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Krásna si, moja otčina,  
domov môj, vlasť ty jediná.  

Vy šíre naše hory,  
kde básnik piesne tvorí  
a snov sa rodí vidina. 

Bárs koĺ mňa rajský krásny svet,  
predsa tu pre mňa blaha niet.  

Kvet vonia, vtáctvo peje  
a mne sa srdce chveje  

túžbou ta hore zaletieť. 
Tam, tam do pravej otčiny,  

kde nejestvujú vidiny,  
kde krása trvá večne,  

zvuk hymny nekonečne  
obtáča prestol jediný... 

 
Kristína Royová 

 

            August – September 2018/ ročník XVI.  
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Zlé správy ...  
„Chizkija prevzal list z rúk poslov, a keď ho 
prečítal, vystúpil do domu Hospodinovho 
a rozprestrel list pred Hospodinom.“ 2. kniha 
Kráľov 19:14 

Kráľ Chizkija práve dostal zlú správu od 
svojich nepriateľov, ktorá sa týkala jeho 
budúcnosti. Hrozili mu zničením jeho 
samotného aj jeho kráľovstva.  

Prvá vec, ktorú urobil, keď túto zlú správu 
dostal do rúk bola, že šiel do Božej 
prítomnosti. Tu ju celú predložil pred Boha, 
vediac, že Boh má vždy posledné slovo. 

Akú zlú správu ste v poslednom čase dostali? 
Boli to rozvodové papiere? Výsledky 
vyšetrení? Výpoveď z práce? Neúspešné 
skúšky? Nech už sa zlá správa, ktorú ste 
dostali týkala čohokoľvek, choďte s ňou pred 
živého Boha, predostrite mu ju a čakajte na 
Jeho odpoveď. 

MODLITBA: Pane, ďakujem, že Ti môžem 
absolútne dôverovať. Bez ohľadu na to, čo 
vravia ľudia, bez ohľadu na zlé správy, ktoré 
som dostal, rozhodujem sa veriť Tvojej 
správe. Amen 
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Štyri ročné obdobia 
/zdroj: internet/ 

Ako múdro Boh stvoril svet a prírodu. Na jar sa prebúdza plná krásy a 
sily, leto dokonáva jej rozkvet, jeseň je prípravou na odpočinok a zima je 
spánkom. Rovnako tak človek má štyri fázy svojho života. Detstvo je plné sily, 
rastu a poznávania sveta. Dospelosť prináša plány, nádeje, rodinu, deti, prácu a 
vízie. V dôchodku sa človek zbavuje nepotrebných vecí, ktoré sa zdali byť v 
mladosti dôležité tak, ako keď opadajú listy na stromoch. Zima je čas odoberania 
sa na večný odpočinok. 

Kaz 3:1-2: “Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju 
chvíľu: Je čas narodiť sa i čas umierať.” 

Aj život kresťana má štyri obdobia. Čas obrátenia a uverenia Bohu, je 
čas jarný. Z človeka raší veľká sila, rýchlo si osvojuje učenie, je zapálený pre 
Pána, celému svetu zvestuje Krista. Aké požehnanie taký človek má, ak dostane 
dobrého biskupa duší, ktorý ho dokáže usmerniť hneď na počiatku svojej cesty. 
Dobrý biskup, to je správca, veľmi dobre vie, akou silou disponuje znovuzrodený 
kresťan a preto poznáva, že je ľahké, aby prijal aj falošné učenia a horlil za ne. 

Tak ako sa záhradník stará o stromy vo svojom sade, chráni ich proti 
škodcom, aby krásne kvety neboli napadnuté, tak dobrý pastier duší, s láskou a 
starostlivosťou dáva pozor nato, aby nový kresťan prijal dobré učenie, vedie ho k 
milovaniu Boha a k pokore. Tak aj Pavol mal svojho žiaka Timotea, z ktorého 
urobil vzorného nasledovníka Pána: 

2Tim 1:2: “Timoteovi, milovanému synovi. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od 
Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.” 

Jarné obdobie kresťana je sadenie dobrého semena do pôdy jeho srdca. 
Podobá sa rozkvitnutej ratolesti, čo je obsypaná kvetmi a púčikmi, ktoré onedlho 
budú prinášať úrodu – ovocie. Miazgou, ktorá vyživuje ratolesť, je sám Pán. 

Ján 15:4: “Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie 
sama zo seba, len ak ostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne.” 

Leto kresťana je obdobím zberu ovocia, žatvy úrody. Ako bol dobre 
formovaný v učení, ako horlil za Pána a bol pevne zrastený s kmeňom, ktorým je 
Kristus, tak dobré a šťavnaté ovocie svetu prináša. Sám Pán je jeho silou, On s 
láskou sa stará o svoje ratolesti, aby boli obťažené dobrým a chutným pokrmom. 
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Pán žiada len jedno od svojich ratolestí - aby zostávali verné kmeňu, ktorým je 
Kristus. Modlitbou, čítaním Božieho slova, rozjímaním, pretavením čítaného do 
skutkov. Tak človek zostáva zrastený s kmeňom, kde miazga Kristovej lásky 
preteká ním ako prúd rieky korytom. 

Jn 15:5: “Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v 
ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť.” 

Jeseň je obdobím skúšok, ťažkostí a prenasledovania kresťanov pre 
vieru. Tak ako padajú jesenné listy z konárov stromov na zem, tak padajú mnohé 
slzy kresťanov, ba aj krv sa vsakuje do zeme tých, ktorí pre vieru v Pána trpia. 
Prechádzajú mnohými ťažkosťami vo svete, ale i vo svojom živote, prichádzajú i 
krízy viery, čo nie je nič iné, iba ako skúšky od Pána, aby cenná duša kresťana 
podobná zlatu, bola očistená od posledných závanov sveta. Aj keď je toto 
obdobie ťažké, predsa z toho vzíde radosť a väčšia láska k Bohu. 

1Pt 1:6-7: “Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite 
pre rozličné pokúšania, aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale 
ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.” 

