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Slovo kazateľA

Nasledovanie Ježiša Krista dnes
Raz, keď šli po ceste, ktosi mu povedal:
„Pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ Ježiš
mu však odpovedal: „Líšky majú svoje nory
a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá
kde hlavu skloniť.“ Iného zas vyzval: „Poď za
mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv
odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“
A iný zas hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale
najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ Ježiš
odpovedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá
sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“ (Lk
9, 57 – 62)
Moderná Európa prežila v 20. storočí dve
strašné svetové vojny. V súčasnosti sa, žiaľ, na
východ od nás opäť vraždí. Otriasa to myslením
ľudí. Aj myslením kresťanov.
Prvá svetová vojna ukončila hlavný myšlienkový prúd teologického liberalizmu. Jeho
optimistické nazeranie na svet predpokladalo, že Božie kráľovstvo a jeho hodnoty nasýtia spoločnosť a že etické princípy ľudskosti
v spolupráci s vedecko-technickým pokrokom
preniknú celou spoločnosťou. Budú ako kvas,
ktorý prekvasí cesto, a potom vraj hodnoty Božieho kráľovstva budú samozrejmosťou.
Ale nestalo sa. Zlo si aj naďalej razilo cestu v ľudskom spoločenstve. Prišiel rok 1914
a strašná vojna, a o štvrťstoročie neskôr ešte desivejšia: 2. svetová.
Toto myslenie a očakávanie malo prinajmenšom jednu chybu: podcenilo moc hriechu.
Ako keby veriaci prehliadli biblické svedectvo o človekovi a o spoločenstve ľudí. Dejiny ľudí sú dejinami zlyhávania ľudí a náprav
a nových príležitostí od Boha. Už na začiatku
v Prvej Mojžišovej knihe v 4. kapitole sa píše,
ako sa Kain nahneval, keď Hospodin neprijal
jeho obetu, ale Ábelovu. Tvár sa mu zamračila. A Hospodin sa ho pýta (v. 6 – 7): „Prečo sa
hneváš? Či neprijmem aj teba, ak budeš robiť
dobre?“ – A pridal varovanie: „No ak nerobíš
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dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho
žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať.“
Hriech číha pri dverách. Podľa tohto príkladu má ľudstvo – my všetci – brať vážne
skutočnosť hriechu. To znamená: ľudské úsilie
o dobro je ohrozované hriechom. V prípade
Kaina to bola žiarlivosť, závisť. A to sú vlastnosti, ktoré sú nám všetkým blízke a prejavujú
sa vo väčšej, masívnejšej – alebo menšej, subtílnejšej podobe. Ale vždy ostávajú čímsi, čo
striehne a navodí nebezpečenstvo násilia.
Potrebujeme mať mechanizmy, ktoré nám
túto skutočnosť a jej podobné pripomínajú, varujú nás pred nimi. Sú v cirkvi, najmä v podobe
kázania. Spása (záchrana) je z Božej milosti.
Spasiteľná milosť sa zjavila v Ježišovi Kristovi. Božie zjavenie treba rešpektovať, prijímať
a uctievať. My metodisti kážeme biblickú zvesť,
že spasenie treba aj akosi „materializovať“
v skutkoch kresťanskej lásky a bratskej pomoci.
Preto sa výrazne rozvíja sociálna a diakonická činnosť, hľadáme cesty zblíženia medzi
ľuďmi i národmi. I medzi cirkvami a i v politike. Cesta nasledovania Krista nie je však totožná ani s diakonickou činnosťou, ani s politickou
činnosťou. Také pokusy tu boli. Niektorí politici sa radi opierajú o kresťanské náuky, ale vyberajú si tie, ktoré sa im hodia. Je smutné, že aj
nemeckí národní socialisti sa svojím spôsobom
opreli o kresťanstvo a nepriamo i priamo počítali s podporou cirkvi. Zašlo to tak ďaleko, že
duchovní niektorých nemeckých cirkví počas
vojny svätili nacistické zbrane a fašistickí vojaci páchajúci neuveriteľné zverstvá vo vojne,
v koncentračných táboroch, v našich mestách
a na fronte, mali na opaskoch nápis „Gott mit
uns“ (Boh s nami).
Ale Pán Boh to videl a pôsobil. Zobúdzal
si odvážnych veriacich bohoslovcov, ako bol
napr. Dietrich Bonhoeffer, ktorí rozpoznali, že
Božia milosť sa nesmie zneužívať. Dietrich
Bonhoeffer za to zaplatil životom. Bol popravený nacistami 8. apríla 1944. Preňho nebolo na-
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sledovanie Krista mysliteľné v kontexte lacnej
milosti, lebo lacná milosť – milosť bez kríža je
milosťou bez živého Krista a tá je nezlučiteľná
s nasledovaním Krista. Nasledovať Krista možno iba na základe drahej milosti. Je drahá preto,
že za ňu bolo draho zaplatené životom Krista; je
milosťou preto, že iba cez ňu, cez smrť Krista,
človek získava život. Je drahá tiež preto, že zatracuje hriech a ospravedlňuje hriešnika za drahú cenu, ktorú musel zaplatiť Boh: totiž smrťou
svojho Syna.
Lacná milosť stále číha pri našich dverách
ako hriech číhal pri dverách Kaina. Lacná milosť je obradníctvo, bezduché naplňovanie cirkevných predpisov v nádeji, že to je všetko,
o čo v kresťanstve ide. Lacná milosť sa prejavuje tiež tým, že máme najrôznejšie výhovorky
a dôvody, aby sa práve nás netýkali Kristove
nároky. Pozri sa do dnešného textu z Lukášovho evanjelia: Jeden sa chce pridŕžať Krista tak,
že nechce nič robiť. Očakáva, že všetko urobí
Kristus zaňho („... ale Syn človeka nemá kde
hlavu skloniť.“). Iní sa vyhovárajú na momentálne iné plány: pochovať otca (pádny dôvod)
či rozlúčiť sa s rodinou (pádny dôvod). Pán tu
neodsudzuje také konanie! Dáva nám príklady,
ktoré nás môžu vyburcovať. Treba Ho poslúchať a urobiť, čo chce, a naše záležitosti, i keď
môžu mať „pádny dôvod“, nemôžu byť prekážkou, aby Jeho povolanie zostalo odložené a úlohy nevykonané.
Pamätajme na to – čas je už pomerne krátky pre každého z nás. Je samozrejmé, že nasledovanie Krista aj dnes niečo stojí. Ak hovoríme
o nasledovaní Krista dnes, všetko to, o čom sme
doteraz rozjímali, má jeden cieľ: zreteľne poukázať na to, že tak ako kedysi, tak aj dnes nasledovanie Krista čosi stojí – je závislé od rozhodnutia človeka. Hovoríme o znovuzrodení, lebo
nasledovanie Krista je viac ako intelektuálny
súhlas s učením Ježiša Nazaretského. Je to nasledovanie spojené s vyznaním a vyznávaním
hriechov, prijímaním odpustenia a dávaním odpustenia druhým ľuďom, praktizovaním práce
pre Božie kráľovstvo. Táto práca je plná nádeje, je pohľadom dopredu. Kto sa obzerá, stráca

SLOvo biskupa

perspektívu nádeje: „Kto položí ruku na pluh
a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“ (Lk 9, 62)
Pavel Procházka

