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Úvodník 
Za mňa!

V úvode pôstnej piesne číslo 87 
z Evanjelického spevníka je položená 
zásadná otázka, ktorá nutne prichádza 
na um pri pohľade na ukrižovaného Je-
žiša: „Čo si učinil, / Ježiši najmilší, / čo si 
zavinil, / Baránok najtichší, / že Ťa ukrut-
ne / tŕním korunujú / trápia, bičujú?“ V 
tretej slohe piesne autor hneď poskytu-
je aj odpoveď. Je to však prekvapujúca 
odpoveď. Hovorí: „Viem, Kriste, že som 
/ Tvoju smrť zavinil / aj mojím hriechom 
/ na kríž som Ťa pribil, / za mňa si trpel, 
/ Ty Baránok tichý, / za moje hriechy.“

Autor tejto piesne tak vyjadril, že po-
chopil význam Kristovej smrti na kríži. 
Spoznal, že Ježišova smrť sa týka kaž-
dého jedného človeka osobne, pretože 
je zástupnou smrťou. Pán Ježiš sa stal 
obeťou za naše hriechy. Niesol trest 
namiesto nás, aby sme my boli ospra-
vedlnení. Zahynul na našom mieste, aby 
sme my večne nemuseli zahynúť. A pre-
dovšetkým, spoznal, že je to aj za neho. 
Že by totiž mohol Pán Ježiš aj tisíckrát 
zomierať na kríži, ale kým by on v srdci 
v Neho neuveril, bolo by to preňho zby-
točné.

Prajem vám teda požehnané veľko-
nočné sviatky. Nech si počas sviatoč-
ných chvíľ smieme uvedomiť, že za nás 
osobne Pán Ježiš umieral, každému 
z nás osobne môže priniesť šťastie. 

Peter Taját
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Videli sme Pána
Takto privítali učeníka Tomáša ostatní učeníci. Tomášova reakcia sa už stala 

svetoznámou: Ak neuvidím na Jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj 
prst do rán po klincoch a nevložím ruku do Jeho boku, neuverím. Ani sa ti, 
Tomáš, nečudujem. Pýtal si sa možno celkom oprávnene: A kde je druhá časť 
svedectva?

To oznámenie: videli sme Pána - je 
akoby neúplné. Tam nemala byť zo stra-
ny ostatných apoštolov bodka. Malo to 
znieť predsa len trochu inak. Napríklad: 
videli sme Pána, a preto sme plní rados-
ti. Videli sme Pána, a preto sa už neza-
mykáme. Videli sme Pána, a preto už nie 
sme vystrašení. Videli sme Pána a... Jed-
noducho za tou vetou nemala byť bod-
ka. Stretnutie s Pánom sa nesmie skon-
čiť tak, že som Ho videl a dosť. Vždy 
musí niečo zmeniť, vždy musí spraviť v 
mojom živote nejakú malú revolúciu. A 
možno aj veľkú. Tomáš ju nevidel. Uče-
níci boli stále za zatvorenými dverami. 
Aj vtedy, keď o osem dní prišiel Pán už 
druhý raz... Nečudo, že Tomášova reak-
cia bola taká, aká bola: kým neuvidím - 
neuverím. 

Zdá sa, že by sme dnes potrebovali 
viac neveriacich Tomášov, ktorí by nás 
vedeli tak trochu pristaviť. Zamerali sme 
sa totiž na činnosť a na prostriedky, ale 
prostriedky sme si zamenili s cieľom. 
To považuje teológ Jacques Maritain  
za prvý pedagogický omyl. Pokojne ho 
môžeme nazvať aj prvým pastoračným 
omylom. Podľa čoho hodnotíme kva-
litu svojho kresťanstva? Podľa čoho 
hodnotíme kvalitu kňazov a cirkevných 

zborov? Nezriedka podľa počtu zorga-
nizovaných akcií. Ale niekedy chýba tá 
druhá časť vety. Mali sme stretnutia detí, 
mládeže, mužov, žien, manželov. A po-
tom? Zorganizujeme festival či zborové 
dni. A potom? Boli sme na... A potom? 
Mali sme krásnu konfirmáciu, predtým 
sme boli s konfirmandmi na 3-dňovom 
stretnutí či na KOLOS-e. A potom?... 
Mohli by sme pokračovať donekoneč-
na, ale netreba. Lepšie bude zamyslieť 
sa a zmeniť naše uvažovanie aj pohľad 
na veci. Hlavne si treba dať pozor, aby 
sme v dnešnom svete nechceli svedčiť 
iba prvou časťou vety: videli sme Pána... 
Tomášovia jej nikdy neverili. Vždy čaka-
li za touto vetou nie bodku, ale čiarku... 
a potom niečo z nášho života, čo sme 
zmenili, opravili. Čakali otvorené dvere 
na večeradle. 

Nebolo by dobre, keby sa apoštolské 
spoločenstvo skladalo iba zo samých 
Tomášov, ktorí by radi všetko spochy-
bňovali. Avšak v súčasnosti by sme ich 
predsa len potrebovali trochu viac. Vždy 
je dobre, keď niekto dokáže po nad-
šenej akcii položiť otáznik a spýtať sa: A 
čo bude ďalej?

Vladimír Pavlík,
ev. a. v. farár v Závažnej Porube
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Seniorálny konvent
Žaškov 13. apríla 2019 – Seniorálny konvent Liptovsko-oravského senio-

rátu sa konal v sobotu 13. 4. 2019 pred Kvetnou nedeľou v cirkevnom zbore 
Žaškov. Z nášho cirkevného zboru sa ho zúčastnili 4 delegáti: Peter Taját, ev. a. 
v. farár, Iveta Lukáčová, zb. dozorkyňa, Jozef Hapčo a Elena Daňová.

Rokovaniu predchádzali úvodné 
služby Božie v chráme Božom. Zvesťou 
Božieho slova poslúžil brat generálny 
biskup Ivan Eľko na základe biblického 
textu Evanjelia podľa Jána 12, 1 – 8. Pou-
kázal na význam a vzácnosť obete Ježiša 
Krista ako Baránka. Na konvente bol ako 
hosť prítomný taktiež brat dištriktuálny 
biskup Slavomír Sabol, riaditeľka Evan-
jelickej materskej školy Magdalénka 
Alena Hybenová i starosta obce a člen 
cirkevného zboru Žaškov Milan Pavlov-
čík, ktorí pozdravili rokovanie konventu.

Obsahom rokovania seniorálneho 
konventu boli úlohy, ktoré mu vyplývajú 
z Ústavy ECAV na Slovensku a opakujú 
sa každoročne – zhodnotiť v senioráte 
a cirkevných zboroch duchovný život, 
vnútromisijnú prácu, vyučovanie nábo-
ženstva, hospodárenie a načrtnúť plán 
práce na ďalší rok 2019.

To, čo bolo azda zvláštnosťou na 
seniorálnom konvente je, že po prvý-
krát kňazskú správu seniora o živote 
seniorátu predkladal v minulom roku 
novozvolený br. senior Stanislav Gre-
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ga. Spolu s ním sa snažíme hľadať nové 
formy vnútromisijnej práce, najmä tam, 
kde cítime, že doterajšie formy sú menej 
oslovujúce, napr. regionálne stretnutia 
dorastu, mládeže a mužov na biblických 
hodinách.

Po tom, čo sme v predchádzajú-
com období dali zhotoviť v senioráte 
tri pamätníky (Dolný Kubín, Partizánska 
Ľupča, Hybe) k 500. výročiu reformácie, 
o to usilovnejšie pokračujeme v napĺňa-
ní Pôžičkového fondu vzájomnej pomo-
ci. Príspevky cirkevných zborov podľa 
počtu členov zostávajú finančným ma-
jetkom cirkevných zborov. V priebehu 9 
rokov cirkevné zbory vytvorili kapitál vo 
fonde vo výške 115 000 eur a doposiaľ si 
cirkevné zbory požičali 132 000 eur. Pre 
rok 2020 sme navýšili seniorálny príspe-
vok o 50 %, na celkovú hodnotu 18 000 
eur, čo má slúžiť na rast vnútromisijnej 
práce a budovanie Misijného centra Dr. 
Martina Luthera. Do predtým vzniknu-
tej Základiny Misijného centra každý 
cirkevný zbor vložil 1 160 eur a po šty-
roch rokov sú tieto finančné prostried-
ky zhodnotené 14-násobne, na celkovú 
hodnotu 484 000 eur, ktoré zostávajú 
majetkom cirkevných zborov.

Popri ostatnom finančnom zaťažení 
všetky cirkevné zbory, niektorí duchovní 
i laici prispeli na zhotovenie dvoch no-
vých zvonov v cirkevnom zbore Ilok Slo-
venskej evanjelickej cirkvi a. v. v Chor-
vátsku vo výške 12 000 eur, s ktorým nás 
spája viacročné priateľstvo a pomoc pri 
rekonštrukcii kostola.