Zimné obdobie je časom zberania sa k odchodu z tohto sveta. Kresťan 
vie, že páchal mnohé hriechy počas svojho života, ktoré by nijako nedokázal 
odpracovať. Potešuje sa preto Pánom, ktorý tieto hriechy vzal na seba a nechal 
ich odsúdiť Bohom Otcom. Kresťan v čase zimnom – pred smrťou – žije v radosti 
z toho, že sa stretne onedlho s Pánom. Dobre mu slúžil a keď bilancuje svoj život 
tak vidí, koľké ovocie a dobrodenia od Pána, počas celého svojho života dostal. 
Žalm 116:12: “Čím sa odmením Hospodinu za všetky Jeho dobrodenia voči mne?” 
Jeho duša sa raduje napriek tomu, že svet za ním smúti. Je s Bohom zmierený, 
hriechy má odpustené pre Kristovo vykupiteľské dielo, svet pre neho odumrel, a 
tak nebeské brány otvárajú svoje veraje ďalšiemu svätému. 2Tim 4:7: “Dobrý boj 
som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.” 

Múdrosť Božia sa dá spoznať v Jeho dielach – zvlášť v prírode, kde je 
zapísané celé evanjelium. Božská krása sa dá zachytiť v každom lístku, rannej 
rose, v západe slnka, v štyroch ročných obdobiach. Boh sa dá prečítať z toho, čo 
okolo nás vytvoril. Pavol nám hovorí, aby sme rozjímali o dielach Božích tak, ako 
o nich rozjímali svätí starého zákona, zvlášť Dávid v žalmoch. Božie stvorenie nás 
učí o veľkosti Boha a keď otvoríme srdce pre Božské veci, uzrieme nádheru, 
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ktorá nám bola pred zrakmi skrytá. Rozum sa rýchlo unaví, veľmi ľahko všetko 
zaškatuľkuje, no prehliada krásu, ktorú môže spoznať len srdce a duša človeka. 

Pozorujme a hľadajme evanjelium v Božích dielach, aby sme neboli ako 
takí, ktorí popreli Boha a jeho stvorenstvo. Evolúcia, veľký tresk, náhody – to 
všetko smeruje k popretiu Božského majestátu. Tí ktorí to hlásajú, nemajú na 
poslednom súde žiadne ospravedlnenie, keď sa budú vyhovárať, že Boh sa nedal 
spoznať. 

Rim 1:20: “Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od 
stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, aby nemali výhovorky... ” 
 
 
Priprav sa na jeseň života 

Jeseň je reálna. Nenechá na seba dlho čakať. 
Príde po pár rokoch tohto krátkeho života. 
Prinesie so sebou zožltnuté lístie, veľa kvapiek 
dažďa. V jeseni zbierame úrodu svojho 
snaženia, niekto bohatú, niekto biednu. 
Polieval si? Čím si prihnojoval? Ako si žil? 
Priprav sa na jeseň. Aj keď žiješ zatiaľ iba v 
jari, alebo v  lete.  

"A odstráň mrzutosť zo svojho srdca a odvráť zlo od svojho tela, lebo mladosť 
i vek čiernych vlasov je márnosť. Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej 
mladosti, prv ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš: nemám v nich 
záľubu." Kaz. 11:10-12:1 

Ako sa teda pripraviť na jeseň života už dnes? Návod nájdeš v Božom 
slove. Biblia... Kniha kníh...Čítaj! 
 
 
 
 
 
 

Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, 

ani do srdca človeku nevstúpilo, 

čo Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú.  

1. Kor. 2.9 
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Zastavenie diablových rečí 
/chcemviac.sk, Steven Furtick, 2012/ 

Jasom muž, ktorý okúsil biedu pod prútom Jeho prchkosti. Znal ma a viedol 
po tme a bez svetla. Naozaj, proti mne vystiera, obracia neustále svoju ruku. Spôsobil 
chradnutie môjho tela i kože, rozdrvil moje kosti. Ohradil a obkľúčil ma jedom 
a útrapami, posadil ma do hustej temnoty ako naveky mŕtvych. Postavil stenu vôkol 
mňa, aby som nemohol vyjsť, zaťažil moje putá. Hoci o pomoc volám a kričím, 
modlitbe mojej zatarasil cestu; kvádrami zamuroval moje cesty, pokrivil moje 
chodníky. Je mi akoby číhajúcim medveďom, akoby levom v úkryte. Zviedol ma 
z cesty, ochromil a spustošil ma. Napäl svoj luk a urobil ma terčom pre svoje šípy. 
Strelil do mojich obličiek šípy zo svojho tulca. Bol som na výsmech celému môjmu 
ľudu, jeho posmešnou piesňou každý deň! Nasýtil ma horkosťou, hojne ma napojil 
palinou. Zuby mi dolámal na kremeni, stlačil ma do popola. Moja duša je zbavená 
pokoja, zabudol som na šťastie, takže hovorím: Moja sláva je preč, i to, čo som 
očakával od Hospodina. Rozpomeň sa na moju biedu a blúdenie, na palinu i na jed. 
Ty sa iste rozpomenieš, že duša vo mne je skľúčená; vezmem si to k srdcu, preto 
budem očakávať. Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa 
nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť. Hospodin je môj údel, 
vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho. Dobrý je Hospodin voči tomu, kto 
dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá. Dobre je mlčky očakávať na pomoc 
Hospodinovu.                                                        Žalospevy 3:1-26 

Keď si prechádzate svoj životný príbeh, rýchlo zistíte, že zastrašovanie je 
všade. Zdá sa, že čím viac idete za Bohom, tým viac sa diabol snaží odradiť vás. 
A všetko, čo diabol chce, je podraziť nám nohy tým, že sa nás bude snažiť 
znechutiť a ponižovať. 

