
 

 

 

2. po Zjavení  
20. január 2019 

 
 H.E.L.P. – Hnutie evanjelických laických pracovníkov, občianske združenie                   Ročník III.   
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HĽADAJ POKOJ 
A SNAŽ SA OŇ! 
 
Biblické heslo pre rok 
2019 znie: „...hľadaj 
pokoj a snaž sa 
oň!“ Žalm 34,15b.  
Čitateľkám a čitate-
ľom Reformačných 
listov želám, aby reali-
ta Kristovho pokoja 
bola dobrým zákla-
dom pre ich životy. 
Aby sa v krízach neus-
pokojovali s povrch-
ným pokojom, ale aby 
vo svojich vzťahoch 
usilovali o vzájomný 
rešpekt, vedeli byť 
odvážni a pravdiví. 
Aby nachádzali ochotu 
k procesu odpustenia 
a novým začiatkom. 
Aby sa nemuseli zlého 
báť, ale mohli vnímať 
a zažívať prítomnosť 
Božej Lásky.  

Nech je Boží pokoj 
s vami. 

Eva Oslíková,  
predsedníčka SEŽ 

......  NNOOVVOORROOČČNNÉÉ  ŽŽEELLAANNIIEE  

......  22001199  ––  RROOKK  NNÁÁDDEEJJÍÍ  

......  PPRREEVVZZAALLII  SSMMEE  ZZ  OOFFIICCIIÁÁLLNNEEJJ  SSTTRRÁÁNNKKYY  EECCAAVV  

......  MMOODDLLIITTEEBBNNÁÁ  RREEŤŤAAZZ  

......  ZZAAŽŽIIŤŤ  BBOOŽŽIIUU  JJEEDDNNOOTTUU  VV  PPOOKKOORREE  

......  MMOODDLLIITTEEBBNNÉÉ  SSPPOOLLOOČČEENNSSTTVVOO  

......  PPAAVVLLOOVVAA  MMOODDLLIITTBBAA  ZZAA  CCIIRRKKEEVV,,    

          ZZAA  CCIIRRKKEEVVNNÝÝ  ZZBBOORR  

......  HHEELLPP  OODDSSUUDDZZUUJJEE  VVZZNNIIKK  AASSOOCCIIÁÁCCIIEE  SSLLOOZZ  

......  RREEFFOORRMMAAČČNNÉÉ  OOKKIIEENNKKOO  

......  VVIIVVIITT  ––  PPOONNUUKKAA  LLIITTEERRAATTÚÚRRYY  

2019 – ROK NÁDEJÍ 
 „Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť!“ Žalm 66, 20 
 

Milí naši čitatelia, pred pár týždňami sme vstúpili do nového roka. Vstúpili sme 
s modlitbou, pokorou a nádejou, že Pán Boh bude k nám aj tento rok milostivý. A my sa 
vynasnažíme naslúchať Jeho hlasu, Jeho volaniu a Jeho evanjeliu. To je naša úloha a naša 
zodpovednosť. Rok 2019 bude aj rokom výročí v našej spoločnosti. Pripomenieme si 100. 
výročie od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, ako aj 30. výročie zrodu slobody 
v našej krajine. Tri desaťročia slobody slova a náboženskej slobody sú významné aj pre 
reflexiu života cirkvi v našom štáte. Pokúsme sa teda spoločne hľadať nové odpovede na 
otázky, ako sme zvládli život v slobode a demokracii, ako sa nám darí pracovať na vinici 
Pánovej v nových podmienkach, ale aj to, kde sme zlyhali. Pokúsme sa preto pracovať 
spoločne a poctivo na odpovediach, aby sa naša cirkev mohla znovu nadýchnuť a rozvíjať 
sa. Zároveň by sme sa mali inšpirovať rozmanitosťou diela Milana Rastislava Štefánika, 
ktorý dokázal svoje myšlienky a ideály presadiť v tak zložitom historickom, spoločenskom 
a politickom období.  
   Rok 2019 sme v našej cirkvi začali očakávanými zmenami po ukončení volebného proce-
su. Nové predsedníctvo ECAV – generálny biskup  Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Broz-
man nastúpili do svojho úradu a 2. marca sa vo zvolenskom chráme uskutoční inštalácia 
nových predstaviteľov cirkvi. Predsedníctvu ECAV želáme hojnosť Božej milosti pri vykoná-
vaní náročných úloh, ktoré ich tento rok čakajú. 
   Prvé januárové týždne nového roka sme však prežívali aj v rozčarovaní z aktivít Asociácie 
slobodných zborov ECAV, ktorá sa prezentuje na anonymnej webovej stránke volbyecav.sk 
a vnáša opäť napätie medzi veriacich. Toto ich účelové konanie sme ako občianske zdru-
ženie HELP razantne odmietli v našom stanovisku. Úzka skupina nespokojných aktivistov 
s výsledkami volieb v cirkvi sa neustále usiluje spochybniť výsledky volieb. Zároveň 
v prepojení na Tranoscius, a.s. a Evanjelický posol spod Tatier zneužíva mediálny priestor 
na útoky a vlastné interpretácie reality.  
   V tomto kontexte nás čaká zložitý rok. Avšak veríme, že spoločne dokážeme vrátiť do 
našej cirkvi slušnosť, zdravé medziľudské vzťahy a nádej, že služba v cirkvi aj pre budúce 
generácie má zmysel a bude požehnaná. Reformačné listy v treťom ročníku svojho vychá-
dzania sa vám budú snažiť prinášať aktuálne informácie a rozhovory s osobnosťami z našej 
cirkvi. Nech je nám všetkým Pán Boh milostivý a nech vedie naše mysle, duše a srdcia. 
Amen.              

Za redakciu Reformačných listov Eva Bachletová 
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NOVÉ PREDSEDNÍCTVO 
PREVZALO ÚRAD 
 

     Dňa 8. januára 2019 sa na Generál-
nom biskupskom úrade konalo prebe-
ranie úradu novým predsedníctvom 
ECAV, generálnym biskupom Ivanom 
Eľkom a generálnym dozorcom Jánom 
Brozmanom.  
     Po štandardných administratívnych 
úkonoch a podpísaní preberacieho 
protokolu sa o 14:00 hod. konalo stret-
nutie so zamestnancami GBÚ. Pozvaní 
boli a stretnutia sa zúčastnili aj pracov-
níci Evanjelickej diakonie ECAV na Slo-
vensku, Ekumenickej rady cirkví v SR 
a Reformaty.  
     Nové predsedníctvo všetkých zú-
častnených pozdravilo a krátko sa im 
prihovorilo. Brat generálny biskup Ivan 
Eľko vyslovil svoju radosť z toho, že má 
možnosť po prvý krát vidieť svojich 
spolupracovníkov a vyjadril presvedče-
nie, že vzájomná spolupráca bude dob-
rá a komunikácia otvorená a korektná. 
Po malom občerstvení sa nový brat 
generálny biskup svojim novým spolu-
pracovníkom bližšie predstavil. 

media(at)ecav.sk, 16.1.2019 

PREVZALI SME  
Z OFICIÁLNEJ STRÁNKY  
ECAV NA SLOVENSKU: ecav.sk 

 

