rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bez-
božní,  neláskaví, nezmierliví, ohovárační, 
nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zrad-
covia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr roz-
koší ako Boha.  Budú sa tváriť pobožne, ale 
silu (pobožnosti) budú popierať. Aj od tých sa 
odvracaj.“
2.Tim 3,14-17 „Ty však zostávaj v tom, čomu 
si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, 
od koho si sa (to) naučil, a že od detstva poznáš 
sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na 
spasenie vierou v Krista Ježiša.  Každé písmo, 
vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, kar-
hať, napravovať a vychovávať v spravodlivos-
ti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na 
všetko dobré.“
 Na záver zasľúbenie, ktoré mne osobne dáva 
obrovské povzbudenie do života s Pánom ako 
našim ženíchom, ktorý prichádza pre svoju 
nevestu: 2Tim 4,8  (Roháčkov preklad) „Za 
týmto už mi je odložená koruna spravodlivos-
ti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on, ten 
spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj všet-
kým, ktorí milujú jeho príchod.“ Amen. Teší-
me sa na vás každú nedeľu o 9:30 pod vežou.  

16
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1. Pstny odlitebný večer – DETI (1. Mojžišova 1,26-29)

• pamätáme sa na okamih, kedy sme prvý raz 
držali vo svojom náručí naše dieťa? Na tie oka-
mihy, kedy sme sedeli pri jeho postieľke a s ra-
dosťou a pokojne pozerali, ako spokojne spí? Sú 
naším potešením, naším najväčším pokladom, 
našou radosťou. Naša láska k nim stúpa až ponad 
vrcholky hôr, prekračuje rozbúrené rieky a s od-
vahou sa postaví všetkým nebezpečenstvám. 

• Na počiatku stvoril Boh nebo i zem (1M 1,1) 
– V hebrejčine túto prvú vetu tvorí sedem slov. 
Sú úvodom k sedemdennému procesu stvorenia. 
Človek mal byť vyvrcholením Božieho stvorenia 
a Pán Boh pre neho chystal dokonalé miesto. To, 
čo stvoril, každý deň zhodnotil: „A videl, že to 
bolo dobré.“ Môžeme predpokladať, že sa Hos-
podin tešil z toho, aké nádherné miesto chystá 
pre človeka. S nadšením a radosťou sa pripravo-
val na jeho stvorenie. 

• „Boh povedal: „Utvorme človeka na svoj ob-
raz, na svoju podobu...“ (1M 1,26) – „Človek“, 
„Adam“, je meno pre celé ľudstvo. Pán Boh sa 
rozhodol priviesť na svet svoje deti. Stvoril ich 
nielen na svoju podobu, ale urobil ich svojím ob-
razom v tomto svete. Podoba – je súhrnom von-
kajších znakov; obraz – verné zachytenie reality. 
Boh do nás vložil realitu svojej svätosti a  svoj-
ho božstva. Obdaril človeka AUTORITOU: 
Úlohou Adama a Evy bolo množiť sa a naplniť 
zem. Stali sa pokračovateľmi Božieho tvorenia. 
Dostali vládu nad všetkým ostatným, čo bolo 
stvorené. Boh ich požehnal a tým požehnaním 
v nich požehnal všetky pokolenia zeme. 

• Stvorením Božích detí bol proces tvorenia 
dokončený. A bol dokonalý. Nadišiel čas k osla-
ve. Boh siedmy deň oddelil od ostatných, po-
svätil ho a požehnal. Siedmy deň bude na veky 
spojený so stvorením a  odpočinkom. Siedmy 
deň bol prvým dňom, ktorý Stvoriteľ a  Jeho 
deti prežili spolu. „Siedmeho dňa Boh dokončil 

svoje dielo, ktoré konal, a v siedmy deň si Boh 
odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požeh-
nal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ten deň Boh 
prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, 
ktoré utvoril.“(1M 2,2-3). Bol to a dodnes to má 
byť deň oslavy Božieho stvorenia a čas, v ktorom 
nebeský Otec cielene prebýva so svojimi deťmi. 

• Keď sa Hospodin rozhodol stvoriť člove-
ka na svoj obraz, nestvoril niektorých ľudí na 
svoj obraz viac a  iných menej. Nestvoril jedné-
ho dôležitejšieho, ako druhého. Každá ľudská 
bytosť v sebe nesie obraz svojho Stvoriteľa. Bez 
rozdielu statusu, rodovej príslušnosti, pohlavia, 
farby pleti či postavenia v spoločnosti. Sme Bo-
žie deti. Aby sme trocha lepšie porozumeli Bo-
žej láske k nám, opisuje nám ju prorok Sofoniáš 
3,17: „V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, 
hrdina, čo zachraňuje, radostne nad tebou jasá, 
svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá.“ 
Ďalší vzácny opis je u proroka Izaiáša: „Či môže 
zabudnúť žena na svoje nemluvňa a nezľutovať 
sa nad synom svojho lona? Keby aj na neho za-
budla, ja na teba nezabudnem.“(Iz 49,15). 