Seniorát sa zároveň stará o vlastnú 
Evanjelickú materskú školu Magdalén-
ka (ďalšia je v cirkevnom zbore Liptov-
ský Hrádok, zriaďovateľom je cirkevný 

zbor), ktorá je v prevádzke už druhý 
školský rok a v súčasnosti má 40 detí. 
Po tom, čo boli dobudované priestory, 
je potrebné upraviť vonkajší areál pre 
ďalšie aktivity detí. 

Na konvente sa tiež uskutočnili voľby 
na uprázdnené miesta a zvolili sme kon-
seniorku pre Liptov, delegáta na syno-
du, člena dištriktuálneho a generálneho 
súdu, predsedu školského výboru, člena 
správnej rady Misijného centra a senio-
rálneho právneho zástupcu.

Seniorálny konvent prijal 18 uznese-
ní. Jedno z uznesení sa dotýkalo súčas-
nej situácie v cirkvi, v redakcii Evanjelic-
kého posla a v Tranosciu, a. s., v znení:

Delegáti seniorálneho konventu LOS 
vyjadrujú podporu predsedníctvu cirkvi 
a predsedníctvam dištriktov, zaväzujú sa 
k modlitebnej podpore, k vzájomnej spo-
lupráci, s prosbou, aby ich konanie bolo 
stmeľujúcim prvkom v súčasnej polarizo-
vanej situácii v ECAV na Slovensku.

Zároveň vyjadrujú pohoršenie a ne-
spokojnosť s činnosťou redakcie Evan-
jelického posla, vzhľadom na často 
nedôstojné, nepravdivé a vulgárne oho-
váranie predstaviteľov cirkvi a nespokoj-
nosť s neochotou riaditeľa Tranoscia, a. 
s., Mgr. Ľubomíra Turčana zamedziť ta-
kýmto mediálnym prejavom.  

Túžime vytvárať v senioráte spolo-
čenstvo, ktoré bude ochotné niesť ni-
elen vlastné bremená, ale aj bremená 
iných a spolu s ostatnými deliť sa s ra-
dosťou, ktorou smieme byť obdarova-
ní láskou Ježiša Krista a mocou Ducha 
Svätého.

Vladimír Ferenčík
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Nedopraj si pokoj, kým nenájdeš pokoj
Správa seniora Liptovsko-oravského seniorátu 
o živote cirkevných zborov seniorátu v roku 2018

„Odstúp od zlého a rob dobre, hľadaj pokoj a snaž sa oň!“  (Žalm 34, 15)

Milí konventuáli, bratia a sestry v Pá-
novi Ježišovi Kristovi!

Predstupujem pred vás prvýkrát 
v službe seniora LOS, aby som podal 
správu o živote Liptovsko-oravského 
seniorátu za uplynulý rok. Tak, ako to 
robila sestra seniorka Katarína Hudáko-
vá, tak aj ja sa k vám chcem prihovoriť 
heslom na tento rok.

O čom je tento text? O čom je tento 
biblický verš na rok 2019?

Podľa záverečných slov vyzerá, že 
je to text o našej ľudskej dobrej snahe. 

Snažte sa bojovať so zlom. Snažte sa 
o dobro. Snažte sa o pokoj.

To slovo snaž sa, usiluj sa, pričiňuj sa, 
môžeme preložiť aj ako: „prenasleduj“, 
„stíhaj“ resp. „žeň sa za niečím, náhli 
sa za niečím“. Teda ponáhľaj sa, žeň sa, 
snaž sa odstúpiť od zlého, snaž sa robiť 
dobre, náhli sa za pokojom.

Akoby sa tým chcelo povedať: ne-
dopraj si oddych, kým sa nezbavíš zla 
vo svojom živote; nedopraj si oddych, 
kým neurobíš dobré; nedopraj si od-
dych, kým nezažiješ pokoj! Inak pove-
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dané, nedopraj si „pokoj“, kým nenájdeš 
pokoj!

A keďže sa my ľudia veľmi dobre 
poznáme, tak je na mieste otázka: Do-
kážem to? Zvládnem to? Je reálne takto 
žiť?

Celý tento žalm však jasne hovorí 
o tom, že toto dokáže len človek, kto-
rý sa bojí Boha. Dokáže to len človek, 
s ktorým je Hospodin. Toto dokážeme 
len v Božej moci a s Božou pomocou. 
A tak tá prvá výzva, pred ktorou stojíme, 
znie:

ODSTÚP OD ZLÉHO
Nikto z nás nemá rád zlo, ktoré je na 

ňom páchané. Zlo vadí dokonca aj ne-
veriacim, ktorí nežijú pre niečo hlbšie 

a zmysluplnejšie. A tak sa zdá, 
že výzva odstúpiť od zla je cel-
kom jednoduchá. Ale v sku-
točnosti to tak vôbec nie je. 
Viete, prečo nie? Viete, prečo 
je také ťažké naplniť túto vý-
zvu? Viete, prečo je také ťažké 
odstúpiť od zla? Viete, prečo 
to ani nie je v ľudských silách 
odstúpiť od zla?

Pretože zlo nie je len okolo 
nás, ale zlo je v nás. Odstúpiť 
od zla teda znamená vzdať 
sa seba. Znamená to vzdať 
sa svojho JA, svojho ega. A to 
vôbec nie je jednoduché. Veď 
sa len pozrite na situáciu v na-
šej cirkvi po voľbách.

Ako teda môže človek od-
stúpiť od zla? Ako sa môže 
odvrátiť od zlého, keď zlo je 
v ňom samom? Nuž len tak, 
ako o tom hovoril PJK, a neskôr 
apoštol Pavol. Oni hovorili, že 

to naše staré JA musí zomrieť. Že veria-
ci človek musí zobrať na seba svoj kríž. 
Lebo kríž nie je len pre Krista, ale v tom-
to zmysle je kríž aj pre kresťana.

„Odstúpiť od zlého“ znamená od-
stúpiť predovšetkým od zla, ktoré je vo 
mne. A to zlo, ktoré je vo mne, musí deň 
čo deň zomierať. Deň čo deň musí byť 
ukrižované. Každý deň musí byť moje JA 
pribíjané na kríž a Kristus musí nanovo 
zasadnúť na ten pomyselný trón v mo-
jom živote.

„Odstúpiť od zlého“ znamená aj od-
stúpiť od toho, čo chce diabol. Čo sa 
páči jemu. Čo je jeho vôľa. A my všetci 
vieme, že diabol je ten, ktorý okrem iné-
ho zla rozbíja cirkev. Preto ju nedeľme, 
netrhajme a nerozbíjajme. A diabol je 

Nápis v žaškovskom chráme: „Kde víra, tam 
láska. Kde láska, tam pokoj. Kde pokoj, tam 
požehnání. Kde požehnání, tam Bůh. Kde 
Bůh, tam žádná nouze.“
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ten, ktorý žaluje na bratov. Preto neža-
lujme jeden na druhého. Nerobme to, 
čo je diablovou prácou. Nepomáhajme 
mu v tom, čo je zlé. Nevypisujme do 
EPST to, čo škodí druhým.

Ale zároveň „odstúpiť od zlého“ zna-
mená odstúpiť od zla v tomto svete. 
Znamená to to, že nemáme a ako kres-
ťania ani nemôžme žiť pre hodnoty toh-
to sveta, ktoré nás lákajú a zvádzajú.

Táto požiadavka „odstúpiť od zlého“ 
je teda trojnásobnou požiadavkou. Je to 
požiadavka odstúpiť od seba, od diabla 
i od sveta.

Ale ako môže človek spáchať samo-
vraždu na kríži? Aj Ježiš 
a aj apoštol Pavol totiž 
hovoria o tom, že jedi-
ným riešením tohto pro-
blému je moje ukrižova-
nie, moje zomieranie na 
kríži. Ale ukrižovať sa ni-
kto nemôže a ani nedo-
káže sám. A tento obraz 
nášho zomierania jasne 
ukazuje, že s touto úlo-
hou si sami nedokážeme 
poradiť. Túto úlohu v nás 
dokáže splniť jedine Boh.

Kresťan však nie je len 
človek, ktorý nerobí zlo. 
Kresťan je aj človek, ktorý 
robí a žije pre dobro. A to 
je to druhé, čo nám vy-
plýva z textu. 

