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Hospodine, Pane náš, 
aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!  
Velebu svoju rozprestrel si nad nebesá,  
z úst dietok a tých, čo sú pri prsiach,  

si pevnosť založil  proti svojim protivníkom,  
aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa.  

Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich 
prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil:  

Čo je človek, že naň pamätáš?  
A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?  

Málo menším si ho urobil od božských bytostí, 
slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil.  

Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, 
položil si mu všetko pod nohy: všetky ovce 

i voly, aj poľnú zver, nebeské vtáctvo, morské 
ryby i to, čo chodí morskými cestami. 

Ó, Hospodine, Pane náš, aké je slávne  
Tvoje meno na celej zemi! 

 
Žalm 8  

           Júl 2018/ ročník XVI.  
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Pán Boh nemá prázdniny 
Končí sa školský rok, začínajú sa 

letné prázdniny. Žiaci i učitelia sa tešia, že si 
oddýchnu. Po napätých týždňoch a 
mesiacoch, plných stresov a hľadaní riešení 
problémov, dobre padne vypnúť. I rodiny si 
plánujú dovolenky na toto obdobie. A tak to 
je správne, aby rodiny trávili spolu voľné 
chvíle relaxu v prírode, na horách, pri vode, 
ale aj pri poznávaní krás nášho štátu či v 
cudzine. Ako veriaci kresťania – evanjelici 
nemáme ani počas prázdnin zabúdať na 
Neho, nášho Stvoriteľa a Pána. On nám dáva 
s láskou všetku tú krásnu prírodu, pohodu 
prežiť  spolu príjemné chvíle. Aj počas 
dovolenky a prázdnin máme na Neho 
myslieť, v modlitbách Ho chváliť, velebiť a 
ďakovať Mu. Okrem osobných modlitieb 
spojivom s Ním je aj čítanie Božieho slova, 
premýšľanie nad ním.  

Pán Boh nemá prázdniny. Díva sa 
nás, pozoruje naše konanie, naše reči. Raz 
budeme za ne vydávať  účty. 

Áno, nie  všetko má  dovolenku. 
Láska je láskou, iba keď je non stop. Vernosť 
je vernosťou, iba keď je celoživotná. Pravda 
je skutočnou, iba keď je pravdou bez 
prestávky. Podobne to platí o vzťahoch 
medzi manželmi, v rodine, k priateľom a aj o 
vzťahu k Bohu. 

Boh nemá prázdniny a modlitba nemá 
dovolenku... 
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Modlitba si vyžaduje čas, Pane, ale nič viac. 
Žiaden kostol, žiadna kaplnka, 

žiadne kadidlo. 
Žiadna kázeň, žiaden spevokol. 

Žiaden problém… 
Všetko čo potrebujem k modlitbe som ja a čas, 

pretože Ty, Pane, si vždy 
v mojom dome, v aute, či tam, kde pracujem, 

na pobreží, na stráni, v parku, 
na horách, v lese, v mojej izbe … 

Ty, Pane, si stále 
v mojej mysli a v mojich myšlienkach, 

v mojom srdci a v mojich snoch, 
v mojich nádejach a v mojich obavách, 

v hĺbke mojej duše. 
K modlitbe je potrebný čas, nič viac. 
Pane, pomôž mi dnes nájsť ten čas, 

pomôž mi nájsť si ten čas hneď teraz … 
...žiaden problém … 

Všetkým prajeme požehnané, radostné dovolenky a prázdniny. Nech vás 
Pán ochraňuje! 
 

Pani učiteľke 
/zdroj: internet/   

Za prvú čiarku, čo rúčkou nešikovnou 
napísala som do písanky, 

za sladkú hrdosť, keď po slabikách 
prečítala som prvé stránky, 

za tichú bolesť, keď pre žiaľ iných 
do knižky spŕchla slza veľká, 

za všetko vďaka, pani učiteľka. 
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Za prvý výlet do nepoznaných zemí, 
za prvý údiv nad krásou rodnej reči, 
za posmelenie, čo denne dali ste mi, 

i pokarhanie za môj prvý prečin, 
vďaka Vám, pani učiteľka. 

 
Za jasné svetlo, čo mi rástlo v duši, 
za prvé slastné plány do budúcna, 
za ľudskú veľkosť, čo dieťa len tuší, 

za všetko vďaka vrúcna, 
pani učiteľka. 

 
Drahý Pane Bože, ďakujeme Ti  za to, že si aj v tomto školskom roku viedol 
a ochraňoval naše deti, žiakov a študentov. Ďakujeme  za mnohé požehnania, 
ktoré od Teba prijali, za vedomosti, ktoré mohli načerpať. Ďakujeme Ti za  
obetavú prácu našich učiteľov. Ďakujeme za mnohé príležitosti stretávať sa pri 
Tvojom Slove, na konfirmačnej príprave a víkendovkách. Vďaka Ti za možnosť 
tráviť čas aj na táboroch, či mnohých podujatiach, a tak zažívať stretnutia 
s Tebou. Prosíme Ťa, daj, aby sme všetci využili ponúkané príležitosti, kde Ťa 
môžeme lepšie a viac spoznávať a kde môžeme byť svedkami Tvojej lásky, 
dobroty a zhovievavosti. Požehnaj, prosíme, všetkých ochotných pracovníkov 
s deťmi a mládežou v našom zbore. Daj im silu, trpezlivosť a múdrosť, nech sú 
dobrým príkladom pre všetkých. Pane, ochraňuj ich všetkých aj počas týchto 
prázdnin, nech sú kdekoľvek. Priznávaj sa k nim, veď Ty sám si zasľúbil: 