...Si bezcenný!....Si hrozný otec!...Nikdy sa nezmeníš! ... 
Hovorí to mne a viem, že to hovorí aj vám. Najhoršie na tom je to, že 

diabol nemusí nevyhnutne úplne klamať. Nahovára nám polopravdy s dávkou 
reality, ktoré nám hodí medzi oči. Ale je tu jednoduchý spôsob, ako môžeme 
prekonať tieto jeho intrigánske spôsoby: 

Zastavme jeho reči. Je to jednoduché. Diabol vám ponúka len polovičnú 
pravdu — poskytnite mu druhú polovicu pravdy. 
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Áno, som bezcenný. Som nikto bez Krista. 
Ale pre mňa to už neplatí, lebo On zomrel, 
preto sa môžem stať novým stvorením 
a naplniť plán, ktorý má pre môj život. 
Nie, nie som perfektný otec, ale som 
bezpodmienečne milovaný perfektným 
Otcom, ktorý stvoril hviezdy, pozná počet 
vlasov na mojej hlave. A každým dňom ma 

robí Jemu viac podobným. 
Máš pravdu. Podľa mňa, nemôžem urobiť nič lepšie ako toto. Ale 

nerobím to ja — slúžim Pánovi, ktorý je schopný urobiť omnoho viac, ako 
môžem prosiť alebo si predstaviť... 

Nemusíš byť Charlesom Spurgeonom, aby si prikázal diablovi odísť 
z tvojho života. Meno Ježiš samo o sebe ti stačí na to, aby si poslal svojho 
nepriateľa za hory. Diabol sa vždy bude snažiť ukázať ti pády v tvojom živote. 
Zaplatí za to. Ukáž mu, čo o tebe povedal Ježiš. 

 
 
 
 

Biblické miesta (dokončenie) 
/C.H.Wagner Jr., 12 kľúčov k pochopeniu Izraela v Biblii, Oz Chevra/ 
 
Kľúč 11: Návrat židovského ľudu na konci dní bude iniciovaný Bohom 
a ich návrat bude značiť obnovenie neúrodnej a zničenej zeme. 

Prorok  Izaiáš hovoril o Božom pláne navrátiť svoj ľud  späť do Izraela, 
keď povedal: „A zdvihne koruhvu pre národy, zozbiera rozohnaných Izraela a 
zhromaždí rozptýlených Júdu zo štyroch strán zeme.Iz 11:12  Keď sa na konci 19. 
storočia začali Židia vracať z národov celého sveta, zem bola neúrodná a riedko 
osídlená. V šesťdesiatych rokoch 19. storočia cestoval spisovateľ Mark Twain po 
Palestíne, ktorá bola vtedy zaostalým krajom Osmansko- tureckej ríše a opísal 
túto zem takto: „Nikde v celej pustatine nebol ani kúsok tieňa.“ Nazval túto 
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krajinu  „páliacou, holou a bezstromovitou zemou.“  O Galilei povedal: „Nie je 
tam žiadna rosa, ani kvety, ani vtáci, ani stromy. Je tam rovina a jazero bez 
kúska tieňa a za nimi pár neúrodných kopcov.“ Jeho záver o Palestíne je: „Zo 
všetkých krajín, ktoré majú pochmúrnu scenériu, myslím, že Palestína je princom. 
Kopce sú neúrodné, bezfarebné, nezáživných tvarov. Je to beznádejná a pustá 
krajina so zlomeným srdcom.“ 

Tento opis sa zhoduje s Ezechielovým proroctvom o „neúrodných 
kopcoch Izraela“ v Ezechielovi 36:1-7. Avšak Ezechiel pokračuje a vraví: „Avšak 
vy, izraelské vrchy, vyženiete svoje vetvy a budete donášať ovocie môjmu izraelskému 
ľudu, lebo čoskoro príde domov. Lebo, hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete 
obrátené a obsiate; na vás rozmnožím ľudí, celý dom Izraela; mestá budú obývané, a 
čo je zrúcané, bude nanovo vystavané. Na vás rozmnožím ľudí i zvieratá, takže sa 
budú množiť a plodiť, a osadím vás ako za vašich starých čias, naložím s vami lepšie 
ako kedykoľvek predtým a poznáte, že ja som Hospodin. Spôsobím, aby kráčali po vás 
ľudia, to jest môj izraelský ľud. Vezmú vás do vlastníctva, vtedy budete ich dedičným 
vlastníctvom a nebudete ich nikdy pripravovať o deti.“ (Ez 36: 8-12) 

Skutočne, návrat Židov z vyše sto krajín sveta je zázrakom moderných dní. 
Veľké vlny imigrantov začali prichádzať v osemdesiatych rokoch 19. storočia. Od 
tých dní boli púšte znovu zalesnené, močiare vysušené a vysadené, kamenisté 
stráne zúrodnené, staroveké terasy opravené a zničené staroveké mestá znovu 
vystavané. Izrael je dnes vyše šesťmiliónovým národom, ktorý exportuje 
potraviny a môže sa chváliť vysokou úrovňou gramotnosti, zdravotníctva, 
vzdelávania a blahobytu, vyspelej technológie a poľnohospodárskeho rozvoja. 
 
Kľúč 12:     Národy budú súčasťou návratu ľudu a obnovenia zeme 
Izraelský prorok Izaiáš povedal: „Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje 
svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou.  Veď na mňa budú čakať ostrovy, 
najprv taršíšske lode, aby zďaleka dopravili tvojich synov i svoje zlato a striebro s 
nimi - pre meno tvojho Boha...Cudzozemci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú 
posluhovať...Tvoje brány budú ustavične otvorené, vo dne ani v noci ich nebudú 
zatvárať, aby ti mohli prinášať bohatstvo národov a privádzať svojich kráľov.Lebo 
národ i kráľovstvo, ktoré ti nebude slúžiť, zahynie, a pohania budú iste vyhubení.  
(Iz 60:1,9-12) 
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V Rim 11:11-14 Pavol učí nás kresťanov, že sme vštepení do olivového 
stromu, ktorý predstavujú zmluvy, sľuby a nádeje Izraela. Nie my nesieme strom, 
ale strom nesie nás, preto by sme sa nemali vystatovať nad Jeho ľud- Izrael. Vo 
verši 28 nám hovorí, že sú milovaní pre otcov. Bez vernosti  židovského ľudu 
v Izraeli by sme nemali náš príklad, našu Bibliu, nášho Ješuu, či naše spasenie. 
Preto uzaviera: „aby milosrdenstvom, ktoré sa vám dostalo, aj oni došli (Božieho) 
milosrdenstva.“ (Rim 11:31) 

Pavol  učí kresťanov, že máme splácať dlh voči židovskému ľudu, 
žehnajúc im hmatateľnými spôsobmi. Rimanom 15:27hovorí jasne: „Lebo ak 
dostali pohania účasť na ich duchovných majetkoch, podĺžni sú im tiež sväte poslúžiť 
telesnými.“Ako viac môže byť Boh priamy, pokiaľ ide o náš kresťanský vzťah 
k Izraelu a židovskému ľudu. 