• Pôst: Pôstne obdobie nás vedie k  rozmýš-
ľaniu o  Božej láske. Láske, ktorá nás stvorila, 
vykúpila a  obdarovala večnosťou. Ak niekedy 
o sebe pochybujeme, myslíme si, že naše zlyha-
nia, neúspechy, hriech nás robia v očiach nášho 
nebeského Otca bezcennými, potom si spo-
meňme na lásku a radosť Pána Boha pri našom 
stvorení a vyznania Jeho lásky voči nám. A tiež si 
spomeňme na dôkaz Jeho lásky na Golgote, kde 
zomieral Jeho Syn, aby nás zachránil a vrátil nám 
slobodu Božích detí. V okamihu, kedy prijme-
me Jeho obeť a to, čo pre nás urobil, sme voľní 
a slová Pána Ježiša z evanjelia podľa Jána 8,36 sa 
pre nás stanú skutočnosťou: „Ak vás teda Syn 
vyslobodí, budete naozaj slobodní.“
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2. Pstny odlitebný večer – ÚNOS (1. Mojžišova 3,1-6)

• Žiť či zomrieť: môžeme si vybrať. Keď Pán 
Boh stvoril nádherné miesto pre svoje deti, vy-
sadil v  záhrade dva výnimočné stromy: „Hos-
podin, Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všet-
kých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie 
chutným. Uprostred záhrady dal vyrásť stromu 
života a stromu poznania dobra a  zla.“ (1M 
2,9). Strom života znázorňuje život a napojenie 
človeka na Darcu života. Jeho ovocie prinášalo 
nesmrteľnosť (1M 3,22). Bol to dar od nášho 
Stvoriteľa. Ľudia boli stvorení k  večnému ži-
votu, pretože boli deťmi večného Boha. Strom 
poznania dobra a zla bol stromom smrti, ktorá 
prichádza s poznaním zla, pokiaľ sa človek od-
mietne podriadiť Darcovi života. Tento strom 
reprezentuje morálnu nezávislosť. Pokiaľ by sa 
ľudia rozhodli jesť z  tohto stromu, bolo by to, 
ako keby povedali Bohu: „Ďakujeme za Tvo-
ju múdrosť, ale od tejto chvíle si budeme sami 
rozhodovať o našej morálke a morálnom vývoji. 
Ďakujeme, ale už Ťa nepotrebujeme.“

• Boh stvoril ľudí ako svoj obraz a aby si tento 
obraz mohli udržať, chránil tento obraz v nich 
a  aj ich slobodu jasným ohraničením. On už 
poznal  existenciu zla a  pred týmto zlom chcel 
ochrániť svoje deti. Prví ľudia vedeli presne, 
vďaka tomuto ohraničeniu, kedy prestupujú 
hranicu morálnej nezávislosti. Dal im absolút-
nu slobodu s jedinou podmienkou: „Hospodin, 
Boh, prikázal človekovi: „Môžeš jesť zo všetkých 
stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania 
dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho 
jedol, určite zomrieš.“ (1M 2,16-17). Mohli jesť 
ovocie z každého stromu, vrátane stromu života. 
Ale pokiaľ by sa rozhodli byť ako „boh“, pokiaľ 
by si mysleli, že môžu a vedia rozlíšiť, čo je dobré 
a zlé, potom by sa vzdialili svojmu Darcovi ži-
vota a dostali by sa pod rozsudok smrti.  Človek 
mal možnosť voľby: žiť – alebo zomrieť.

• Únosca: Vzal na seba podobu hada, ktorý 
prichádza, aby zviedol Božie deti. Použil dobre 
premyslenú stratégiu, ktorá spočívala v  údive 
a  preháňaní, v  pozmenenej pravde a  skreslenej 
vidine niečoho výnimočného. „Naozaj vám Boh 
zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady?“ (1M 
3,1). Preložené do dnešného jazyka: „To predsa 
nie je možné! Tak Boh vám ani nedovolí najesť 
sa ovocia, ktorého na stromoch je plno? To ozaj 
vám toto všetko zakázal? Waw! Ako si to mohol 
len dovoliť!“ Poznáme takéto spochybňovanie 
Božích rozhodnutí a  Božej pravdy? – Či ozaj 
Boh stvoril muža a ženu? Či ozaj Boh nepovo-
ľuje napokon vzťah medzi rovnakým pohlavím? 
Či ozaj Boh zakázal korupciu a  podplácanie? 
Či ozaj Boh nedovolil rozvody a  podvádzanie 
v manželstvách? Či ozaj si správny kresťan?  – Je 
vzácne, že žena si dovolí hada opraviť: „Ovocie 
zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovocí 
stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh po-
vedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby 
ste nezomreli!“ (1M 3,2-3). – Na to prichádza 
hadovo uistenie, že určite nezomrú. To bola 
a  dodnes je tá najväčšia lož, ktorú počujeme 
z úst Božieho nepriateľa: „Určite nezomrieš!“ – 
Ale Pán Boh povedal: „Zomrieš!“. 

• Hriech prvých ľudí je v Biblii opísaný jedi-
nou vetou: „Žena videla, že by bolo dobré jesť 
zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na 
získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, 
jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol 
s ňou, a jedol aj on.“ (1M 3,6). Jedna jediná veta 
a bola zmenená história celého vesmíru. Eva si 
pohovorila s  Božím nepriateľom a  uverila, že 
bude mať dostatok múdrosti  k tomu, aby robi-
la morálne rozhodnutia bez svojho nebeského 
Otca, svojho Stvoriteľa. A tak prekročila hrani-
cu Božej ochrany. 

• Následok: „Obom sa otvorili oči a spoznali, 
že sú nahí. Splietli fi gové listy a urobili si záste-
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ry.“ (1M 3,7). Obidvom došlo, že sa stalo niečo 
hrozného; uvedomili si svoju nahotu; cítili za-
hanbenie a  zakryli sa. Aké odlišné správanie 
oproti predchádzajúcej kapitole: „Obaja, človek 
i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa 
nehanbili.“ (1M 2,25) – okamžitými následkami 
hriechu boli – hanba, strach, obviňovanie a bo-
lesť. Chceli rozpoznať zlo – a teraz ho poznali. 
Od tejto chvíle strach, hanba a bolesť budú ich 
tichými spoločníkmi v živote. Teraz, keď poznali 
svoju „etickú nezávislosť“, už neboli pod morál-
nou ochranou svojho Stvoriteľa. Stratili záruku 
ochrany a nebolo im dovolené jesť zo stromu ži-
vota. Museli opustiť svoj nádherný domov. Boli 
bezmocní a bez nádeje. 

