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Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, abyLebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, abyLebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, abyLebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby    

nezahynul, ale venezahynul, ale venezahynul, ale venezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. ný život mal každý, kto verí v Neho. ný život mal každý, kto verí v Neho. ný život mal každý, kto verí v Neho.      Lebo  Lebo  Lebo  Lebo 

neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.spasil.spasil.spasil.  
         Ján 3; 16,17 

    
    

Pastiersky list 
Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2009 

 
 

Milí bratia a milé sestry! 
Veľká noc nám prináša radosť zo života. Apoštol Pavel píše: „Pohltená je smrť vo víťazstve.“  
(lK 15,54b). Udalosť Ježišovho vzkriesenia dáva perspektívu a zmysel našej existencii. 
Tento optimistický pohľad a odvaha ísť cestou svojho života s vedomím, že za mnou stojí živý 
mocný Boh, bývajú často zatienené. Sklamania, straty blízkych, zrady, ľudské zlyhania, 
pochybnosti, či pocit bezmocnosti a zúfalstva neraz zatemňujú naše cesty života. V takých 
situáciách si tiež často kladieme otázku žien idúcich ku Kristovmu hrobu: „Kto nám odvalí 
kameň?"  Kameň, ktorý skrýva pred našimi očami Toho, ktorý je Cesta, Pravda i Život (J 14,6); 
balvan, ktorý spredmetňuje krízu človeka v jeho konaní v nesúlade s Božou vôľou. 
Keď počas týchto Veľkonočných sviatkov putujeme v duchu ku Kristovmu hrobu, mali by sme 
premýšľať nad „kameňmi", ktoré sú ťažké, oddeľujú nás od Pána Ježiša Krista a robia náš život 
plačlivým údolím. Ťažké kamene hospodárskej krízy, ktoré melú ekonomiky mnohých štátov, 
neobchádzajú ani naše rodiny. Ako veriaci ľudia vnímame, že ozdravenie tejto situácie nie je len 
otázkou prílevu kapitálu, ale spočíva predovšetkým v zmene myslenia a morálky u tých, ktorí s 
kapitálom narábajú. Ako Boží ľud skúsme v svojom okolí tlmiť nárazy ekonomických balvanov do 
života tých najzraniteľnejších konkrétnymi prejavmi lásky i zodpovedného etického podnikania. 
Kamene egoizmu, nezodpovednosti a úpadku duchovných hodnôt privalili rodinný život. 
Stúpajúca rozvodovosť, voľne spolužitie partnerov pod strechou ich vlastných rodičov, či zvláštne 
definície lásky a vzájomného spolužitia v liberálnych zákonoch, ktoré sa tlačia na náš zákonodarný 
trh, hovoria jasnou rečou o kríze rodiny v spoločnosti. Žiaľ, neobchádza ani našich veriacich. Plač 
nad konaním vlastných detí poukazuje na to, že v kríze je aj výchova. Nedostatok času prameniaci 
z pracovnej vyťaženosti rodičov, ľahostajnosť či nedostatok duchovného života v rodinách sú 
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kameňmi, ktoré veľmi tlačia. A tých tlačiacich kameňov je ešte oveľa viac. Veľká noc nás vyzýva, 
aby si každý identifikoval ten svoj ťažký kameň, ktorý ho tlačí a vzďaľuje od Krista. 
Zbaviť sa týchto problémov je možné iba odvalením kameňov a uvoľnením prístupu ku Kristovi. 
Slová „vstal, niet Ho tu" hovoria o tom, že živý Ježiš nechce byť iba súčasťou našich spomienok, 
ale chce prenikať našu bytosť v súčasnosti i v budúcnosti. Preto oslovení touto zvesťou prajeme 
celej cirkvi, zborom i jednotlivcom, aby sme žijúc so Vzkrieseným nanovo vydávali svedectvo pre 
spoločnosť, že Ježiš Kristus je i dnes pre nás „Cestou, Pravdou i Životom".                                     
Nebojme sa prekážok! Rátajme s Božou pomocou! Sám Pán Boh dvíha kameň, ktorý nám leží v 
ceste a tak umožňuje stretnutie so Vzkrieseným. Aj v tomto zmysle Vám všetkým prajeme 
požehnané veľkonočné sviatky. 
S prianím Božieho pokoja Vás pozdravujú 
 
Milan Krivda                                 Miloš Klátik                                   Slavomír Sabol 
biskup ZD ECAV                          generálny biskup ECAV                   biskupVD ECAV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred nami je posledný pôstny týždeň, ktorý je naplnený najťažšími udalosťami Pánovho života. 
Preto som vybrala zamyslenie brata farára Hreška z Tesnej brány  , ktoré nás vtiahne do prežívania 
múk Pána Ježiša, aby sme si hlbšie uvedomili, akú neopísateľnú cenu má pre nás utrpenie nášho 
Spasiteľa.  