Úvodná veta
Poznáme to: Na začiatku sa povie niečo
pozitívne, ALE potom... A dôvetok s notoricky známym „ALE“ nesie celú váhu argumentu. „Bol by milý, ale...“ „Spočiatku hovorila
celkom dobre, ale...“ „Táto príležitosť by ma
zaujímala, ale...“
Pre evanjelium je rozhodujúca úvodná
veta. Vypovedá o tom, čo Boh robí, ešte predtým, ako môžeme niečím prispieť my. Pred
15 rokmi sme na Výročnej konferencii Švajčiarsko-Francúzsko prijali profil ECM «Na
ceste s Kristom – pohnutí Bohom – obrátení
k ľuďom». Každá farba šesťdielnej kocky má
predponu, ktorá hovorí o Bohu a chce nás ľudí
posunúť k činom:
Pohnutí Božou dobrotou
odovzdávame Jeho lásku slovom i činom.
Pohnutí Božou priazňou
zasadzujeme sa za dobro všetkých v našej spoločnosti.
Poháňaní Božím Duchom
sme ako veriaci a konajúci tu prítomní
a celosvetovo prepojení.
Pohnutí Božím slovom
veríme v Božiu oslobodzujúcu milosť.
Pohnutí Božou láskou
preukazujeme úctu každému človeku.
Pohnutí Božím dielom
dbáme na spoluprácu mnohých a dosah
svojho konania.
Rozhodujúca je úvodná veta. Uvádza nás
do pohybu, ak ju hneď nevyvrátime notoricky
známym dôvetkom „ALE...“.
biskup Patrick Streiff
(prel. Mariana Kušiaková)

téma

Deti a internet

Dnešná doba je úzko spätá s informačnými
technológiami. Samy osebe nie sú zlé: tak ako
v minulosti pri vynáleze televízora mnohí kresťania televízor nazvali „diablovou skrinkou“, práve cez televízne vysielanie sa verejnosť dostala
k informáciám z celého sveta v priebehu niekoľkých minút. Televízia takisto bola a je zneužitá na
propagovanie násilia a pod jej vplyvom vzrástla
produkcia pornopriemyslu. Na druhej strane vďaka televíznemu prenosu sa uskutočnila najväčšia
evanjelizácia všetkých čias s Billym Grahamom.
Technológie sa však neustále vyvíjajú a prišla éra mobilných telefónov, internetu, a s tým spojených nástrah a dopadov. Mobilný telefón máme
stále pri sebe, z toho dôvodu máme neobmedzenú
možnosť prístupu na internet.
Dnešné deti odmalička vyrastajú s technológiami. Ako rodičia máme povinnosť čo najdlhšie
ochrániť deti od vplyvu informačno-komunikačných technológií a neskôr ich naučiť správne využívať. Určite telefón ani tablet nepatria do rúk
deťom v predškolskom veku. Dokonca niektoré
štúdie hovoria, že až do 12. roku by deti tieto zariadenia nemali aktívne používať. Súvisí to s vývinom mozgu. Mozog sa rozvíja až do 21 rokov.
Medzi narodením a 2 rokmi veku dieťaťa sa objem mozgu strojnásobí. Vývoj mozgu je ovplyvňovaný stimulmi z prostredia alebo ich nedostatkom. Nadmerné používanie týchto technológií
spôsobuje u detí nedostatok pozornosti, znižuje
schopnosť učiť sa, zvyšuje impulzívnosť. Mobilné technológie majú za následok obmedzenie
pohybu, čo spomaľuje vývin dieťaťa. Pokiaľ má
dieťa elektronické zariadenia vo svojej izbe, zvyšuje sa tým pravdepodobnosť, že bude obézne.
Rodičmi nekontrolované používanie týchto zariadení v detských izbách vedie k nedostatku spánku. Alebo dokonca k vzniku duševných chorôb,
pocitom úzkosti, poruchám nadväzovania vzťahov a iným. Podľa toho, čo dieťa pozerá; hry, ktoré hrá, môžu spôsobovať až agresívne správanie.
Mnohé hry sú násilné a majú sexuálny charakter.
Ďalšou nebezpečnou závislosťou je tzv. „selfie“. Selfie umožňuje kontrolu nad našou sebapre-
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zentáciou a práve ľudia s nezdravým sebavedomím sa cez selfie fotky, ktoré si sami upravujú,
aby lepšie vyzerali, prezentujú takí, akí nie sú,
ale akí by chceli byť – a hľadajú spätnú väzbu
u druhých ľudí a tú si spájajú so sebahodnotením.
Táto závislosť má rôzne stupne a neraz človeka
privádza až k samovražedným pokusom.
Všetko toto nakoniec môže u dieťaťa spôsobiť vznik závislosti. Príčinou je nedostatok času
strávený s rodičmi, kamarátmi; keď sa dieťa úplne naviaže na elektronické zariadenie.
Úlohou rodičov je dieťa chrániť a viesť ho
k zdravému životnému štýlu: odmala ho učiť, ako
tráviť voľný čas, v ktorom by nemal chýbať šport,
rozvoj rôznych zručností – či už umeleckých, alebo manuálnych –, budovať u dieťaťa zdravý pohľad na seba, povzbudzovať ho; učiť, ako zvládať
prehry a prekážky. Ale to môžeme len vtedy, keď
so svojimi deťmi trávime čas a venujeme sa im.
Zároveň je potrebné u dieťaťa budovať sebaúctu, ktorá nepramení z toho, ako vyzerá, ale z pochopenia, že je „unikát“, že Boh ho miluje – a to
práve dieťa spoznáva cez milujúcu rodinu. Dieťa
musí vedieť, že má právo robiť chyby; nikto nie je
predsa dokonalý. A že je krásne také, aké je, lebo
nikto iný na svete už taký nie je.
Treba vysvetľovať deťom nebezpečenstvá,
ktoré číhajú na sociálnych sieťach a na internete;
vymedzovať im čas, ktorý môžu tráviť na internete, a vedieť skontrolovať, čo dieťa sleduje. Ako
rodičia nesieme zodpovednosť. Technológie nám
v mnohom uľahčujú život: deti sa učia cez internet; cez pandémiu koronavírusu sa vďaka internetu deti mohli učiť; mohli byť online bohoslužby.
Tak ako sa satan všetko snaží zneužiť a použiť na
zlé, tak aj technológie. Je na nás, aby sme naučili deti rozpoznávať a odolávať týmto nástrahám,
a primerane veku im vysvetľovali a zároveň dávali slobodu.
„Všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť.“ (1Kor
6, 12)
Zuzana Hippová
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Dobrý sluha, zlý pán

Takto hovoria niektorí o internete. Internet
priniesol okrem výhod aj problémy a negatíva.
Niektoré z nich získali veľkú publicitu.
Patria medzi ne najmä:
• zneužívanie detí v súvislosti s detskou
pornografiou;
• porušovanie autorských práv;
• šírenie počítačových vírusov a iné.
Internet je základným kameňom moderného fungovania spoločnosti, už dlhé roky
ovplyvňuje naše správanie a zvyky. Jeho základom je obrovský systém prepojenia počítačov
a miliónov iných zariadení po celom svete,
ktorý umožňuje ľuďom medzi sebou komunikovať. Vychádza to už aj zo samotného slova
internet, z angl. interconnected networks – prepojené siete; hovorovo: net, sieť. Najdôležitejšou „súčiastkou“ prepojenia sú internetové káble, mnohé dokonca uložené aj v oceánoch, aby
mohli prepájať a prenášať signál z jednotlivých
kontinentov a ostrovov.