• Boh svoje deti neprekľaje: Prekľaje hada. Od 
tejto chvíle sa bude plaziť po bruchu v  prachu 
zeme. Svojim deťom Boh oznámi, že ich život 
bude sprevádzať bolesť. Nielenže sa stali smrteľ-
nými, ale poznajú bolesť aj pri konaní úloh, kto-
ré im boli zverené. A naviac, namiesto nesmrteľ-
nosti a večnosti sa ľudia na konci svojho života 
obrátia v prach: „V pote tváre budeš jesť chlieb, 
kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý, 
veď prach si a do prachu sa vrátiš.“ (1M 3,19). 

Bol to smutný deň pre celý vesmír, najsmutnejší 
deň pre Pána Boha a deti Ním stvorené. 

• Nečakaný sľub: Čo by sme urobili, keby 
sme našli naše dieťa na mieste, kam sme mu za-
kázali ísť? Čo, keby vaša dcéra/váš syn hovoril 
s  únoscami, aj keď ste im to zakázali? A  čo by 
ste urobili, keby že je vaše dieťa unesené? Mys-
lím si, že hlavnou prioritou pre nás by sa stala 
záchrana našich detí! To je presne to, čím sme sa 
stali pre nášho nebeského Otca my – sme Jeho 
prioritou, netúži po ničom inom, iba zachrániť 
nás! Boh použil voči hadovi jedno z najtvrdších 
vyjadrení: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi 
tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej 
potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však 
zraníš pätu!“ (1M 3,15). Inými slovami poveda-
né: Nemysli si, že ti to len tak prejde. Ja som ten, 
kto ťa zničí a pošliape. Toto nie je koniec. Ja sa 
pre svoje deti vrátim! Odmietam stráviť večnosť 
bez svojich detí!

• Pôstne obdobie nás vedie k poznaniu, že náš 
nebeský Otec sa nás, svojich detí, nikdy nevzdal. 
Boli sme unesení z Jeho blízkosti, ale On nás pre-
kvapil svojou láskou. Už v raji rozhodol, že Jeho 
deti budú zachránené.
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3. Pstny odlitebný večer – ZÁCHRANCA
(3. Mojžišova 25,7-10)

• Potrebovali ste už niekedy záchrancu? Nieko-
ho, kto by pre vás urobil to, čo ste vy nemohli? 
Boli niekedy vaše deti v  situácii, kedy ste sa pre 
nich stali záchrancami? Celou Bibliou sa nesie 
ako zlatá niť téma našej záchrany. Keď sa niekto 
v  Izraeli dostal do problémov a  potreboval zá-
chranu, jeho najbližší príbuzný mu mohol podľa 
zákona pomôcť. Keď človek nemal na živobytie, 
mohol sa vzdať svojho majetku, alebo dedičstva 
a pokiaľ to nestačilo, mohol sám seba predať do 
otroctva. Ale aj v  tejto hroznej situácii jestvoval 
záblesk nádeje. Najbližší príbuzný mohol pomôcť 

– odkúpiť majetok a vrátiť ho majiteľovi; mohol 
vyplatiť príbuzného z otroctva. Mohol prijať zod-
povednosť za svojho príbuzného v núdzi. 

• Príbuzný – vykupiteľ – hebr. slovo „goel“: 
3. kniha Mojžišova, 25 kapitola, a neskôr aj iné 
časti Biblie dokresľujú úlohu „goela“ – príbuz-
ného v  úlohe záchrancu: 1) Vykúpenie majet-
ku odpredaného chudobným príbuzným (3M 
25, 25-34); 2) Vykúpenie príbuzného, ktorý sa 
predal do otroctva (3M 25,47-54); 3)  Pomsta 
krvou zavraždeného príbuzného (4M 35,12.19-
27;  5M 19,6.12;  Joz 20,2); 4) Predstúpenie 
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pred súd v úlohe pomocníka odsúdeného prí-
buzného (Pr 23,11;  Jer 50,34;  Ž 119,154). 
Vieme si vôbec predstaviť človeka v otroctve, 
zúfalstve, bez majetku, alebo odsúdeného? 
Máme vôbec predstavu o  beznádeji a  bez-
mocnosti, ktoré prežíva? A vieme si predsta-
viť úľavu a záblesk nádeje, keď uvidí prichá-
dzať svojho „goela“? „Goel“ – „Záchranca“ 
– bol človek, ktorý sa staral o vaše bezpečie 
a urobil čokoľvek bolo nutné, aby vás zbavil 
hanby a vrátil vám slobodu.

• Hospodin ako goel v SZ: Aj keď človek ne-
mal svojho príbuzného, stále mal nádej. Jeho 
Záchrancom sa stal samotný Hospodin, ktorý 
zasiahol v jubilejnom roku. Pre každý 49 rok 
Hospodin nariadil: „Odpočítaj sedem rokov 
odpočinku, sedemkrát sedem rokov, a vyjde ti, 
že obdobie siedmich rokov odpočinku je šty-
ridsaťdeväť rokov. Potom v desiaty deň sied-
meho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu; v 
Deň zmierenia daj trúbiť na rohu v celej kra-
jine. Tak posvätíte päťdesiaty rok a vyhlásite 
v krajine slobodu pre všetkých jej obyvateľov. 
Bude to pre vás jubilejný rok, keď sa každý vrá-
ti k vlastníctvu a každý sa vráti k svojmu rodu.“ 
(3M 25,7-10). 