„...nenechám a neopustím ťa. Však som ti 
prikázal: buď silný a odvážny, nestrachuj sa 
a nezúfaj! Lebo 
Hospodin, tvoj Boh, 
bude s tebou, 
kamkoľvek pôjdeš.“ 
(Joz 1: 5,9) Amen 
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Buď nasledovníkom Ježiša 
/zdroj: domviery.sk, skrátené, spracovala A. Marcinová/   

 
...a zmeníš svet okolo seba 

Keď chceš ísť za Ježišom, povedz: „Nechcem poznať 
seba, lebo dôležitejší ako ja sám, je Ježiš Kristus.“ 
Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž 
deň po deň a tak ma nasleduje. Kto by si chcel  zachrániť 

život, stratí ho a kto by stratil svoj život pre mňa, zachráni si ho.“   Lk 9:23-24 
 
Sú dva druhy kresťanov. 

1. Tí, čo nasledujú Ježiša Krista, tí už nechcú poznať sami seba, ale iba 
Ježiša. 

2. Tí, ktorí sú iba fanúšikovia cirkvi, sedia a tlieskajú. Lenže ak je niekto iba 
fanúšik, na tom základe sa nedá nič vybudovať. 

Preskúmajme sa, akí sme, do akej skupiny kresťanov patríme. 
       Ak namiesto toho, aby nás piesne priviedli k Bohu, máme ich len za šou 
alebo spomienku na mladé roky, v takom prípade nebudeme rásť. 
       Tí, ktorí chodia do cirkvi len preto, aby uspokojili svoje duševné potreby, 
dobre sa v cirkvi cítia -táto ich túžba je vyvýšená nad túžbou budovať si vzťah 
s Ježišom. Sú to len fanúšikovia, ale nie nasledovníci Pána Ježiša. 
       A napokon sú ľudia, ktorí idú za Ježišom naplno- takí sú k dispozícii cirkvi. 
 Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš. A my sme uverili 
a poznali, že Ty si Kristus, ten svätý Boží.   Jn 6: 68-69  
 Ježiš Ťa vyzýva: Ukáž mi svoje karty- chceš ísť ďalej za mnou, alebo chceš 
len uspokojiť svoje duševné potreby? On skúma tvoje motivácie. Od skutočného 
učeníka vyžaduje viac – aby ťa priviedol do bližšieho vzťahu s Ním. Každý z nás 
je povolaný do toho, aby sme sa stali nasledovníkmi Pána Ježiša. 
 Diabol má dve stratégie: 
Ak nepoznáš Ježiša, bude robiť všetko preto, aby si Ho  nespoznal. 
Ak si prijal spasenie, robí všetko preto, aby si nebol efektívny pre Božie 
kráľovstvo. Nasledovník Pána Ježiša sa potrebuje aj zaprieť. Nepozerať na svoj 
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prospech, ale na to, čo má pre neho Ježiš. Má ísť za Ježišom vo všetkých 
oblastiach. Ani ty nedovoľ, aby ti zranenia zabránili v nasledovaní Ježiša. On ťa 
povolal ku slobode! 
 Prestaň sa báť a odovzdaj Ježišovi aj tie oblasti, ktoré si Mu doteraz 
neodovzdal. Začni žiť v Jeho slobode! Byť Ježišovým učeníkom je záležitosťou 
tvojho života. Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku i ženu i deti, 
bratov i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom.  Lk 14:26 
 Keď bude cirkev poskladaná z nasledovníkov, milosť a láska Božia v ich 
srdciach bude spôsobovať, že budú chodiť z mesta  do mesta a budú schopní 
premeniť mesto na Boží spôsob. Keď budeš nasledovníkom, zmeníš svet okolo 
seba. Choď normálne so zdvihnutou hlavou, rieš problémy ľudí, pretože Ježiš je 
v tebe. Nikomu inému nemusíš tak veľmi dôverovať, ako Ježišovi. 
  

Ó, Kriste, keď si zvládol smrť, neodchoď od nás, 
s nami buď, 

voď nás a v púti  lásky raď, na naše ľudské biedy hľaď. 
Buď s tými, čo Ťa volajú a v Tvoju pomoc dúfajú! 

Kde súži nemoc- vzhliadni, lieč, 
a daj čuť verným Tvoju reč, 

čo dvíha z lôžka- uľaví, osladí život boľavý! 
Buď s tými, čo šli do sveta, kde nádej v Tebe opretá- 

pomáhaj  dietkam, rodičom, nedaj trieť biedy na ničom! 
A tých, čo v smútkoch hľadia k nám, 

poteš- ó, Pane- poteš sám, 
uisť ich v svojej dobrote o novom, lepšom živote, 

kde zhliadajú, až príde čas, stratených svojich milých zas! 
A keď sa budí nový kvet, i strom sa počal pod ním skvieť, 

i tráva bujnie zelená, na poli úfnosť znovená- 
ach, Spasiteľu, šťastia praj a chlebu nášmu požehnaj! 