ROB DOBRE
Bolo by to s nami 

veľmi zlé, keby sme sa 
uspokojili len s tým, že 
nerobíme zlo. Hriech je 
totiž nielen to, keď ro-

bíme zlo, ale aj to, keď môžeme dobre 
robiť, a nerobíme dobro. Aj to je hriech. 
Nerob zle, ale rob dobre. „Odstúp od 
zlého a rob dobré.“ Všímaj si a rob. Ro-
biť je totiž nielen vidieť, pozorovať, ale 
konať, uskutočňovať a realizovať. Mno-
hí totiž vidia množstvo práce, ktorú je 
potrebné urobiť, ale len niektorí konajú, 
len niektorí robia. Aj v našich cirkevných 
zboroch vidíme enormnú snahu a úsilie 
mnohých, ale vidíme aj to, že niektorí 
stratili silu, stratili ťah na bránu, už ne-
vládzu. V mnohých správach sa ordino-
vaní sťažujú na nedostatok pracovníkov 
v cirkevných zboroch. Ale zároveň vidí-

Evanjelický kostol v Žaškove – tu sa službami 
Božími tohtoročný seniorálny konvent začal.
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me, že ani my, ordinovaní, nie vždy robí-
me dobro, ktoré môžeme a máme robiť.

Našou úlohou je robiť dobre. Pridaj 
sa. Zapoj sa. Pomôž aj ty. Veď čo by sa 
s nami stalo, keby Pán Boh len videl náš 
problém? Čo by sa stalo, keby Pán Boh 
len pozeral na našu potrebu? Ešte vždy 
by sme žili vo svojich hriechoch. Ešte 
vždy by sme smerovali do zatratenia. 
Ale Pán Boh v Ježišovi Kristovi nielen 
vidí, ale aj koná. Robí. Obetuje sa. Zo-
miera pre moju aj tvoju záchranu. Pán 
Boh nie je iba divák. Skúsme ho v tom 
napodobniť. Skúsme aj my žiť nielen 
v tomto roku pre iných. Heslo pre tento 
rok je výzvou k tomu, čo nemáme, ale 
zároveň je aj výzvou k tomu, čo máme 
robiť.

HĽADAJ POKOJ A SNAŽ SA OŇ 
Šalom – Pokoj. Ako to slovo znie vo 

vašich ušiach? Po ničom tak človek netú-
ži ako po pokoji, lebo nič tak človeku 
nechýba ako práve pokoj. Ale čo je po-
koj? Pokoj je výraz, ktorý sa v židovskom 
prostredí používa ako pozdrav v spojení 
„šálom uvracha“ – pokoj a požehnanie. 
Tak ako sa u nás povie dobrý deň, tak žid 
pozdraví pokoj a požehnanie - „šalom 
uvracha“. A presne tak pozdravil aj Pán 
Ježiš svojich učeníkov po svojom vzkrie-
sení. Ale okrem pozdravu je tento po-
jem zároveň označením ideálneho stavu 
pre život. Je súhrnným označením zdra-
via, spokojnosti, poriadku, harmónie, 
pokoja, pohody a neporušenosti. Šalom  
je súhrnom všetkého dobra. Šalom teda 
nie je iba stav bez vojny, ale znamená 
plnosť všetkého dobra a šťastia. Zna-
mená život v súlade medzi človekom 
a jeho okolím, ale takisto medzi Bohom 
a sebou samým. Pokoj je opakom nepo-

koja. Pokoj je opakom napätia, konflik-
tu, sporu. Asi každý z nás pozná napätia 
a konflikty (osobné, rodinné, pracovné, 
susedské, medzinárodné…)

Prečo však človek nenachádza po-
koj? Pretože ho často hľadá tam, kde 
sa nedá nájsť. My často hľadáme pokoj 
svojej duše tam, kde nie je. Hľadáme 
pokoj v rodine. Ale koľko manželstiev je 
rozbitých? Koľko detí nepočúva svojich 
rodičov? Koľko starých rodičov je opus-
tených? Ani tá najlepšia rodina nedoká-
že dať pokoj našej duši. Hľadáme uspo-
kojenie v zábave a pôžitkoch. Hľadáme 
pokoj v alkohole a drogách. Hľadáme 
pokoj v peniazoch a majetku. Hľadá-
me pokoj v meditáciách a zmierení sa 
s vesmírom. Hľadáme pokoj v bohoch 
a bôžikoch.

Prečo nám pokoj nič z tohto ne-
ponúka a neprináša? Pretože nič z toho 
nedokáže utíšiť ten najväčší konflikt, 
v ktorom žijeme. Čo je tým najväčším 
konfliktom? Biblia hovorí, že ten najväč-
ší konflikt prebieha medzi Bohom a člo-
vekom. A príčinou tohto konfliktu je člo-
vek. Jeho hriech. Príčinou tohto konfliktu 
je to, že si ideme svojou vlastnou cestou 
a tým sme si znepriatelili Pána Boha.

Tie konflikty na ľudskej rovine nás 
nemusia nijako vážne ohrozovať. Oni 
sú nepríjemné. Bolia, kazia a ničia. Veď 
sa len stačí pozrieť na to, čo vyvolal 
Evanjelický posol spod Tatier, Asociácia 
slobodných zborov ECAV na Slovensku 
a bývalé vedenie cirkvi. Rozbili množ-
stvo vzťahov. Priniesli množstvo napä-
tia. Poštvali mnoho cirkevníkov i mno-
hých rodinných príslušníkov proti sebe. 
Konflikty nikto nemá rád, ale v podstate 
nám z nich nič hrozné nehrozí. Ale kon-
flikt s Pánom Bohom, to je niečo celkom 
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Graf: Priemerná účasť na službách Božích v cirkevných zboroch seniorátu
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iné. Ten pre človeka predstavuje veľmi 
vážne, ba dokonca smrteľné ohrozenie. 
A tento vojnový stav, stav nepriateľstva 
medzi Bohom a človekom bude trvať 
dovtedy, dokiaľ tu bude príčina tohto 
konfliktu, ktorou je náš hriech.

A práve evanjelium zvestuje riešenie 
tohto vojnového stavu medzi Pánom 
Bohom a človekom. Hoci sme konflikt 
vyvolali my svojím hriechom, to rie-
šenie prišlo z Božej strany. Pán Boh sa 
rozhodol odstrániť príčinu tohto kon-
fliktu a všetko to, čo ho vytváralo. A čo 
vyvolávalo Boží hnev. Náš hriech, naša 
neprávosť, vina, naša pokrivenosť, to 
všetko On zahladil v Kristovej smrti. Tá 
príčina konfliktu bola definitívne odstrá-
nená na kríži, lebo náš hriech bol defini-
tívne vyriešený Kristovou smrťou. Kris-
tov kríž je Božím vyhlásením, že z jeho 
strany je koniec nepriateľstva, koniec 
vojny, koniec hnevu. Pán Boh vyhlásil 
pokoj, mier, a ponúkol ho vzbúrenému 
človeku. A ten, kto neodmietol túto po-
nuku, môže prežívať pokoj s Bohom. 
Už je koniec nepriateľstva. Boh už nič 
proti mne nemá. Boh sa už na mňa ne-
hnevá. Už sa nemusím báť jeho trestu. 
V Kristovom kríži je záchrana. Pokoj je 
teda Božím darom pre každého kresťa-
na. Vojnu vystriedal mier. Nepriateľstvo 
nahradilo priateľstvo. Konflikt vystriedal 
pokoj. Pokoj s Bohom to je stav mieru, 
ktorý vládne medzi Bohom a veriacim 
človekom od Kristovej smrti.

Mnohí ľudia dnes chcú mať pokoj od 
Boha. Nech mi ten Boh už dá pokoj, ale 
Boh nikomu nedá pokoj. Skôr či neskôr 
každý jeden bude mať dočinenia s Bo-
hom. Ale dnes ešte platí, že aj ty mô-
žeš mať pokoj s Bohom. Môžeš prežívať 
zmierenie. A ten, kto bol Pánom Bohom 

ospravedlnený, kto bol zbavený všetkej 
svojej viny, ten sa už Boha nemusí obá-
vať. Tomu nič od Boha a z Božej stra-
ny nehrozí, lebo medzi ním a Bohom 
vládne stav pokoja a nie nepriateľstva. 
Nepriateľstvo z minulosti je pochované. 
A my, ktorí sme odišli z Otcovho domu 
ako vzbúrenci, sme sa mohli vďaka Kris-
tovej smrti vrátiť späť domov a byť pri-
jatí ako Božie deti.

Ako kresťan mám hlbokú istotu po-
koja, ktorý vládne medzi mnou a Hospo-
dinom. Už viac nemusím žiť v stave kon-
fliktu a nepriateľstva s Ním, lebo viem, 
že On odstránil príčinu tohto konfliktu 
- môj hriech, keď ho vyniesol Boží Syn 
na svoj kríž. Nepriateľstvo z minulosti je 
definitívne odstránené a ja môžem mať 
pokoj s Bohom. A tak môžem mať isto-
tu, že z Božej strany mi nič nehrozí, lebo 
som zmierený s Bohom. A aj keď platí, 
že konflikty boli aj budú, zároveň platí, 
že kresťan môže prežívať pokoj.