Zneužitie fotiek

Mnohí ľudia nevedia, že to, čo raz zverejnia na internete, už odtiaľ nedostanú. Preto treba starostlivo zvážiť, čo tam dať. Fotograﬁe zachytávajúce súkromný život sa tak môžu dostať
do rúk komukoľvek: známym i úplne cudzím
ľuďom.
Fotograﬁe môžu byť zneužité na vytvorenie falošného proﬁlu, je z nich možné vytvoriť
fotomontáž – napr. pripojiť tvár k nahému telu.
Fotograﬁe zachytávajúce majetkové pomery
a životný štýl zase môžu byť informáciou pre
zlodejov a podvodníkov, preto je rozumné akékoľvek fotograﬁe zverejňovať len v malom
rozlíšení (max. 200 x 200 pixlov/bodov), tak
sťažíte ich zneužitie.
Nedávajte na internet ani neposielajte cez
mobil žiadne fotograﬁe alebo videá, na ktorých
ste v plavkách, v spodnej bielizni, máte odhalené časti tela alebo pôsobíte eroticky. Nezverejňujte fotograﬁe alebo videá, ktoré vás zachytávajú v trápnych situáciách. Môžu byť použité

k téme: Bezpečný internet

ako nástroj na vydieranie, zosmiešňovanie,
ohováranie alebo pomstu.

Tipy pre deti a tínedžerov

• Ty sám/sama zodpovedáš za svoje údaje
a ich ochranu. Mysli na to, aký obraz o sebe vo
virtuálnom prostredí vytváraš.
• Dávaj si pozor pri zverejňovaní osobných
a citlivých informácií a fotiek. Tým môžeš o sebe prezradiť viac, než by si chcel/-a, a dostať sa
do nepríjemnej situácie, dokonca do vážnejších
ťažkostí. Takéto informácie, fotograﬁe a videá
(v spodnej bielizni, nahý/-á alebo počas búrlivej
párty) sa môžu dostať k tvojim učiteľom, rodičom, rodičom tvojej priateľky alebo raz v budúcnosti k tvojmu zamestnávateľovi či deťom.
• Starostlivo zváž, aké údaje zverejníš vo
svojom proﬁle: tvoja adresa a telefónne číslo
nepatria do rúk nepovolaným. Čím viac takýchto údajov o sebe zverejníš, tým je väčšie riziko,
že ťa bude kontaktovať niekto neznámy alebo
niekto, kto ti bude chcieť ublížiť. Svojim kamarátom a blízkym môžeš tieto údaje povedať
osobne.
• Chráň si svoju e-mailovú adresu: vyhneš
sa tak rôznym otravným správam a nechceným
reklamám, ale aj prípadnému obťažovaniu a šikanovaniu. Pre komunikáciu na četoch, fórach,
blogoch, v internetových diskusiách si vyber
prezývku a e-mailovú adresu, z ktorých nie je
možné získať o tebe podrobnejšie informácie.
• Nastav si vo svojom proﬁle na četoch
a na sociálnych sieťach najvyššiu mieru ochrany súkromia: prístup len pre ľudí, ktorých poznáš a považuješ za svojich priateľov.
• Vždy si rozmysli, koho zo svojich online priateľov môžeš naozaj považovať za priateľov – poznáš ich naozaj dostatočne dobre
a môžeš im dôverovať, že tvoje osobné údaje
a fotograﬁe nezneužijú? Celkovo buď pri komunikácii vo virtuálnom prostredí opatrný.
Nikdy nemôžeš vedieť, kto je na druhej strane
– dávaj si preto pozor, čo a komu prezradíš.
• Najlepšie je, ak komunikuješ len s ľuďmi,
ktorých poznáš aj zo skutočného života.

Prevzaté a upravené z internetu

pomáhame ukrajine

6

Zapojení srdcom aj rukami
2. časť

Pomoc Ukrajine stále pokračuje; možno
nie tak viditeľne ako doteraz, ale neprestali sme
ani my ako ECM pomáhať a modliť sa za vojnovú situáciu.
Jenkovce
Práca u nás na Slovensku sa sústreďuje od
apríla 2022 najmä v hraničnej oblasti, konkrétne v zbore v Jenkovciach. Jiří a Zdenka Bassanovci sú v tomto zbore aktívni a ochotní pomáhať s čímkoľvek už od začiatku konfliktu.
Práca tu spočíva najmä v zabezpečení prepravy
potravín, hygienických potrieb, hračiek pre deti
a iných potrebných vecí za hranicu. Modlitebňa v Jenkovciach často slúži ako miesto, kde
sa uskladňujú nakúpené veci (múka, trvanlivé
potraviny), vo dvore sa prekladajú veci z dodávky do dodávky. Za hranicou sa naša pomoc
dostáva najmä metodistickým zborom v Užhorode a Kamenici, ale taktiež v Mukačeve, kde
je detská nemocnica. Bassanovci pravidelne a
pohostinne prijímajú do domu ľudí, ktorí sa starajú o prepravu spomenutých vecí, avšak sami
často túto prepravu za hranicu alebo nákup vecí
aj zabezpečujú.

škole, kde zabezpečujeme stravu a internátne
výdavky.
Napriek tomu, že sa nám môže zdať naša
pomoc malá alebo v porovnaní s veľkými organizáciami a štátom dotovanými projektmi zanedbateľná, spoločne môžeme pomôcť veľkému množstvu ľudí v núdzi. Či už finančne, duchovne, materiálne alebo poskytnutím nocľahu.
Timotej Tagaj

Zásielka z Nemecka, z Hof Freikirche

Ďalšie zbory
Zbor v Michalovciach sme finančne podporili s cieľom opravy staršieho cirkevného domu v Kapušanoch. Na tomto dome je potrebné
opraviť niekoľko vecí, aby v ňom bolo možné
bezpečne ubytovať ľudí v núdzi alebo misionárov, ktorí vezú humanitárnu pomoc a zdravotnícky materiál do nemocnice na Ukrajinu.
Ľudia v zbore pripravili potravinové balíčky do
nemocnice v Mukačeve. V Seredi sme v máji ubytovali niekoľko ľudí z Ukrajiny v kazateľskom byte. V Bratislave sme taktiež na pár
dní ubytovali ďalších utečencov, najmä matky
s deťmi, ktoré pokračovali ďalej v ceste na Západ. Naďalej finančne podporujeme mladých
študentov z Ukrajiny v Košiciach na športovej

Sestra Svetlana a brat Bert z holandskej
organizácie Barnabas

Toľko pomoci, že odpadlo koleso
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pomáhame ukrajine