V lise.   (autor: Hreško Michal) 

   · Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! (Žalm 103,2) 

   · Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. (1.Tesalonickým 5,18) 

   · Text na zamyslenie: Lukáš 22,39-46 

Slovo Getsemane znamená lis na olej. V záhrade pod Olivovým vrchom boli skutočne zriadené 
lisovne na olej. Pán Ježiš so Svojimi učeníkmi navštevoval toto miesto kvôli oddychu a 
modlitbám. Teraz, večer pred ukrižovaním, vybral sa so Svojimi učeníkmi na toto miesto a Jeho 
duša bola ako v lise. Povedal: „Veľmi smutná je mi duša, až na smrť“ (Matúš 26,38 a Marek 
14,34). Každý z nás mal, alebo má svoje Getsemane – zovretie duše, tlak z každej strany. Čo robiť 
v ťažkej situácii? Padni na kolená a modli sa! Pán nám dal príklad! Tlak určite povolí, keď poznáš 
vôľu svojho Otca nebeského. Odpoveď nemusí prísť po prvej modlitbe, po prvej prebdenej noci. 
Pán Ježiš sa modlil trikrát tými istými slovami.. Podobne aj ap. Pavel trikrát prosil Pána, aby odňal 
osteň z jeho tela (2.Korintským 12,8). Správne je pripojiť k svojej modlitbe vetu: „Nech sa stane 
nie moja, ale Tvoja vôľa!“ (v. 42). Kalich utrpenia Pána Ježiša a osteň z tela ap. Pavla nebol 
odňatý, ale modlitba nebola márna. Prišla odpoveď a zároveň aj sila prijať utrpenie i smrť. Len 
potom mohlo prísť aj vzkriesenie a oslávenie, len potom bolo dokonané naše spasenie. Len potom 
sa dokázala Božia moc v ľudskej slabosti. Ešte jedno dôležité poučenie máme v tomto príbehu. 
Keď sme v lise, potrebujeme podporu modlitebného spoločenstva našich blízkych. Pán Ježiš prosí 
učeníkov, aby sa modlili s Ním! V modlitbe prekonajú pokušenie diabla, ktorý nechce, aby mali 

  
SLOVO NA ÚVOD 
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spoločenstvo s Bohom. Aj napriek tomu, že učeníci zlyhali a zaspali od únavy, Pán ich neodpisuje, 
ale povzbudzuje do ďalších ťažkých hodín Veľkého piatku. 

„Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine, Pane, počuj môj hlas“ (Ž 130,1-2a). 

 
 
 
 
 
 

 

� Vďaka Ti, Bože, že si obetoval svojho Syna na kríži za to, aby sme mohli mať večný život. 
Vďaka Ti, Pane Ježišu, že si vzal na seba ťarchu mojich hriechov, že si znášal ponižovanie, 
bičovanie a aj ťažkú smrť na kríži, len pre mňa, preto, aby som mohol mať večný život, 
keď verím, že toto všetko si pre mňa Ty jediný bez viny podstúpil, aby som ja mohol 
obstáť pred Božím súdom. 

Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za 
náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. (Izaiáš 53,5) 
... tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, 
odpusť im, lebo nevedia, čo činia. ( Lukáš 23,33b-34a) 
Ale druhý odpovedal a takto ho karhal: Ani Ty sa nebojíš Boha,  si celkom tak odsúdený! A 
my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme popáchali, ale Tento neurobil 
nič zlého. Potom povedal Ježišovi: Pane, Ježišu, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho 
kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš: Veru, hovorím Ti, Dnes budeš so mnou v raji! (Lukáš 
23,40-43) 

� Vďaka Ti Pane, že si zvíťazil nad diablom, hriechom, smrťou. Vďaka Ti, že môžeme mať 
príbytok vo večnosti.  

Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet Ho tu, ale vstal. Rozpomeňte sa, ako vám hovoril, 
keď bol ešte v Galilei, že Syna človeka musia vydať hriešnym ľuďom do rúk a ukrižovať,  a 
že v tretí deň má vstať z mŕtvych.  (Lukáš 24, 5-7) 

� Vďaka Ti Pane, že ešte trvá Tvoja milosť, že stále môžu k Tebe prichádzať hľadajúci, 
utrápení a ubolení ľudia a môžu u Teba nachádzať odpustenie hriechov,  uzdravenie duše, 
pokoj a lásku. 

Hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť, vzývajte Ho, dokiaľ je blízko! Izaiáš 55,6 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 

Jar 
 
 Po každej zime príde nová jar. Je príjemné vidieť, ako sa lúky zelenajú a kvety kvitnú žiarivými 
farbami. Lastovičky sa vrátili a lietajú vo vzduchu. Dni sa predlžujú a začína byť o čosi teplejšie. 
Jednoducho, príroda sa prebúdza k novému životu.  

 
NAŠE POHĽADY 

 
SPOLOČNE SA MODLÍME 
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Aj my sme vyslobodení z tmavých zimných dní a tešíme sa zo žiariaceho slnka. Užívame si jeho 
hrejúcich lúčov. Slnko pre nás, ľudí, znamená veľmi veľa, bez jeho svitu by nebol žiaden život. 
Poznáme však niekoho omnoho mocnejšieho, ako je slnko, ktoré obdivujeme. Je to Stvoriteľ neba 
i zeme, Pán Ježiš Kristus! Na stvorenie všetkého, čo je okolo nás, stačili Jeho ruky. Ale aby nám, 
strateným ľuďom, mohol darovať nový život, musel ísť na drevo kríža. Zomrel, aby sme my mohli 
večne žiť! 
Stal sa Pán Ježiš aj naším Spasiteľom? Keď mu vyznávame svoje hriechy a veríme v Neho, máme 
život večný v Ňom. Môžeme sa tešiť z prebúdzajúcej sa prírody a jari, a môžeme ísť cestou 
s Pánom Ježišom ako šťastné Božie deti. 

pb 
    
                                       
 

Kto sa naučí modliť, 
naučí sa žiť. 
 
Je pôst a možno práve v tomto období by sme mali viac, ako inokedy stíšiť svoje srdce, nájsť si čas 
a správne miesto na rozhovor s Bohom. 
Modliť sa je potrebné. Ježiš veľa hovoril o modlitbe. Hovoril slovami a tiež skutkami. Takmer 
každá strana evanjelia je lekcia modlitby. Učil nás, aby sme neboli mnohovravní. Učil nás, že sa 
nemáme modliť preto, aby nás iní videli, že pred modlitbou máme odpúšťať, učil nás vytrvalosti 
a učil nás modliť sa s vierou. 
Modlitbe venoval veľa času. Pre Neho bola taká dôležitá, že si starostlivo vyberal miesto aj čas. 
Najdojímavejší je obraz ako sa modlil v Getsemanskej záhrade. Keď bolo treba bojovať všetkých 
pozval k modlitbe, ktorou vyjadroval svoj strach a úzkosť. Modlil sa aj na kríži. 
Máme sa modliť, aby sme zvíťazili nad zlom. 
Pán Ježiš odporúčal modlitbu, v ktorej treba čeliť problémom života. Hovorí nám, že na určitých 
životných križovatkách je potrebné modliť sa, že iba modlitba nás zachráni pred pádom. 
V niektorých situáciach už ľudská sila nestačí, lebo na dosiahnutie výsledku treba čosi viac ako len 
dobrú vôľu. Neraz nám život pripraví také chvíle, v ktorých sa človek, ak chce prežiť, potrebuje 
priamo stretnúť s Božou pomocou. 
 
 

Kristus trpel za nás a zanechal nám príklad, aby sme kráčali v Jeho 

šľapajach . 

On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v Jeho ústach. 

Keď Mu zlorečili, On nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa; to postúpil 

Tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele 

na kríž, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. 