Kresťan je človekom pokoja. A byť 
človekom pokoja znamená nebyť do 
páru s človekom nepokoja. Nebyť tým, 
ktorý ešte sám prilieva olej do ohňa, ale 
ktorý hasí oheň aj za cenu ústupkov, aj 
za cenu osobnej ujmy, v ktorej v záujme 
pokoja radšej vezme i vinu na seba a sa 
ospravedlní, aj keď sa ničím neprevinil. 
My však v ECAV žijeme, ako keby sme 
toto vôbec nepoznali. Ako keby každé-
mu išlo o jeho vlastnú pravdu. Nikto ne-
chce ustúpiť. Nikto nedokáže niesť kriv-
du. Ale takto to medzi nami nemá byť. 
Ako spomína vo svojej správe sestra K. 
Hudáková: „V nemalej miere sa nás do-
týkali i búrlivé udalosti, ktoré sprevádza-
li voľby na vyšších postoch cirkvi. Vnášali 
nepokoj a smútok do duše, do mysle, 
oberali o spánok najmä tých, ktorým na 
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Liptovský Ján – úryvok zo správy seniora
Počet duší 950
Priemerná ofera na jedného účastníka SB 1,17€
Cirkevný príspevok na dušu 6€
Priemerný počet účastníkov hlavných SB v % 6%

Významnou každoročnou udalosťou je zborový deň. Ten minuloročný (9. 9. 2018) 
bol venovaný téme 70 rokov štátu Izrael. Hostia: Ján Jančo a Zuzana Nemcová. Okrem 
služieb Božích a posedenia v záhrade s prednáškami k téme tu boli vystúpenia troch 
spevokolov s piesňami Izraela, výstava o štáte Izrael a hry, ktoré sa hrávajú aj židovské 
deti.

2. 12. – 110. výročie posvätenia chrámu Božieho. Slávnostným kazateľom bol Jú-
lius Filo. Boli posvätené nové oltárne rúcha - zelené na kazateľnicu v chráme, biely 
obrus na chrámový oltárny stôl a biele, zelené a fialové oltárne rúcho do zborovej 
miestnosti. Popoludní sa konal organový koncert, na ktorom hral na organe Metod 
Rakár a spievala Pavla Hudzíková.

Od 16. do 20. 7. 2018 sa konal denný detský letný tábor. Jeho téma bola Indiánsky 
tábor. Tábora sa zúčastnilo 45 detí a 10 dospelých.

Podarilo sa opraviť interiér zvonice v Podturni. Zbavili sme sa dlžoby cirkevného 
zboru, ktorú mal voči generálnej cirkvi, keď sa podarilo splatiť dohodnuté splátky. 
Taktiež sa vyplatil lízing auta, takže momentálne sú bez pohľadávok.

cirkvi záleží, ktorí ju milujú a vedia, že to 
všetko nie je tým správnym svedectvom 
svetu, ku ktorému nás Pán Ježiš povo-
lal a zaviazal. Nebolo a ešte stále to nie 
je jednoduché a ľahké obdobie. To, po 
čom veľmi túžime – azda všetci, po čom 
voláme, je pokoj.“ My máme byť mie-
rotvorcami. Tvorcami pokoja. Preto tak, 
ako nesmieme my zadať príčinu ku kon-
fliktu, tak sa ani nemáme nechať vypro-
vokovať, keď príčinu zadá druhá strana.

My nemáme kontrolu nad tým, ako 
sa správa niekto iný a preto ani nene-
sieme zodpovednosť za jeho správanie, 
ale zároveň platí, že my máme kontrolu 
nad svojím vlastným správaním, a preto 
nesieme zodpovednosť za svoje správa-
nie. A preto zo svojej strany máme pred-
chádzať konfliktom. Buď ten posledný, 

ktorý má konflikt vyvolať. Buď ten prvý, 
kto by mal konflikt vyriešiť podaním ruky 
na zmierenie. Lebo kresťan je človekom 
pokoja. Skúsme teda žiť nielen dnes, ale 
po celý život podľa hesla na tento rok. 
Heslo roka 2019 nás všetkých pozýva 
a nabáda k trom dôležitým veciam: „Od-
stúp od zlého a rob dobre, hľadaj pokoj 
a snaž sa oň!“ Snaž sa odstúpiť od zlého. 
Snaž sa robiť dobre. Snaž sa o pokoj.

Prajem i ja vám, aby ste nezažíva-
li zlo, ale len a len dobro. Prajem vám, 
aby ste pokoj nielen hľadali, ale aj na-
chádzali. Aby ste oň zápasili, hnali sa 
za ním a nedopriali si pokoja, kým po-
koj nedosiahnete. Všetkým vám prajem 
„pokoj“ – „šalom“. Amen.

Stanislav Grega
senior Liptovsko-oravského seniorátu
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Trojkráľový koncert
Liptovský Ján 6. januára 2019 – 

Mužský spevokol Svätojánsky prameň 
a ženský spevokol opäť prijali pozvanie 
Rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Krs-
titeľa v Liptovskom Jáne a zúčastnili sa 
Trojkráľového koncertu. Okrem nás tu 
vystupoval domáci spevokol sv. Jána 
Krstiteľa a deti zo SZUŠ Dotyk. Video 
z nášho vystúpenia si môžete pozrieť na 
http://youtu.be/ytMc-zt0Uds.

Novoročná akadémia

Uhorská Ves 19. januára 2019 – 
Tohtoročná Novoročná akadémia sa 
konala v Kultúrnom dome v Uhorskej 

Vsi. Témou stretnutia boli Božie slová: 
„Človek hľadí na to, čo je pred očami, 
Hospodin však hľadí na srdce.“ Tieto 
slová povedal Pán Boh prorokovi Samu-
elovi, keď hľadal kráľa pre izraelský ná-
rod. O tomto hľadaní hovorila aj tieňová 
scénka, ktorú nacvičila mládež cirkevné-
ho zboru. O hodnotách, ktoré nás na-
pĺňajú, hovorila scénka detskej besiedky 
Mladosť na rázcestí. Kráľ Dávid bol zná-
my tým, že skladal krásne piesne, ktoré 
poznáme ako žalmy v Biblii. Podobne 
s piesňami vystúpili aj tri naše spevo-
koly, mládežnícky spevokol Svätojánske 
mušky, ženský spevokol a mužský spe-
vokol Svätojánsky prameň.

Konferencia pre mužov
Třinec 9. februára 2019 – Štyria 

bratia z nášho cirkevného zboru sa na 
začiatku roka zúčastnili Konferencie pre 
mužov. Túto konferenciu každoročne 
organizuje Sliezska cirkev evanjelická v 
Třinci. Tohtoročná téma znela Skutočne 
slobodný. Jaroslav Pokorný hovoril o 
ceste z otroctva do slobody. Jan Fojcik 
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aktualizoval obraz egyptského otroc-
tva na otroctvo hriechu. Peter Podlesný 
zase predstavil svoj internetový portál 
muzom.sk. Najbližšia konferencia bude 
opäť o rok. Viac informácií je na webo-
vej stránke kpm.sceav.cz.

Národný týždeň 
manželstva

Liptovský Ján 17. februára 2019 – 
Každoročne je týždeň okolo sviatku sv. 
Valentína venovaný podujatiu Národný 
týždeň manželstva. Na jeho záver sa aj 
v tomto roku u nás konali služby Božie, 
na ktorých manželia prijali požehnanie 
pred oltárom. Národný týždeň man-
želstva je celosvetová aktivita, ktorá 
zdôrazňuje význam manželstva a v roz-
ličných formách podporuje manželskú 
vernosť, lásku. V mestách v našom okolí 
sa pri tejto príležitosti konali rôzne kul-
túrno-spoločenské aktivity.

Seniorátne stretnutie 
mužov

Liptovský Mikuláš 11. marca 2019 
– Prvé tohtoročné seniorátne stretnutie 
mužov sa konalo na starej fare v Liptov-
skom Mikuláši. O misijnej službe a pri-
nášaní evanjelia pre veriacich v rezorte 
Ministerstva vnútra hovoril mjr. Mgr. Ján 
Paciga, PhD., ev. a. v. duchovný v polícii.