Humanitárna pomoc 5 km od ukrajinskej hranice

Od prvých dní vojnového konfliktu na
Ukrajine sme sa v zbore ECM v Jenkovciach
snažili zapojiť do humanitárnej pomoci spolu
s ostatnými cirkvami v regióne. Išlo o dobrovoľnícku službu v priestore colnice Vyšné Nemecké, vzdialenej od nás len 5 km, o poskytnutie nocľahu členom našej cirkvi z Kyjeva a
Mariupola, a o pomoc utečencom v ceste ďalej
na Západ. Ďalej išlo o pomoc s prípravou stravovania pre utečencov ubytovaných na inom
mieste v Jenkovciach. Neskôr sme sa sústredili
na pomoc s transferom humanitárnej pomoci,
ktorá prichádzala zo západnej Európy do zborov
a sociálnych zariadení v Zakarpatskej oblasti.
Je zameraná predovšetkým na pomoc sirotám
(často s ťažkými zraneniami), matkám s deťmi
bez domova v oblasti Užhorodu pod správou
evanjelikálnych cirkví. Keďže osobne poznáme prostredie Zakarpatskej Ukrajiny, poskytli
sme aj pomoc a radu mnohým humanitárnym
organizáciám zo Slovenska, Čiech, Nemecka,
Holandska, Nórska, Anglicka a Francúzska,
ktoré mali problémy. Posádkam sme poskytovali občerstvenie, prípadne nocľah. Ak nemôžu
previezť tovar cez hranicu, sprostredkovávame

kontakt s adresátmi na Ukrajine, ktorí si potom
zabezpečia vlastnú dopravu a distribúciu.
Finančné zabezpečenie bolo doteraz zaistené z biskupskej kancelárie cez Diakoniu
ECM, SO, a darmi zo zborov a od jednotlivcov
z ECM. Tri mesiace tejto služby ukázali, že tento systém je asi jediný bezpečný a efektívny, aj
keď náročný pre všetkých aktívne zapojených.
Sme pripravení v tejto službe pokračovať.
Modlime sa za našich bratov a sestry
v ohrozenej oblasti. Veľmi sa tam rozšírila korupcia a podvody. Nádej, odvaha a viera sú pre
našich priateľov obrovskou silou. Naši drahí
z Užhorodu nestrácajú humor a optimizmus.
Pán nás tu 2 km od letiska chráni pred útokmi. Ako bude ďalej, netušíme, ale nebojíme
sa. Robíme to ako Ukrajinci: ak zaznejú sirény
v Užhorode, pomodlíme sa a spíme ďalej.
Všetkým darcom a modlitebníkom chceme
za ukrajinskú ECM poďakovať.
Jiří a Zdenka Bassanovci

Jenkovce – Jiří B. a bratia Vukstovci

Ďalšia múka pre
cirkevnú pekáreň

Šoféri z Nórska a Kamenice
a medzi nimi Bassanovci

Modlitebňa v Jenkovciach
slúži na dobré veci

mládež

THIS IS THE DAY!

NAPLŇME ŠTADIÓN CHVÁLOU
PRE JEŽIŠA!
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Už sa to blíži! 23. júla 2022 sa v Budapešti koná najväčšie worshipové stretnutie
v strednej Európe! Štadión, ktorý bol pôvodne postavený komunistickou stranou a otvorený diktátorom vtedajšieho režimu, sa po
svojej rekonštrukcii prvýkrát stane miestom
chvály a modlitby! Chceme oslavovať meno
Ježiš a vyvýšiť Ho nad každé meno!
Príď sa modliť za prebudenie strednej
Európy, oslavovať meno Ježiš a zažívať Božiu prítomnosť s kresťanmi z okolitých krajín
a so známymi kapelami z celého sveta. Rozozvučme spoločne štadión s kapacitou 65 000

ľudí chválou pre Ježiša spolu
s Bethel Music, Michaelom
W. Smithom, Planetshakers,
Timom Hughesom a mnohými
ďalšími... Musíš byť pri tom!
Na podujatie je zabezpečený odvoz a dovoz autobusmi ÚPLNE ZADARMO.

Zarezervuj si svoje miesto:
vstupenku za 10 EUR
+ dopravu.
Registruj sa na:

https://thisistheday.sk/
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rodina

Zatajovaný kamarát

Učte svoje deti bezpečne používať internet

Prezrádzajú vaše deti celému svetu, kde sa
práve nachádzajú? Aký prístup majú deti k rozličným zákutiam internetu? Ktorými informáciami riskujete krádež identity?
Projekt OVCE.sk pôsobí ako prevencia
detí, mládeži vtipne nastavuje zrkadlo nevhodného správania sa a dospelých má ambície poučiť. Vznikol z iniciatívy eSlovensko, o. z., ako
súčasť projektov Zodpovedne.sk, Pomoc.sk a
Stopline.sk. Detský animovaný seriál sa v krátkych videách zaoberá citlivými témami:
Bez kožušteka (Zverejňovanie fotografií a
videí s odhalenými časťami tela)
Netancuj s vlkom (Zneužitie fotografií a
videí)
Zatajovaný kamarát (Nadväzovanie kontaktov s cieľom sexuálneho zneužitia – Grooming)
Biele ovce (Diskriminácia a rasizmus na
internete)

Zatajovaný kamarát
Dajte si pozor na každého, kto chce, aby
ste zatajili vaše internetové kamarátstvo, dáva vám darčeky alebo vás láka na stretnutie.
Nebojte sa o tom niekomu povedať.
Bez kožušteka
Nedávajte na internet žiadne fotky alebo
videá, kde ste v plavkách, v spodnej bielizni.
Niekto ich môže zneužiť alebo vás zosmiešniť.
Som otec 7 detí a viem, čo pre ne
znamená internet. Namiesto zákazov a
poučovania volím radšej otvorený dialóg za monitorom počítača. Dúfam, že
aj iným rodičom náš seriál pomôže pri
výchove a ochrane detí.

Korunka krásy (Anorexia, recepty na „krásu“ na internete)

Jaroslav Baran, režisér a spoluautor videí
projektu ovce.sk

Pomsta (Virtuálne prenasledovanie – Cyberstalking)

Za siedmimi wifinami
a siedmimi statusmi

Hlásna trúba (Prezradenie údajov a majetkových pomerov – Phishing)
Fašiangová maska (Napodobňovanie mediálnych vzorov v nebezpečných scénach)
Tisíc priateľov (Virtuálne priateľstvá)
Maškarný ples (Nikdy nevieš, kto je na druhej strane internetu alebo mobilu)
Ruky hore (Vulgárny jazyk a gestá)
Pomútené hlavy (Závislosť od počítačových hier)
Ku každému videu je na stránke
sk.sheeplive.eu aj test – 10 otázok, kde si dieťa
môže skúsiť, ako vie odpovedať na otázky a či
dobre porozumelo obsahu videa.

Úspešný animovaný seriál OVCE.sk má
knižné pokračovanie: OVCE.sk 01 a OVCE.sk
02. Pri nákupe obidvoch kníh v jednej objednávke získate tieto knihy a ich prílohy za akciovú cenu 7,90 € na stránke https://www.zodpovedne.sk/.
Súčasťou knihy je DVD
a príručka pre rodičov. Cieľom vydania 3 v 1 je priniesť
ponaučenia, zábavu, ale najmä
ochranu celej rodine pomocou
animovaných rozprávok na
DVD, rozprávkovej knihy pre
deti a príručky pre rodičov „Deti v sieti“.

výročná konferencia

Ruky, ktoré slúžia
To bola téma Výročnej konferencie, ktorá
sa konala 20. – 22. 5. 2022 v Bratislave. Bolo
dobré byť po dlhom čase opäť spolu bez rôznych obmedzení, bez rúšok či dištančného odstupu.
Piatok bol viac-menej venovaný pracovným rokovaniam, zasadnutiu duchovenských
členov konferencie a zasadnutiu laických členov. Medzi duchovenských členov konferencie
bol do služby lokálneho kazateľa prijatý brat
Peter Mazúr do zboru Gerlachov.
Sobotný program bol už menej oficiálny,
zato veľmi povzbudzujúci a bohatý. Hneď popoludní sa nám prihovorila hostka našej konferencie sestra Andrea Brunner-Wyss zo Švajčiarska. Prihovorila sa nám pekným príkladom
o tom, čo je pre nich typické. My sme si všetci
mysleli, že je to čokoláda. Zo svojho zboru však
priniesla hodiny, ktoré nám potom darovala.
Hovorila o dôležitosti času pre nás kresťanov.
O správnom načasovaní pomoci v tejto neľahkej dobe pre našich ukrajinských susedov. Vyzdvihla našu ochotu pomáhať ľuďom postihnutým vojnou. A samozrejme, že nám priniesla aj
čokoládu. 
Náš čas je poznačený vojnovým konfliktom na Ukrajine, a práve v tomto čase sme ako
cirkev otvorili svoje srdce smerom k tým, ktorí
trpia vojnou, ktorí trpia nedostatkom, či utekajúcim zo svojich domovov.