 

Čo to pre nás znamená? 
Deň úplného obnovenia Izraela je blízko. Mesiáš to umožní a my všetci 

budeme žiť v pokoji. Kým príde, my, ktorí veríme, že Biblia je Božím slovom a že 
každý Boží sľub sa uskutoční, musíme stáť a podporovať právo Izraela na jeho 
zem. Je to Božie právo. Máme trpezlivosť s tými, ktorí neveria Biblii 
a neakceptujú právo Izraela na túto zem. Teraz však, s láskou ku všetkým, 
musíme silne podporovať právo Izraela. Nemôžeme činiť inak a mať čisté 
svedomie. Nemôžeme na jednej strane povedať, že veríme v Boha, ktorý zjavil 
svoju dokonalú vôľu vo svojom Svätom Písme a na druhej strane zaprieť Izraelu 
jeho právo na zem, ktorú mu Boh prisľúbil. Naša oddanosť Izraelu bola dávno 
vyjadrená Žalmistom v Žalme 102:14: „Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo 
je čas učiniť mu milosrdenstvo, lebo už prišiel určený čas.“Toto je ten deň. A znova 
nás Žalmista vyzýva: „Žiadajte Jeruzalemu pokoj a hovorte: Nech žijú v blahu 
a v pokoji tí, ktorí ťa milujú! Nech je pokoj medzi Tvojimi múrmi, bezpečnosť 
v tvojich palácoch! Už pre svojich bratova svojich priateľov budem hovoriť: Nech 
vládne pokoj v tebe! Pre dom Hospodina, nášho Boha, budem hľadať tvojho dobrého.“ 
(Žalm 122: 6-9).  

Šalom z Jeruzalema, Clarence H. Wagner, jr. Medzinárodný riaditeľ BFP 
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Izrael- zdvihni svoju tvár, 
Izrael- dnes povedie ťa Kráľ. 

Izrael- opráš prach zo starých čias, 
Izrael- dnes budeš piť len z plných čiaš... 

(úryvok z piesne Izrael) 
 

Dokiaľ hlboko v srdci duše Židov prahnú 
a vpred na východ k Sionu oko hľadí, 

naša nádej nebude stratená, 
nádej dvoch tisíc rokov, 

byť slobodným ľudom v svojej zemi, zemi Sionu a Jeruzalema... 
(„Ha-tikva“, v preklade „ Nádej“- št.hymna) 

 

 
 

Pre deti 
/Príbehy s pointou, modlitba.sk/ 

Hrsť ryže 
V Indii je známy tento príbeh: Chudobný žobrák 
prechádza dedinou. Pomaly kráča od domu k domu, 
pretože dlho nič nejedol, a žobre. V žiadnom dome mu 
ale nič nedajú, všetky dvere sa pred ním zatvárajú. Keď 

sa smutne a sklamane rozhodne, že opustí dedinu, všimne si na samom konci 
dediny malý domček, ktorý akoby ani k nej nepatril . Hoci je už veľmi unavený a 
vysilený, pozbiera ešte zbytok síl a s námahou sa vyštverá na kopec. Zabúcha na 
dvere a čaká. Dvere sa ale dlho neotvárajú. „Zbytočne som sa sem štveral“ – 
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smutne si pomyslí a chystá sa preč. Práve keď sa otočí na odchod, otvoria sa 
malé drevené dvere, z ktorých sa vysunie stará kostnatá ruka s ryžou. Žobrák 
vystrie ruku, v ktorej sa mu stratí hŕstka ryže. Rýchlo ju vysype do starej kapsy.  
Znova sa z domčeka vystrčí ruka a druhá hŕstka ryže putuje do žobrákovej kapsy. 
„Dve hŕstky ryže, no…nič moc…“ – pomyslí si žobrák a sklamane odchádza do 
svojho skromného príbytku.  

Práve keď prechádza lesom, pričom sa oddáva pochmúrnym 
myšlienkam, zazrie na okraji lesa podivnú žiaru. Pozrie sa hore, odkiaľ žiara 
vychádza a zbadá zlatý koč, ťahaný dvoma pármi koní. V koči sedí sám Pán Boh. 
Žobrák sa rozbehne a z posledných síl beží Bohu oproti. „Isto niečo dostanem“ – 
táto myšlienka ho poháňa a vlieva silu do zoslabnutých nôh. Pribehne ku kočiaru 
a skôr než sa stačí nadýchnuť, aby povedal Bohu, čo všetko by si prial, Boh otvorí 
dvere na kočiari, natiahne k žobrákovi ruku a opýta sa ho: „Čo mi dáš?“ Žobrák 
ostane ako obarený, pretože toto nečaká. Potom ale predsa siahne do starej 
kapsy, naberie jednu hŕstku ryže – zdá sa mu však, že nabral príliš veľa a tak 
radšej odsype – a podá ju Pánu Bohu. „Napokon, keď Boh niečo chce nebolo by 
správne mu nič nedať“, pomyslí si. Boh prijme ryžu, poďakuje a stratí sa v žiari. 
Žobrák stojí sklamaný a ešte roztrpčenejší pokračuje v ceste domov.  