Svetový deň modlitieb
Liptovský Ján 16. marca 2019 – 

Mnohí poznajú Slovinsko z letných 
dovoleniek. Tentoraz sme boli spojení 
s touto krajinou nie kilometrami ciest, ale 
rukami zloženými k modlitbám a zrakom 
upretým k Pánu Bohu. Témou Svetové-
ho dňa modlitieb bola totiž práve táto 
krajina. Ženy kresťanky zo Slovinska tak-
tiež pripravili témy modlitieb. Biblickým 
heslom bol úryvok z Ježišovho podoben-
stva o kráľovskej hostine: „Poďte, všetko 
je pripravené.“ Hlavnými problémami, za 
ktoré sme prosili, boli etnické a medzige-
neračné rozdiely, migrácia, alkoholizmus 
a domáce násilie. Výťažok zbierky zo 
stretnutia bol zaslaný organizácii Ključ. 
Je to centrum pre ženy, ktoré boli obeťa-
mi obchodovania s ľuďmi. Na stretnutí si 
účastníci zaspievali slovinské piesne. Na 
záver sa i pohostili typickou slovinskou 
špecialitou: orechovou poticou.
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Svetový deň modlitieb

Orechová potica
Tento recept sme dostali v materiáloch k Svetovému dňu modlitieb. Je to 

typický múčnik Slovincov a nám takisto chutil.

CESTO
600 g polohrubej múky, 30 g kvasníc (7 g sušeného droždia), 2 – 3 dl mlieka, 

50 g cukru, 1 lyžička soli, 120 g masla, 3 žĺtky, 1 vanilkový cukor, citrónová kôra

PLNKA
500 g mletých orechov, 2 dl mlieka, 120 g cukru, 3 bielka, 1 vanilkový cukor, 

citrónová a pomarančová kôra

POSTUP
Pripravíme si kvasnice – kvasnice zmiešame s lyžičkou cukru, lyžičkou múky a 1,5 

dl teplého mlieka, necháme vykvasiť.
Pripravíme si cesto – múku, citrónovú kôru a vanilkový cukor dáme do misy, 

pridáme pripravené kvasnice alebo sušené droždie. Zohrejeme mlieko s cukrom, 
maslom, soľou a žĺtkami a pomaly nalejeme na múku. Zmiešame a vypracujeme 
cesto. Necháme ho vykysnúť v teplom prostredí.

Medzitým si pripravíme náplň – na pomleté orechy nalejeme teplé mlieko a pri-
dáme vyšľahané bielky. Vykysnuté cesto vyvaľkáme na pomúčenej doske, naplníme 
plnkou, zvinieme a necháme ešte odpočinúť na teplom mieste. Roládu popicháme 
vidličkou a potrieme mliekom. Pečieme cca 30 min pri 180 °C. Po vychladnutí posy-
peme roládu práškovým cukrom.
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Biblická olympiáda

Liptovský Mikuláš 12. apríla 2019 
– V piatok pred Kvetnou nedeľou sa vo 
všetkých seniorátoch a na cirkevných 
školách konalo seniorálne a školské kolo 
Biblickej olympiády. V tomto roku bolo 
tematicky zamerané v Starej zmluve na 
izraelských kráľov, najmä na Šalamúna, 
a v Novej zmluve na apoštola Pavla. Aj 
v Liptovsko-oravskom senioráte sa táto 
súťaž konala, a to v budove Evanjelic-

kej základnej školy biskupa Jura Janošku 
v Liptovskom Mikuláši. V štyroch kate-
góriách súťažilo v seniorátnom kole 43 
žiakov a v školskom kole Evanjelickej 
spojenej školy 27 žiakov.

Za náš cirkevný zbor sa súťaže zú-
častnili zo ZŠ s MŠ v Liptovskom Jáne 
Júlia Tajátová a Veronika Hrehová v 1. 
kategórii, Ivana Tvrdoňová v 2. kategórii 
a Miroslav Tvrdoň v 3. kategórii. Ivana 
Tvrdoňová obsadila 2. miesto. Zo ZŠ 
Okoličianska, Liptovský Mikuláš, súťa-
žila Michaela Kováčiková (3. kategória). 
Z Evanjelickej spojenej školy súťaži-
li Kristína Oľga Straková (1. kategória), 
Lucia Poliaková (2. kategória), Jana Oľga 
Straková (3. kategória). Kristína Oľga 
Straková obsadila 2. miesto, Lucia Po-
liaková 3. miesto a Jana Oľga Strako-
vá 2. miesto. Všetkým srdečne blaho-
želáme.

ProChrist 2019: PRE TEBA
Po pozitívnej odozve na evanjelizačné večery v slovenskej verzii ProChrist 

Live PRE TEBA 2017 prišiel organizačný tím po dvoch rokoch s novou ponu-
kou. Evanjelizačný projekt vysielaný prostredníctvom internetu na stovky pre-
nosových miest pripravil opäť v partnerstve so sliezskymi evanjelikmi a pod 
záštitou centrály v nemeckom meste Kassel.

Čo sa za značkou ProChrist vlast-
ne skrýva? Ide o platformu, do ktorej 
sú zapojení kresťania z rôznych cirkví, 
spoločenstiev a cirkevných zborov. Na 
Slovensku v posledných rokoch predo-
všetkým evanjelici, aj keď k organizácii 
a účasti sú pozvaní kresťania bez ohľadu 
na vierovyznanie. Svojím obsahom chce 
ProChrist splniť dvojaký účel: byť novým 
impulzom pre dlhoročných kresťanov, 
ale hlavne osloviť hľadajúcich v sekulár-

nom prostredí. Zámerom je motivovať 
ďalších ľudí, aby sa vydali na cestu hľa-
dania Boha a viesť s nimi dialóg o viere.

ProChrist – to je séria piatich evan-
jelizačných večerov, na ktorých nechý-
ba hudba, umenie, príbehy známych 
osobností a biblické témy s aplikáciou 
do praktického života. Program z cen-
trálneho miesta tím technikov prenáša 
prostredníctvom internetu na desiatky 
až stovky ďalších miest. „Päť večerov 
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naplnených bohatým evanjelizačným 
programom chce napomôcť k misii v 
sekulárnom prostredí,“ uviedol koordi-
nátor lokálneho projektu v slovenskom 
prostredí Peter Mihoč, tajomník biskupa 
Východného dištriktu.

ZMENA FORMÁTU EVANJELIZÁCIE
Domovskou krajinou evanjelizačné-

ho projektu ProChrist je Nemecko a jeho 
začiatky siahajú do roku 1993. Už prvé 
misijné programy sa z Nemecka, vtedy 
ešte prostredníctvom satelitu a za vý-
datnej spolupráce tlmočníkov, prenášali 
do desiatok ďalších krajín po celom sve-
te. Medzi prvých rečníkov patril nedávno 
zosnulý Billy Graham a známy nemecký 
evanjelický farár Ulrich Parzany.

V roku 2015 došlo k zmene, centrá-
la v Kasseli vyskúšala nový formát – tzv. 
ProChrist LIVE. Jednu ústrednú akciu 
prenášanú z Nemecka do ďalších krajín 
nahradili viaceré menšie lokálne evanje-
lizácie na viac ako 120 miestach v Ne-
mecku a Európe. S identickou témou, 
ale s miestnym programom a pozvaný-
mi rečníkmi, či už zahraničnými alebo 
domácimi. Nový formát sa osvedčil aj 

na Slovensku. V spolupráci 
so Sliezskou cirkvou evan-
jelickou sa doposiaľ kona-
li tri regionálne ProChrist 
evanjelizácie, a to v Ružom-
berku (2016) a  Liptovskom 
Hrádku (2017 a 2019).

NOVÝ ROČNÍK 
PROCHRIST

ProChrist je už na Sloven-
sku a v susednom Sliezsku 
osvedčenou značkou, s ka-
ždým ročníkom pribúda-

jú nové prenosové miesta. Tento rok sa 
centrálou programu stal opäť Liptovský 
Hrádok, vzhľadom na jeho dostupnú po-
lohu a vynikajúcu spoluprácu s vedením 
mesta, ktoré poskytlo veľkorysé priestory 
v kinosále Kultúrneho domu. Od stredy 
do nedele 3. – 7. apríla 2019 podvečer 
prichádzalo na live program 300 – 400 
účastníkov a pozvaných hostí. Ďalšie ti-
sícky divákov program sledovali na pre-
nosových miestach nielen doma, ale aj 
v zahraničí. Organizátorov tešilo, keď 
k pôvodne prvým 120 prihláseným pre-
nosovým miestam každý deň pribúdali 
nové a počas piatich večerov sa počet 
prenosových miest vyšplhal cez 360. Tak 
cirkevné zbory, ako aj jednotlivci, ktorí 
chceli evanjelizáciu sledovať online, sa 
z organizačných dôvodov a na základe 
požiadavky nemeckého partnera muse-
li vopred zaregistrovať ako prenosové 
miesto.