10

V moderovanom programe nám o tejto pomoci porozprával koordinátor pre pomoc Ukrajine za Slovenskú oblasť brat Timotej Tagaj.
Priblížil nám, akou formou pomáhame týmto
ťažko skúšaným ľuďom. Či už to bola celocirkevná zbierka, ktorú sme mohli venovať ukrajinskému superintendentovi, alebo aj pomoc
s ubytovaním a nakúpením rôznych potrebných
vecí. No podelil sa aj so svojimi pocitmi, ktoré
mohol zažiť na hraniciach.

Z Českej oblasti nám o pomoci porozprával
brat Karel Nyegeres, riaditeľ Diakonie. I sestra
Jana Křížová. Ako sa im podarilo skoordinovať
pomoc. V Českej oblasti poskytli vo svojich
zariadeniach ubytovanie pre utekajúce matky
s deťmi. A keďže v Prahe je rusky hovoriaci zbor, brat kazateľ Lev Shultz a brat Eduard
Holtman nám rozpovedali, ako oni sami vnímajú vojnu, aká je to pre nich bolestivá skúsenosť.
Ako i cez ich ruky prúdi pomoc.
Piesňami nás sprevádzala skupina z Trnavy, jednu pieseň zaspievala aj ukrajinská rodina, ktorá žije v Prahe. Tento deň konferencie
sme ukončili spoločnými modlitbami. Nech
Pán požehná všetky ruky bratov a sestier, ktoré
sú ochotné pomáhať.
Nedeľná slávnostná bohoslužba bola spojená s vysluhovaním svätej Večere Pánovej a odovzdaním služobných pridelení, ktoré kazatelia
dostávajú vždy na jeden rok. Slovom poslúžil
brat biskup Patrick Streiff. Text na zamyslenie
nad kázaným Božím slovom bol z Druhého listu Korinťanom (5, 14 – 15), v ktorom bolo vyz-

výročná konferencia
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dvihnuté, aby sme vydržali aj uprostred ťažkostí. Kristova láska mení životy, prevracia naruby,
pomáha budovať vzťahy, pozýva do spoločenstva s Kristom a v neposlednom rade: Kristova láska by mala mať prvé a posledné miesto
v našom živote.
Štefánia Sklenarová

Skupina z Trnavy a moderátor Pablo

Dvaja superintendenti ďakujú biskupovi

Česko-slovenské chvály
Radosť zo stretnutí – aj o tom je konferencia

Nedeľa
Rokovanie

Záznamy z tohtoročnej Výročnej konferencie
možno nájsť na YouTube kanáli zboru ECM
Bratislava-Staré Mesto. Ide o dva záznamy:
záznam Ruky, ktoré slúžia z popoludnia 21. 5.
2022, ktoré bolo tematicky venované Ukrajine,
a slávnostnú nedeľnú bohoslužbu z 22. 5. 2022.

Miriam
a Emily
z Ukrajiny
spievali Hospodin je môj
pastier

veľkonočná scénka

Ohlas na scénku Premenení Jeho smrťou
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Diakonia ECM, hŕstka verných a vytrvalých nadšencov pod zodpovedným a láskavým
vedením sestry Mileny Belkovej, opäť nezostala svojmu poslaniu služby prinášať nádej a šíriť
Ježišovu lásku nič dlžná. Aj v tieto veľkonočné sviatky nás utvrdili v tom, že Ježiš žije, je
uprostred nás – ak Mu otvoríme dvere svojich
sŕdc –, a viera v Neho vždy otvára dvere novej
nádeji.
Tak ako sa kolorit našej jarnej krajiny mení
aj slnkom, aj dažďom; jeden druhému prenechávajú žezlo, keď nevládzu; podobný charakter má dianie v nás, keď očakávame ono veľkonočné ráno. Stále si ho musíme pripomínať,
aby sme stále mali na pamäti, že ani náš život sa
privalením posledného kameňa nekončí. Také
je Božie zasľúbenie, večné a verné, stále a nemenné: „... pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“
(Jn 14, 19)
Možno sme čakali klasický biblický príbeh
umučenia, smrti a napokon radostného vzkriesenia Pána Ježiša, ako nám ho podávajú evanjeliá, ale prišlo čosi nové, nevšedné – a predsa
v ničom sa neodchyľujúce od biblickej zvesti.
Hneď ako zapneme videozáznam, podmaní
si nás hudba. Jej sila prenáša nás do čias starovekého Jeruzalema. Prostredie deja – či už
vonku na trhovisku na nádvorí Jeruzalemského chrámu, alebo vnútri v obývačke u Piláta
a Klaudie – je veľmi vhodne zvolené a premyslené do detailov. Dobové kostýmy, kulisy,
množstvo kulís... najmä na trhovisku, všetko to
pôsobí autenticky, ako premietnuté z dobového
záznamu. Cítiť, že herci, ktorí už hrali viackrát,
sa zdokonaľujú: pekne im všetko rozumieť,
dostatočne nahlas hovoria, dobre artikulujú...
Akurát ich neľúbozvučné trnavské l by potrebovalo v niektorých prípadoch doladiť na strunu
spisovnej slovenčiny! 
Príbeh je krásne rámcovaný vstupným a
záverečným rozprávačským prehovorom sestry, ktorá by pokojne mohla získať angažmán

v slovenskom dabingu. Jej zafarbenie hlasu, intonácia to dosvedčujú. Neznámy brat pretkáva
svojimi prehovormi celý príbeh, a tak mu dáva
spád. Divák sa nenudí, v napätí od začiatku do
konca očakáva, čo sa ide diať.
Kľúčovou postavou v príbehu je pre mňa
pred Pilátom sa zajakávajúci rímsky stotník,
ktorý velil vykonaniu popravy Ježiša. Už po
poprave tým sám sebakriticky naznačuje, že vykonal odsúdeniahodný skutok. Podobne rozhovor v obývačke u Piláta spochybňujúci Pilátovo
radikálne konanie. Celý dej vrcholí premenením životov postáv: zmenou, ktorú mohlo spôsobiť iba Ježišovo vzkriesenie. Nie, nevidíme
krutú popravu Ježiša, burcovanie davu, ani nepočujeme 7 pamätných slov, ktoré vyslovil na
kríži, a predsa všetko to nám z Písma známe je
v príbehu implicitne prítomné a premieňa sa do
svedectiev ľudí, ktorí predtým Ježišovým slovám neverili...
Sú jedinečné a znamenité, nezameniteľné, autentické, presvedčivé, osobité – a predsa
v mnohom podobné. Chcete vedieť aké? Tak
sledujte na YouTube! Dajte sa uchvátiť veľkonočným posolstvom a jeho tajomstvom: Ježiš
chce zmeniť aj tvoj život!
ĎAKUJEM.
Za všetkých, ktorým obohatil Veľkú noc!
Mariana Kušiaková
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Letnice/Turíce