Doma už ani nemá chuť na ryžu. Ale keď sa hlad ozve ešte pálčivejšie, 
otvorí starú kapsu. Sú tam opäť dve hŕstky ryže. Jedna, ktorá je trochu väčšia, je 
obyčajná, nie je na nej nič zvláštne. Ale tá druhá, menšia – je na nej vidieť, že z 
nej niekto niekoľko zrniek odsypal – je celá z čistého zlata… Žobrák sa na ňu 
pozerá, pričom neverí vlastným očiam. Potom sa hodí na kolená a so zopnutými 
rukami a zvlhnutými 
očami zašepká: „Bože, 
prečo som len nemal 
odvahu dať ti úplne 
všetko?…“ 

 
 
 

Každému, kto má, bude pridané, ale kto nemá,  
tomu sa vezme aj to, čo má. Lukáš 19:26 
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Pre  ...násťročných 
/Príbehy s pointou, modlitba.sk/ 

Sny stromov 
Nebojme sa snívať svoje sny, Boh je mocný. 
Na jednom kopci v lese boli tri stromy. Navzájom 
diskutovali o svojich nádejach a snoch. Prvý strom 
povedal: „mojim snom a prianím je stať sa truhlou 
pokladu. Tak by som mohol byť naplnený zlatom, 
striebrom a vzácnymi drahokamami. Bol by som 

nádherne skrášlený dekoratívnou rezbou, takže každý by videl tú nádheru.“   
Potom druhý strom povedal: „raz budem mocnou loďou. Budem 

prevážať kráľa a kráľovné cez vody a plaviť sa po celom svete. Každý sa bude cítiť 
so mnou bezpečne, pretože sila trupu lode bude mohutná.“ 

Nakoniec tretí strom povedal: „Ja chcem vyrásť a byť najvyšší 
a najsilnejší strom v lese, takže ľudia ma budú vidieť na vrchole kopca 
a pohliadnu hore k mojim vetvám, ktoré siahajú až k nebu a pomyslia si, ako som 
svojimi vetvami blízko Boha. Budem najväčším stromom po celý čas a ľudia si ma 
budú stále pamätať a pripomínať.“ 

Po pár rokoch  modlitieb za uskutočnenie svojich snov, prišla k stromom 
skupina drevorubačov. Keď jeden drevorubač prišiel k prvému stromu, povedal: 
„vyzerá skutočne ako silný strom, myslím, že by som mal možnosť predať drevo 
tesárom“- a začal strom zotínať. Strom bol šťastný, pretože vedel, že z neho 
tesár urobí truhlu na poklady. Pri druhom strome drevorubač povedal: „toto 

vyzerá na silný strom, mohol by som predať 
drevo v lodeniciach.“ Druhý strom bol tiež 
šťastný, lebo vedel, že je na svojej ceste stať sa 
mohutnou, kráľovskou loďou. Tretí strom, keď 
k nemu drevorubači prišli, dostal strach, 
pretože vedel, že ak ho zotne, jeho sny sa už 
nikdy neuskutočnia. Jeden z drevorubačov 

povedal: „Nepotrebujem nič zvláštneho zo svojho stromu takže si vezmem 
tento“- a zoťal ho. 
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Keď sa prvý strom dostal k tesárom, bola z neho urobená bednička, teda 
skôr krmelec pre zvieratá. Bol umiestnený do chlieva a naplnený senom. Toto 
vôbec nebolo, čo si prial a za čo sa tak vrúcne modlil. Druhý strom bol rozrezaný 
a bola z neho vyrobená malá rybárska loďka. Jeho sny, že sa stane mohutnou 
loďou, prevážajúcou kráľa, tiež skončili. Tretí strom bol rozrezaný na väčšie kusy 
a položený na pusté miesto v temnote. 
Uplynulo mnoho rokov a stromy už na svoje sny dávno zabudli. Potom jedného 
dňa muž a žena prišli do chlieva. Ona porodila a položila dieťa na seno do 
kŕmiacej bedničky, ktorá bola vyrobená z prvého stromu. Muž si prial urobiť 
jasličky pre dieťa, ale toto koryto muselo stačiť a slúžilo ako jasle. Strom mohol 
cítiť dôležitosť tejto udalosti a vedel, že držal najväčší a neprekonaný poklad po 
celý čas.  

O pár rokov neskôr, skupinka mužov vstúpila na rybársku loďku, 
vyrobenú z druhého stromu. Jeden z nich bol unavený a zaspal. Zatiaľ čo sa 
plavili na mori, prišla veľká búrka a strom vedel, že nie je tak dosť silný, aby 
mohol udržať muža bezpečne na loďke. Muži zobudili spiaceho muža a On vstal 
a zvolal: „Utíš sa“- a búrka utíchla. Vtedy strom 
vedel, že niesol Kráľa Kráľov na svojej loďke. 

 Konečne niekto prišiel a vzal tretí strom. 
Bol nesený mužom cez ulicu, kde sa mu ľudia 
vysmievali a zosmiešňovali ho. Keď prišli na dané 
miesto a zastavili, muž bol pribitý na ten strom 
a pozdvihnutý k nebu, aby zomrel na vrchole 
kopca. Keď prišla nedeľa, strom si uvedomil, že bol dosť silný na to, aby mohol 
stáť na vrchole kopca a byť tak blízko Boha ako len bolo možné. Ľudia, keď na 
neho pozerali, dívali sa hore k nebu a pritom mysleli na Boha, pretože Ježiš bol 
na ňom ukrižovaný. 

Nie vždy vieme, aké má Boh s nami úmysly. Často sa ti nezdá, že veci 
idú podľa tvojich predstáv, ale vedz, že Boh má pre teba plán. Pokiaľ vložíš 
svoju dôveru na  Boha, On ti dá veľké dary. Každý z tých troch stromov získal 
to, po čom túžil, ibaže nie cestou, ktorú si predstavovali. Môžeme ale vedieť, 
že Jeho cesty nie sú naše cesty, ale tie Jeho sú vždy tie najlepšie. 
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10. august- Záhaľčivý deň  
/pripravila: Janka Nunvářová/  

 
Deň záhaľky znie možno príliš roztopašne, ale čosi na tom bude :). 