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 
5 – 2018 
     V roku 2018 sa Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku stret-
lo piatykrát 7. decembra 2018 v Prešove pod vedením zástupcu generál-
neho biskupa Slavomíra Sabola a generálneho dozorcu Jána Brozmana. 
Pred zasadnutím sa konala pobožnosť, v rámci ktorej výkladom slova Bo-
žieho poslúžil biskup Západného dištriktu Ján Hroboň. 
Úvod pracovnej časti rokovania patril schváleniu zápisnice z ostatného 
zasadnutia GP z 15. októbra 2018, kontrole plnenia uznesení.  
     So zmenou vedenia predsedníctva cirkvi k 31. 10. 2018 došlo k skonče-
niu pracovného pomeru viacerých zamestnancov Generálneho biskup-
ského úradu. GP schválilo s účinnosťou od 11. 12. 2018 poverenie pre Ing. 
Martina Kováča dočasne vykonávaním funkcie riaditeľa Generálneho bis-
kupského úradu ECAV na Slovensku do voľby nového riaditeľa GBÚ, Mgr. 
Borisa Mišinu do funkcie osobný tajomník generálneho biskupa ECAV na 
Slovensku, Mgr. Martina Kováča do funkcie správca archívu, knižnice a 
registratúry, poverenie pre Mgr. Martina Kováča zastupovaním funkcie 
tajomník pre mediálnu komunikáciu do riadneho obsadenia tejto funkcie.  
     GP schválilo povinne vyhlasované celocirkevné ofery na rok 2019, ob-
racia sa na cirkevné zbory so žiadosťou o podporu celocirkevných aktivít v 
roku 2019 odporúčanou oferou.  
     Ďalej schválilo úhradu členských príspevkov na rok 2018 vo výške         
21.190,97 Eur pre organizácie: Svetový luteránsky zväz, Slovenská biblická 
spoločnosť, Ekumenická rada cirkví, Konferencia európskych cirkví, Eu-
rópska sieť nemocničných kaplánov, Svetová rada cirkví, Pracovné spolo-
čenstvo európskych mestských misií, Asociácia európskych luteránskych 
nedeľných besiedok, Luteránska európska komisia Cirkev a židovstvo, 
Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe.  
     Predmetom rokovania bolo aj schválenie štipendia pre najlepších štu-
dentov EBF UK v zmysle štatútu Študijného finančného fondu Samuela 
a Žofie Peressényi. Štipendia boli odovzdané v rámci akademických slu-
žieb Božích na EBF UK zástupcom generálneho biskupa Slavomírom Sabo-
lom dňa 19. 12. 2018.  
     GP zobralo na vedomie očakávanú skutočnosť čerpania účelového 
transferu za rok 2018 a schválilo vyplatenie celoročných odmien prevádz-
kovým pracovníkom GBÚ.  
     Jedným z bodov rokovania GP boli aj voľby členov synodálnych výbo-
rov a ďalších výborov cirkvi.  
     GP odvolalo členov Komisie pre zjednodušenie štruktúry cirkvi k 31. 12. 
2018. GP zriadilo pracovnú skupinu v zložení Ján Matis, Igor Mišina, On-
drej Kolárovský, Daniela Mikušová. Hedviga Tkáčová-Hennelová a poveri-
lo ju prípravou koncepcie práce výboru zahraničnej misie vrátane jeho 
štatútu.  
GP prerokovalo aj uznesenia synody 2018 konanej v Martine v dňoch 19. 
– 20. 10. 2018. Uložilo predsedníctvu cirkvi v termíne 11. 1. 2019 zvolať 
do sídla spoločnosti Reformata prvé zasadnutie synodálnej odbornej ko-
misie určenej na vyšetrenie a posúdenie skutkového stavu hospodárenia 

INFORMÁCIA O TERMÍNE 
A MIESTE INŠTALÁCIE  
NOVOZVOLENÝCH  
PREDSTAVITEĽOV ECAV  
 

   V sobotu, dňa 2. marca 2019 sa usku-
toční v evanjelickom kostole vo Zvolene 
slávnostná inštalácia novozvolených 
predstaviteľov cirkvi, bratov: Ivana 
Eľka – generálneho biskupa našej cirkvi 
a Jána Hroboňa – biskupa Západného 
dištriktu, ako aj uvedenie Jána Brozma-
na – generálneho dozorcu ECAV.  
   Slávnostné Služby Božie sa budú niesť 
v duchu slov Žalmu 33, verš 22: „Buď 
Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, 
ako my na Teba očakávame!" 
   Presný čas slávnosti oznámime ne-
skôr. Priamy prenos tejto udalosti 
uskutoční Slovenská televízia. 

media(at)ecav.sk,15. 1. 2019 
 

ECAV NA SLOVENSKU SA DIŠTANCUJE  
OD WEBOVEJ STRÁNKY volbyecav.sk 
 

   Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku sa dištancuje od 
webovej stránky volbyecav.sk. Táto stránka je anonymná, nikto sa k nej 
nehlási a nelegálne používa oficiálne logo (erb) ECAV. Príspevkami, ktoré 
uverejňuje, zavádza a vnáša rozkol medzi evanjelickú verejnosť. 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku, 4. 1. 2019 
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„PRED SVITOM VSTÁVAM;  
VOLÁM O POMOC;  

A DÚFAM V TVOJE SLOVO.“   
Žalm 119, 147 

 
Milí bratia a sestry, 
pozývame vás, pridajte sa ku nám 
a zotrvávajme v modlitebnej reťazi za 
našu cirkev, za bratov a sestry vo viere, 
za deti, mládež, za rodičov, za pracujú-
cich i dôchodcov. Do našich modlitieb 
porúčajme aj našich milých sestry 
a bratov biskupov, seniorky, seniorov, 
farárky, farárov, kaplánky a kaplánov, 
ako aj dozorcov a presbyterov.  
V modlitebnej reťazi pokračujeme kaž-
dý deň v ranných hodinách medzi 6:00 
– 8:00, na 5 – 10 minút sa stíšime 
k prečítaniu si Božieho Slova 
a k vlastnej modlitbe. 

spoločnosti Reformata s. r. o. v zmysle uznesenia synody 2018 č. 22 
– 03. Za predsedu tejto odbornej komisie GP zvolilo Mariána Da-
mankoša.  
V rámci tohto bodu prerokovalo aj riešenie rozpočtu na rok 2018. Na 
základe záverov synody 2018 sa uznieslo na platnosti uznesenia GP 
2-1/2018 a v zmysle neho sa majú zabezpečiť práce zriadenej komi-
sie na optimalizáciu navrhnutého rozpočtu na rok 2018. 
   GP poverilo predsedníctvo cirkvi zabezpečením zverejnenia stano-
viska Vieroučného výboru k homeopatii na web stránku ECAV 
a v cirkevnej tlači. Uložilo právnemu výboru v súčinnosti so školským 
výborom novelizovať príslušné cirkevnoprávne predpisy v súvislosti 
s požiadavkou poskytnúť študijné voľno v rozsahu od 5 do 90 dní 
spracovávateľom učebníc.   
   GP ďalej určilo za gestora úlohy prijatej synodou 2018 Zbor bisku-
pov a žiada ho zabezpečením realizácie uznesenia synody 20 – 04: 
Synoda ECAV na Slovensku na základe výzvy vlády SR k pastorizácii 
Rómov schvaľuje uskutočnenie pracovného stretnutia Zboru bisku-
pov, Rómskej misie, Výboru misie a zástupcov zborov a EBF UK, kde 
sa pracuje s Rómami. 
   GP uložilo predsedníctvu cirkvi iniciovať zvolanie Valného zhro-
maždenia a. s. Tranoscius s bodom programu Voľba nových členov 
orgánov spoločnosti.  
   Vzalo na vedomie informáciu o plánovaných zasadnutiach GP 
a synody na rok 2019. Synoda by sa mala konať 21. – 22. 6. 2019. 
Zasadnutia GP sú plánované na termíny 8. 2. 2019, 12. 4. 2019, 10. 
5. 2019, 4. 10. 2019 a 6. 12.2019.  
   Na zasadnutí GP bol schválený dodatok č. 1 k zmluve o správe ma-
jetku uzatvorenej medzi ECAV na Slovensku a spoločnosťou Refor-
mata, obsahom ktorého je predĺženie platnosti predmetnej zmluvy 
do 31. 12. 2019 (zmluva zo dňa 1.1.2017).  
   Na zasadnutie GP bol predložený Ing. Martinom Kováčom materiál 
na zabezpečenie mimoriadnej situácie a potrebou bezodkladnej 
sanácie staticky poškodeného ohradného múru na Cintoríne pri Ko-
zej bráne v Bratislave. Vzhľadom na krátkosť času určeného na 
oboznámenie sa s obsahom predkladaného materiálu, GP sa bude 
týmto materiálom zaoberať na najbližšom zasadnutí GP.  
   Na zasadnutí GP bola podaná informácia o odovzdaní generálneho 
biskupského úradu, o návšteve emeritného biskupa Miloša Klátika 
na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s odo-
vzdaním medaily pri príležitosti 500. výročia reformácie ministrovi 
Jánovi Richterovi. Medailu mu odovzdal M. Klátik ako predseda 
Ekumenickej rady cirkví. 
   GP stanovilo inštaláciu novozvolených biskupov, generálneho bis-
kupa a biskupa ZD a generálneho dozorcu na 2.marca 2019. Záve-
rečným bodom rokovania bola zmena zástupcu za ECAV do Ekume-
nickej rady cirkvi. GP odvolalo súčasného zástupcu ECAV na Sloven-
sku Miloša Klátika v ERC v súvislosti s ukončením jeho funkčného 
obdobia generálneho biskupa a menovalo zástupcu generálneho 
biskupa a biskupa VD Slavomíra Sabola za zástupcu ECAV na Sloven-
sku v ERC.   
   Na záver rokovania GP sa pomodlil br. farár Ľubomír Ďuračka 
a dištriktuálny biskup ZD Ján Hroboň udelil Áronovské požehnanie.  
 