OTČENÁŠ AKO ÚSTREDNÁ TÉMA
Symbolom tohtoročného ProChris-

tu sa stal telefón – či už mobilný alebo 
„retro búdka“, ktorý odkazoval na Božiu 
túžbu nadviazať spojenie s človekom 
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a zároveň pripomínal možnosť bezplat-
ne sa pripojiť na tzv. „inú“ frekvenciu. 
Spomedzi všetkých modlitieb je tou 
najznámejšou a najcennejšou Modlitba 
Pánova, ktorú naučil Ježiš svojich uče-
níkov. Denne ju v rozličných situáciách 
vyslovujú veriaci a aj tí, ktorí sa za ve-
riacich nepovažujú. A práve z modlitby 
„Otčenáš“ vychádzali témy tohtoroč-
ných evanjelizačných večerov PRE TEBA:
1. Dvere domov: Otče náš 
2. Kde je vôľa, tam je cesta: Buď vôľa Tvoja
3. Chlieb na cestu: Chlieb náš každoden-
ný daj nám dnes
4. Sila odpustenia: Odpusť nám viny naše
5. Liek v pokušení: 
Neuvoď nás do po-
kušenia, ale zbav nás 
zlého

Počas piatich ve-
čerov v kinosále Lip-
tovského Hrádku 
jednotlivé témy na 
drobné rozmenilo päť 
slovensko-sliezskych 
rečníkov: Martin Cha-
lupka (Marhaň), Mar-
tin Pientak (Český 
Tešín), Jaroslav Petro 
(Obišovce) a Jiří Cho-
dura (Oldřichovice). 
Sériu tém k Modlitbe 
Pánovej uzavrel v ne-
deľu podvečer Ivan 
Eľko, generálny bis-
kup evanjelickej cirkvi.

SVEDECTVÁ 
ZNÁMYCH 
OSOBNOSTÍ

Medzi známe 
osobnosti, ktoré ten-

to rok na ProChriste svedčili o svojej vie-
re, patrí atlét Matej Tóth, víťaz v chôdzi 
na olympijských hrách v Rio de Janeiro 
2016. Viera ho doslova drží pri zemi: „To, 
že som dosiahol úspech v jednej športo-
vej disciplíne, ešte neznamená, že som 
lepší človek.“

Viera pomáha prekonávať prekáž-
ky aj hokejovému útočníkovi Michalovi 
Handzušovi, ktorý spolu so svojou rodi-
nou patrí do cirkevného zboru v Banskej 
Bystrici. Medzi ďalšie známe osobnosti, 
ktoré sa prihovorili divákom ProChristu 
patrí huslistka Miriam Kaiser, moderá-
torka Tamara Lištiaková, český hudobník 
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Pavel Helan a Jozef Mikloško, riaditeľ 
Nadácie Úsmev ako dar.

Svoju cestu hľadania Boha osobne 
priblížil Ladislav Adamovič, riaditeľ Det-
ského domova Necpaly, ktorý sám po-
chádza z rozvrátenej rodiny a vyrastal 
v detskom domove. Boh sa ho dotkol 
najmä vo chvíli, keď videl, aké pokroky 
dosahuje jeho ťažko fyzicky postihnutý 
nevlastný brat v náhradnej rodine.

O skúsenosť s tým, čo znamená odo-
vzdávať život do Božej vôle, sa podelila 
Mária Tomaško, riaditeľka centra Ba-
obab. Jej život sa zmenil, keď sa jej na-
rodila dcéra Lujza s viacnásobným po-
stihnutím. Spolu s manželom Danielom 
veria, že to nebola náhoda, ale cesta, na 
ktorej sa učia pravým hodnotám života. 
V spolupráci s neziskovou organizáciou 
Diaconia Sv. Jur založili na bratislavskom 
sídlisku denné centrum pre deti s viac-
násobným postihnutím a prispievajú tak 
svojím dielom k akceptovaniu inakosti.

NESMIE CHÝBAŤ UMENIE
ProChrist – to je aj umenie a kvalit-

ná hudba, preto jednotlivé témy otvá-
rali divadelné vstupy tvorivej skupiny 
AD1 v réžii Kataríny Pirohovej. Kapely 

zo Sliezska po prvých dvoch večeroch 
vystriedala KVD – Kapela Východného 
dištriktu, ako aj sóloví hudobníci Miriam 
Kaiser a Pavel Helan. V závere každého 
večera hudobné zoskupenie z Liptovské-
ho Hrádku zahralo hymnu inšpirovanú 
Modlitbou Pánovou z autorského pera 
miestnej zborovej farárky Anny Belanji.

Zazneli online pozdravy priamo 
z prenosových miest: Hanušoviec nad 
Topľou, Oldřichovic a Bratislavy-Legi-
onárskej. Počas piatich večerov pro-
gramom účastníkov v kinosále v Lip-
tovskom Hrádku, ale aj divákov na 
prenosových miestach previedla dvo-
jica moderátorov – farárka Anna Be-
lanji a Peter Mihoč, tajomník biskupa 
Východného dištriktu. Svojou osobnou 
účasťou projekt podporili Ľubomír Pan-
kuch, dozorca Východného dištriktu, 
a dištriktuálny biskup Slavomír Sabol aj 
generálny dozorca ECAV Ján Brozman.

MODLITBA PRI KRÍŽI
Evanjelizačné večery sa končili mod-

litbou pri kríži, keď mohol každý z poslu-
cháčov v perspektíve doznievajúcej témy 
prehodnotiť svoj vlastný život. Nielen 
verejne, ale aj v tichosti a súkromí. Na 

prenosových miestach už nebol 
nutný žiadny úvodný program, 
ale záver si mohol každý uspori-
adateľ stvárniť podľa vlastného 
uváženia. Spoločným modliteb-
ným stíšením, rozhovormi alebo 
posedením pri šálke kávy.  

Ozvučenie a osvetlenia zabez-
pečovala firma Jozefa Ždiľu Nest 
audio one z Bardejova. Projek-
ciu, videozáznam, online prenos 
technicky zabezpečil tím Cirkev-
ného zboru Hybe pod vedením 
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Stanislava Gregu, seniora Liptovsko-o-
ravského seniorátu, v spolupráci s Lu-
kášom Gregorom, ktorý mal na starosti 
strih. Záznam jednotlivých večerov je 
sprístupnený cez internetový prehliadač 
Youtube a časom bude uložený v archí-
ve na webovej stránke: www.prochrist.
sk/preteba. Poďakovanie patrí aj firme 
JAMIR s.r.o. z Liptovského Mikuláša za 
výrobu dreveného kríža, ktorý bol cent-
rálnym miestom pódia.

PODPORA PROJEKTU
Tohto roku je projekt ProChrist PRE 

TEBA 2019 financovaný prevažne z dob-

rovoľných finančných darov jednotliv-
cov. Náklady spojené s organizáciou 
podujatia nie sú nízke, preto organizá-
tori požiadali prenosové miesta, aby as-
poň na jednom z  večerov vyhlásili dob-
rovoľnú finančnú zbierku.

Organizačný tím verí, že evanjeli-
začný projekt s Božou pomocou prine-
sie nové duchovné povzbudenie. Veď 
cirkev je živý organizmus, a preto by 
mala rásť. Bude sa to diať vtedy, ak bu-
deme mať odvahu pozývať nových ľudí 
k premýšľaniu nad existenciálnymi otáz-
kami a k nasledovaniu Ježiša Krista.

Emília Mihočová

Záznamy jednotlivých večerov evanjelizácie Pre Teba 2019 si môžete po-
zrieť na internete:

STREDA: https://youtu.be/dOSlFJPs1Kg
ŠTVRTOK:  https://youtu.be/nXhXBq0QcDc
PIATOK:  https://youtu.be/gkMRZ7mghAc
SOBOTA:  https://youtu.be/Bsj0Jtv8EPg
NEDEĽA:  https://youtu.be/RlTxWuqC1m0
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Nebolo by skvelé, keby ti niekto jednoducho predložil jasné dôkazy o exi-
stencii Boha? Žiadne myknutie plecom. Žiadne výroky typu: „Jednoducho 
tomu musíš veriť.“ Nuž, tu je pokus o úprimné a otvorené vysvetlenie dôvo-
dov, ktoré nasvedčujú tomu, že Boh skutočne existuje.

Začnime však niekde inde. Každý 
dôkaz sa dá prekrútiť alebo „racionálne“ 
vysvetliť, ak sa daný človek vopred roz-
hodne neveriť mu. Je to podobné, ako 
keď niekto odmieta veriť tomu, že člo-
vek stúpil na Mesiac. Nezáleží na tom, 
koľko informácií mu predložíš – sate-
litné zábery kozmonautov prechádzaj-
úcich sa po Mesiaci, rozhovory s nimi, 
kamene z Mesiaca… – jeho názor sa 
nezmení. Všetky dôkazy sú bezcenné – 
pretože tento človek je presvedčený, že 
ľudia na Mesiaci nikdy neboli.