Životný štýl dnešného človeka je zameraný na výkon. Tlačí nás k tomu túžba mať 
viac ako ostatní a život zacielený na materiálne uspokojenie a úspešnú kariéru. 
Mnohí žijeme ako štvanci neustále sa ženúci za nedosiahnuteľnou métou, sedem 
dní v týždni. Zabudli sme odpočívať - vypnúť a nič neriešiť. Pravidlá vyváženého a 
zdravého života nám pripomína aj kniha Kníh. "... ale siedmy deň je dňom 
sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu ani 
ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani 
cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebesá i zem, 
more i všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval; preto Hospodin požehnal deň 
sviatočného odpočinku a posvätil ho! " 2Mojž. 20:10-11 

Dosť tvrdá požiadavka pre workoholickú civilizáciu. Obsahuje však v sebe 
zvláštnu esenciu Božej múdrosti. ON, ako tvorca človeka, najlepšie vie, aký režim 
dokážeme zniesť. Preto by mohol byť tento pamätný deň aj príležitosťou 
pripomenúť si Boží návod, ako zdravo žiť. Učiť sa oddychovať, nielen pracovať. 
Skutočne odpočívať. Vypnúť a naladiť sa na frekvenciu pokoja. Najlepšie toho, 
ktorý prevyšuje každý rozum a háji naše mysle... (Fil 4:7) 

Naše myšlienky sú často plné nepokoja, starostí a obáv. Odosobnime 
sa od pocitu, že na nás stojí a padá celý svet. Boží pokoj lieči, obnovuje silu a 
dodáva nádej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako reve jeleň za potokmi vody, tak 
reve moja duša k tebe, ó, Bože. 

Žalm 42:1 
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Bolesť v srdci 
www.spkd.cz 

 
„Nenaplnená nádej pôsobí srdcu bolesť.“ Príslovia 13:12 

Depresia môže spôsobiť, že nad svojím životom zlomíš palicu. Keď už 
Mojžišovi práca prerastala cez hlavu, povedal Bohu: „...radšej ma zabi ... aby som 
sa nemusel pozerať na svoje trápenie“ (4. Mojžišova 11:15). Eliáš prosil Boha, aby ho 
zbavil života, pretože bol presvedčený, že Jezábel splní svoje hrozby a zabije ho. 
Dej knihy Jób sa údajne odohráva v období len deviatich mesiacov, avšak straty 
boli pre Jóba tak zničujúce, že povedal: „Život ma omrzel...“ (Jób 10:1). Šalamún 
povedal: „Nenaplnená nádej pôsobí srdcu bolesť.“ (Príslovia 13:12) 

Miesto toho, aby sme sa preli o otázke, či sa kresťan, ktorý spácha 
samovraždu, dostane do neba, mali by sme Boha prosiť o múdrosť, aby sme 
dokázali spoznať, keď sa nám drahý človek dostane do takej beznádeje a citovej 
skľúčenosti, že už nedokáže vydržať ďalší deň.  

Čo to býva za ľudí? Mladí, ktorí sebapoškodzovaním kričia o pomoc. 
Vojnoví veteráni trpiaci posttraumatickou stresovou poruchou, ktorí nie sú 
schopní uniknúť démonom vojny a nie sú schopní ich vyhnať. Obete pohlavného 
zneužívania, ktoré sa prejedaním, pitím alkoholu a drogami rútia do náruče 
smrti. Dobrí ľudia, ktorí bojujú so sexuálnymi problémami a boja sa o tom 
hovoriť. Milióny ľudí dnes denne bojujú s depresiami. Niektorí z nich nocujú 
v honosných vilách, iní prespávajú pod mostami. Sú medzi nimi aj kresťania 

s myšlienkami na samovraždu, ktorí sa desia, 
že ich niekto obviní zo slabosti a nedostatku 
viery. Odbyť takýchto ľudí rýchlym citátom 
z Písma, krátko sa pomodliť a poslať ich preč 
so slovami: „Boh ti požehnaj“ je ako predhodiť 
ich vlkom. Ježiš povedal: „...posielam vás“ (Ján 
20:21), pretože máte Slovo, Ducha i moc, aby 
ste im pomohli.  
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Potulky Islandom 
Jaroslav Jurenka 
 

Hrejivé lúče slnka, bzukot včiel, prvé kvietky na lúke. Prichádzala Veľká 
noc a niesla so sebou jarnú atmosféru. No my v tej chvíli pri každom vystupovaní 
z auta musíme kričať: „Drž dvere!“. Pýtate sa prečo? Pretože vietor na Islande 
má občas takú silu, že vám bez problémov vyvráti dvere naopak. Nezabúdame 
ani na zimu a dážď prskajúci rovno do tváre.  

Načo je vlastne dobré túto severskú a nehostinnú krajinu navštíviť? Lebo 
je nádherná! So svojimi drsnými podmienkami ponúka určité čaro, ktoré len tak 
nenájdeme. Pretože všetky tie sopky, lávové polia, gejzíry, ľadovce, čierne pláže 
a vodopády skutočne stoja zato. Alebo aj kúpanie sa v horúcom potoku, či 
uvarenie vajíčka vo vriacej kaluži, sú nezabudnuteľnými zážitkami. Navyše, tak 
ako aj v živote, občas nám vyjde slnko a pochmúrne miesta sa ukážu v krajšom 
svetle.  

Je až udivujúce, že na ostrove, ktorý je len raz taký veľký ako Slovensko, 
zhromaždil Pán Boh spolu toľko krásnych a zaujímavých miest. K tomu pridal 
ešte obyvateľstvo, ktoré sa môže chváliť takmer nulovou kriminalitou. 
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Vzhľadom na veľkosť Islandu tam 
žije iba okolo 350 tisíc ľudí a až 79% 
z nich sa hlási k evanjelickej cirkvi. 
Katolíkov je len zopár a na svoje 
omše si požičiavajú kostoly od 
evanjelikov. Jeden im však poslali aj 
Slováci. Postavili ho v Hriňovej, 
následne bol rozobratý a prevezený 
na Island. Nakoľko je celý z dreva, 
ide o vzácnu stavbu, pretože krajinu  

       pokrýva les  iba na 2%.  
Najväčší evanjelický  kostol na ostrove sa nachádza v Reykjavíku a týči sa 

až do výšky 74,5 m, no všade po okolí nájdete aj hromadu maličkých. Aby som 
upresnil, aj v tej najmenšej dedinke sa objaví kostolík, aj keby mala len 4 domy, 
bude tam. A sú miesta kde ani žiadna dedina nie je a predsa tam stojí kostolík, 
sám, opustený, na okraji útesu...  