Upozorňujeme čitateľov, že tieto informácie sú zverejňované s cieľom 
napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom 
znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované 
úradným postupom. 

Oľga Duchová, tajomník synody a GP, 14. 1. 2019 
 

 
 

NOVÉ PREDSEDNÍCTVO ECAV na Slovensku 
Ivan Eľko (vľavo) – generálny biskup 

a Ján Brozman (vpavo) – generálny dozorca 
 foto: ecav.sk 
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neradi priznávame, do kostola dnešné 
generácie chodiť odmietajú. Sme schopní 
(aj ochotní) ponúknuť relevantnú alterna-
tívu?  Verím, že „polia sa belejú k žatve“, 
nájde Pán pracovníkov? Je to veľká výzva 
aj pre mňa. 
Od decembra 2018 ste aj duchovným 
správcom v Evanjelickom gymnáziu J. A. 
Komenského v Košiciach. Čo znamená 
v praxi byť duchovným správcom? A ako 
vás prijali mladí ľudia?   
Táto otázka priamo nadväzuje na pred-
chádzajúcu. Naše evanjelické gymnázium 
je dokonalým misijným poľom, kde má-
me vyše 600 študentov, z ktorých väčšina 
pochádza z profánneho prostredia 
a s kresťanstvom v „koncentrovanejšej“ 
podobe sa stretnú po prvýkrát práve na 
našej škole. Je to nesmierna zodpoved-
nosť, lebo práve vďaka tomu, aké kres-
ťanstvo im prezentujeme a ako im „vy-
kreslíme Krista“ sa buď zatvrdia, alebo ich 
motivujeme k hľadaniu pravdy a kladeniu 

ZAŽIŤ BOŽIU JEDNOTU V POKORE 
ROZHOVOR SO STANISLAVOM KOCKOM – PREDSEDOM  
MODLITEBNÉHO SPOLOČENSTVA ECAV 
 
Stanislav Kocka pôsobí ako zborový farár 
v CZ ECAV Košice, ako duchovný správca 
Evanjelického gymnázia J. A. Komenského 
v Košiciach a zároveň je predsedom Modli-
tebného spoločenstva ECAV na Slovensku. 
Pre mnohých je toto spoločenstvo azda me-
nej viditeľné, hoci pravidelne pripravuje 
konferencie, podujatia, vydáva časopis MoSt 
a má svoje miestne spoločenstvá 
v cirkevných zboroch. Modlitebné spoločen-
stvo roky slúži v našej cirkvi a nesie ju  na 
modlitbách. Oslovili sme preto brata farára 
Stanislava Kocku, aby sme čitateľom priblížili 
práve Modlitebné spoločenstvo ECAV. 

 Brat Kocka,  nedávno sme vstúpili do nového roka. S modlitbou, nádejou 
a prosbou o Božie požehnanie. S akou modlitbou ste vy vykročili do roka 
2019? 
Tých modlitieb bolo niekoľko (úsmev), ale to, čo mám najviac na srdci a čím 
žijem, aby sa naša cirkev pod novým vedením stala autentickou, relevantnou. 
Túžim po tom, aby sme zažili, čo to naozaj znamená Božia Jednota v pokore. 
A to najhlavnejšie, s čím vstupujem do tohto roku je moja túžba nasledovať 
Pána Ježiša a chodiť v plnosti Ducha Svätého.  
Vieme, že sa už roky angažujete v Modlitebnom spoločenstve ECAV na Slo-
vensku (MoS), kde pôsobíte aj ako predseda. Čo je cieľom Modlitebného 
spoločenstva?  
Je to už šiesty rok, čo sa angažujem v MoS ECAV na Slovensku, kde som bol 
práve na konferencii MoS zvolený za predsedu. Je to pre mňa veľmi vzácny 
čas. Mal som možnosť spoznať v našej cirkvi množstvo úžasných bratov 
a sestier, ktorí sú pre mňa v horlivosti a nasledovaní Pána Ježiša vzorom 
a príkladom. Tiež som si uvedomil, že v mnohých zboroch sú modlitebníci, 
ktorí sú ochotní zápasiť za Božie veci, za cirkev, za prebudenie, len potrebujú 
povzbudzovať. Ako svoju hlavnú úlohu v tejto pozícii nepokladám ani tak or-
ganizovanie konferencie či ďalších podujatí, ale motivovanie bratov a sestier 
a takisto oltárnych kolegov do modlitebného zápasu a príhovorov. Svoj du-
chovný život vyhráme, alebo prehráme na kolenách. Som smutný, že mnohí 
to podceňujú, alebo si mýlia modlitbu s „mantrou“ a zabúdajú, že je to 
v prvom rade o vzťahu s Tým, ku komu sa modlíme, a nie o recitovaní správ-
nych slov. A jednu z kľúčových úloh nášho MoS považujem modlitebnú stráž 
za našu cirkev, duchovné príhovory za našich biskupov a verné modlitby za 
našich duchovných pastierov. Za to sa budeme pred Pánom zodpovedať.  
Naši čitatelia vás poznajú z Reformačných listov. Vaše texty sú vždy auten-
tické a zároveň orientované misijne. Ako sa vám darí robiť misiu 
v mestskom prostredí?  
Vždy mi ležala a leží na srdci misia, lebo je to jeden z priamych príkazov Pána 
Ježiša. Som smutný z toho, ako máme túto oblasť v našej cirkvi zadefinovanú 
a hlavne, že v praxi viac menej vôbec nefunguje. Veď koľkí ľudia uverili 
a prijali Pána Ježiša vďaka našej misijnej službe? Ako rastú naše zbory? (Alebo 
skôr upadajú?) Toto je jedna z oblastí, kde by sme veľmi rýchlo mali robiť 
pokánie a hľadať v misijnej službe Božiu vôľu pre našu cirkev. Lebo v tomto 
sme jednoznačne mimo. Veľké mestá, ako napr. Košice priam vyzývajú do 
misijnej činnosti. Je tu mnoho možností a príležitostí. Otázka je, že ak niekoho 
oslovíme a vážne o Bohu premýšľa – kam ho pozvať? Pretože, a to si veľmi 

Stanislav Kocka o sebe 
 
Vyrastal som sa v Dobrej Nive, 

dedine pár kilometrov od Zvole-

na, tu som chodil na mládež 

a tiež uveril. Stretnú priemysel-

nú školu stavebnú som vyštudo-

val v Banskej Bystrici, a potom 

po dvojročnej prestávke som 

nastúpil na evanjelickú teológiu. 