Keď ide o možnosť existencie Boha, 
Biblia hovorí, že je mnoho ľudí, ktorí síce 
videli dostatok dôkazov, predsa však 
popierajú pravdu o Bohu. Naopak tým, 
ktorí chcú poznať Boha, ak existuje, Boh 
hovorí: „Budete ma hľadať a nájdete ma; 
keď ma budete hľadať celým srdcom, 
dám sa vám nájsť.“

Skôr než sa pozrieš na fakty, ktoré 
podporujú existenciu Boha, polož si 
nasledujúcu otázku: „Ak Boh skutočne 

existuje, naozaj Ho chcem poznať?“ Ak 
áno, zamysli sa nad týmito dôvodmi…

1. Komplexnosť našej planéty po-
ukazuje na cieľavedomého Stvoriteľa, 
ktorý vesmír nielen stvoril, ale ho aj do-
dnes riadi.

2. Vesmír má svoj začiatok – ale čo 
ho spôsobilo?

3. Vesmír sa riadi konštantnými zá-
konmi prírody. Prečo?

4. Kód DNA informuje, programuje 
správanie bunky.

5. Vieme, že Boh existuje, lebo sa 
s nami snaží nadviazať vzťah. Neustá-
le je voči nám iniciatívny a snaží sa o to, 
aby sme prišli k Nemu.

6. Na rozdiel od iných zjavení Boha, 
Ježiš Kristus je najjasnejším a najkon-
krétnejším obrazom toho, aký je Boh.

Ak chceš, aby ti Boh odpustil, a ak 
s Ním chceš mať vzťah, môžeš Ho po-
prosiť o odpustenie a o to, aby vstúpil 
do tvojho života. Ježiš povedal: „Hľa, 
stojím pri dverách a klopem. Ak niekto 

Hlavné logické a vedecké dôvody, 
aby ľudia verili v Boha
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počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem 
k nemu…“

Ak po tom túžiš, ale nevieš, ako to 
vyjadriť slovami, možno ti pomôže na-
sledujúca modlitba:

„Pane Ježišu, ďakujem, že si umrel za 
moje hriechy. Poznáš môj život a vieš, že 
potrebujem odpustenie. Prosím ťa, aby si 
mi teraz odpustil. Príď do môjho života. 
Ďakujem ti, že so mnou chceš mať osob-
ný vzťah. Amen.“

Boh pokladá tvoj vzťah s ním za trva-

lý. O tých, ktorí v neho veria, Ježiš pove-
dal: „Ja ich poznám a oni ma nasledujú. 
Ja im dávam večný život a nezahynú na-
veky, nik mi ich nevytrhne z ruky.“

Takže existuje Boh? Po tom, čo sme 
zobrali do úvahy všetky spomenuté fak-
ty, môžeme prísť k záveru, že milujúci 
Boh skutočne existuje a je možné mať 
s ním blízky osobný vzťah.

ZDROJ: Internet
[Autor článku: Marilyn Adamson] 

Pripravila Mgr. Jana Pivková

Vychodené cestičky – naučené pesničky
Naša takmer dvojročná vnučka si veľmi obľúbila nedeľné bohoslužby.  

V nedeľu, o ktorej píšem, bola hneď po raňajkách pripravená vyštartovať 
a via cerí členovia našej domácnosti jej niekoľkokrát museli vysvetľovať, že 
kostol je ešte zamknutý, nesvietia tam svetlá ani sa tam teraz nespieva.

Po príchode do kostola si požičala pri 
dverách zopár pasteliek a omaľovánku z 
kôpky, ktorú tam pre deti starostliví čle-
novia zboru prichystali. Svoje pomôcky 
si potom rozložila na lavicu a chvíľami 
s nimi pracovala, chvíľami bola pri mne. 
Zvlášť spozornela pri speve. Väčšinou sa 
vtedy pýtala na kolená a prštekom ďoba-
la do strany, kde som otvorila, s otázkou, 
či toto spievame. Pri predchádzajúcich 
návštevách sa naučila, že keď spievame, 
tak stranu, z ktorej spievame, musím 
nájsť ja a ona strany nemá obracať.

Služby Božie bežali a začala sa litur-
gia k Večeri Pánovej. Otvorila som opäť 
spevník a vnučka vyliezla ku mne. Po 
chvíli som si uvedomila, že spievam spa-
mäti a ona veselo listuje v spevníku bez 
toho, aby som si  všimla, kedy s tým za-
čala a zareagovala na to. Presvedčiť ju 
potom, že má nechať otvorený spevník 
tam, kde ja chcem, sa mi už nepodarilo. 
Vychodené cestičky ukončili naše spo-
ločné spevníkové fungovanie...

Táto príhoda veľmi zľahka ilustruje 

niečo, čo nám často komplikuje život. To 
je skutočnosť, že naše vedomosti, schop-
nosti, zručnosti, ktoré sú použité  v ne-
pravý čas, môžu nechtiac poškodiť. A je 
jedno, či ich použijeme len tak automa-
ticky, zo zvyku, bez hlbšieho uvažovania 
(porovnaj Príslovia 18, 9; 29, 20) alebo 
vedome, cielene, s tým najlepším úmy-
slom pomôcť či dosiahnuť dobrý výsle-
dok (porovnaj Príslovia 26, 12). Podstatný 
pre primeranú aktivitu je pravý čas.

Pravý čas je jednou z veľkonočných 
tém. Vyberám dva dôvody. Prvým je, že 
v udalostiach dejín, ktoré si pripomína-
me, ostro vystupuje vnímanie pravého 
či nepravého času jednotlivých aktérov. 
Ďalší súvisí s nadpisom tohto príspevku. 
Dokonanie pozemského diela Pána Ježi-
ša znamená, že rozpoznať pravý čas na 
použitie našich vychodených cestičiek 
aj naučených pesničiek je možné spô-
sobom dovtedy úplne nevídaným a bez 
rizika omylu (porovnaj Evanjelium podľa 
Jána 16, 7; 14, 26).

Emília Halušková
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Nový riaditeľ Základnej školy
V tomto školskom roku začal v Základnej škole s materskou školou v Lip-

tovskom Jáne pôsobiť nový riaditeľ Jaroslav Debnárik. Oslovili sme ho s pros-
bou, aby odpovedal  na niekoľko otázok.

Aké sú vaše ciele vo 
funkcii riaditeľa školy?

Do funkcie riaditeľa školy 
som nastúpil s veľmi jasnou 
predstavou o stave školy, ale 
aj o smerovaní do budúcna 
a to v kontexte „Školy otvo-
renej žiakom a rodičom, ale 
aj vo vybudovaní otvore-
nosti žiakov a rodičov voči 
škole“. Táto škola má veľký 
potenciál a leží v srdci prí-
rody z môjho pohľadu snáď 
najkrajšej na Slovensku, pričom tento 
potenciál využíva len veľmi málo. Aj pre-
to je mojou snahou vybudovať v areáli 
školy zóny, ktoré budú slúžiť jednak pre 
výchovno-vzdelávací proces, ale ja na 
oddych a aktívne trávenie voľného času 
vo vonkajšom prostredí nielen pre naše 
deti a žiakov, ale aj neskôr pre celú obec.  

V oblasti výchovno-vzdelávacieho 
procesu musí škola jednoznačne začať 
dobiehať nové trendy, samozrejme so 
zachovávaním rovnováhy medzi tradíci-
ami charakteristickými pre tento región 
a modernými formami výučby a prístu-
pu k žiakom a rodičom, tak aby sa sta-
la vzdelávacou inštitúciou, ktorá jednak 
kvalitne pripraví žiakov pre život, ale 
umožní, aby sa oveľa ľahšie rozhodovali 
pre svoju budúcu profesijnú orientáciu.   

Z pohľadu školy ako takej v obci Lip-
tovský Ján by táto mala byť centrom 
vzdelania, kultúry, ale aj pravidelných 
kontaktov rôznych vekových kategórií 

a dokonca generácií, či už pri vzdelávaní 
našich dôchodcov v práci s PC technikou 
alebo pri vzájomných stretnutiach počas 
sviatkov či mimo nich.  

Ako si predstavujete spoluprácu 
školy a cirkevného zboru?

Tu treba povedať, že už od začiatku 
bola táto spolupráca viac ako výborná 
a pre mňa aj v mnohom inšpiratívna naj-
mä z pohľadu prístupu pána farára Ta-
játa a budem rád, ak takto bude pokra-
čovať aj naďalej. Výučbu náboženskej 
výchovy ako takej považujem za súčasť 
nášho výchovno-vzdelávacieho systé-
mu a potrebnú pre smerovanie našich 
budúcich generácií s právom voľby.

Aký je váš vzťah k viere?
Môj vzťah k viere sa vyvíjal tak, ako 

som sa rokmi vyvíjal aj ja sám, čiže dnes 
to pre mňa znamená oporu, zodpoved-
nosť voči sebe a okoliu a energiu. Je 
súčasťou môjho života.