• V jubilejnom roku sa Pán Boh stal Vyku-
piteľom. Koncept dňa odpočinku, koncept 
milostivého dňa a Dňa zmierenia bude navždy 
spojený s vykúpením a záchranou. Už vo svo-
jich zákonoch, ktoré Pán Boh dal Izraelu na 
hore Sinaj, sám seba určil Hospodin za nášho 
najbližšieho príbuzného – tým, že nás cielene 
a  vedome stvoril na svoj obraz, sa stal naším 
najbližším príbuzným. On je naším „Goelom“, 
Záchrancom a Vykupiteľom. Od samého po-
čiatku boli koncept stvorenia a vykúpenia pre-
pojené. Vo stvorení nás Boh označil ako svoje 
deti, keď do nás vložil svoj obraz. Keď sme 
upadli do hriechu, dobrovoľne sa stal naším 
Záchrancom. Prorok Izaiáš nás o tom uisťuje 

slovami: „Naším otcom si predsa ty, lebo Ab-
rahám o nás nevie a Izrael nás nepozná. Ty, 
Hospodin, si náš otec, „náš vykupiteľ“ je od-
dávna tvoje meno.“(Iz 63,16). 

• „Goel“ sa v  Biblii používa ako meno pre 
Hospodina Vykupiteľa. Najmä v knihe Izaiáš 
nám to Pán Boh niekoľkokrát pripomína, keď 
hovorí, aby sme sa nebáli, pretože On je náš 
Vykupiteľ: napr. „A teraz, takto hovorí Hos-
podin, tvoj Stvoriteľ, Jákob, tvoj Tvorca, Izra-
el: „Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som 
ťa po mene, ty si môj!“ (Iz 43,1). 

• Čas pôstu nám pripomína, že Náš Stvo-
riteľ, nebeský Otec, prišiel do tohto sveta, 
aby nás zachránil. V osobe svojho Syna sa stal 
naším „goelom“. Pán Ježiš sám povedal, že to 
bolo dôvodom Jeho smrti: (Mk 10,45) „Lebo 
ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluho-
vať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako vý-
kupné za mnohých.“ Pán Ježiš Kristus je ten, 
ktorý nás zachránil a vykúpil. 

• Celá Biblia je príbehom, ako Pán Boh do-
stal svoje deti naspäť a vykúpil ich. Keď sa ľudia 
rozhodli nasledovať Božieho nepriateľa, stali 
sa hriešnymi a  smrteľnými. Nemohli sa sami 
zachrániť. Zomierali, pretože „.... odplatou 
za hriech je smrť!“ (R 3,23). Diabol si nedo-
kázal predstaviť, že by nás Boh mohol tak veľ-
mi milovať. Bol presvedčený, že Boha preľstil 
a oklamal, že navždy ukončil vzťah medzi Ním 
a  ľuďmi a  ľudia už nikdy nebudú mať šancu 
vrátiť sa k Bohu späť. Nikdy by ho nenapadlo, 
že by láska mohla zvíťaziť. Ap. Pavel konšta-
toval veľkú pravdu: „ ... Kde sa však rozmohol 
hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť.“ 
(R  5,20). Náš nebeský Otec nás prekvapil 
svojou láskou a sám sa, vo svojom Synovi, stal 
naším Záchrancom. Zasiahol v prospech svo-
jich detí. Utekal za nimi, zomrel za ne, zaplatil 
výkupné a vrátil im slobodu. Sme slobodní.
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4. Pstny odlitebný večer – VÝKUPNÉ (Ján 8, 1-11)

• Predstavte si, že ste s deťmi na výlete v AquaCity 
Poprad a  keďže máte so sebou malé deti, veľmi 
prísne im prikážete, že nesmú odísť z  detského 
bazéna, ktorý je pripravený a  uspôsobený ich 
veku. A zrazu si všimnete, ako jedno z detí je zra-
zu pri plaveckom bazéne, vstupuje do vody, ešte 
nechápe celú situáciu a  zrazu padá, ponára sa, 
chce sa niečoho zachytiť, topí sa....

• Príbeh z evanjelia podľa Jána 8,2-11 je príbe-
hom ženy, ktorá sa zrazu našla v tej najhlbšej časti 
bazéna a  nevedela plávať. Je dôležité vidieť, ako 
pre nás príbeh tejto ženy hriešnice zachytil evan-
jelista Ján – začína sa slovami obvinenia a odsú-
denia. Odohráva sa v  chráme: „Včasráno znova 
vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. 
Sadol si a vyučoval ich.“ ( J 8,2). Farizeji a zákon-
níci mohli túto ženu niekde uväzniť, nemuseli ju 
priviesť k Ježišovi, kým sa s Ním rozprávali. No 
chceli ju použiť ako odstrašujúci príklad. Priviedli 
ju do chrámu, aby si ju všetci mohli dobre prezrieť 
a začal sa chrámový súd podľa zákona. Boli tu ža-
lobcovia, svedkovia, poslucháči a ten, ktorý mal 
rozhodnúť – Ježiš. Priviesť takýto prípad pred 
rabína, „učiteľa“, bolo v tom čase bežnou praxou. 

• Obvinenie bolo jasné: cudzoložstvo. Pre Ži-
dov bolo cudzoložstvo jedným z troch najhorších 
hriechov. Radšej by zomreli, ako by mali byť pri-
stihnutí pri modlárstve, vražde a  cudzoložstve. 
V  súvise s  týmito obvineniami veľmi dobre po-
znali zákon a  tak sa rovno odvolávajú: „Mojžiš 
nám v Zákone prikázal takéto ženy ukameňovať. 
Čo teda povieš ty?“ ( J 8,5). 