Po jej ukončení som rok praco-

val na Evanjelickej diakonii 

ECAV v Bratislave a odtiaľ som 

nastúpil ako kaplán do CZ ECAV 

Spišská Belá. Tu som pôsobil 

necelé dva roky a po absolvova-

ní farárskych skúšok som na-

stúpil ako námestný farár do CZ 

ECAV Košice (http://ecavke.sk/. 

V tomto zbore pôsobím od roku 

2002. Práve vo Zvolene na mlá-

deži som spoznal svoju nádher-

nú manželku Milanku a vo zvo-

lenskom chráme sme v roku 

2001 uzavreli manželstvo. Spolu 

vychovávame Natálku (14) 

a Stanka (11). 
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si správnych otázok. Na takúto prácu po-
trebuje mať človek doslova Boží dar, pre-
tože je to veľmi špecifické prostredie.         
A „farársky“ prístup a „patetický“ prejav 
čokoľvek Božie doslova zabijú. Žiaľ, stáva 
sa to a ovocie je tragické.  Som rád, že 
viem komunikovať s mladými ľuďmi (dú-
fam – úsmev), a tiež s kolegami. Práve tu je 
nesmierne dôležité im predstavovať Pána 
Ježiša relevantným spôsobom. Nie je prav-
da, že dnešná mládež nemá záujem 
o kresťanstvo a o Božie veci. Len tu je veľ-
mi dôležitá už vyššie spomínaná správna 
forma a spôsob. Oni potrebujú vedieť, že 
rešpektujem ich názor a neposudzujem ich 
podľa toho, čomu veria či neveria, že ich 
pohľad je rovnako hodnotný ako môj. Keď 
vnímajú, že s nimi diskutujem seriózne 
a ich pohľad nezhadzujem, sú otvorení 
vypočuť si môj pohľad a premýšľať o ňom 
rovnako so záujmom, a potom mávame 
hlboké a osobné diskusie, ktoré neraz kon-
čia svedectvom a jasným kresťanským 
výstupom.  
A na záver, čo by ste zaželali do nového 
roku našej ECAV na Slovensku?  
Želám jej z celého srdca, aby bola živým 
organizmom, ktorý sa vyvíja na Boží obraz 
a Božiu slávu, a nie „zakonzervovanou“ 
organizáciou bez života. Želám jej, aby 
bola nádhernou nevestou nášho Baránka, 
ktorá bude príťažlivá, a ktorú budú mať 
ostatní v úcte. A urobím všetko preto, aby 
som aj ja svojou službou, darmi 
a povolaním k tomu mohol čo najväčšou 
mierou prispieť.  

Eva Bachletová 
Foto: archív Stanislava Kocku 

 

 

MODLITEBNÉ SPOLOČENSTVO V KOŠICIACH 
 

Modlitebné spoločenstvo v Košiciach má už svoju tradíciu. Z historických 
dokumentov vieme, že je pokračovaním MODLITEBNÉHO BRATSTVA farárov 
ECAV. Jeho hlavným poslaním sú modlitby k nášmu TROJJEDINÉMU BOHU za 
živú cirkev, za všetkých služobníkov v cirkvi, za prebudenie a v posledných 
rokoch aj za očistenie ECAV na Slovensku od všetkého svetského, čo do cirkvi 
nepatrí a poškvrňuje ju. Desiatky rokov bol horlivým modlitebníkom a vedú-
cim MOS brat farár Miško Hreško (ako mu mnohí v spoločenstve dôverne 
hovorili), s ktorým sme sa v roku 2016 rozlúčili. Modlitebné spoločenstvo pod 
vedením brata farára Stanislava Kocku organizuje celoslovenské stretnutia, 
regionálne stretnutia a zborové stretnutia. Naše zborové stretnutia sú pravi-
delné, vždy v druhú nedeľu v mesiaci popoludní. Stáli členovia prijali záväzok 
čítať a študovať BOŽIE SLOVO a pod vedením Ducha Svätého žiť ho v rodine 
a zotrvávať na pravidelných modlitbách vždy v sobotu od 19.00 –  21.00 hod. 
Súčasťou stretnutí sú aj prednášky pripravené farármi. Témou tohto roku je  
„Modlitebníci, ktorí menili svet.“ Posledný rok pozývame na stretnutia aj 
vedúcich iných sekcií (napr. pracovníkov zodpovedných za prácu s deťmi, 
s mládežou, s rodinami, ...) V našom zbore sú stálymi členmi modlitebného 
spoločenstva skôr starší bratia a sestry. 
   Posledný rok po spoločných modlitbách zatúžili aj mladí členovia zboru 
(čomu sa nesmierne tešíme). Ich termín stretnutí sa prispôsobuje ich pracov-
ným a študijným povinnostiam. 
   Brat, sestra, ktorý čítaš tieto informácie, prijmi naše pozvanie k spoločným 
stretnutiam a modlitbám, veď je to rozhovor s naším Pánom a Spasiteľom 
Ježišom Kristom a ON je hoden našich chvál a modlitieb. 

Mgr. Valéria Butkovičová,  
vedúca Miestnej skupiny MOS 

zdroj: http://ecavke.sk/stretnutia/modlitebné-spoločenstvo 

PAVLOVA MODLITBA ZA CIRKEV, ZA CIRKEVNÝ ZBOR 
MoS – Prednáška 

List Efezským 3, 14 – 21  
„Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj 
na zemi; aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne 
zosilnieť na vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, 
a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, 
aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje 
všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý 
môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, 
a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi 
po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen“. 
 

   Mnohí súdne zmýšľajúci ľudia si pri pohľade na stav našej cirkvi nevyhnutne 
musia položiť otázku: „Dá sa našej evanjelickej cirkvi, v situácii, v ktorej sa na-
chádza ešte pomôcť? Je tu nejaká nádej?“ Vidíme dva tábory stojace nekom-
promisne proti sebe. Každý z nich cituje Božie slovo, oháňa sa „Ježišom Kris-
tom“, ale v postojoch, vyjadreniach aj skutkoch v mnohých prípadoch vidieť 
hnev, nenávisť, odsúdenie, rozdelenie.  
   Periodiká píšuce tendenčne a osočujúco, vytratila sa úcta, rešpekt, súdržnosť 
a láska. A rok čo rok konštatujeme, že nás ubúda, mladá generácia sa stráca 
a nejaví záujem o život cirkvi a o bohoslužby. Chceme dnes hľadať odpovede na 
otázky, ktoré z tohto úvodu plynú a pozrieť sa na modlitbu apoštola Pavla, ktorú 
sa modlil za efezský cirkevný zbor. Modlime sa, nech nás Duch Svätý vedie 
v múdrosti a odvahe vidieť pravdu o našej cirkvi a zároveň vidieť pravdu Božieho 
slova a vierou sa o ňu oprieť. 
   Úvod svojej modlitby smeruje Pavol na to jediné miesto, kde musíme začať, 
aby život s Bohom mal zmysel, bol plnohodnotný, a kde jedine je aj zaručené 
víťazstvo – NA KOLENÁ. „Preto kľakám na kolená ...“ (Preto zohýnam svoje kole-
ná“ Ekum. prekl.). Celý tento duchovný zápas za cirkev, za cirkevné zbory, 
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  do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milu-
jú. Boh totiž zjavil nám to Duchom; lebo Duch skúma všetko, aj 
hĺbky Božie“ 2, 9 – 10. Táto časť však nie je len o silných vyjad-
reniach. Znamená to, že Pán nás vedie, aby sme svoje pocity, 
myšlienky a zámery podriaďovali pod vplyv a vedenie Ducha 
Svätého, aby mohol svoju moc viac a viac skrze nás prejavovať. 
Má to niekoľko cieľov:  
1) JEŽIŠ KRISTUS BUDE VIEROU PREBÝVAŤ V NAŠICH SRDCIACH. Musí 
jasne vládnuť v našom živote, byť Pánom a Kráľom tak, že to 
bude viditeľné a zjavné v ovocí Ducha Svätého. 
2) MÔŽEME BYŤ „ZALOŽENÍ A ZAKORENENÍ V LÁSKE“. A to k Pánovi 
Ježišovi Kristovi a ku všetkým ľuďom. Toto je nadprirodzený 
Boží zázrak, ktorý dokáže v našich životoch spôsobiť len Pán 
Ježiš mocou Ducha Svätého. A  to je znamenie, že mu patríme, 
že sme Boží ľud – Jeho láska, nepodmienečná a nezištná. Čistá 
a úprimná. Umožňuje nám „modliť sa za nepriateľov, žehnať 
tým, ktorí nás preklínajú a prenasledujú, dobrorečiť tým, ktorí 
nám zlorečia“ Mat 5, 44. Láska, ktorá dokáže milovať „celým 
srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou“. Hlboko zako-
renená v celej našej bytosti.  
3) SVOJOU MYSĽOU A SKÚSENOSŤOU MÔŽEME POCHOPIŤ LÁSKU PÁNA 