 

 

Nech pokoj a mier panuje v našom vnútri. Dôverujeme Ti Bože , že sa nachádzame presne na tom 
mieste, kde sme mali byť. Nech nezabúdame na nekonečné možnosti, ktoré vyplývajú z našej viery. 
Ďakujeme Ti za Tvoju  lásku, ktorej sa nám dostalo. Nech sa Tvoja prítomnosť vleje do našich 
duší, aby sme boli spokojní s vedomím, že sme Tvoje deti. Veď Ty si pre každého z nás a zároveň aj 
v každom z nás.          Amen 
 
           V. Fridrichová 
        



 5 

    

Modlitba 
 

Bože Duchu ďakujeme Ti, 
že skôr ako povstali sféry, 

pod nami aj nad nami, 
skôr ako zem 

plávala v nebeskom priestore, 
bol si Ty sám, 

Tvojou mocou, silou preveľkou 
vzniklo čo nejestvovalo. 

 
Ďakujeme ti za 

slnko, mesiac, hviezdy 
reč, ktorú si im dal. 

 
Ďakujeme my, 

za to, čo poznáme 
i za to, čo nepoznáme. 

Za smiech, radosť, 
za dielo Tvojich rúk, 

buď Ti chvála, 
česť a sláva, 

na veky vekov. 
 

                                E.K. 
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Joel v Brezovej pod Bradlom (24. – 25. január 2009) 
 

 V jeden víkend sme dostali pozvanie na vystúpenie skupiny Joel, ktoré sa konali v zborovej 
sieni v Brezovej pod Bradlom. Hneď na úvod nás privítala sestra farárka domáceho cirkevného 
zboru Lívia Lichancová. Dozvedeli sme sa aj niečo nové z knihy proroka Joela, ktorú, asi nie 
náhodou, preberajú na biblických hodinách. 
 Potom nám už zneli v podaní tejto hudobnej skupiny „z ďalekého Východu“ známe chvály 
– ako Môj si ty a pod., ale aj piesne z ich vlastného repertoáru, ktoré nás povzbudili a možno nám 
dodali aj nových síl do ďalších dní.  
Bolo príjemné sledovať týchto ľudí ako oslavujú svojimi piesňami Božie meno. Pretože bolo 
vidieť, že spievajú srdcom. 
V prestávkach medzi jednotlivými piesňami bolo slovo, nad ktorým sme sa mnohí zamysleli. 
Neboli to len spev a hudba, čo tento večer zneli, ale aj príbehy zo života, ktoré rozprávali 
jednotliví hudobníci, pri ktorých sme sa zabavili i zamysleli. 
Jeden príbeh by sme chceli uviesť. 
Je to príbeh o chlapčekovi Maroškovi, ktorý ochorel na onkologické ochorenie. Pochádzal zo 
sociálne slabšej rodiny a tá nebola schopná financovať Maroškovi potrebnú liečbu. Preto sa Joeláci 
rozhodli, že budú robiť koncerty aj so zbierkami na tento účel. Uvedomovali si, že to je to 
najľudskejšie, čo môžu pre neho urobiť. Vedeli, že jeho život závisí od Stvoriteľa a Jeho 
rozhodnutia. Pán však vypočul modlitby a snahy mnohých ľudí, ktorí radi dali zo svojich peňazí, 
aby to Maroškovi pomohlo. Vďaka Bohu, Maroško bol po roku z choroby  vyliečený.  
  Ani sme sa nenazdali a už večer bol na konci. Tento sobotňajší večer bol naozaj požehnaný 
od Pána. Ďakujem zaň a dúfam, že takýchto večerov, kde sa stretnú mladí i starší ľudia chváliť 
Boha, bude viacej. 
           D.M. a E.K. 
 

ProChrist 2009 (30.3. – 6.4 2009) 
 

Čo to vlastne ProChrist je?! 
Je to európsky satelitný prenos  evanjelizačných večerov, ktorý je organizovaný v Nemecku 
a kazateľom je Ulrich Parzany. Je to energický kazateľ, ktorý volá všetkých nás ku krížu Pána 
Ježiša takých akí sme. Ušpinených hriechom, ale túžiacich po lepšom, kvalitnejšom živote. Jeho 
prejav je úprimný a priamy, na nič a na nikoho sa nehrá a „nedáva si pred ústa servítku“.  
Premýšľa som, prečo niektorí kresťania sú ochotní vynaložiť toľko úsilia do takýchto misijných 
aktivít. Sama seba som sa pýtala, či by som mohla žiť ako „anonymný kresťan“. Veľmi sa 
neprejavovať, mať pokoj a žiť si svoj súkromný život, ako to robí mnoho ľudí. Zistila som, že vo 
mne burcuje akýsi zvláštny oheň, ktorý je pohonom pre moje svedomie. Ako by mi Boh cez moje 
svedomie hovoril: „ Keď ty si spoznala Božiu milosť a prijala si spasenie v Pánovi Ježišovi, si 
povinná pomáhať aj druhým a hovoriť im o jedinej možnej záchrane nášho života.“ 
Preto sa rozhodli organizátori ProChristu prinútiť nás aspoň začať pochybovať o našom 
doterajšom živote. Nič nám nechýba? Nikto nám nechýba? Som skutočne „v pohode“ ako to 
zvyknem hovoriť? Neklamem sám seba? 
Teraz citát Ulricha Parzányho: „ Od nás kresťanov sa očakáva, že budeme ľudí získavať pre 
vieru. Ja horlím, aby ľudia začali pochybnovať o stabilite svojho domu. Rád by som ich uviedol 