Jak v  Emaus tých raz z večera, sa zrak náš k Tebe upiera: 
Ó, ostaň s nami, s nami buď, pamätaj na nás- na svoj ľud 

a niekedy, až raz zmrkne sa, otvor nám svoje nebesá!   Amen 
(Martin Rázus) 
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Biblické miesta(4.časť) 
/C.H.Wagner Jr., 12 kľúčov k pochopeniu Izraela v Biblii,  Oz Chevra/ 
 

Kľúč 9:Meno tejto zeme nie je Palestína, ale Izrael. 
Pred dvetisícpäťsto rokmi hovoril prorok Ezechiel o návrate Izraela do 

svojej zeme v posledných dňoch. Ezechiel hovoril o suchých kostiach, ktoré 
ožívali. Nikdy predtým nebol v dejinách žiadny národ zničený a roztrúsený po 
celom svete, ktorý by znovu ožil. Je to zázrak  a naplnenie biblického proroctva. 
V Ez. 37:11-12 čítame: „ Povedal mi: Človeče, tieto kosti znamenajú celý dom 
Izraela. Oni, pravda, hovoria: Suché sú naše kosti a zhynula naša nádej; sme 
stratení.  Preto prorokuj a povedz im: Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja otvorím 
vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu Izraela.“ 

Všimnime si, že meno tej zeme je Izrael, zem, ktorá je v biblii často 
nazývaná „ Kanaánskou zemou.“ Boh hovorí, že v posledných dňoch sa bude 
volať IZRAEL. Meno PALESTÍNA bol regionálny názov, ktorý dal tejto oblasti 
rímsky cisár Hadrián, ktorý potlačil druhé židovské povstanie v r. 135n.l.. Bol tak 
rozhnevaný na Židov, že ich chcel ponížiť a zdôrazniť, že pod rímskou vládou 
židovský národ už stratil právo na vlastnú zem.  Meno Palaestina bolo pôvodne 
prídavné meno odvodené od Philistia, úhlavných nepriateľov Izraelcov tisíc 
rokov predtým.  Hadrián zmenil aj názov Jeruzalema na Aelia Capitolina, podľa 
jeho priezviska Aelia. Tiež zakázal Židom vstup do mesta, okrem deviateho 
v židovskom mesiaci Av, keď oplakávali jeho zničenie. Keďže v Rímskej ríši bol 
považovaný za boha, týmto sa pokúsil rozbiť Božiu zmluvu medzi židovským 
národom a ich zemou. Toto skutočne ukázalo jeho pohanskú nadvládu nad 
Jeruzalemom, ktorý bol miestom prítomnosti Boha Izraela. Až dodnes meno 
Palestína vzdoruje Izraelu a celý tento problém môže vyústiť do náboženského 
(duchovného) boja o zem, ktorej osud určí Boh Biblie, lebo je to Jeho zem (3M, 
25:23). 

Ješua (Ježiš), keď opisoval znamenia konca časov, povedal: „A budú padať 
pod ostrím meča a ako zajatí zavlečení budú medzi všetky národy. A Jeruzalem budú 
plieniť pohania, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.“ (Lk 21:24). Od Hadriána do r. 
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1967 bol Jeruzalem ovládaný pohanmi. Dnes je späť v rukách židovského ľudu, 
čo je jedno zo znamení príchodu Mesiáša na Sion 

 

Kľúč 10:Cudzinci (tí mimo zmluvy) budú žiť medzi vami a bude sa s nimi 
zaobchádzať s rešpektom. 

„Oni vystavajú pradávne zrúcaniny, postavia, čo bolo predtým spustošené, 
obnovia zrúcané mestá, pokoleniami spustošené. Cudzinci sa postavia a pásť budú 
vaše stáda; a cudzinci budú vašimi oráčmi a vinármi. (Iz 61: 4-5) 
 Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak si naozaj budete navzájom prisluhovať 
právo, ak nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ani nevinnú krv prelievať na 
tomto mieste, ani za inými bohmi chodiť na vlastnú škodu, dovolím vám bývať na 
tomto mieste, v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov až na veky (Jer 7: 5-7) 

„Cudzinci“ v týchto veršoch zahŕňajú aj palestínskych Arabov a iných 
nežidovských obyvateľov žijúcich v tejto zemi. Dostávajú požehnanie zo života a 
práce v zemi Izraela, nie v zemi Palestíny. Na jednej strane, Izrael by mal s nimi 
zaobchádzať s rešpektom. Na druhej strane, oni sú zodpovední za to, aby žili 
v mieri a dodržiavali zákony tejto zeme, uvedomujúc si, pod koho vládu patrí.  
Mojžiš učil toto Rovnaké ustanovenie nech je v zbore pre vás i pre cudzinca, ktorý sa 
zdržuje medzi vami. Bude to večné ustanovenie pre vaše budúce pokolenia: ako pre 
vás, tak aj pre cudzinca pred Hospodinom. 16 Jeden zákon a jeden právny predpis 
bude pre vás i pre cudzinca, ktorý sa zdržiava medzi vami.  
(4.M 15:15-16)   

Keď je tento vzťah porušený, ako sa to deje dnes, nastáva kríza.  Písmo 
má ešte veľa čo povedať v proroctvách o tejto zemi, vrátane faktu, že Izrael 
prejde ešte cez mnohé skúšky, než príde Mesiáš naplno obnoviť Izrael  ako hlavu 
všetkých národov. 
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Kanaán 
(z muzikálu Ako prišli lastovičky domov) 

 
Tak zdĺhavo sa tiahli dni a obzor zdal sa nekonečný, 

Len z diaľky bolo počuť hlas, čo šíril tú zvesť plnú krás. 
 

Tam pálil v púšti slnka jas, ľud kričal k Bohu: „Prečože zas?“ 
A miesto spánku v noci mráz, však ráno niekto spieval zas. 

 
Tá nádej oči rozjasní a cieľ už nie je nedostižný, 

keď Boh nám silu, vieru dá, keď zaznie pieseň víťazná. 
 

Ó, myslite na Kanaán, kto ste cestou unavení. 
Ó, myslite na Kanaán- zem to krásnych nádejí... 