Evanjelium nás ženie vpred

Malé kráľovstvo Tonga v južnom Pacifiku je jednou z najúžasnejších krajín sveta. So
svojou populáciou 100 000 ľudí, žijúcou na 30
malých ostrovčekoch, je len bodkou v Tichom
oceáne. Tonga je známa ako priateľská krajina.
Navštíviť ju – znamená zažiť pohostinnosť,
ktorej sa ťažko vyrovná čokoľvek na svete.
V malej dedinke Utui žije asi 300 ľudí. 3. júna 1834 sa v Utui stal zázrak, ktorý mal neskôr
vplyv na celý južný Pacifik. Skupina verných
metodistických kresťanov sa zhromaždila na
poli neďaleko dediny, aby sa postili a modlili.
Počas tohto modlitebného stretnutia Duch Svätý zostúpil na ľudí s takou mocou, že sa celá oblasť zmenila. Obyvatelia Tongy nastúpili v roku
1835 do svojich morských kanoe a Božia moc
ich poslala 800 km na západ, aby hlásali evanjelium svojim susedom na Fidži. O rok neskôr
sa plavili 480 km na sever na ostrov Samoa, aby
svedčili svojim bývalým veľkým nepriateľom.
Ak budete cestovať do Utui, nájdete jednu
z najobľúbenejších pamätných historických dosák na svete. Ako vieme, je to jediný pamätník,
postavený na pamiatku navštívenia Ducha Svätého! Jedna z najpozoruhodnejších chvíľ nášho
života nadišla práve tu počas veľkej bohoslužby
na otvorenom priestranstve v roku 1991. Obaja
sme po kázni s túžbou získať krst Duchom Svätým pokľakli pred pamätníkom a požiadali sme
vodcov metodistickej cirkvi, aby na nás vkladali ruky a modlili sa: aby nás Boh zmocnil na
naplnenie služby, do ktorej nás povolal. Počas
modlitby spontánne prichádzali muži i ženy dopredu a padali tvárou na zem. Začali sa horlivo
modliť za nás a za celosvetové Letnice (Turíce).
Po dlhej modlitebnej chvíli nás ľudia požiadali,
aby sme my na nich vkladali ruky: aby dostali Ducha Svätého. A tak v tejto dedinke došlo
k novému duchovnému povzbudeniu. Stovky
ľudí odpovedali a prichádzali dopredu, aby dostali Ducha Svätého, a zaviazali sa svedčiť o
svojej viere.

Táto skúsenosť nám potvrdila presvedčenie, že sa nachádzame na úsvite nových celosvetových Letníc (Turíc), ktoré produkuje nové
svetové misijné hnutie. Po celom svete Duch
nenecháva v nečinnosti, ale dáva odvahu a moc
kázať a svedčiť. Čoraz viac ľudí poslúcha Ducha Svätého a vyhlasuje ako žalmista: Nech hovoria tí, ktorých Hospodin vykúpil!
• Bez Letníc a moci Ducha Svätého by cirkev zostala za zatvorenými dverami v strachu
o svoj život. Nedostatok Ducha Svätého spôsobuje, že cirkev je uzatvorená do seba, plachá a
plná obáv. Ale keď prichádza Duch Svätý, nastáva premena. Na Letnice prichádza na Ježišových nasledovníkov nová vízia a moc, ktorá ich
ovláda. Duch Svätý očisťuje cirkev od egocentrickosti, dáva dary do služby a premieňa bojazlivých veriacich na smelých svedkov.
• Večné evanjelium nás ženie vpred s nádejou na večnosť a Duch Svätý nás zmocňuje,
aby sme boli svedkami „aj v Jeruzaleme, aj po
celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných
končín zeme“ (Sk 1, 8). Nemôžeme zísť z hradieb. BOH NÁM VERÍ. Keď sa pozrieme na
tento svet a na ľudí, ktorí sú zranení, osamelí a
zotročení, nemáme čas na to, aby sme sa opreli:
je čas, aby sme sa pohli vpred. Keď pamätáme
na to, kto sme a čím sme, máme odvahu a sme
motivovaní podieľať sa na Kristovej dobrej
správe.
• Kresťanská cirkev sa zakorenila a rástla,
keď Peter začal vydávať svedectvo. Kázeň a
svedectvo sa ešte stále podieľajú na zrode cirkví. Nesmieme zabudnúť, že zvesť bola jedným
z prvých darov Letníc (Turíc). Z toho môžeme
usúdiť, že neexistuje náhrada za mocnú reč
v službe. Ak cirkev nie je spoľahlivá, bude tu
vždy kázeň a svedectvo. Ako ináč by sme mohli
čeliť tomuto svetu, ak nie stáť ako vtedy Peter a
kázať mocné skutky Božie?
Z knihy Eddieho Foxa a Georga Morrisa:
Nech TAK HOVORIA Pánovi vykúpení!

správy zo zborov

Konalo sa v našich zboroch

Posedenie pri guláši
v Seredi
Vo dvore modlitebne v Seredi sa v sobotu
26. marca 2022 stretlo asi 45 ľudí. Pozvaných
bolo oveľa viac; aj takých, ktorí voľakedy do
zboru chodili. Janko Tagaj varil s rodinou guláš, Patrik Hipp priniesol stolný futbal, stôl na
stolný tenis a ďalšie hry. Tak mohli ľudia nielen
prežiť čas pri rôznych dobrotách, ktoré niektorí
priniesli (palacinky, pagáče, koláče), ale aj pri
rozhovoroch a hrách s deťmi. Prišlo aj jedno
mladé dievča z Bratislavy, ktoré voľakedy chodilo s mamou a starými rodičmi do zboru. Bola
dojatá, keď ju Janko všetkým predstavil a ľudia
ju potom osobne privítali. Z priateľského posedenia odchádzali všetci radostní a vďační.

Otvorené ruky
v Jenkovciach
Modlitebňa, dvor a cirkevný dom v Jenkovciach (obec vzdialená 2 km od ukrajinskej
hranice) sú od začiatku vojny medzi Ukrajinou
a Ruskom otvorené pre rôzne organizácie a misionárov, ktorí dovážajú pomoc núdznym alebo
potrebujú nocľah. Začiatkom apríla navštívili
Jenkovce Ľuboš a Timotej Tagajovci a priniesli
lieky a vitamíny. Spolu s bratom Jiřím Bassa-
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nom, kazateľom na dôchodku, napísali projekt
a adresovali ho organizácii Samaritan`s Purse.
Doteraz však žiadna odpoveď neprišla, a tak sa
pomáha z prostriedkov Diakonie ECM. Ak by
ste chceli podporiť túto službu, môžete prispieť
na č. účtu Diakonie ECM: SK47 8330 0000
0026 0111 1768. Ďakujeme.