• V piatich knihách Mojžišových sú dve hlavné 
miesta, ktoré sa zaoberajú týmto zákonom. je to 
3. kniha Mojžišova 20,10: „Kto sa dopustí cudzo-
ložstva s vydatou ženou, teda kto cudzoloží so že-
nou svojho blížneho, musí zomrieť — cudzolož-
ník i cudzoložnica.“;  a potom 5. kniha Mojžišova 
22,22-24: „Keby pristihli muža pri súloži s vyda-
tou ženou, nech zomrú obaja, muž, ktorý s ňou 

súložil, i  žena. Tak odstrániš zlo z  Izraela. Keby 
bola deva, panna, zasnúbená s mužom a stretol by 
ju v meste iný muž a súložil by s ňou, obidvoch 
vyveďte k bráne mesta a ukameňujte; devu pre-
to, že nevolala v  meste o  pomoc a  muža preto, 
že zneuctil snúbenicu svojho blížneho. Tak od-
strániš zlo spomedzi seba.“ – Podľa týchto dvoch 
textov, Mojžišov zákon vyžaduje ukameňovanie 
len v prípade, že dievča bolo pannou zasľúbenou 
mužovi k  sobášu. Toto nie je náš prípad, ani sa 
v príbehu z evanjelia podľa Jána neobjavuje žiad-
ny muž, ktorému by tiež hrozil trest smrti a súd 
sa ani neodohráva v bránach mesta, ale v chráme. 
Farizeji a  zákonníci tak trocha prispôsobujú ci-
táciu zákona svojmu prospechu, ale ich hlavným 
motívom je: „Týmito slovami ho skúšali, aby ho 
mohli obžalovať.“ ( J 8,6). Pravdou ale ostáva, že 
žena bola vinná cudzoložstvom. Previnila sa proti 
Desatoru a nemala, čím by sa obhájila. 

• Božia dcéra je na dne bazéna, topí sa a vznáša 
sa nad ňou rozsudok smrti. Predstavme si, že sa 
naše dieťa dostalo do situácie, kedy sa nad ním 
vznáša smrť – nebezpečenstvo, choroba.... Ako 
veľmi vtedy túžime zasiahnuť, podstúpiť rizi-
ko namiesto dieťaťa, dokonca podstúpiť smrť.... 
Predstavme si, že naše milované dieťa stojí pred 
súdom a  je odsúdené k  smrti. V  skutočnosti to 
je história života každého človeka. Sme rovnako 
vinní ako tá žena. Spolu s ňou stojíme uprostred 
chrámového súdu – aj my sme odsúdení na smrť, 
bez nádeje na oslobodenie. 

• Pasca na Ježiša je pripravená – celý problém 
je v tom, že na otázku žalobcov nie je možné od-
povedať tak, aby nevyvolal búrku nevôle. Podľa 
rímskeho zákona Židia nemali právo vykonávať 
rozsudky smrti ( J 18,31); pokiaľ by Ježiš povedal: 
„Áno, ukameňujte ju!“, potom by na Neho žalo-
vali pred rímskym súdom. Pokiaľ ale povie: „Nie, 
osloboďte ju!“, potom by Ho obvinili, že porušil 
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Mojžišov zákon, čo by Ježiša zdiskreditovalo 
ako Učiteľa a rabína. 

• Ježiš píše do piesku: gréc. „katagrafó“ 
znamená „napísať, či urobiť záznam proti nie-
komu“. Nevieme, čo v  skutočnosti písal, ale 
vieme, čo povedal: „Keď sa ho neprestávali vy-
pytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás 
je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň!“ 
( J 8,7). – Ježiš tu defi noval, kto smie vykonať 
rozsudok – len tí, ktorí nehrešia, alebo nemajú 
hriešne myšlienky. Odpoveď – jeden po dru-
hom začali odchádzať. Nikto neobstál pred 
touto požiadavkou. Ani jediný! Ostal iba Ježiš 
a ....žena! Podľa svojej vlastnej defi nície bol Je-
žiš jediný, kto mohol hodiť kameňom. 

• „Ježiš sa vzpriamil a  opýtal sa jej: „Žena, 
kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Odpovedala: 
„Nikto, Pane!“ Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa 
neodsudzujem. Choď a  odteraz už nehreš!“ 
( J 8,10-11). Žiadne ďalšie výčitky, žiadny súd 

a  žiadne odsúdenie – Ježiš sa stáva pre túto 
ženu Vykupiteľom (viď „goel“ – 3. pôstne za-
myslenie). Ježiš, ten jediný, ktorý mohol hodiť 
kameňom, zastavil popravu. No príbeh má 
pokračovanie – o niekoľko dní neskôr ponúka 
sám seba a prijíma trest nielen za hriech tejto 
ženy, ale za hriechy všetkých nás. 

• Pôst: Keď Ježiš visel na kríži, povedal: „Je 
dokonané!“ ( J 19,30). Tým, ktorí veria v Pána 
Ježiša Krista boli všetky rozsudky zrušené, pre-
tože Boží Syn, ktorý bol bez jediného hriechu, 
vzal na seba trest za hriechy všetkých ľudí. Celý 
systém obetovania, ktorý je popísaný v Starej 
zmluve , smeroval k tomuto okamihu. Smero-
val k vyznaniu, ktoré máme napísané v evanje-
lium podľa Jána 1,29: „Hľa, Baránok Boží, kto-
rý sníma hriech sveta.“ – Ježiš pre nás, obrazne 
povedané, skočil do bazéna a zachránil nás. On 
je náš Vykupiteľ a Záchranca – Goel. 