 
 

Pre deti 
Dúhová prázdninová modlitba           /internet, V. Fišerová, skrátené/ 

Máme teraz prázdniny, Pane. Keď na nás nečakajú žiadne školské 
povinnosti, keď si teraz budeme do sýtosti užívať voľna, oddychovať pri vode a 
kúpaní, až budeme pozorovať prírodu a všetko krásne, keď nám bude dobre, 
nech si častejšie spomenieme na Teba, Pane! 

Po celé prázdniny, všade, kam sa dostaneme, na všetkých našich 
cestách, vychádzkach a výletoch, vo vlaku, v aute, v autobuse aj lietadle, až 
budeme na tábore, či len doma, u príbuzných, na ihrisku, pri vode aj v lese, pri 
všetkých hrách a športe- buď s nami, Pane! 

Za všetko krásne, čo nám teraz dávaš, za všetko krásne, čo objavíme, za 
všetko nové, čo spoznáme, za bohatstvo a pestrosť prírody, za každý dobre 
využitý deň, za všetko, čo môžeme spraviť pre druhých, za to, že teraz viac a 

častejšie môžeme počúvať Tvoje Slovo- ďakujeme Ti, Pane!  
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Daj, nech sa dokážeme radovať z každého nového rána, z farieb 
a vône rastlín, z krásy chrobáčikov i spevu vtákov, z hudby potokov a bystrín, 
z mrakov i krásneho západu slnka, zo škaredého počasia, keď môžeme 
oddychovať pri peknej knižke a z toho, že nie sme sami... 

Nech sa snažíme spoznať, čo od nás chceš teraz cez prázdniny, Pane. 
Nech zbytočne neplytváme časom, ktorý  teraz máme, nech robíme to, čo sa Ti 
páči, Pane. Nech častejšie hovoríme s Tebou v modlitbe a učíme sa vidieť, kde by 
sme mohli pomôcť. Nech sa učíme spoznávať, čím môžeme iným urobiť radosť. 
Nech sa snažíme uľahčiť v práci mame aj ockovi, nech sa dokážeme bez 
výhovoriek venovať našim mladším súrodencom alebo iným deťom, nech 
nekazíme hru a nikomu nespôsobíme naschvál bolesť. Nech sa snažíme robiť aj 
niečo, čo sa nám nechce a nech nie sme mrzutí, keď nám naše prázdninové plány 

nevychádzajú. Prosíme Ťa, vypočuj nás, Pane! 
Pane Ježiši, pomôž nám stať sa zasa o niečo lepšími, aby 

sme boli viac Tvojimi sestrami a bratmi a aby sme Ťa viacej milovali, Pane! Aby si 
z nás mal radosť...                                                Amen 

 
 
 
 
 

 
Pre  ...násťročných 
/www.slovoplus.sk, Lukáš a Soňa Valachovci/ 
 

Ako prežiť letné lásky? 
Je horúce leto. Letné prázdniny sú v plnom prúde. 

Čas plný zábavy a oddychu pri mori či na kúpaliskách, 
na táboroch, či na dovolenkách. Je to obdobie, keď 
spoznávame na nových miestach nových ľudí. 
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Je to čas väčšej uvoľnenosti a pre študentov aj obdobie slobody od školy 
a všetkých povinností s ňou súvisiacich. Vonku je zväčša príjemne a často sa 
zabávame až do neskorého večera. Je to ako podhubie stvorené na vytváranie 
nových vzťahov a aj nových lások... 

Možno si to zažil/zažila aj ty. Romantické večery pri západe slnka, počas 
ktorých sa prechádzaš s niekým, koho poznáš dokopy tri dni, ale máš pocit, že 
toto je ten pravý/pravá! Všetko je krásne a očakávaš krásny život po boku toho 
druhého. 

Áno, môže sa tak stať a môžete začať spolu chodiť, neskôr sa zasnúbiť 
a zobrať. Avšak mnohokrát môže vzniknúť z takéhoto krátkeho vzťahu len 
sklamanie a po skončení pocit prázdnoty. Čo si treba uvedomovať počas letných 
lások a na čo si dať pozor? 

1. Nepozeraj len na zovňajšok 
Možno ste navzájom sami sebou očarení, páčite sa jeden druhému 

a priťahuje vás to k sebe. Nezabúdaj však, že to najdôležitejšie je, aký je ten 
človek naozaj. V srdci, v hlbokom vnútri. 

Akú má povahu? Páči sa ti jeho/jej správanie? Alebo jeho spôsoby pre 
istotu ignoruješ či potieraš ich význam, pretože nie sú zrovna najlepšie? 
Neostávaj zameraný/zameraná len na zovňajšok, sleduj, kým ten človek 
skutočne je! 

Aké má hodnoty? Vieš si s ním predstaviť dlhodobý vzťah? Je to niekto, 
s kým si vieš predstaviť tráviť voľný čas, aj keď sa skončí leto a začne sa obdobie 
plné povinností, osobných starostí a rutiny? Je to niekto, komu by si 
vedel/vedela v budúcnosti zveriť svoje tajomstvá, svoje srdce? 

 2. Má to s tým človekom serióznu budúcnosť? 
Viacerým z nás sa môže stať, že niekoho spoznajú na dovolenke, tábore 

či na výlete v zahraničí. Ak ťa niekto v lete očarí, skús si sám/sama pred sebou 
zodpovedať otázku, či je váš vzťah do budúcna reálny. 