JEŽIŠA K NÁM. Teda „poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všet-
ko poznanie“. Nielen o tejto láske snívať a túžiť. Máme plné 
právo a milosť túto lásku poznať – osobne, dôverne, vrúcne. To 
má potom priamy dopad aj na naše vzťahy, našu cirkev, pretože 
„Láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime: jeden umrel 
za všetkých, teda všetci umreli;“ 2Kor 5, 14. Tu je možno ukrytá 
odpoveď, na jednu z otázok, ktoré boli položené v úvode: „pre-
čo majú mnohí dojem, že v našich zboroch sa žije „bezduché“ 
kresťanstvo, ktoré nikoho neoslovuje, a nepozýva ľudí do na-
šich chrámov a zborov, ale naopak? Možno je to preto, že sme 
skutočne „neumreli s Kristom“. Žijeme svoje telesné kresťan-
stvo, bez zmeneného a zlomeného srdca, bez vrúcnej lásky 
k BOHU a k ľuďom. Spoliehame sa, že nás spasí krst a kostol, 
a nie milosť Božia v Pánovi Ježišovi Kristovi. Čo nás vlastne spá-
ja v prvom rade? Cirkevná príslušnosť a evanjelická identita 
alebo „Kristova láska“? Správna odpoveď o mnohom svedčí 
a na mnohé odpovie. (tu možno na krátko prerušme prednášku 
a dajme čas na osobné skúmanie a tichú modlitbu. /záleží to od 
„nálady“ a aj zloženia spoločenstva/ 
4)  MÔŽEME BYŤ NAPLNENÍ „CELOU BOŽOU PLNOSŤOU“. To znamená, 
že Božia prítomnosť nás môže naplniť tak, že odrážame zo svoj-
ho vnútra charakter a veľkosť, ktorá patrí Pánovi Ježišovi Kris-
tovi. Keď nám Boh niečo dáva, dáva to úplne – „Celú Božiu 
plnosť“. Vieme, že Ježiš umrel za „všetky naše hriechy“ či „Ten, 
ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, 
ako by nám nedaroval s Ním všetko?“ Rím 8, 32. Boh nám už 
nemôže dať viac, keď daroval všetko. A my? 
    Pavol nám hovorí, že Božia láska je absolútna a úplná. Zasa-
huje každú časť nášho bytia, našej osobnosti. Je dlhá – trvá po 
celú dĺžku nášho života. Je hlboká – siaha do hlbín beznádeje, 
zúfalstva a smrti. Je široká – pokrýva celú šírku našej skúsenosti 
a zasahuje celý svet. Je vysoká – vystupuje do výšin, nad každé-
ho jedného z nás, celých nás pokrýva a obkľučuje. Ak sa cítiš 
oddelený, osamelý či izolovaný, pamätaj si, že nič ťa nemôže 
oddeliť od Božej lásky, veď predsa „ani smrť, ani život, ani anje-
li,  ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti 
ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu 
nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pá- 

pokračovanie na strane 10 

za duše ľudí nie je namierený proti neprajníkom, proti ohovára-
čom a takým, ktorí chcú len zle, či hádžu polená pod nohy. Toto 
je len dôsledok skutočného zápasu, ktorý prebieha v „ponebe-
ských oblastiach“. Práve v tomto liste do Efezu to Pavol zdôraz-
ňuje: „Boh chce, aby sa teraz kniežatstvám a mocnostiam 
v nebesiach skrze Cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť 
Boha“ 3, 10. Tu máme vykreslenú jednu z podstatných úloh 
cirkvi – „ohlasovať mnohotvárnu /rozmanitú/ Božiu múdrosť“. 
Vieme o tom vôbec? A potom o tom píše v šiestej kapitole, kde 
čítame: „Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežat-
stvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti 
zlým duchom v nebesiach“ 6, 12. Ale nerobíme to všetko, my, 
ľudia naopak? Z toho, ako sa k sebe v cirkvi správame, ako čí-
tame na stránkach Evanjelického posla či z internetových disku-
sií na sociálnych sieťach, že bojujeme v prvom rade proti sebe, 
zabíjame sa slovami, výrokmi, vyťahujeme na seba špinu, oho-
várame a zosmiešňujeme jeden druhého? Položíme si niekedy 
vôbec otázku, ako na toto všetko reagujú „ponebeské oblasti“? 
Ako na to všetko pozerá „pán sveta tejto temnosti“ – diabol? 
Odpovedzme si sami, že úspešne robíme jeho prácu za neho – 
rozbíjame cirkev a ničíme vzťahy. Preto musíme vedieť, proti 
komu reálne bojujeme, kde sa ten zápas začína, a kde sa jedine 
dá zvíťaziť – na kolenách.  
   Kolená sú miesto, ktoré nikomu z nás nie je prirodzené. 
V očiach sveta je to ponižujúce a zahanbujúce, veď na kolená 
nútime ísť ľudí, ktorých chceme ponížiť, či popraviť. Jednodu-
cho to je miesto pre slabochov. Boží pohľad je však úplne odliš-
ný. Ako sme už vyššie konštatovali, práve kolená pokorujú naše 
ja, tam vyjadrujeme svoju závislosť na Bohu, odhaľujú našu 
slabosť, ale zároveň pozeráme hore na absolútneho, mocného 
Pána a Kráľa. A ak sa skláňame pred živým Bohom, a nie pred 
nami vytvorenými modlami, zažívame nadprirodzený Boží do-
tyk, Božiu moc. Pavol vie, prečo o tom píše, lebo to zažil sám na 
sebe: „Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do 
tela, anjel-satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Tri razy 
som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi: Dosť 
máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. 
Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo 
mne moc Kristova. Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohane-
niach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista; 
lebo práve keď som slabý, som mocný“ 2Kor 12, 7 – 10. 
   To je jeden z dôvodov, prečo mohol napísať „Preto kľakám na 
kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj 
na zemi. Aby cirkev bola naozaj Božou cirkvou, musí začať na 
kolenách, spolu v pokore zjednotená pod krížom Pána Ježiša – 
a keď dokáže spolu hľadieť jedným smerom, Boh môže začať 
dielo premeny. Tu je Boží „návod“: „Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu 
a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo Ho čakala, pre-
trpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho tró-
nu. Myslite na Toho, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti 
sebe, aby ste neustávali a neklesali na duchu“ Žid 12, 2 – 3.  
   Apoštol sa prihovára ďalej: „aby vám podľa bohatstva svojej 
slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom 
človeku;“. Ak skloníme kolená pred Svätým Bohom a Pánom 
bude to mať zásadný vplyv na nášho „vnútorného človeka“. 
Toto zistenie by v nás malo vyvolať nekonečnú radosť, pretože 
„bohatstvo Božej slávy“ je nevyčerpateľné a nepredstaviteľne 
nádherné. Význam týchto slov si naša myseľ nedokáže ani sčas-
ti predstaviť, čo opäť Pavol krásne opisuje v 1. liste do Korintu: 
„Ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani 
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prekračuje rámec platných cirkevno-
právnych predpisov.  
   Oddeľovanie sa od ostatných cirkev-
ných zborov ECAV na Slovensku vytvá-
raním účelového záujmového združe-
nia, ktorého motívmi oddelenia sú: 
nespokojnosť s právoplatnými výsled-
kami volieb, znevažovanie legitímne 
zvolených, nových predstaviteľov naj-
vyšších orgánov cirkvi, spochybňovanie 
slobody v cirkvi či autority cirkevných 
zborov ako samostatných právnych 
subjektov je poľutovaniahodné.              
   Naopak záujmové formy združovania 
sa evanjelikov, pracovníkov a spolu-
pracovníkov v cirkvi sú úplne 
v poriadku. Dôkazom toho sú mnohé 
cirkevné organizácie ako Modlitebné 
spoločenstvo, Združenie evanjelických 
duchovných, Spoločenstvo evanjelickej 
mládeže a mnohé ďalšie. Rovnako aj 
spolupráca cirkevných zborov je vítaná, 
pri organizovaní spoločných podujatí, 
projektov, alebo, ak spolupracujú hos-
podársky, kapacitne či misijne. Ďalším 
takýmto príkladom je diakonia, ktorá 
funguje samostatne v cirkevných zbo-
roch alebo prostredníctvom siete stre-
dísk Evanjelickej diakonie.        
   Občianske združenie HELP odmieta 
tvrdenie, ktoré uvádzajú iniciátori 
podpisovej akcie za nové voľby: 
„Chceme chrániť slobodu slova 
a nezávislosť cirkevnej tlače. Apeluje-
me na akcionárov Tranoscia, a. s., aby 
zamedzili odstráneniu súčasných pred-
staviteľov a redaktorov, ktorí presadzu-
jú túto slobodu a nezávislosť a násled-
nému dosadeniu osôb spájaných s 
ľuďmi s morálnymi a majetkovými po-
chybeniami.“. V rokoch 2017 a 2018 
najvyššie orgány oboch dištriktov, diš-
triktuálne konventy, ako aj synoda či 
generálne presbyterstvo prijali zásadné 
uznesenia s požiadavkami na objektivi-
záciu spravodajstva a mediálnych vý-
stupov tohto vydavateľstva. Žiadna 
zmena však nenastala a súčasní pred-
stavitelia vydavateľstva sú zodpovední 
za nenávistnú kampaň voči legitímne 
zvoleným, novým predstaviteľom ECAV 
na Slovensku. Navyše sa v posledných 
siedmich mesiacoch potvrdili priame 
personálne a vzťahové prepojenia me-
dzi vydavateľstvom Tranoscius, a.s. a 
anonymnou webo-vou stránkou 
www.volbyecav.sk. Napriek tomu, že 