5. Pstny odlitebný večer – UISTENIE
(Lukáš 23, 32-43)

• Príbeh: Rick Hoyt utrpel mozgovú obr-
nu a  je ochrnutý od krku dole. Zdá sa to ne-
uveriteľné, ale každý rok sa napriek svojmu 
postihnutiu účastní maratónu. A vždy, keď sa 
ho účastní, jeho otec Dick ho tlačí pred sebou 
na invalidnom vozíku až do cieľa. Celé sa to 
začalo v  roku 1977, kedy Rick poprosil svoj-
ho otca, aby mu pomohol zúčastniť sa behu 
na  5  míľ, pri ktorom sa vyberali peniaze pre 
istého hráča lakrosu (tímová loptová hra, kto-
rá sa hrá s lakrosovou palicou, slovensky lak-
roskou a malou tvrdou gumenou loptičkou. 
Hráči sa pri tomto športe snažia trafi ť loptičku 
dovnútra súperovej bránky, aby tak získali bo-
dový zápis – gól), ktorý bol ochrnutý po auto-
nehode. Keď dokončili svoj prvý závod, Rick 
povedal otcovi: Ocko, keď sme spolu utekali, 

tak som mal pocit, že vôbec nie som ochrnutý.“ 
Odvtedy spolu behajú na mnohých bežeckých 
súťažiach. Jeho otec ho tlačí, nosí, vozí. Syn je 
absolútne závislý na svojom otcovi. V žiadnom 
prípade nemôže sám prekročiť cieľovú čiaru 
(www.teamhoyt.com). 

• V Lukášovom evanjelium je zachytený je-
den z  najúžasnejších dialógov medzi Bohom 
a  Jeho deťmi. Bol to okamih, keď Ježiš visel 
na kríži a vedľa Neho bolo ukrižované jedno 
z Božích detí. A Ježiš sa mu chystal povedať, 
čo všetko môže a dokáže Božia otcovská láska: 
Lukáš 23,32-43 – prečítať.

• Evanjeliový príbeh nám hovorí, že Ježiš 
bol ukrižovaný s dvomi zločincami.  Naplnilo 
sa tým proroctvo (Iz 52,12). Grécke slovo pre 
„zločinca“ je „kakourgos“ – „kakos“ (zlý, ška-
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redý, nie dobrý), „ergon“ (práca, skutok, čin). 
V tom najdoslovnejšom význame tohto slova 
sú obidvaja zločinci „vykonávateľmi zla“. A Je-
žiš visí medzi nimi. Okolostojaci zástup sa Ježi-
šovi posmieva, provokuje Ho, delí si Jeho šaty 
a ľudia sa smutne prizerajú. Ježiš zomiera smr-
ťou zradcu a  zločinca. A  predsa - prvé slová, 
ktoré Ježiš Kristus vysloví na kríži, sú slová od-
pustenia: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo 
robia.“ (L 23,34). Nečakaná záchrana Božích 
detí sa uskutočnila priamo pred zrakmi tých, 
ktorí boli plní nenávisti, hnevu a presvedčenia 
o tom, že zvíťazili. Nikto to nevidel, nikto to 
nerozpoznal. Až na jedného.

• Prekvapujúca prosba: Uprostred všetkého 
posmievania zrazu zaznie kontrastujúci a ne-
očakávaný hlas - hlas zločinca. Ten prvý, sar-
kastický, uráža Ježiša a pridáva sa k tým, ktorí 
sa mu posmievajú. Ten druhý smutne konšta-
tuje: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto 
odsúdený? 41 Lenže my spravodlivo dostá-
vame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé.“ 
(L 23,40-41). A potom, zrazu a bez varovania 
zaznie tá najprekvapujúcejšia a  najneuveriteľ-
nejšia prosba: „Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď 
prídeš do svojho kráľovstva.“(L 23,42). – slová 
„rozpomeň sa na mňa“ boli zvyčajne adresova-
né Hospodinovi v Starej zmluve. Keď sa Hos-
podin na niekoho rozpomenul, neznamenalo 
to, že si ho jednoducho vybavil v pamäti. Toto 
„rozpomenutie sa Hospodina“ nieslo so sebou 
požehnanie, istotu Božej prítomnosti, potvr-
denie mnohých Božích zasľúbení, ktorými 
Hospodin utvrdzoval svoj ľud o svojej priazni, 
bola prísľubom Božej pomoci a  prejaveného 
milosrdenstva. Konštatovanie toho, že Ježiš 
má svoje kráľovstvo je vyznaním toho, že ten-
to zločinec uveril, že ukrižovanie neznamená 
Ježišov koniec. Je to uznanie Jeho božskosti 

a  pokorné sklonenie sa pred „Ježišom“, gréc. 
„Ješua“ – zasľúbeným Mesiášom, Záchran-
com, Spasiteľom. 

• Prekvapujúca odpoveď: Ježišova odpoveď 
tomuto „vykonávateľovi zla“ je rovnako pre-
kvapivá a  neuveriteľná, ako prosba, na ktorú 
odpovedá. „Amen, hovorím ti: Dnes budeš 
so mnou v raji.“(L 23,43). Amen – v preklade 
„ozaj, naozaj, skutočne“ zdôrazňuje dôvery-
hodnosť a  dôležitosť uistenia, ktoré Ježiš ide 
vysloviť. Hovorím ti – týmito slovami je jas-
ne dané, ku komu Ježiš hovorí a komu patrí 
vyslovená odpoveď. Dnes budeš – je to uiste-
nie. Žiadne pochybnosti, žiadne „možno“, ale 
istota, že tento zločinec prežije svoju večnosť 
so svojím Záchrancom. So mnou – v  gréc. 
jazyku sa kladie najväčší dôraz na slová, ktoré 
sa nachádzajú uprostred vety. Jadro celej tejto 
odpovede spočíva na týchto dvoch slovách. Je-
žiš tu vlastne hovorí: „Všetko to sa stane, lebo 
si so mnou. Ja som tvojou vstupenkou do raja, 
Ja som ten, ktorý ťa zachraňuje, vraciaš sa do 
spoločenstva so svojim Stvoriteľom, do raja, 
lebo ja som s tebou! V raji – Ježiš vracia zlo-
činca do spoločenstva s jeho Stvoriteľom. Do 
toho spoločenstva, pre ktoré sme boli stvorení 
a ktoré nám patrí a o ktoré nás pripravil Boží 
nepriateľ. 