Je možné, aby ste sa stretávali aj po skončení dovolenky, tábora, výletu? 
Neplánuje v septembri odísť do zahraničia a vrátiť sa o niekoľko rokov? 
Korešponduje s tvojím svetom a tým, čo si doteraz žil/žila? Alebo by si 
musel/musela opustiť všetko, čo máš? Naozaj stojí za to urobiť to pre človeka, 
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ktorého poznáš iba pár dní a v skutočnosti nevieš, ako sa správa v rutinnom 
živote? A skús si odpovedať naozaj úprimne – či áno, alebo nie. 
  3. Neznižuj svoju latku a svoje hodnoty 

Ak ešte s nikým nechodíš, určite máš aspoň základnú predstavu, čo by 
mal spĺňať tvoj budúci partner. Áno, mnohým sa stalo a pravidelne sa stáva, že 
nakoniec sa dajú dokopy s niekým úplne iným, ako plánovali. 

Avšak napriek tomu by to mal byť človek, ktorý pasuje do tvojho sveta, 
pozná tvoje hodnoty, tvoju vieru, tvoj životný štýl, a ak podobný nežije, tak by ho 
mal minimálne rešpektovať. 

Nezahadzuj svoj vzťah s Bohom, svoje spoločenstvo, priateľov a životné 
hodnoty len preto, že sa „naozaj cítiš milovaný/milovaná a našiel/našla si lásku 
svojho života“. Nech je Boh pre teba vždy na prvom mieste, aj keď cítiš 
akékoľvek intenzívne pocity. 

S tým súvisia aj tvoje hranice v čistote – nerob to, čo by si inokedy 
nerobil/nerobila, len preto, že je leto a nikto ťa tam nepozná. Tvoj život 
pokračuje aj po lete a všetky tvoje rozhodnutia pôjdu s tebou ďalej. 
  4. Letná láska nie je láska 

Asi najdôležitejšie je stále si uvedomovať, že ktokoľvek sa ti počas leta 
zapáči a prežívaš k nemu akékoľvek silné emócie, stále sú to len pocity. Je to 
zamilovanosť, keď toho človeka vidíš v ideálnom svetle a všetko okolo teba je 
krásne. 

Pravá láska je rozhodnutie, v ktorom poznáš toho druhého nielen 
v tom dobrom, ale aj v tom horšom svetle. Do skutočnej lásky môžete časom 
vstúpiť a často vychádza zo zamilovania, ale určite nevzniká počas niekoľkých 
letných dní či týždňov. 
 Letná láska môže byť začiatkom krásnych vzťahov, ktoré sa končia svadbou. 
Niekedy sú to však len krátke obdobia, ktoré sa rýchlo skončia, a môže po nich 
ostať iba sklamanie a smútok. 

Preto, ak si na niekoho natrafil/natrafila alebo natrafíš počas leta: buď 
rozvážny/rozvážna, neznižuj svoju latku a svoje hodnoty, spoznávaj to, aký/aká 
naozaj je, a nezabudni, že všetko má svoj čas. Ak ti to s týmto človekom 
nevyjde, netráp sa. Boh má pre teba pripravené ďalšie príležitosti. 
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Život ako dar 
Nie je, oj nie je samozrejmosť 

náš život. 
On je vzácny dar. 

Každý deň cítim Tvoju milosť 
a kladiem vďačnosť na oltár 

za zázrak lásky bezhraničnej, 
za Boží dych, čo dvíha hruď. 

Kladiem i srdce hriešne, pyšné- 
abyś mu riekol: „Čisté buď!“ 

 
(M. Bošková) 

 
Kedy je správny čas uveriť? 
/slovopravdy.sk, skrátené, spracovala  Anna  Marcinová/ 
 
Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný, ajhľa, teraz je deň spasenia!    2.Kor 6:2 
Ste si na 100% istí, že ak by sa dnes váš život skončil, potom pôjdete  do neba? 
Biblia na viacerých miestach hovorí: 
Nechváľ sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie. (Prís 27:1) 
...veď neviete, čo bude zajtra. Čo je váš život? Je to len para, ktorá sa nakrátko ukáže 
a potom zmizne.  (Jak 4:14) 
Lebo čo osoží človeku, keby získal čo hneď i celý svet a svoju dušu stratil?  (Mk 8:36) 

Nikto z nás nevie, koľko času mu ešte zostáva do smrti. Deň sa ešte 
neskončil a my už myslíme na to, čo bude zajtra, o týždeň, o mesiac, o 
rok...Všetci máme nejaké plány, túžby, záleží nám na zdraví, láske, priateľstve. 
Samozrejme, že to všetko sú aj dobré veci, no pritom nesmieme zabúdať, že raz 
príde koniec. Každý má určený nejaký čas prežiť tu, na zemi, avšak je isté, že sa 
oplatí na chvíľu zastaviť a venovať tomu, čo nám Pán Boh skrze svoje Slovo 
hovorí o tom, čo sa bude diať po našej  fyzickej smrti.  
„V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela.“  (Job 12:10) 

Pán Boh chce, aby sme Ho hľadali, keď hovorí skrze proroka: „Hľadajte 
Hospodina, kým sa dá nájsť, volajte Ho, dokiaľ je nablízku.“  (Iz 55:6) a : „Budete 
Ma hľadať a nájdete Ma, keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa  vám nájsť, 
znie výrok  Hospodinov.  (Jer 29:13-14) 

Rozhodne by sme nemali odkladať hľadanie na neskôr, pretože žiadne 
neskôr už nemusí byť. Možno je to práve dnes, kedy ste počuli zvesť evanjelia – 
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dobrú správu o tom, že Boh nám pripravil cestu, spôsob, akým sa môžeme my 
hriešni ľudia dostať do neba (získať večný život). Možno je to práve dnes, kedy 
ste si uvedomili, že už za jediný váš hriech vás podľa Biblie čaká spravodlivý trest 
– večné zatratenie v ohnivom pekle, z ktorého niet cesty späť. Snáď už rozumiete 
aj tomu, že Boh určil spôsob, akým sa môžeme tomuto trestu vyhnúť – že 
poslal svojho jednorodeného Syna, Pána Ježiša Krista, aby zomrel na kríži za 
naše hriechy, bol pochovaný a v tretí deň vstal z mŕtvych, aby každý kto VERÍ V 
NEHO nezahynul, ale mal večný život.  