Zhováral sa Peter Taját
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Náš mendík Matej Hrebenda
Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov, konkrétne 

od roku 1955, keď ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja 
Hrebendu. Matej Hrebenda je s marcom spojený, pretože sa v tomto mesiaci 
narodil aj zomrel. Jeho otec bol pár rokov evanjelickým cirkevným učiteľom 
v malotriedke v Beňadikovej a jeho syn Matej sa stal mendíkom zrejme v mat-
kocirkvi v Liptovskom Svätom Jáne.

Matej Hrebenda sa narodil 10. marca 
1796 na Píle ako treťorodený syn. Otec 
bol notárom a učiteľom, ktorý často 
menil pôsobiská a na čas opustil i pe-
dagogickú dráhu a hľadal uplatnenie 
v papier ňach.

Matej už v detstve začal pociťovať 

svoj ťažký životný údel. Nielenže začal 
strácať zrak, ale aj otec učiteľ často pô-
sobil ďaleko od rodiny. Ako s trpkosťou 
napokon zaznamenal vo vlastnom živo-
topise: „Tú veľkú chybu mal, že v žiad-
nom povolaní nebol stály, ani v úrade, 
ani v remesle. Následkom toho, dožijúc 

vysoký vek osemdesiat rokov, ko-
nečne z almužny žiť musel, a preto 
ani dietky vychovávať nemohol.“ 
Matka Alžbeta, rodená Lamošová 
s prímením Levko, rodom z turči-
anskeho Lipovca, láskavým slnkom 
vyhrievaného na prekrásnom úpä-
tí ešte krajšej turčianskej Magury, 
usilovala sa vytvoriť na Píle novej 
hrebendovskej rodine pevné ro-
dinné zázemie. Ťažké sociálne po-
mery komplikované neobyčajným 
pracovným vypätím nadanej vyší-
vačky však napokon vyčerpali sily 
Matejovej matky a opory rodiny 
Samuela Hrebendu. Mal len desať 
rokov, keď na Píle roku 1806 zo-
mrela. A Matej, slabozraký nadaný 
mládenček, otcom vlastne opuste-
ný, namiesto štúdií musel vstúpiť 
do služieb.

Prichýlili ho cirkevné zbory 
a školy. Stal sa mendíkom. Mnohí 
nepoznajú už ani mendíkov, na-
písala vo svojom dávnom, no na-
isto i dnes sviežom diele Danko 
a Janko Terézia Vansová. A dodala: 
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„… a to je jedna z tých milých, často do-
jemných, často komických figúr v živote 
evanjelických cirkví slovenských. Nemci 
ich nemajú, tam majú zvonárov, ktorí 
odbavujú funkcie mendíčkov. V Tisovci 
mali už deviatich, na Píle bol jeden a ten 
obyčajne spával v škole. Platila ho cir-
kev, vlastne z toho, čo si vyspieval – čo 
dostal do ‚pušky‘. Stravovala ho dedina 
z dom do domu. Večer sa šiel pripove-
dať, kde mal prísť ráno na raňajky (a na 
obed a na večeru). Jeho povinnosti boli 
zvonenie, okrem večer o desiatej a ráno 
o štvrtej (toto odbavil obecný vartáš 
a hrobár). Potom nosenie úradných lis-
tov, takrečených kurensov do sused-
ných cirkví, ťahanie mechov pri organe 
a spievanie (i na pohreboch) a okrem 
toho iné drobnejšie práce . A rozumie 
sa, že vysluhoval i v škole, keď bolo tre-
ba dačo doniesť, do pece zakúriť a ko-
nať iné drobné práce.“

Mendícke mladé povinnosti Mateja 
Hrebendu by sme dnes už naisto ne-
vedeli presnejšie popísať, ako práve 
Terézia Vansová. Dojemný imaginárny 
obraz píľanského mendíka Mateja Hre-
bendu putoval na svoje ďalšie mendícke 
štácie – na Hrlicu v Gemeri, neskôr do 
Rimavského Brezova, potom do Kostol-
ného k strýkovi, tamojšiemu farárovi, 
neskôr do matkinho rodného Turca, kde 
mu v Záturčí u ctihodného učiteľa Sa-
muela Púchora ako mendíkovi „dobre 
bolo“.

Z Turca odišiel do Beňadikovej. Tu 
prišiel s otcom, ktorý sa ako vdovec 
druhýkrát oženil a žili tu okolo roku 
1805. Jeho otec bol pár rokov evanje-
lickým cirkevným učiteľom v malot-
riedke v Beňadikovej a jeho syn Matej 
sa stal mendíkom zrejme v matkocirkvi 
v Liptovskom Svätom Jáne. V roku 1809 

z Liptova odišli do Gemera.
Matej mal od narodenia zrakovú 

chybu a jeho zrak sa postupne zhoršo-
val. Napriek tomu veľmi rád čítal. V 15 
rokoch bol takmer slepý.

Mohlo by sa zdať, že na Hrebendov 
mendícky údel až nenáležite kladieme 
dôraz. No práve rola mendíka zrodila 
hlavné osobnostné črty Mateja Hreben-
du. Nielen jeho skromnosť, schopnosť 
nebyť „ústrednou postavou“ diania, 
ale byť najmä a predovšetkým pomoc-
níkom iných, tiež jeho schopnosť byť 
všade tam, kde sa rodí a kde sa završu-
je životný cyklus, deň, týždeň, rok, kde 
vyzváňa – na deň i na noc – zvon, kde 
organ zuní tónmi nedeľných spevov Bo-
žích, ba i tam, či práve tam, kde práve 
pieseň alebo báseň vyslovuje najlepšie 
želania vo sviatočných alebo hranič-
ných situáciách životných. Práve v tom-
to a v takomto prostredí rodil sa básnik, 
hymnológ, spisovateľ – veršovník a vin-
šovník Matej Hrebenda.

Od mladých rokov tvoril duchovné 
piesne na Božiu slávu a popri nich  poé-
ziu, ktorou obdarúval všetkých vzácnych 
ľudí, ktorých poznal, i mnohých, ktorých 
nepoznal a ktorí svojím menom dávali 
zvučným menám punc alebo prízdoby 
statočnosti a šľachetnosti.

V našom cirkevnom zbore v Liptov-
skom Jáne budeme zrejme ešte hľadať 
v našich kronikách, čo o ňom vieme a či 
vôbec o ňom niečo máme. Aspoň týmto 
článkom si ho pripomeňme. Svojho času 
som navrhol starostovi v Beňadikovej, 
aby obec spolu s cirkevným zborom na-
inštalovala pamätnú tabuľu v obci Beňa-
diková.

Snáď sa to niekedy podarí.
Ing. Ján Paciga, PhD. 

kronikár cirkevného zboru
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Z riešiteľov úloh z čísla 2/2018 sme vyžrebovali výhercov: 
1. Terézia Stanislavová a Anna Daňová          2. Matej Hreha          3. Timea Perašínová 
Výhercom blahoželáme. Budú odmenení vecnou cenou.

Riešenia nových úloh môžete doručiť na adresu: Ev. a. v. farský úrad, Sta-
rojánska 127, 032 03 Liptovský Ján. Z úspešných riešiteľov opäť vyžrebujeme 
troch výhercov, ktorí dostanú hodnotné odmeny.

Poď na spevokol!
Pozývame vás na spevokol, ktorý sa koná každý piatok s pánom farárom na fare. 

Na faru prichádzame o 17. hod. Čo tam robíme? Spievame, hráme sa, rozprávame 
si, ako bolo v škole, čo sme dostali. Keď tak budete chodiť za sebou stále a budete 
tam už štvrtýkrát, tak dostanete odmenu. A ak vás dovedie nejaký kamarát, tak 
aj on dostane odmenu. Pán farár vás môže aj odviezť. Dúfame, že vám tam bude 
dobre a radi tam budete chodiť.

Miška Vallová
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Matrika 
od 24. 12. 2018 do 18. 4. 2019
V meno Trojjediného Boha boli pokrstení a členmi cirkevného zboru sa stali
24. 2. 2019 ........Alexandra Šimkovičová ................................................. Dublin, Írsko
31. 3. 2019 ........Sára Budveselová ............................................................. Podtureň
„Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.“ (Galatským 3, 27)

V nádeji vzkriesenia sme sa lúčili
23. 1. 2019 ........Ľudmila Oravcová ............................................................ Liptovský Ján
26. 1. 2019 ........Ján Bučko ............................................................................ Liptovský Peter
27. 1. 2019 ........Jozef Lukáč ......................................................................... Liptovský Ján
14. 3. 2019 ........Pavel Čupka ........................................................................ Liptovský Ján
31. 3. 2019 ........Libuša Račková, rod. Žiarová ....................................... Beňadiková
„Ježiš riekol: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, 
a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ (Ján 11, 25)