HELP ODSUDZUJE VZNIK 
ASOCIÁCIE SLOBODNÝCH 
CIRKEVNÝCH ZBOROV  
 

   Občianske združenie Hnutie evanje-
lických laických pracovníkov odsudzuje 
vznik Asociácie slobodných cirkevných 
zborov ECAV na Slovensku (ďalej aj 
„asociácia“ alebo „iniciatíva“).    
   Toto združenie právnických osôb 
narušuje spolužitie bratov a sestier 
v ECAV na Slovensku a svojimi tvrde-
niami, ktoré zverejňuje na anonymnej 
webovej stránke 

https://volbyecav.sk/vyhlasenie-
iniciatorov-a-zastupcov-signatarov-

podpisovej-akcie-za-nove-volby-z-8-12-
2018/, 

opätovne zavádza čitateľov, účelovo 
prekrúca fakty a spochybňuje legitimi-
tu ukončeného volebného procesu v 
ECAV na Slovensku. Tvorcovia tejto 
anonymnej webovej stránky tak svoje 
nenávistné postoje z volebného obdo-
bia plynule transformovali na novú 
povolebnú agendu, ktorou je vznik 
asociácie. Jej registrácia na okresnom 
úrade v Liptovskom Mikuláši priamo 
poukazuje na jej prepojenia s terajším 
vedením akciovej spoločnosti Tranos-
cius.   
   Asociácia chce združovať cirkevné 
zbory v rozpore s prirodzeným charak-
terom združovania sa cirkevných zbo-
rov ECAV na Slovensku, ktoré sa zdru-
žujú územne v seniorátoch. Senioráty 
sa zároveň združujú v dištriktoch (Naša 
cirkev má pritom dva dištrikty. Na ge-
nerálnej úrovni cirkev pritom zastupujú 
najvyššie orgány ako sú: synoda, gene-
rálne presbyterstvo a predsedníctvo 
ECAV na Slovensku). V zmysle Ústavy 
Slovenskej  republiky je zaručená ná-
boženská sloboda, ktorá bola obnove-
ná pred 30 rokmi. V zmysle Ústavy 
ECAV na Slovensku je zaručené každé-
mu členovi ECAV na Slovensku právo 
predkladať žiadosti, návrhy a podnety 
cirkevným orgánom a cirkevným pred-
staviteľom vyjadrovať svoj názor. Člen 
ECAV na Slovensku má aj povinnosti 
medzi, ktoré patrí dodržiavať ustano-
venia cirkevnej ústavy, cirkevných zá-
konov a nariadení, plniť rozhodnutia 
cirkevných orgánov a cirkevných pred-
staviteľov a podrobiť sa rozhodnutiam 
cirkevných súdov. Vznik asociácie tak 

stránka sa navonok javí ako anonymná, 
identita jej prevádzkovateľov a pisate-
ľov jednotlivých účelových článkov sa 
postupne odhalila a je veľmi presná. Je 
to úzka, izolovaná skupina ľudí, ktorá 
naďalej rozbíja vzťahy a zneužíva me-
diálny priestor, na ktorý má ešte do-
sah. Neuvedomuje si a nepreberá zod-
povednosť za svoje konanie. Je preto 
rovnako poľutovaniahodné, že terajší 
predstavitelia vydavateľstva Tranos-
cius, a.s. nevykonali sebareflexiu a 
napriek mnohým a zásadným výzvam 
oficiálnych orgánov a predstaviteľov 
ECAV na Slovensku sa nepriklonili k 
dodržiavania štandardov novinárskej 
etiky, slušnosti a spolupráce.                   
   Vyzývame preto evanjelickú verej-
nosť, duchovných i neordinovaných, 
aby sa nedali zmiasť touto iniciatívou, 
ktorej jediným cieľom je spochybniť 
legitimitu volieb a narušiť jednotu cir-
kvi.  

Ing. Martin Kováč, 
 predseda o.z. HELP 

Mgr. Eva Bachletová, PhD., 
 tlačová tajomníčka o.z. HELP 

 

 

 
Foto: Ľubo Bechný 

http://www.volbyecav.sk/
https://volbyecav.sk/vyhlasenie-iniciatorov-a-zastupcov-signatarov-podpisovej-akcie-za-nove-volby-z-8-12-2018/
https://volbyecav.sk/vyhlasenie-iniciatorov-a-zastupcov-signatarov-podpisovej-akcie-za-nove-volby-z-8-12-2018/
https://volbyecav.sk/vyhlasenie-iniciatorov-a-zastupcov-signatarov-podpisovej-akcie-za-nove-volby-z-8-12-2018/
https://volbyecav.sk/vyhlasenie-iniciatorov-a-zastupcov-signatarov-podpisovej-akcie-za-nove-volby-z-8-12-2018/
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RREEFFOORRMMAAČČNNÉÉ  OOKKIIEENNKKOO  
NOVOROČNÝ VINŠ – NÁM VŠETKÝM 