Dobrý trh v Bratislave
V sobotu 30. apríla 2022 sa na Panenskej
ulici v Bratislave konala akcia Dobrý trh. Deň
plný zážitkov a stretnutí, na ktorom ponúkalo tovar takmer 200 trhovníkov. Súčasťou
bol dvojjazyčný program pre nových susedov
z Ukrajiny. Vo dvore našej cirkvi bol celý deň
Detský dobrý trh. Stovky rodičov s deťmi prešlo bránou okolo nástenky, kde bolo krátke
evanjelium. Na stolíku boli knihy a letáky. Naša
cirkev mala hodinový detský program. Okrem
toho sme sa zapojili koncertom, ktorý sa konal
v susednom dvore. Pablo Absolon, Timotej Tagaj a ďalší hudobníci kapely Praise &
Blues-ship Band spríjemnili chvíle poslucháčom peknými piesňami. Ďalší Dobrý trh sa koná v sobotu 24. septembra 2022.
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Zbor Trnava má 30 rokov

V máji v roku 1992 sa v Dome kultúry
v Trnave konali prvé bohoslužby. Mesiac predtým sa brat Ľuboš Tagaj rozhodol vstúpiť do
služby a s finančnou pomocou zboru v Dallase,
USA a účasťou ľudí zo Serede založil v Trnave
zbor. Konalo sa veľa evanjelizácií, na základe
ktorých prišli noví ľudia. V nedeľu 3. apríla
2022 sestra Regina Krastevová, členka staršovstva, poďakovala kyticou a bonboniérou bratovi kazateľovi Ľubošovi za jeho 30-ročnú službu
Pánovi. Potom vyzvala niektorých prítomných,
aby sa za brata kazateľa prišli dopredu pomodliť. Okolo kazateľa sa vytvoril kruh ľudí, ktorí
ďakovali, žehnali a modlili sa. Ďakovali za zbor
v Trnave, do ktorého môžu chodiť, a túžia doň
pozývať ďalších, ktorí ešte nespoznali Božiu
lásku.

Premena Tour
v Michalovciach
21. mája 2022 sa v meste Michalovce konala akcia Premena Tour. Hudobná skupina
Timothy spolu s miestnymi cirkvami prináša
evanjelium mimo kostola a túži, aby sa vplyv
Božieho kráľovstva dostal do každej oblasti
verejného života a premenou jednotlivca mohli
byť menené rodiny, mesto aj národ. Tentokrát
sa zbor ECM do akcie nemohol zapojiť, lebo
členovia staršovstva boli v práci a sestra kazateľka Svetlana K. Francisti bola na Výročnej
konferencii v Bratislave.

správy zo zborov

ním a smrťou Pána Ježiša Krista. Prechádzajú
cez celé námestie, kde vstupujú do kostolov či
modlitební. Každá cirkev má priestor na modlitbu a zamyslenie sa nad Božím slovom. Pochod
sa končí v katolíckom kostole, kde sa udeľuje
záverečné požehnanie. I takýmto spôsobom
sa môžu navzájom spoznávať a pripomínať si
slávne skutky Pána Ježiša Krista.

Mazúrovci v D. Kubíne
5. júna 2022 slúžili v Dolnom Kubíne manželia Mazúrovci zo zboru Gerlachov. Božie
slovo zvestoval brat kazateľ Peter Mazúr, ktorý
prišiel aj s manželkou Lydkou. Názov kázne bol
veľavravný: Manželstvo ako kázeň bez slova.
Na akčnej besiedke sa deťom prihovorila Evka Uličná. Rozprávala o úzkej a širokej ceste...
Čo znamená kráčať po úzkej ceste? Dôležité je,
kde je naše srdce. Nezáleží, ako rýchlo pôjdeme svojou životnou cestou (či rýchlo ako slimák Turbo, alebo pomaly); to, na čom záleží,
je, aby sme neodbočili z cesty a aby sme trafili
do nebeskej brány.

Pašiový sprievod
v Partizánskom
Na Veľký piatok sa štyri denominácie:
evanjelici, metodisti, katolíci a spoločenstvo
Radostné srdce už roky stretávajú a pri tichom
nesení kríža sa spoločne zamýšľajú nad utrpe-

Pripravila M. Belková

svedectvo
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Slavkovce pripravujú
konferenciu
Kazateľka Jarmila Nagyová a zbor Slavkovce organizujú 19. – 21. 8. 2022 vo Veľkých
Kapušanoch Konferenciu viery s názvom NEBO V SRDCI. Pozvaní sú bratia a sestry zo
všetkých zborov ECM. Konferencia sa bude
konať v hoteli Družba. Evanjelizačný koncert,
spoločenstvo pri Božom slove, prednášky, svedectvá, seminár Mosty k ľuďom, chválospevové skupiny z Trnavy, z Gerlachova a ďalších
miest... to všetko vás na konferencii čaká. Prihlásiť sa môžete u svojich kazateľov alebo priamo u sestry kazateľky Jarmily Nagyovej na tel.
č. 0940 341 235.

Božie slovo má moc v každom čase
Písal sa 7. december 2021. Utorok, 18.00
hod. V zbore Bratislava-Staré Mesto sa schyľovalo k biblickej hodine, od čias kovidu zaužívanej online cez skajp. Mnohým to vyhovuje, už sme si na to aj zvykli – a už sme si tento
spôsob prenosu a akejsi virtuálnej „imitácie“
živého spoločenstva aj osvojili.
Pripojila som sa prvýkrát, chýba mi spoločenstvo.
Pred 17.00 som volala Števke (lebo viem,
že ona sa pripája), že neviem nájsť odkaz na
pripojenie; tak mi len vysvetlila, že to asi bude
ten istý, čo je na FB zboru, keď bývajú bohoslužby, ale že biblická bude o 18.00. (FB
zboru je verejný, tam sa dostanem aj bez prihlásenia.)
Pripojila som sa 18.04, už tam boli bratia
Š. Rendoš, P. Procházka, sestry Kvetka, Jana
P. a Pavlínka. Pavlínka viedla modlitby, mala to pekne pripravené. Boli 4 okruhy modli-

tebných predmetov, ona začala modlitby, my
sme sa pripájali. Jedným z okruhov bola misia
a evanjelizácia. Števo sa vtedy hneď prvý pripojil k modlitbám a modlil sa za diakonickú
a misijnú prácu, potom za vianočnú scénku.
Bolo to dojemné.
Pavlínka sa modlila aj za publikačnú činnosť, ktorú ako ECM vyvíjame!!! Aby bola
požehnaná, lebo Božie slovo má nesmiernu
silu.
Bola som šťastná, že to tam odznelo.
Ale najmä som bola rada, že som sa zúčastnila. Tie modlitby mali pre mňa nesmiernu
silu.
Božie slovo zachraňuje. Božie slovo povzbudzuje. Božie slovo dáva silu. Božie slovo spája, ponúka riešenia, uzdravuje, ukazuje cestu. Božie slovo mení: chaos uvádza do
poriadku, zjednocuje roztrieštené, nemožné
premieňa v možné a – predovšetkým – dáva
nádej.
Maňa

17

svedectvo viery

V cudzej krajine prežili zázraky
(Príbeh ukrajinskej rodiny)