• Pôst: V dokumentárnom fi lme o Hoyto-
vých a  ich súťaži znie v  pozadí pieseň „Môj 
Spasiteľ žije“. Podfarbuje neuveriteľné zábery 
otca, ktorý nesie svojho syna po celý beh až do 
cieľa. V ten deň, na golgotskom kríži, niesol Je-
žiš, náš Goel (viď zamyslenie 3), náš Záchran-
ca a  Vykupiteľ, nás všetkých až do cieľovej 
rovinky a urobil nás víťazmi. On povedal: „Je 
dokonané!“ A tým myslel doslovné víťazstvo 
a otvorenú cestu pre návrat Božích detí k ne-
beskému Otcovi.
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6. Pstny odlitebný večer – OPÄTOVNÉ 
STRETNUTIE (6. Zjavenie Jána 5,6-10)

• V roku 2010 sa konal súdny proces s Bria-
nom Davidom Mitchellom , ktorý 5. júna 
2002 uniesol 14-ročnú Elizabeth z  jej domu. 
Po deviatich mesiacoch sa Elizabeth podarilo 
nájsť. V  čase, keď sa zotavovala zo strašných 
zážitkov, ktoré prežila, jej otec vypovedal pre 
televíziu a v jeho výpovedi zazneli slová, ktoré 
nám môžu aspoň trocha priblížiť pocity nášho 
nebeského Otca, keď sa k Nemu vraciame. Po-
vedal: „Všetky stratené deti si zaslúžia vrátiť sa 
domov, ku svojim rodičom, tak, ako sa k nám 
vrátila naša Elizabeth.... Keď som si viezol 
Elizabeth domou, volal som mojej manželke 
a  povedal jej: Tomu nebudeš veriť. Elizabeth 
žije a sedí tu, vedľa mňa, držím ju v náručí! ... 
Je to ten najúžasnejší pocit. Tak, ako sa nedá 
opísať bolesť z jej straty, tak sa nedá opísať, aké 
nádherné je mať ju doma!“

• Posledná kniha Biblie, Zjavenie Jána, zo-
brazuje Krista ako konečného Vykupiteľa. Je 
v nej odhalená úloha Pána Ježiša pri našej zá-
chrane. Táto kniha chce povzbudiť všetkých, 
ktorí sa nachádzame v  ťažkých situáciách, 
v  problémoch, ťažkostiach, v  situáciách po-
značených hriechom, že konečné víťazstvo 
patrí láske a dobru. Konečným víťazom je náš 
Pán Boh – Stvoriteľ, Vykupiteľ a  Posvätiteľ. 
Touto záverečnou knihou Biblie sme pozvaní 
k  tomu, aby sme vo viere vydržali až dokon-
ca a potom prežili večnosť s naším nebeským 
Otcom. Nádherný obraz o pravdivosti a sku-
točnosti našej záchrany, o  slávnom víťazstve, 
je opísaný v Zjavení 5,6-10 – prečítať. Amen. 
Ježiš vykonal naše spasenie, našu záchranu, vy-
kúpil nás svojou vlastnou krvou.

• Biblia je ako „inklúzia“ – to znamená, že 
začína a  končí podobnými námetmi. V  po-
sledných troch kapitolách knihy Zjavenia sa 

stretávame s rovnakými témami, ako v prvých 
troch kapitolách Biblie, len v opačnom poradí. 
Usporiadanie námetov v prvých troch kapito-
lách 1. knihy Mojžišovej – stvorenie; blízkosť 
so Stvoriteľom; pokušenie, hriech, zlo a smrť. 
Posledné tri kapitoly Zjavenia zachycujú ob-
rátený postup: Satan je spútaný a  zničený; je 
obnovená Božia blízkosť a napokon je tu opis 
znovustvorenej zeme v celej jej kráse. 

• Centrom knihy Zjavenia je vzrušujúci 
okamih, v ktorom sa náš Spasiteľ a Záchranca 
vráti pre svoje deti a privedie ich späť, aby sme 
mohli byť s Ním. Pán Boh čakal a čaká oveľa 
dlhšie na svoje deti, ako čakal otec Elizabeth 
na jej návrat. Pán Boh, náš Stvoriteľ, prišiel 
vo svojom Synovi, našom Vykupiteľovi a Zá-
chrancovi, prvý raz na tento svet, aby za nás 
zaplatil výkupné. Jeho narodenie i smrť sú opí-
sané v evanjeliách. Kríž bol okamihom, v kto-
rom sme boli oslobodení. Ježišovo víťazstvo na 
kríži a Jeho vzkriesenie zaisťujú večný život pre 
všetkých, ktorí prijmú „vykúpenie cez Neho“. 
Keď príde druhý krát, príde ako triumfujúci 
víťaz a vezme si nás, svoje deti, domov. 

• „Videl som otvorené nebo a v ňom biele-
ho koňa; ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný 
a Pravdivý; súdi a bojuje spravodlivo. Jeho oči 
boli ako plameň ohňa, na hlave mal mnoho 
diadémov; napísané mal meno, ktoré nepozná 
nik, iba on. Oblečený bol do plášťa zmáčané-
ho krvou a jeho meno bolo Božie Slovo.“(Zjav 
19,11-13). Zjavenie Jána nám prináša víťazo-
slávny pohľad na nášho Spasiteľa! Nie je tu 
opísaný ako trpiaci Ježiš, ktorý bol ponižova-
ný a  zosmiešňovaný. Je opísaný vo svojej slá-
ve, s  pripomenutím utrpenia, pripomenutím 
vysokej ceny, ktorá bola za nás zaplatená: Jeho 
plášť je zmáčaný krvou, pretože Jeho krv bola 
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tým výkupným a my si to na veky máme pa-
mätať. 