 
Matúš 2, 12: „ A keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do 
svojej krajiny“. 
   Návrat mudrcov inou cestou považujeme za múdry, keďže poznáme Herodesove úmysly. Predsa ma však tá iná 
cesta v novom roku zaujala. V čom bola tá iná cesta inou?  
   Cesty mudrcov do Betlehema viedla cez Jeruzalem, čo sa zdá byť celkom logické. V Jeruzaleme boli totiž dve dô-
ležité veci, ktoré boli spojené s očakávaním na zasľúbeného Mesiáša. Prvou bol jeruzalemský chrám a druhou kráľ 
Herodes. Náboženstvo a svetská moc. Dve veľké mocnosti, ktoré sa navzájom dopĺňali a podporovali. 
   Náboženstvo, svet kňazov a veľkňazov, svet svätých textov, ktoré boli vždy znovu a znovu čítané a vštepované do 
myslí poslucháčov. Svet zbožnosti, morálky, svedomia, svet obviňovania človeka z hriechu  a zároveň odpúšťania 
hriechov po prinesení náležitých obetí. 
   Svetská moc, ktorá mala na starosti spravovanie veci verejných, poriadok, zákonnosť, spolunažívanie ľudí v štáte, 
mestách a dedinách.  
   Všetci očakávali Ježišov príchod v rámci týchto dvoch mocností. Ukázalo sa však, že Boh má iné plány a úmysly. 
Obidve tieto mocnosti sa ukázali ako nepoužiteľné pri náprave sveta. Bolo potrebná iná cesta.  
   A práve tento Boží úmysel je naznačený v príbehu o mudrcoch z východu. Ich návrat inou cestou naznačuje cestu, 
ktorú Boh pripravil pre svojho Syna a pre ľudí, pre nápravu sveta. Cestu, ktorá by bola účinnejšia a efektívnejšia, 
ako tá, ktorá viedla cez Jeruzalem.   
   Domnievam sa, že túto inú cestu objavil a podrobne opísal apoštol Pavel v prvom liste do Korintu: 12, 31: „Snažte 
sa však o vyššie dary! A ja vám ukážem ešte lepšiu cestu!(12,31)“.  
   A potom nasleduje podrobný opis tej novej cesty: 1Kor 13, 1 „ A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelský-
mi, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. 2  A čo by som vedel aj proroko-
vať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, 
a lásky by som nemal - nič nie som. 3  A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lásky by som 
nemal, nič mi to nepomôže. 4  Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva;        
5  nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, 6  neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou;        
7  všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí. 8  Láska nikdy neprestane“. 
   Apoštol Ján dodáva: 1Ján 4,7: „Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa naro-
dil a pozná Boha. 8  Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. 9  V tom sa prejavila Božia láska k nám, že 
svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho“. 
   A tu je môj novoročný vinš: Prajem nám všetkým, aby sme objavili tú inú, novú cestu, aby sme jej stále viacej 
rozumeli, a aby sme mali múdrosť a silu po nej aj každodenne kráčať. Tá cesta má jednoduché meno: LÁSKA Kris-
tova.  
   Zbožnosť je dobrá, morálka je dobrá, chrámová zbožnosť je dobrá, ale bez lásky – vedú do stratena. Aj štátna 
moc je dobrá pre udržiavanie poriadku a spravovanie vecí verejných, ale bez lásky – nevedie nikam. A mám pocit, 
že sme sa aj v zbožnosti, aj v štátnej správe ocitli práve na takejto nie dobrej ceste. Hľadanie inej cesty, návrat po 
inej ceste je naliehavou nutnosťou aj dnešných dní. Nezabudnime – jej meno je LÁSKA.  

Jozef Grexa, ev. farár v. v. 

 
Foto: Ľubo Bechný 
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CESTOU SVETLA ... i v novom roku! 
 

   Milí naši noví priatelia, sme časopis venovaný záujmom evanjelizácie. Preto na našej obálke 
svieti modrými písmenami názov CESTOU SVETLA. Z milosti Božej a podopieraní Jeho pomo-
cou mesiac čo mesiac prinášame prozaické i poetické texty pozývajúce na túto cestu; posilňu-
júce na tejto ceste; prinášajúce otázky i odpovede; zamýšľajúce sa a veríme, že aj inšpirujúce... 
   Práve sme vstúpili do tridsiateho ročníka. Štafetu sme prevzali po bratovi Michalovi Slavkovi, 
básnikovi, prekladateľovi, opatrovateľovi odkazu sestier Royových, ktorého láska k Bohu 
a pokorná služba zostávajú i v tomto jeho diele navždy prítomné. On časopis založil a viedol 
celé štvrťstoročie.  
   Každý mesiac pripravujeme obsah časopisu ponorení v modlitbách a mysliac na všetkých 
našich vzácnych čitateľov. Je ich nemálo a budeme radi za každého ďalšieho. Sme aj na face-
booku (Cestou Svetla), ale len symbolicky – len informujeme, že vyšlo nové číslo, o čom je 
a pridávame titulnú stranu. Príďte sa na naše stránky pozrieť! Naším želaním však je, aby si 
časopis kúpilo/predplatilo čo najviac ľudí v jeho papierovej podobe. Vziať si ho hmatateľne do 
ruky, vziať si s ním aj Bibliu, Božie Slovo, a zažívať Svetlo ...  
   Jedno číslo stojí 0,60 €, takže predplatné na celý rok (za 12 čísel) je len 7,20 €. Predplatiť si ho môžete na mailovej adrese 
redakcie (vivit@vivit.sk) alebo najlepšie priamo v administrácii (jankojanco@gmail.com). 

Redakcia a administrácia Cestou Svetla 

 
 

 

CORRIE TEN BOOMOVÁ – STRÁŽKYŇA ANJELSKEJ SKRÝŠE 
 

   Ten, kto Corrie (Corneliu) ten Boomovú raz spozná, jej meno už nikdy nezabudne. Narodila 
sa v roku 1892 v Haarleme v severnom Holandsku v rodine plnej detí, kde žiť znamenalo mi-
lovať Ježiša Krista. Od roku 1942, čiže počas okupácie Holandska Nemeckom, celá rodina ten 
Boomových pomáhala Židom. Tých, ktorým poskytla vo svojom dome úkryt – „anjelskú skrý-
šu“, uchránila od istej smrti. Celá rodina ten Boomových bola na konci marca 1944 na udanie 
zatknutá. Najprv boli poslaní do väzenia v Scheveningene, neskôr do Vughtu (holandského 
koncentračného tábora pre politických väzňov) a nakoniec do nemeckého koncentračného 
tábora Ravensbrück. Tu v septembri 1944 zomiera Corriina sestra Betsie. Corrie bola prepus-
tená v decembri 1944. Po vojne sa vrátila do Holandska a neskôr podnikala cesty po celom 
svete, aby ľuďom rozprávala o Bohu, o láske, o odpustení. Zomrela v Spojených štátoch ame-
rických na svoje narodeniny vo veku 91 rokov. 
   Sama Corrie napísala niekoľko kníh – Útočisko, Tulákom pre Krista, Ježiš je víťaz, Odlesky 
Božej slávy. A táto kniha – Corrie ten Boomová: Strážkyňa anjelskej skrýše, od autorov Janet 
a Geoffa Bengeových – je o nej. Je v každom slove hlboko dojímavým pravdivým príbehom 
„obyčajnej“ ženy, ktorá dokázala – v každej chvíli svojho života dôverujúc milujúcemu  Bohu –  
čeliť  nepredstaviteľnej  brutalite a tvrdosti.  Uprostred  tých najťažších chvíľ života tá najväč-
šia láska k Bohu, k Biblii, k rodičom, k súrodencom, k ľuďom, k životu. 