Ľudia opúšťajúci svoje domovy. Ľudia
lúčiaci sa s milovanými, vzdávajúci sa cenností. Ľudia, ktorým sa rozplynuli sny, roztrúsili nádeje a teraz za sprievodu nenávisti
a plaču unikajú s trochou viery, že azda v cudzine nájdu kúsok pochopenia. Áno, všetci
dobre vieme, že z Ukrajiny sa cestuje sem
i tam; všimli sme si fotografie, dostali sme
aké-také informácie a možno sme i niektorých letmo zazreli, avšak
príbehy skrývajúce sa za
tvárami a menami na papieri, tie sú neznáme. Dovoľte
mi teda vyrozprávať aspoň
jednu čiastku z mora, lebo
keby sa mali spísať všetky,
ach, to by len bolo dejov a
zápletiek!
Na Slovensko pricestovala istá rodina, pomerne početná, a ubytovala sa
v domácnosti kresťanov
neďaleko Bratislavy, ktorí
s ochotou a najmä láskou
otvorili i popripravovali
dom na príchod a dočasné
bývanie. Situácia to bola zvláštna, ale predovšetkým bolestivá, pretože jednotliví členovia (dokopy prišli šiesti) si – okrem smútku
nad vzniknutou vojnou a narýchlo zbalenej
batožiny – priniesli i kadejaké iné zranenia
a zlomeniny srdca. Otec a jeho dospelá dcéra
sa napríklad medzi sebou síce zhovárali, avšak uprostred nich stál pomyselný múr, ktorý nie a nie spadnúť, vystavaný z horkostí.
Spoločná tichá tragédia bola výsledkom ešte
minulej udalosti; starali sa totiž o teraz už zosnulú manželku a matku, a kým ju opatrovali, zomlelo sa všeličo. Dcéra pre nepretržitú
starostlivosť a finančné výdavky za lieky pre

mamu stratila manžela; všetko bolo natoľko
bolestivé, až sa obrnila tvrdosťou a nedokázala vyroniť jedinú slzu.
Pravdaže, rodina dostala pozvanie i na
bohoslužbu, ktoré i prijala, hoci muž ako hlava rodiny odolával najdlhšie, ale napokon sa
i on sám dal presvedčiť. Počas dní, ktoré mali
možnosť stráviť v pre nich úplne inej krajine, začal Boh pracovať a svoje dielo dokonal
neuveriteľne a neopísateľne;
koniec koncov, tak to robí
vždy. Dlhotrvajúca horkosť
sa rozlámala, dcéra si dokonca i poplakala, aby sa
z nej vyplavilo, čo vyplavené byť malo, a otec bol nesmierne dojatý, keď ho pred
odchodom navštívili ďalší
veriaci a modlili sa za neho.
„Oni za mnou všetci prišli,
všetci prišli,“ opakoval znovu a zasa.
Navyše, pobyt na Slovensku mal ešte inú dohru,
pretože muž desať rokov neudržiaval kontakt s vlastnou
sestrou, hoci bývali oproti sebe a nestretnúť
sa bolo takmer nemožné. Keď však po návrate domov na Ukrajinu našiel svoj dom, nepoškodený výbuchmi, pomeril sa so sestrou
a rozpísala sa celkom nová kapitola života,
v ktorej zohralo hlavnú úlohu odpustenie.
A čo dodať na záver? Iba ak to, že Boh
vie vniesť krásu všade, dokonca i do vojnou
zdevastovanej krajiny. Nenávisť dala rozkvitnúť láske a horkosť sa sklonila pred zmierením.
Michaela Mihoková

detský kútik

Milé deti,
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po vzkriesení sa Pán Ježiš ukázal svojim priateľom viac ráz. Jedného
dňa im povedal, že onedlho vstúpi na nebesia k svojmu Otcovi. Sľúbil
ale, že ich nenechá samých – zošle im pomoc: Ducha Svätého. Duch
Svätý im mal pomáhať v tom, aby kázali, čo ich naučil Pán Ježiš. V Biblii nachádzame rôzne
symboly, ktoré zobrazujú Ducha Svätého. Aké? To zistíš v prvej úlohe.
1. Do rámika vpíš začiatočné písmeno slova pomenúvajúceho obrázok nad rámikom. Toto sú
biblické symboly Ducha Svätého:

2. Jeden zo symbolov Ducha Svätého si
vyrob. Budeš potrebovať: biely výkres, špajdľu alebo nejakú drevenú paličku, lep, ceruzku,
nožnice, farebné ceruzky.

Obkresli šablónu holubice dvakrát, každú
na jeden kus bieleho výkresu. Vyfarbi si ju podľa vlastného vkusu a vystrihni. Obe časti rovnomerne nalep k drevenej paličke. Mávaj ňou
zo strany na stranu; však vyzerá, akoby lietala?

Pripravila L. P.

sk
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Správne znenie tajničky z Ohniska marec – apríl bolo: Trest, ktorý nám
priniesol pokoj, spočinul na Ňom.

OZNAMY

Služba na Morave

Brat Pavel Procházka dostal na Výročnej
konferencii služobné pridelenie na Moravu.
1. 9. 2022 odchádza slúžiť ako kazateľ do farnosti Mikulov, ku ktorej patria zbory Valtice
a Brno. Modlime sa za jeho službu, aby na nej
boli zjavné plody Kristovho evanjelia. Modlime sa za jeho zdravie, pokoj, silu a odhodlanie
trpezlivo, verne a vytrvalo budovať Boží ľud.

Dary na Ohnisko

(marec – máj 2022)
K. Bérešová 20 €
M. Dostálová 20 €
H. Elizeušová 30 €
B. Holešová 20 €
A. Šáriková 20 €
Nemenovaní darcovia 45 € + 20 €
Zbor Partizánske 90 €
Ďakujeme!

Odišiel do večnosti

Brat Štefan Tagaj zo
Serede odišiel do večnosti
24. mája 2022 vo veku 95
rokov. Vo svojej mladosti
urobil veľmi dôležité rozhodnutie: pozval Pána Ježiša do svojho srdca. Bolo to
potom, keď uvidel zmenený
život svojho otca. Odvtedy Ježiša nasledoval a ani
v ťažkých situáciách svojho života Ho neprestal
milovať. 25 rokov žil ako vdovec a pochoval tri
z piatich detí. Bol nadaným hudobníkom, komponoval hudbu, viedol v cirkvi dychovú kapelu
a 20 rokov slúžil v Seredi ako laický kazateľ.
Veľmi rád spieval piesne o svojom Spasiteľovi,
zvestoval Božie slovo a evanjelium. V posledných rokoch prepisoval verše z Biblie; tešil sa,
Vydáva: Evanjelická cirkev metodistická
Panenská 10, 811 03 Bratislava
Tel./fax: 02/5441 4468
E-mail: ustredie@umc.sk
www.umc.sk – tu sa nachádza Ohnisko
v elektronickej podobe.
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keď mohol ľuďom rozprávať o skúsenostiach
zo života, ktorých mal veľmi veľa.
Posledná rozlúčka s bratom Štefanom sa
konala 27. mája 2022.

Modlime sa za celocirkevné akcie
ECM, ktoré sa konajú v lete:
Rodinný a detský tábor
10. – 13. 7. 2022
Račkova dolina
Téma: Na stope
Letný pobyt stanovákov
13. – 17. 7. 2022
Račkova dolina
Téma: Pozdvihnite svoje hlavy!
Konferencia viery ECM
19. – 21. 8. 2022
Hotel Družba, Veľké Kapušany
Téma: Nebo v srdci

Detská služba ECM a Diakonia
ECM majú svoj Facebook.
Spoločenstvo metodistov

Taký názov má na FB uzavretá skupina pre
členov a priateľov ECM na Slovensku. Jej zámerom je spájať ľudí, ktorým záleží na našej
cirkvi, pridávať oznamy, povzbudenia, modlitby, podnety na diskusie, ktoré budú zamerané
na duchovné témy. Pravidlá skupiny: správať sa
k sebe prívetivo a komentármi nevytvárať napätie. Chceme spájať, nie rozdeľovať. Modlitebné
predmety alebo fotky nie je možné voľne šíriť
bez súhlasu autora príspevku. Administrátori
majú právo vymazať nevhodné príspevky, nesúvisiace s cieľom skupiny.
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