Počas nášho 8-dňového túlania po ostrove sme zdolali 2236 km 
a navštívili množstvo miest, ktoré pripomínajú skôr Mars ako našu planétu. Aj to 
sú dôvody prečo si islandské lokality do svojich scén vyberajú tvorcovia filmov 
ako: Thor, Batman, Transformer, Hra o tróny, Star Wars a mnoho ďalších.  

O Islande sa dá toho 
napísať ešte veľa, no tento 
časopis by nato nestačil. 
Napísali sme o ňom ale na 
našom webe www.zcesty.sk, 
kde sa dozviete oveľa viacej, 
pokiaľ by vás to zaujímalo. 
Výletu sa zúčastnili: Jaroslav 
a Viktória Jurenkovci, Rebeka 
Bajanová (Záriečie), Martin 
Jancík (Mestečko), Martin 
Vrábel (Nimnica). 
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Semfest 2018 -  Jeden Boh. Prvý v živote? 
Jediná cesta. Jednotní. 
Janka Nunvářová 

Štvordňový openair festival, ktorý opäť ponúkol okrem Božieho Slova a 
hudby aj množstvo seminárov, workshopov, či adrenalínových športových 
aktivít. Približne 800 mladých evanjelikov prišlo z celého Slovenska. Stretli sa na 
futbalovom ihrisku v obci Lenka, neďaleko Tornale. Po večeroch ich čakali 
koncerty, cez deň mnoho atrakcií a aktivít. Hlavným organizátorom Semfestu 
bolo občianske združenie Spoločenstvo evanjelickej mládeže v spolupráci s CZ 
ECAV Tornaľa, aktívnym spoluorganizátorom bola aj obec Lenka. Išlo už o 11-ty 
ročník, ktorý ponúkol viacero zameraní. Nechýbal detský, medzinárodný, fitnes 
stan, pub stan či diskusný stan.  

Manžel sa rozhodol, že vzdialenosť nás nemôže odradiť. 260 km od 
Trnavy je predsa skoro ako za rohom :) Milá malá dedinka Lenka, hostila 
tohtoročný Semfest. Tak sme zbalili do kufra stan, spacáky a tri deti a vybrali 
sme sa na rodinný výlet. A aj keď sa musím priznať, že som z tohto nápadu 
nebola veľmi nadšená, atmosféra miesta a celého podujatia ma nesklamala. 
Srdeční ľudia, úsmev na každom kroku a hlavne, pôsobenie Ducha Svätého. Tóny 
našich obľúbených gospelových pesničiek nás uspávali a rána boli spojené s 
modlitbami na perách. Z programu som si veľa neužila, keďže deti ma 
zamestnávali naplno, ale poviem vám, detský stan bol výborný :) Množstvo 
šikovných dobrovoľníčok, scénok, pesničiek, tvorivých aktivít a hier, zaujalo aj 
mňa. Príbeh o Saulovi podaný cez zážitky bežca na olympiáde. Tváre detí, keď  
užasnuto hľadeli na Pavla v okovách, či uzdravenú vešticu, dávali istotu, že čas v 
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Božej blízkosti znamená aj pre tých najmenších veľmi veľa. Ako som spomínala, 
kvalitu koncertov a prednášok hodnotiť nemôžem, ale prácu dobrovoľníkov 
veľmi oceňujem. Všetci do jedného odovzdali na mieste kus seba a len vďaka 
nim sa mohol Semfest zasa podariť. Poslúchli Božie volanie, prijali pozvanie do 
tímu a pripravili všetkým účastníkom krásne chvíle. Vďaka Bohu za vás :) 
 
 

Dorastový tábor 
Viktória Jurenková 

 
Ako už býva zvykom, aj tento rok sa skupina vedúcich rozhodla, že 

pripravia tábor pre mladých. Po mesiacoch príprav sme teda 10. júla vyrážali 
v spoločnosti 32 dorasťákov zo Záriečia aj Košece smer Vysoké Tatry, do nám už 
známej dedinky Veľký Slavkov. 

Program tábora vypĺňali bláznivé, ale aj náročnejšie hry. Lúštili sme veľkú 
tajničku, zbierali informácie o dedine, hrali vodný volejbal aj futbal s tromi 
rôznymi loptami. Spievali sme, potili sme sa pri rozcvičke, umývali riady, učili 
sme sa hrať na gitare, písali sme si poštu aj objednávali pizzu. Keď nám prialo 
počasie, vyrazili sme na minitúru na Studenovodské vodopády. Boli sme 
jednoducho spolu.  

Celý tábor bol zameraný na tému „Ako byť IN(ý)“. Byť IN je aj dnes pre 
mladých veľmi dôležité, preto sme každý večer začínali malou módnou 
prehliadkou. Teda skôr paródiou na módnu prehliadku.   Čo však znamená byť 
inými v tomto svete sme sa snažili dorasťákom priblížiť na doobedňajších 
hlavných témach prostredníctvom evanjelia ... o Ježišovi, o odpúšťaní, o druhej 
šanci, o tom, ako zostať verní, ako sa podobať Bohu a nie tomuto svetu. Večerné 
témy sa opierali o osobné svedectvá a zážitky našich hostí na tábore. Piesne, hry, 
aktivitky, kvízy ale aj pokusy boli už len čerešničkou na torte. 

Dorasťáci celý týždeň súťažili v tímoch a snažili sa zarobiť čo najviac 
táborových peňazí -  „táborcoins“. V posledný deň sme mali dražbu, na ktorej si 
za ne mohli vydražiť ceny. Najlákavejšie boli tie zážitkové –  návšteva zábavného 
parku vo Viedni, splavovanie, laser game alebo lanový park v Trenčíne. 
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Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tábora, ďakujeme aj 

Vám dorasťáci za nádherný spoločne strávený čas, za nové zážitky, nové 
priateľstvá. Ďakujeme milí rodičia, že nám dôverujete a nechávate Vaše deti ísť 
s nami na tábor. My vidíme, že to má zmysel a chceme v tom naďalej 
pokračovať. Predovšetkým však ďakujeme Pánu Bohu za Jeho ochranu a Jeho 
blízkosť, ktorá menila a mení ľudí a veci po celý čas.  