Možno už rozumiete aj tomu, že večný život nám nezaručí to, ako 
žijeme, čo robíme, či chodíme do kostola, rozdávame almužny, alebo či pijeme, 
klameme a kradneme, pretože spása je Boží dar (zadarmo), ktorý Boh sľúbil 
každému, kto sa spoľahne na Jeho Syna, ktorý už zobral trest za naše hriechy na 
seba, a teda jediná vec, ktorú človek musí spraviť aby bol spasený – je UVERIŤ, 
spoľahnúť sa na Pána Ježiša Krista, že do neba pôjde vďaka tomu, čo spravil 
Kristus, nie za svoje vlastné skutky.(Samozrejme- spasený človek sa s pomocou 
Svätého Ducha odvracia od zlých skutkov). Preto ak rozumiete tomuto Božiemu 
plánu spásy, neodkladajte rozhodnutie, že tomu budete raz aj veriť, na neskôr, z 
niekoľkých príčin: 

1. nemusíte sa dožiť zajtrajška 
2. žiť budete ďalej ale môže sa stať, že na to úplne zabudnete 
3. žiť budete ďalej ale môžete sa dostať do bodu, kedy už nebudete môcť 

Boha nájsť, nebudete môcť uveriť. 
1. Biblia jasne hovorí, že nie je možné byť spasený po smrti. 

Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k 
vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám.(Lk 16:26) 
Po fyzickej smrti sú len dve miesta, kde môže duša človeka skončiť – v nebi alebo 
v pekle. V Ev. podľa Lukáša 16. kapitole sa stretávame s príbehom boháča a 
Lazara. V tomto príbehu obaja zomreli, ale Lazar išiel po smrti do neba a boháč 
do pekla. Tento boháč chcel, aby Abrahám poslal Lazara k nemu do pekla s 
kvapkou vody aby si ovlažil jazyk, pretože bol mučený v ohni. Abrahámova 
odpoveď bola jednoznačné NIE! V Biblii je napísané, že medzi týmito dvoma 
miestami, nebom a peklom, je veľká priepasť, aby sa tí, čo sú v pekle nemohli 
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dostať do neba, a naopak, aby tí čo sú v nebi, nemohli ísť do pekla. Preto ak sa už 
raz ocitnete v pekle, nikdy odtiaľ nevyjdete. 
…a byť uvrhnutý do pekla, kde ich červ neumiera, a oheň nevyhasína. 
(Mk 9:48) 
…a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. Dym ich 
múk vystupuje naveky vekov a nemajú odpočinku ani dňom ani nocou... 
Zjav 14:10-11 

2. V Biblii sa tiež spomína, že je možné počuť evanjelium, ale 
mu hneď neporozumieť, a preto sa môže stať, že ak tomu nebudete venovať 
pozornosť, tak na to zabudnete, a preto ani neuveríte. 

Semeno je slovo Božie. To kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom 
prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení(Lk 8: 
11-12).Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo 
slovo zvesti, pretože sa nezmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. Žid 4:2 

Biblia jasne hovorí, že po tom, ako počujete evanjelium, ale ho 
nepochopíte, prípadne z nejakého dôvodu neuveríte hneď, môže sa stať, že vám 
diabol Slovo Božie zoberie zo srdca, čo znamená, že na to zabudnete, neuveríte, 
a teda nebudete spasený. V takom prípade vám slovo zvesti – Evanjelium – 
nebude na osoh, pretože sa nezmieša s vašou vierou. 

Hľaďte teda, ako počúvate. Lebo tomu, kto má, bude dané, tomu však, kto 
nemá, bude odňaté aj to, o čom si myslí, že má. Lk 8:18 

3. Ak človek ignoruje hlas Božieho slova, môže sa stať, že časom 
stratí možnosť Boha nájsť. 
...ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Žid 4:7 

Ak dnes rozumiete Evanjeliu, ktoré má moc vás spasiť, ak mu uveríte, 
neodmietajte Božie slovo, pretože sa môže stať, že prídete o možnosť Evanjeliu 
uveriť!!! 

Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale 
nebudete vidieť. Lebo otupelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami, a zažmúrili 
oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som 
ich neuzdravil. Mt 13:14-15 

Lebo nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo 
sa stali účastníkmi Ducha Svätého a okúsili utešenú reč Božiu i silu budúceho veku, 
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a potom predsa odpadli – aby tí boli znova privedení k pokániu, keď na svoju škodu 
znova križujú Syna Božieho a vystavujú Ho posmechu. Žid 6:4-6 

Biblia učí, že tí, čo Evanjeliu už raz porozumeli, boli osvietení a okúsili 
nebeský dar, Duch Svätý im ukázal Božiu pravdu, ale oni odpadli – odmietli ju 
prijať (odmietli dar večného života), neuverili, pre takých už nie je možné aby 
boli spasení, pretože to je ako keby oni sami ukrižovali Syna Božieho. Tento 
hriech Biblia nazýva aj rúhanie sa Duchu Svätému, čo je neodpustiteľný hriech!!! 
Je treba si dvakrát rozmyslieť, ako sa postavíte k zjavenej pravde, pretože to 
môže byť vaša posledná šanca. 