• Obnovený raj: V 21. kapitole Zjavenia nám 
Ján oznamuje: „Videl som nové nebo a novú 
zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli 
a ani mora už niet.“(Zjav 21,1). V prvom sto-
ročí bolo, podľa vtedajšieho názoru, more 
miestom, v ktorom prebýval diabol. A ten už 
je zničený. Mora niet. Zato je počuť mocný 
hlas, ktorý oznamuje naplnenie večnej zmlu-
vy: „Od trónu som počul mohutný hlas: „Po-
zri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi 
prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich 
Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a 
smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani 
bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pomi-
nulo.“(Zjav 21,3-4). Ľudia boli stvorení na to, 
aby žili so svojím Bohom a Stvoriteľom. Celou 
Bibliou sa tiahne Boží sľub, že bude s nami a že 
chce medzi nami, ako svojím ľudom, prebývať. 
Teraz to bude konečne skutočnosťou. Nová 
zem, nový Jeruzalem, budú miestom, kde bu-
deme slobodnými Božími deťmi. Pán Boh 
bude s nami a my budeme so svojím Stvorite-
ľom a nebeským Otcom. Naplnenie tohto sľu-
bu a zasľúbenia je potvrdené samotným Hos-
podinom: „A ten, čo sedel na tróne, povedal: 
„Hľa, všetko tvorím nové.“ A dodal: „Napíš, že 
tieto slová sú verné a pravdivé.“ A povedal mi: 
„Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok 
i koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa 
vody života.  Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja 
mu budem Bohom a on mi bude synom.“(Zjav 
21,5-7). To je uistenie nášho nebeského Otca. 
Budeme s Ním a On nám bude Bohom.

• Naspäť k  stromu života: Pôstne obdobie 
nás vedie k  rozmýšľaniu o  Božej láske, doká-
zanej v  našom stvorení, vykúpení a  posväco-
vaní nášho každodenného života. Vedie nás 

k poznaniu, že láska nášho nebeského Otca sa 
neskončila v okamihu nášho hriechu, ani vte-
dy, keď sa k hriechu vraciame, ale rozprestiera 
sa nad nami ako ochranný štít proti všetkým 
útokom Božieho nepriateľa. Hospodin je na-
ším Otcom, ktorý čaká na stretnutie so svoji-
mi deťmi v  Jeho kráľovstve. Chce nám vrátiť 
raj, ktorý sme stratili. Vracia nás späť k stromu 
života a  spolu s  ním nám dáva dar večnosti 
v  Jeho blízkosti. „Ukázal mi aj rieku s vodou 
života, priezračnú ako krištáľ, ktorá vyteká od 
Božieho a Baránkovho trónu. Uprostred jeho 
námestia a z oboch strán rieky je strom života, 
ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, každý mesiac 
dáva svoje ovocie i lístie stromu na uzdravenie 
národov.“(Zjav 22,1-2). Ten istý strom zasadil 
Pán Boh v raji a opäť nás cez Pána Ježiša vedie 
do jeho blízkosti. 

• A napokon ešte jedno privilégium Božích 
detí: „Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, aby 
získali prístup k stromu života a vošli bránami 
do mesta.“(Zjav 22,14). Výraz „oprať rúcha“ 
je vysvetlený v  7. kapitole tejto knihy v  14. 
verši: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súže-
nia, oprali si rúcha a vybielili ich v Baránkovej 
krvi.“ Títo blahoslavení majú právo prichá-
dzať k stromu života, symbolu nesmrteľnosti, 
pretože ich rúcha sú opraté v  krvi Božieho 
Baránka; prijali vierou výkupné, ktoré bolo 
za nich zaplatené Pánom Ježišom Kristom. 
Toto je jediný dôvod, kvôli ktorému sa smie-
me vrátiť k  stromu života. Pre toto poznanie 
Božie deti volajú v ústrety svojmu Vykupiteľo-
vi a Záchrancovi: „Amen, príď, Pane Ježišu!“ 
(Zjav 22,20) 

spracovala podľa knihy Elizabeth Viery 
Talbotovej „Prekvapení láskou“ 

Monika Beňová 
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Zborová matrika a oznamy
V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili s bratmi a sestrami:

† Čániová Judita r.Marková  83 r.
† Mrenica Michal  79 r.

† Tallo Ján  80 r.

† Hencel Ľudovít  89 r.
† Ďurej Ján 55 r.

† Bartošová Anna r.Ilavská  80 r.

C i r k e v n ý  p r í s p e v o k
Bratia a sestry, predsedníctvo cirkevného zboru ECAV Trnava sa na vás obracia 

so žiadosťou o zaplatenie cirkevného príspevku. Výročný účtovný zborový konvent 
(teda členovia cirkevného zboru) dňa 23.2.2020 odsúhlasil návrh na zmenu výšky 
cirkevného príspevku, ktorý od roku 2020 činí 10,- € na osobu a rok, za každého 
pokrsteného člena  cirkevného zboru. Tých členov cirkevného zboru, ktorí si cir-
kevný príspevok uhrádzali už v januári a februári preto prosíme o jeho doplatenie 

do výšky 10,- € za osobu a rok.

Prioritne prostredníctvom prevodu na jeden z bankových účtov 
CZ ECAV v Trnave. Čísla účtov:

Slovenská sporiteľňa SK42 0900 0000 0000 4553 5703,
Prima banka SK55 5600 0000 0010 0870 2001. 

Do správy pre prijímateľa treba napísať cirkevný príspevok a meno odosielateľa. 
Platba je možná aj v hotovosti na farskom úrade počas úradných hodín.

Sobášení, konfirmovaní ani krstení v mesiacoch január a február 2020 neboli.