Vidíme sa na doraste, každý piatok o 17:30!  
 
 

Zborové popoludnie 
Ondrej Török 

 

Jedného krásneho júlového popoludnia sa deti z nášho zboru spolu s 
rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi vybrali na kopec nad farou. Vraj sa to tam 
volá Maríkovec. Od výstupu naň ich neodradilo ani hrmenie búrky v diaľke nad 
Púchovom, pretože mali vieru na požehnaný čas s blízkymi. Zborové popoludnie 
pri altánku pod čerešňou malo priniesť oddych pracujúcim, zábavu 
prázdninujúcim a všetci spoločne sme sa chceli poďakovať Pánu Bohu, že sa 
dielo vydarilo a altánok s novými lavičkami stojí na svojom mieste.  
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Program sme začali slávnostne otvorením altánku, zaspievaním hymny 
Royal Rangers a povzbudivo sa nám prihovoril aj domáci brat farár a pán starosta 
Vydrnej Milan Gášek. 

Program pokračoval spoločnou opekačkou, nechýbali ani vynikajúce 
koláče od šikovných gazdiniek z nášho zboru. 

Deti sa najviac tešili na lukostreľbu a 
veru kým slnko nezapadlo žiaden luk nezostal 
len tak osamotený ležať na zemi. Nepomáhali 
ani úprimné prosby rodičov, že ráno treba 
skoro vstávať do práce a už by sa bolo dobre 
pobrať domov.  Kto však vydržal až do 
zotmenia, dočkal   sa aj zapálenia vatry. Taká 

horiaca vatra, to vám je náramná vec, ľudia sú si pri nej hneď o trošku bližší.  
A kto z vás by chcel svoje deti láske k Pánom Bohom stvorenej prírode 

viesť, môže ich prihlásiť na stretnutia Royal Rangers vyplnením dotazníka na 
zborovej webovej stránke ecav.zariecie.sk. Od septembra sa tak môžu vaši 
synovia a dcéry s kamarátmi divoko preháňať 
zelenými hájmi lesa, krčiť sa za červenými 
listami stromov a spoločne utekať pred 
dažďom. Naučia sa zakladať táboráky, chrániť i 
obdivovať prírodu, postarať sa o seba aj o 
druhých a milovať Pána Boha. 
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Audiencia u kráľa – detský tábor 
Lenka Jamborková 

 

Tohtoročný tábor pre deti sa konal od nedele 22. júla do piatka 27. júla. 
Samozrejme s prípravami a modlitbami za tábor sa začalo už oveľa skôr.  
V nedeľu pred odchodom sme sa zišli v kostole, kde sme mohli prijať požehnanie 
od pána farára. Po dorazení do cieľa našej cesty, ktorým bola Chata Alpine vo 
Vavrišove, sa deti po úvodnej zoznamovacej hre rozdelili do štyroch vekovo 
zmiešaných skupiniek, aby sily boli vyrovnané, keďže v tejto zostave počas 
celého tábora súťažili v rôznych disciplínach.  

Témou tábora bol príbeh kráľovnej Ester. Počas dopoludňajších stretnutí 
sa deti každý deň mohli dozvedieť niečo nové z jej príbehu. V rámci večerného 
programu nás zakaždým navštívil kráľ Ahasvér, za ktorého sa prezliekol pán 
farár. Hral ho tak presvedčivo, že aj keď deti tušili, že to je on, neboli si tým 
celkom isté. Veru, aj my vedúci sme mali rešpekt. Vo štvrtok večer sme spoločne 
oslávili sviatok Púrim, ktorý je spomienkou  a oslavou záchrany izraelského 
národa pod vedením kráľovnej Ester 
a Mordochaja nad Hámanom. Vtedy nás 
navšívila aj kráľovná Ester. Tú presvedčivo 
zahrala zasa naša pani farárka. Verím, že odvaha 
a viera kráľovnej Ester a izraelského národa bola 
pre všetkých veľkým povzbudením, že Bohu sa 
oplatí dôverovať. 
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Deti počas tábora hrali rôzne hry, na 
tvorivých dielňach si všeličo vyrábali a naučili 
sa veľa nových piesní. Navštívili sme aj 

skanzen v Pribyline. Z tábora sme sa v piatok 
vracali unavení, ale plní zážitkov a vďační 

nebeskému 
Oteckovi za Jeho 

požehnanie. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa za tento tábor 

prihovárali na modlitbách. Boh vaše modlitby 
vypočul. Počas celého tábora, počnúc cestou tam 
a končiac cestou domov sme cítili Božiu ochranu 
a Jeho neustálu prítomnosť.  
____________________________________________________________ 

 
Matrika 
Rozlúčili sme sa s nádejou vzkriesenia:  
Eva Olšáková, Klecenec, 20. júla 2018 vo veku 74 rokov 
 

„...vojdu doňho len tí, čo sú zapísaní 
v Baránkovej knihe života.“Zjav 21:27 
 

Do tela Kristovej cirkvi boli  krstom vštepení: 
Marko Albert, Vydrná, krst 1. júla 2018  
Michaela Martinková, Lúky, krst 15. júla 2018  
Matej Piovár, Skalica, 28. júla 2018  

 

„...Z úst nemluvniatok a kojencov  
pripravil si si chválu...“ Mt 21:16 

 
Sľub lásky a vernosti si dali: 
Michal Karol (Považská Bystrica) a Jarmila Náhliková (Krajné) 28. júla 2018 
 

„...lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja a kde ty budeš bývať, budem bývať i ja...“Rút 1:16 
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2. septembra 2018 
 

Začiatok - 9:30 - Služby Božie 
 

spojené s požehnaním detí, žiakov a študentov 
na začiatku nového školského roka. 

 
Program Zborového dňa  

bude zverejnený a aktualizovaný na našej webovej stránke. 
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