Človek, mnoho ráz karhaný, zatvrdzuje svoju šiju; bude rýchle skrúšený, a 
nebude lieku. Prísl 29:1 

Ak dnes rozumiete evanjeliu, neodkladajte rozhodnutie uveriť v Krista 
na neskôr, ale uverte hneď teraz!  
Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia! 
2 Kor 6:2 
Kto chce, nech si naberie vodu života zdarma! Zjav 22:17 
Poďte, lebo už je všetko hotové! Lk 14:17 
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale 
večný život mal každý, kto verí v Neho.    Ján 3:16 

Pán Boh nám pripravil spasenie, tým, že svojho Syna poslal zomrieť ZA 
NAŠE hriechy, a po troch dňoch ho vzkriesil z mŕtvych. Všetko je už hotové, Boh 
spravil pre nás všetko potrebné, JEDINÁ vec, ktorú človek musí spraviť je – 
UVERIŤ v Pána Ježiša Krista, poprosiť Ho o odpustenie hriechov a odovzdať mu 
celý svoj život, každú jednu oblasť.  Len tak bude zachránený od pekla. 

Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil 
som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si 
zostal živý ty i tvoje potomstvo.   5. Mojžišova 30:19 
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Na ochranu našich detí 
/Éva Gaál, Chráňme naše deti, MSEJK,  Bratislava 2012, skrátené, A.Marcinová/ 
 
„Aby ste boli schopní posúdiť, čo je dobré a čo nie.“              Filipským 1:10 

Svetlo našich očí 
Keby začal horieť váš dom, čo by ste ratovali ako prvé? Zachraňovali by 

sme svoje deti aj s nasadením vlastného života. Obrazne povedané- okolo nás 
„horí už veľa domov.“ Dovolíme, aby sa oheň rozšíril aj na ten náš? Urobme 
okolo svojej rodiny ochrannú priekopu, kde čistou vodou nech je Božie Slovo, 
ktoré uhasí stravujúce plamene vplyvu okultne pôsobiacich detských hračiek, 
filmov a literatúry.  

Naše dieťa začne kašlať…pridružia sa komplikácie…naše obavy 
rastú…Naše deti všemožne chránime. Sme schopní prijať aj nadčasy, nasadiť 
všetko, len aby sme zabezpečili, čo potrebujú. Chodia na kurzy, voľnočasové 
aktivity, tréningy a po nich ich čakáme s olovrantom v ruke. Skrátka- pre svoje 
deti robíme všetko! Ale naozaj robíme  pre ne všetko? Aj keď ide o večnosť, o 
spasenie? 

Správny lekár musí dokonale poznať príznaky chorôb. Nemôže začať 
liečiť, kým presne neurčí príčinu a stav choroby, diagnózu. Rovnako je potrebné 
spoznať duševný a duchovný stav našich detí a duchovné pôsobenie, ktoré ich 
zapríčiňuje, kým neprídu vážnejšie komplikácie. Aj duchovne je možné vykrvácať 
pomaly, po kvapkách, bez toho, aby sme si všimli varovné príznaky. 

V Skutkoch 17:11čítame, že v synagoge v Berei „skúmali Písma každý deň, 
či je tomu tak.“Aj pre nás len to  bude záchranou. Musíme dokonale poznať 
Písmo, aby sme rozpoznali tlejúce ohniská skôr, než spôsobia požiar. Na to, aby 
sme pripravili deti na budúcnosť a mohli im poskytnúť ochranu, musíme vedieť 
o nebezpečenstvách, ktoré ohrozujú ich ducha.  

Nemôžeme ich vytrhnúť z prostredia, v ktorom vyrastajú, ale máme mať 
prehľad o tom, čo prežívajú, inak by sme sa nevedeli s nimi rozprávať, 
argumentovať a vysvetľovať, čo je správne a čo nie je možné nasledovať a robiť. 
Ak nedostanú duchovnú ochranu skôr, než sa dostanú k duchovne zradným 
učiteľom, ťažšie sa otvoria evanjeliu, ťažšie sa obrátia. Nemali by dostať to, čo 
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chcú, alebo to, čo núka svet, ale to, čo potrebujú. Nestačí zakazovať zlé, treba 
im podať dobré! Skôr či neskôr sa naučia rozoznávať pravé od falošného, 
zamilujú si pravdu a naplní sa pri nich:  

„Nedaj sa premôcť zlému, ale  dobrým premáhaj zlé.“                                                   
Rim 12:21 

 
...Čo budeš ďalej, Bože, robiť s mláďatami nie už Tvojej doby? 

Podržíš ruku nad nimi? 
Nedovoľ blúdiacemu času, aby ich obral o ich krásu 

a prestali byť šťastnými. 
Aby im vzal ich melódiu a trávil studne, z ktorých pijú 

a pustošil ich srdiečka. 
Voda, čo nikdy nezamŕza, tá najsvätejšia voda- slza, 

im nesmie padať spod viečka. 
Rob všetko, čo len môžeš robiť, aby si deti chorej doby uchránil, 

 Bože, od zlého… 
(úryvok, M.Rúfus, Modlitba za deti tretieho tisícročia) 

 

Voľby v cirkvi 
/spracoval Miroslav Eštok/ 

17. júna sa v našom cirkevnom zbore konali voľby generálneho biskupa 
a generálneho dozorcu cirkvi ako aj dozorcu Východného dištriktu. Zúčastnilo sa 
ich 148 členov zboru s právom hlasovať. Jednotliví kandidáti získali hlasy 
Ľubomír Pakuch – dozorca VD  147 Sidónia Horňanová – gen. biskup 1 

Ján Brozman – gen. dozorca  142 Katarína Hudáková – gen. biskup 7 
Ivan Eľko – generálny biskup  15 Marián Kaňuch – gen. biskup  123 

V súvise s voľbami a až nepochopiteľnou kampaňou a očierňovaním 
niektorých kandidátov si dovolím uviesť časť z listu predsedníctva CZ Modra, 
ktorý apeluje na zmierenie a pokojnú výmenu čelných predstaviteľov cirkvi.  