 
ZAŽILI SME 
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do pochybností skôr, ako sa ich domy zrútia, skôr než ich zavalí pod troskami života. Ten, kto 
pochybuje v správnom čase, môže ešte niečo zmeniť na konštrukcii a zabrániť zrúteniu.“  

 
Keď som sa dozvedela od môjho manžela, že sa rozhodol robiť v našom zbore ProChrist, 

mala som zmiešané pocity.  
Aj napriek tomu, že už 2 – krát sme sa týchto satelitných prenosov zúčastňovali 

v susedných zboroch, nevedela som si predstaviť, ako to u nás organizačne zvládneme. Môj muž aj 
s jedným mladým bratom presbyterom sa zúčastnili na školení v Martine. Internetová pošta 
zabezpečila dodanie ostatných dôležitých informácií. Muselo sa čosi investovať do technického 
zabezpečenia, ale bez Božej pomoci, ktorá prichádzala prostredníctvom obetavých a „veciznalých“ 
ľudí, by sme boli stratení. Bez tejto skupiny oslovených bratov a sestier, by sa nič organizovať 
nemohlo.  

Tešíme sa, že sa pravidelne stretávame s bratmi a sestrami z Kostolného, Košarísk, Starej 
Turej a našimi domácimi, a tak tu tvoríme skutočnú Božiu rodinu. Dokonca šikovné ruky našich 
spolusestier pripravujú aj občerstvenie tela. 

Toto podujatie ešte pokračuje do pondelka večera (6.apríla) a kto by chcel prísť sa 
presvedčiť, že „žasnúť je úžasné“, môže ešte využiť príležitosť v nedeľu a pondelok večer. 
Každý prenos sa začína piesňou ProChristu 2009, ktorej preklad by som vám chcela ponúknuť na 
rozjímanie. 
 
 

Pieseň Úžas                            
 

1.Zmysel mojich dní ja stále hľadám. 
Kto ho naplní? 

Či v tomto zmätku jasno mať môžem? 
Dáš mi odpoveď Ty, Bože? 

 
Zbor 

Ja žasnem, lebo máš ma rád, 
dávaš to, čo iný nevie dať , 

veď si ma prijal bez všetkých výhrad Ty sám, 
to, čo som hľadal, v Tebe mám! 

 
2.Báť sa nemusím, 

krok viery, Pane, s Tebou urobím. 
Ty v každej chvíli dávaš mi nádej, 
v zmätkoch pomoc v Tebe nájdem. 

 
Zbor 

Ja žasnem, lebo máš ma rád, 
dávaš to, čo iný nevie dať , 

veď si ma prijal bez všetkých výhrad Ty sám, 
to, čo som hľadal, v Tebe mám!    

 
3. Ty si blízko mňa, 

aj keď je vo mne pochybnosť a tma. 
Daj nech viera v srdci mi vládne, 

každá prekážka nech padne. 
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Zbor 

Už opustený nebudem, 
s tými, čo Ti patria, kráčať chcem. 

To Tvoja láska spravila zázrak, ja viem, 
dnes všetko inak vnímať smiem! 