   V knižke sa tiež dozvieme, prečo kombinézy holandských športovcov majú oranžovú farbu – v čom má pôvod výber práve 
oranžovej farby. Alebo aká maličká prevzácna vec sprevádzala Corrie v celách koncentračných táborov a dávala jej svoju silu, 
i keď už stratila svoj obsah. 
Na pohľad útla knižočka má pätnásť kapitol a vzácnu obrazovú prílohu. Je napísaná i preložená obzvlášť veľmi krásnym, citli-
vým jazykom. Je ním zachytená celá hrôza i všetky detaily... 
Kniha má 168 strán a stojí 3,- € plus poštovné a balné. 
PONUKA: Knihu môžete mať i vy! Traja z vás, ktorí si ju objednáte ako prví, ju získate zdarma, ako malý darček od vydavateľ-
stva ViViT. Objednávajte na webe www.vivit.sk (do poznámky napíšte: RL) alebo priamo na mailovej adrese vivit@vivit.sk.  
Tešíme sa na váš záujem!  

 

 

Prosíme o modlitby pri príprave jubilejnej 30. konferencie Modlitebného spoločenstva ECAV na Slovensku, ktorá bu-
de 22. – 24. 3. 2019 v  Liptovskom Hrádku. Podrobné informácie o mieste, téme aj prednášajúcich Vám prinesieme 
v najbližšom čísle nášho časopisu MoSt, ktorý kvôli tomu vyjde v skoršom termíne.  
Modlite sa za prednášateľov a hlavne za Božiu priazeň a jasné vedenie Duchom Svätým. Ďakujeme. 

...-... 
S  pomocou Pánovou sme vydali II. zväzok Cirkev v útlaku – (Pavel Uhorskai a Viola Fronková) – dokumenty utrpenia 
a odvážnej služby ďalších 18 predstaviteľov ECAV počas rokov komunistickej nadvlády, 304 strán, 12,00€. Objednávky 
vo ViViT-e.   

...-... 
zdroj: Časopis MoSt 

 

mailto:vivit@vivit.sk
mailto:vivit@vivit.sk
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Kontakt na tím Reformačných listov:     Redakčná rada: 
Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z.      šéfredaktorka: Eva Bachletová             0905 813 782 
Partizánska 2                           Monika Cipciarová       0948 254 765 
811 03 Bratislava                    Martin Kováč                 0905 269 078 
                       Ľubo Bechný          0905 345 764 

Podnety a skúsenosti čakáme na adrese: help@evanjelickajednota.sk. Na emailovej adrese listy@evanjelickajednota.sk 
sa môžete prihlásiť aj na odoberanie Reformačných listov e-mailom. Viac informácií si môžete prečítať na www.help-ecav.sk 

GEORGE MÜLLER – OCHRANCA SIRÔT V BRISTOLE 
 

   Na začiatku knihy je ešte ako šestnásťročný chlapec prichytený, keď utekal bez zaplatenia ok-
nom z hostinca, v ktorom prenocoval, chytený policajtmi, sediaci vo väzení. Už dávno predtým, 
ako desaťročný, sa previnil podobne: ukradol peniaze svojmu vlastnému otcovi. Čo z neho bu-
de? Kradol, podvádzal, klamal... V škole bystrý študent, zvládajúci okrem rodnej nemčiny latin-
činu, francúzštinu, matematiku, po škole nočné úteky z internátu a večierky... Čo z neho bude? 
Otcovým želaním bolo, aby sa stal farárom. Jedného dňa zamenil mladý George večer v krčme 
za modlitebné stretnutie, na ktoré ho pozval jeho spolužiak. Plánoval tam pobaviť ľudí svojimi 
historkami, ale stalo sa niečo úplne iné: zostal ohromený tým, že sa ľudia modlili k Bohu tak, 
akoby sa modlili k niekomu, kto bol s nimi v miestnosti!     
   O týždeň sám kľačal pri posteli a prosil Pána Boha o odpustenie hriechov a o to, aby sa stal 
skutočným kresťanom... Jeho premena a ďalšie udalosti v jeho živote viedli k ďalšej zásadnej 
modlitbe: Bože, urob ma svetlom pre ľudí okolo mňa a pomôž mi nájsť spôsob, ako pomôcť siro-
tám skôr, než bude neskoro. V tej dobe totiž živorilo i život strácalo mnoho-premnoho detí, kto-
ré sa ocitli na ulici ako siroty bez rodičov, bez budúcnosti ...  Nemal  ich  kto zaopatriť jedlom,  
bývaním, školou,  slovom o Bohu... George Müller mal byť ten, kto sa začne o siroty  starať.  Ten, 

kto prenajme prvý dom a časom postaví päť vlastných budov, ktoré sa stanú domovom pre viac než desaťtisíc detí... Ten, ko-
mu prejde za život rukami takmer jeden a pol milióna libier. Pričom všetko, všetko založí na jednej jedinej veci: na modlitbe. 
Nikdy neprosil od ľudí, nikdy nerobil žiadne zbierky. Vždy prosil s dôverou len a len od Pána Boha. A On vždy všetko potrebné 
poslal – „ako na zavolanie“. Georgeovou najväčšou životnou skúsenosťou bolo, že pre Pána Boha nie je nič príliš veľké alebo 
malé, o čo by ho nemohol prosiť. A touto dôverou kniha priam nabíja! 
Kniha má 132 strán, obrazovú prílohu a stojí 3,- € plus poštovné a balné. 
   PONUKA: Knihu môžete mať i vy! Traja z vás, ktorí si ju objednáte ako prví, ju získate zdarma, ako malý darček od vydavateľ-
stva ViViT. Objednávajte na webe www.vivit.sk (do poznámky napíšte: RL) alebo priamo na mailovej adrese vivit@vivit.sk. 
Tešíme sa na váš záujem!  

 

pokračovanie zo strany 6 
novi“ Rím 8, 38 – 39. 
   V závere modlitby sa apoštol vracia pred Boží trón, volá nás 
do prítomnosti najvyššieho, Toho, ktorý je Svätý, Svätý, Svätý. 
Do prítomnosti Toho, ktorý môže nad to všetko, o čom sme 
premýšľali, po čom túžime urobiť „omnoho viac“. 
   Skúsme teraz v modlitbe zhrnúť, čo by naša cirkev potrebo-
vala, kde vidíme, že sú vážne nedostatky, kde sme zlyhali? 
A prosme Pána, aby to zmenil a aby do tejto situácie svojou 
mocou a Duchom Svätým zasiahol. Buďme konkrétni. 
Modlime sa za to, aby: 
a) sme sa dokázali jeden pred druhým pokoriť 
b) sme spolu hľadeli na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery 
c) naši biskupi boli vzorom cirkvi, a nie hanbou, aby boli dob-
rými pastiermi Božieho ľudu 
d) farári a farárky kázali Božie slovo, ktorému oni sami naozaj 
veria, aby boli prepálení Božím ohňom a zmocnení Duchom 
Svätým 
e) sa do našich zborov vrátil Duch Svätý a odišiel duch sveta 
f)  boli naše srdcia zlomené pre Pána Ježiša, a nie zamerané na 
seba a svoj prospech 

g) náš život odrážal Kristovu lásku a tak, aby mnohí mohli 
uveriť 
h) sme sa „dali naplniť celou Božou plnosťou“ 
i) .... doplňte si to, čo vám Pán dáva na srdce ako modlitebný 
námet 
     Veríme, že Boh toto môže a chce vypočuť? Veríme, že má 
moc zmeniť svoju cirkev na krásnu „nevestu Kristovu“, za kto-
rou sa každý obzrie a ľudia ju budú mať v úcte? Pán ti však 
hovorí: „čo si ty pre to ochotná urobiť? Kam si ochotný ísť a čo 
priniesť ako obeť, aby si zažil Božiu slávu a moc v tvojom cir-
kevnom zbore?“. Pán má moc a Duch Svätý rád príde a všetko 
zmení – čaká na nás a na náš postoj. Či dovolíme, aby v nás 
pôsobila „moc Božia“. Tá nie je v slovách ani kázaniach či dob-
rých predsavzatiach, ale v svätom, odovzdanom a pokornom 
živote pre Krista – za každú cenu.  
„Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, 
ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pô-
sobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všet-
ky pokolenia až naveky vekov. Amen.“ 
 

Mgr. Stanislav Kocka - Košice 
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