Takto vraví Hospodin, Pán: Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! 
Či pastieri nemajú pásť stádo? Tuk jete i vlnou sa odievate, tučné zvieratá 



19 

zabíjate, ale stádo nepasiete. Slabé ste neposilňovali a choré neliečili, poranené 
neobväzovali a porozháňané nezavracali, ani stratené nevyhľadávali, ale ovládali 
ste ich mocou a násilím.......(Ez 34,2-5,9-11)  

Bratia biskupi Miloš Klátik a Milan Krivda 
Tieto slová sa v súčasnej dobe opäť stali aktuálnymi. Nachádzame sa v 

situácii, kedy sme v cirkvi rozdelení na rôzne tábory, rozptýlení ako ovce bez 
pastiera. Namiesto lásky, porozumenia, tolerancie, zhovievavosti, dobrotivosti 
nastúpili do našich vzťahov nenávisť, agresivita a bezohľadnosť. Tieto napätia a 
konflikty nie sú len výsledkom volieb a predvolebných zápasov, ale sú dôsledkom 
duchovnej krízy, v ktorej sa už dlhšiu dobu nachádzame. 

Keď ste prijali úrad biskupov, prevzali ste zodpovednosť za našu cirkev, 
za jej rast a napredovanie. Ale namiesto toho, aby ste „slabých posilňovali a 
chorých liečili, poranených obväzovali, porozháňaných zavracali a stratených 
vyhľadávali“, vnímame, že používate svoju moc a prostriedky na to, aby ste 
odstránili tých, ktorí majú iný názor a postoj, svojimi vyhláseniami vnášate medzi 
ľudí nepokoj, Vaše vyjadrenia o niektorých kandidátoch považujeme za 
urážajúce a dehonestujúce.  

Zdá sa, akoby všetko toto napätie a chaos mali slúžiť inému cieľu, ako 
hájeniu spravodlivosti a demokracie. Akoby to bol pokus zvaliť zodpovednosť za 
krízu v cirkvi na niekoho iného. Ale kríza, ktorú prežívame, je tu už dlho a aj keď 
každý z nás je zodpovedný za život spoločenstva, predsa len najväčšiu ťarchu 
zodpovednosti nesiete Vy. Očakávame, že na konci svojho volebného obdobia 
vydáte počet zo svojho pôsobenia. Budeme si vážiť, ak to urobíte čestne a 
zodpovedne. Očakávame tiež, že zodpovednosť za ďalšie vedenie a smerovanie 
cirkvi zanecháte tým, ktorí budú zvolení a nebudete nekorektným spôsobom 
zasahovať o ovplyvňovať ich pôsobenie. 

 Cirkev nie je naša, nie je naším dielom, ale Božím. To, čo potrebujeme v 
týchto chvíľach je, aby nás neovládala ľudská moc, ale Kristova láska. Prosíme, 
aby ste tieto slová vnímali nie ako nepriateľský postoj, ale ako úprimný a 
otvorený názor. Prosíme o odpustenie za to, v čom sme vo vzťahu k Vám zlyhali 
my. Modlíme sa za Vás, aby Vám bol Hospodin milostivý, aby Vás naplnil 
odvahou a múdrosťou a dal Vám Ducha pokory. Modlíme sa za cirkev, za jej 
obnovu a očistenie, za zmierenie a pokoj medzi nami. 
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Matrika 

Rozlúčili sme sa s nádejou vzkriesenia:  
Anna Mičkalíková, Vydrná, 1. júna 2018 vo veku 71 
rokov 
Emília Marmanová, Záriečie, 12. júna 2018 vo veku 
85 rokov 
„Kto zvíťazí, obdrží toto: budem mu Bohom a on mi bude synom.“Zjav.21:7 
 
Do tela Kristovej cirkvi boli  krstom vštepení: 
Jakub Ofúkaný, Mestečko, krst 9.6.2018 
Klára Ofúkaná, Mestečko, krst 9.6.2018 
Karolína Hedlíková, Lysá p. M., krst 10.6.2018 
Natália Panáčková, Záriečie, krst 10.6.2018 

„Z úst dietok a tých, čo sú pri prsiach, si pevnosť 
založil proti svojim protivníkom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa.“   Žalm 8:3  
 
Sľub lásky a vernosti si dali: 
Milan Ofúkaný, Mestečko a Katarína Hulínová, Mestečko 

v Záriečí, 9. júna 2018 
Marián Panáček, Dubková a Marika Jancíková, Záriečie 

v Záriečí, 10. júna 2018 
„Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým, na 

všetky jeho kroky dozerá.“   Prís.7:21 
 
Milodary na časopis:  
Rod. Chovancová 10,- Oľga Brezinová 10,- Anna Tašková 20,- Viera 
Jantová 15,- Milan Reksa 15,- Emília Reksová 10,- Jana Behrová 10,- 
bohuznámi spolu 70,-     ĎAKUJEME!!! 
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