 
Jana Nagajová 

 
 

Veľmi sa mi páči výzva na konci večera, aby sme so svojimi otázkami, pocitmi a pochybnosťami 
nezostávali sami, ale hľadali si spoločnosť kresťanov, ktorí nám môžu pomôcť kráčať za Pánom 
Ježišom. 
            ZN 
 

 Otec 
 
     Je piatok poobede a ty sa autom vraciaš domov. Ladíš rádio. Správy hovoria o nejakej 
bezvýznamnej veci : v nejakej ďalekej dedine zomreli traja ľudia na nejakú neznámu chrípku, 
o ktorej nikto nikdy nepočul. Nevenuješ tejto správe veľa pozornosti. 
     V pondelok, keď sa zobudíš, počuješ, že mŕtvi už nie sú len traja, ale 30 tisíc ľudí už zomrelo 
vo vzdialených krajoch Indie. Kontrolný medicínsky úrad Spojených štátov vysiela ľudí, aby to 
tam skontrolovali. 
     V utorok sa to stáva najdôležitejšia správa prvých strán všetkých novín, pretože sa to už netýka 
iba Indie, ale aj Pakistanu, Iránu a Afganistanu. Správa vychádza vo všetkých denníkoch. Volajú 
ju "tajomná chrípka" a všetci sa pýtajú : "Ako ju dostaneme pod kontrolu?" 
     V Európe nastáva panika a hranice sa zatvárajú. Vo večerných správach počuješ správy z 
Francúzska, kde redaktorka hovorí o jednom mŕtvom mužovi, ktorý zomrel v nemocnici na 
tajomnú chrípku. 
     Správy hovoria, že keď máš tento vírus, týždeň si ani neuvedomíš, že ho máš. Potom máš štyri 
dni hrozné bolesti a poto zomrieš. 
     Aj Veľká Británia zatvára hranice, ale je neskoro. Na druhý deň prezident Spojených štátov 
zatvára hranice, aby sa vyhli nákaze, až kým nebude nájdený liek... 
     Nasledujúci deň sa ľudia zhromaždia v kostoloch, aby sa modlili za liek, keď niekto vstúpi a 
hovorí : "Zapnite radio a počúvajte správy!" Dve ženy zomreli v New Yorku. Zdá sa, že chrípka 
zasiahla celý svet. 
     Vedci pokračujú v hľadaní protilátky, ale zdá sa, že nič nezaberá. Čoskoro príde dlho 
očakávaná správa : Bol rozlúštený kód DNA vírusu. Môže sa vyrobiť protilátka. Je však potrebná 
krv niekoho, kto nebol nakazený. A hneď sa šíri výzva, aby všetci utekali do najbližšej nemocnice 
a dali si urobiť krvné testy. Z vlastnej vole tam ideš s celou rodinou, spolu so susedmi, a pýtaš sa : 
"Čo sa stane? Toto bude koniec sveta?..." 
     V nemocnici, po testoch, vyjde jeden lekár a vyvoláva jedno meno. Najmenší z tvojich detí je 
blízko pri tebe, ťahá ťa za kabát a hovorí : "Ocko! To je moje meno!" Skôr ako sa spamätáš, 
vezmú ti tvojho syna a ty kričíš : "POČKAJTE!" A oni odvetia : "Všetko bude dobré, jeho krv je 
čistá, jeho krv je čistá. Veríme, že má správnu krvnú skupinu." 
     O päť minút lekári vyjdú von, smejú sa a kričia. Je to po prvý raz po týždni, čo vidíš niekoho 
smiať sa. Najstarší lekár sa priblíži k tebe a hovorí : Ďakujeme,  pane, krv vášho syna je čistá, 
môžeme vyrobiť protilátku..." 
     Správa sa šíri všetkými smermi, ľudia plačú a kričia od radosti. 
Vtedy znova k tebe i tvojej manželke príde lekár a hovorí : "Môžeme s vami chvíľu hovoriť?...  
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Ide o to, že sme nevedeli, že darca bude dieťa. Potrebujeme, aby ste podpísali papiere na darovanie 
krvi. Zatiaľ čo čítaš papiere, uvedomíš si, že nie je špecifikované množstvo krvi, a pýtaš sa : 
"Koľko krvi?..." 
      Lekárov úsmev zmizne a on odpovie : "Nevedeli sme, že to bude dieťa. Neboli sme na to 
pripravení. Potrebujeme použiť všetku krv!..." 
     Neveríš tomu a snažíš sa oponovať : "Ale... Ale..." Lekár pokračuje a nalieha : "Nerozumiete, 
hovoríme o lieku pre celý svet! Prosím vás, podpíšte, potrebujeme transfúziu?" A odpoveď : "Ak 
nájdeme ďalšiu čistú krv, urobíme to... Podpíšete? Prosím! Podpíšte!!!...! 
     V tichosti, bez toho, aby si si cítil prsty na ruke, ktorá zoviera pero, PODPISUJEŠ. Pýtajú sa ťa 
: "Chcete vidieť vášho syna?" Kráčaš do sály prvej pomoci, kde sedí tvoj syn a pýta sa ťa : 
"Ocko!Mamka! Čo sa deje?" Berieš jeho ruku do svojej a hovoríš  mu : "Synček, tvoja matka a ja 
ťa veľmi veľmi ľúbime, ľúbime ťa a nikdy nedovolíme, aby sa ti stalo niečo, čo nie je nevyhnutné. 
Rozumieš tomu?" A keď sa lekár vráti, hovorí : "Je mi ľúto, ale musíme začať, ľudia na celom 
svete zomierajú..." 
     Odišiel by si? Mohol by si sa otočiť a nechať tvojho syna tam, zatiaľ čo on ti hovorí : "Ocko? 
Mamka? Prečo ma nechávate  samého?" 
     Týždeň na to, zatiaľ čo pochovávaš tvojho syna, jeden je doma a spí, ďalší neprišli, lebo sa 
chceli ísť radšej prejsť  alebo sa pozrieť na futbalový zápas, ďalší prídu na  pohreb s falošným 
úsmevom a tvária sa, že ich  to naozaj zaujíma. Chcel by si všetko zastaviť a kričať : "Môj syn 
zomrel kvôli vám!!! Zaujíma vás to vôbec?..." 
     Často je to presne to, čo Boh chce povedať nám : "Môj syn zomrel pre vás a vy nedokážete 
pochopiť, ako vás  milujem?" 
 
Je zvláštne vidieť, ako ľahko ľudia odmietajú Boha a potom sa pýtajú, 

prečo svet je na tom čoraz horšie. 

 

Je zvláštne vidieť, ako veríme všetkému, čo píšu noviny, ale neustále 

pochybujeme o tom, čo hovorí Biblia. 

 

 Je zvláštne, ako sa deň čo deň namáhame, aby sme mali čo najväčší 

majetok na zemi a nevenujeme ani minútu tomu, aby sme si nahromadili  

poklady v nebi. 

                                                                                     Úryvok z internetovej pošty 

                              

 



 11 

      

 
 

Mesiace február - marec 
 
  
NNaa  ppoosslleeddnneejj   cceessttee  vvyypprreevvaaddii ll ii ::   
 
   Emíliu Arbetovú z Hrachovišťa, 56 r, 
   Juraja Bendu z Podkylavy u Pagáčov, 86 r. 
   Jána Sluku z Podkylavy u Benov, 81 r. 
   Emíliu Tomišovú z Krajného – Matejovca, 74 r. 
   Miroslava Málka z Krajného – Prehôrky, 54 r. 
   Štefana Boora z Krajného, 76 r. 
   Annu Ďurišovú z Krajného, 83 r. 
 

  
 
 
 
 
 

� Ak niekto túži chváliť Pána a dokáže vylúdiť zopár tónov zo svojich úst, nech príde medzi 
nás. Nebojte sa, sme len amatéri.  Spevokolisti.  P.S. Viac chváliacich hlasov – viac radosti. 

� Na fare si môžete požičať literatúru, video kazety a iné povzbudzujúce materiály na 
potešenie duše. 

� Potešíme sa každej peknej myšlienke a zamysleniu do nášho časopisu. 
� Ďakujeme všetkým bratom a sestrám za ochotu a pomoc akéhokoľvek smeru.  
� Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastňovali pri príprave podujatia ProChrist 2009 
 
 

 
 
 
 
 

Apríl - máj 2009 
 

♦♦  NNEEDDEEĽĽNNÉÉ  SSLLUUŽŽBBYY  BBOOŽŽIIEE  ZZAAČČÍÍNNAAJJÚÚ  OO  88::4455  HHOODDIINNEE  
♦♦  VVEEČČEERRAA  PPÁÁNNOOVVAA  NNAA  VVEEĽĽKKÝÝ  PPIIAATTOOKK  BBUUDDEE  OO  88::4455  HHOODDIINNEE  VV   CCHHRRÁÁMMEE  BBOOŽŽOOMM  AA   OO  1177::3300    SSPPOOLLUU  
                  SS  PPAAŠŠIIAAMMII  
♦♦  VVEEČČEERRAA  PPÁÁNNOOVVAA  VV   HHRRAACCHHOOVVIIŠŠTTII  NNAA  VVEEĽĽKKÝÝ  PPIIAATTOOKK  BBUUDDEE  OO  1144::3300  
♦♦  VVEEČČEERRAA  PPÁÁNNOOVVAA  VV   ZZOOSS  HHRRAACCHHOOVVIIŠŠTTEE  BBUUDDEE  OO  1155::3300  
♦♦  DDEETTSSKKÁÁ  BBEESSIIEEDDKKAA  BBÝÝVVAA  VV   NNEEDDEEĽĽUU  OO  88::4455  HHOODDIINNEE  
♦♦  MMLLÁÁDDEEŽŽ  AA   DDOORRAASSTT  BBÝÝVVAA  KKAAŽŽDDÚÚ  SSOOBBOOTTUU  OO  1188::0000  HHOODDIINNEE  
♦♦  NNEEŠŠPPOORRNNÉÉ  SSLLUUŽŽBBYY  BBOOŽŽIIEE  ::  11..NNEEDDEEĽĽUU  VV   MMEESSIIAACCII  ((55..44..  SS  VVPP  AA   33..55..))    ––  KKOORRYYTT..  KKOOPP..  ––  OO  1144::3300    

  22..NNEEDDEEĽĽUU  VV   MMEESSIIAACCII  ((1100..55..))    ––  ŽŽAADDOOVVIICCAA  ––  OO  1144::3300  
          33..NNEEDDEEĽĽUU  VV   MMEESSIIAACCII  ––  MMAATTEEJJOOVVEECC  ((1199..44..  AA   1177..55..))  ––  OO  1144::3300  
            PPOOSSLL..  NNEEDDEEĽĽAA  VV   MMEESSIIAACCII  ((2266..44..  AA   3311..55..))  ––  HHRRAACCHHOOVVIIŠŠTTEE  ––  1144::3300  
♦♦  KKAAŽŽDDÝÝ  PPIIAATTOOKK  OO  1188::0000  HHOODD..  ––  NNÁÁCCVVIIKK  SSPPEEVVOOKKOOLLUU  

 
V NAŠOM ZBORE SME 

 
INFORMÁCIE 

 
BOHOSLUŽOBNÉ A INÉ PODUJATIA V ZBORE 
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♦♦  KKAAŽŽDDÝÝ  PPIIAATTOOKK  OO  1199::0000  HHOODD..––  BBIIBBLLIICCKKÁÁ  HHOODDIINNAA   
♦♦  NNAAHHRRÁÁVVKKAA  RROOZZHHLLAASSOOVVÝÝCCHH  SSLLUUŽŽIIEEBB  BBOOŽŽÍÍCCHH  BBUUDDEE  1177..55..  22000099  OO  88::4455  AA   VVYYSSIIEELLAANNIIEE  2244..55..22000099  

OO  99::3300  HHOODD..  
♦♦  KKOONNFFIIRRMMAAČČNNÁÁ  SSLLÁÁVVNNOOSSŤŤ  BBUUDDEE  2244..55..22000099  OO  88::  4455  HHOODD  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

LLAAMMPPAA  BBOOŽŽII AA  SSVVII EETTII   AA  HHRREEJJEE  
tak ako láska, ktorá odháňa od seba 

chmáry, beznádeje. 
 

Je len v srdciach našich? 
Áno. Zakorenená. Tá láska k Pánovi. 

 
On je ten, ktorý vládne svetom, 

svoj ľud rád má, 
pomoc ponúka, 

vaše prosby verne počúva, 
kroky Vaše bude riadiť, 

z knihy žitia radu dá, 
vašu myseľ očistí od ťažkých rán, 

len s NÍM môžeme pevne stáť 
a v životných skúškach obstáť. 

 
On je ten, ktorý ťažkosti naše zná, 

Pán Ježiš Vám múdrosť dá 
A preto na kolenách pred Pánom, 

Sme len my a je len On. 
 

E.K. 
  
 
 
 
 
Nádej, časopis pre vnútornú potrebu cirkevného zboru ECAV na Slovensku so sídlom v Krajnom. 
Pripravuje redakčná rada, ktorej môžete zasielať písomné príspevky do časopisu.  
Cena výtlačku  je 0,33 € . Ďakujeme za vašu priazeň. www.krajne.sk 

 
ROMANETTO 


