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EDITORIÁL

SYMBOLY DUCHA SVÄTÉHO
KEĎ NADIŠIEL DEŇ TURÍC, VŠETCI BOLI SPOLU NA TOM ISTOM MIESTE.
TU SA ODRAZU STRHOL Z NEBA HUKOT, AKO KEĎ SA ŽENIE PRUDKÝ VIETOR, A
NAPLNIL CELÝ DOM, V KTOROM SEDELI.
UKÁZALI SA IM AKOBY OHNIVÉ JAZYKY ROZDELENÉ TAK, ŽE NA KAŽDOM Z
NICH SPOČINUL JEDEN.
Ján Šoltés

VŠETKÝCH NAPLNIL DUCH SVÄTÝ A ZAČALI HOVORIŤ INÝMI JAZYKMI, AKO IM
DUCH DÁVAL HOVORIŤ.
(SK 2, 1-4)

M

ilí čitatelia, sviatky Zoslania Ducha Svätého sú
plné symboliky. Môžeme nachádzať paralely
medzi Starým a Novým Zákonom a hľadať tak i poučenie
pre nás dnes. Zamyslime sa nad niekoľkými symbolmi
Ducha Svätého:

Vietor
V Starom Zákone sa s vetrom stretávame pri úteku
Izraelitov z Egypta: “Mojžiš vystrel ruku nad more
a Hospodin po celú noc zaháňal more prudkým východným
vetrom a vysušil ho. Voda sa rozdvojila. Izraeliti šli stredom
mora po suchu. Voda stála ako múr po ich ľavej i pravej
strane.” (2M 14,21-22). Hospodin prostredníctvom vetra
zachraňuje Izrael zo zajatia Egyptského otroctva.
Učeníci v Jeruzaleme, zamknutí zo strachu
z prenasledovania v jednej miestnosti zrazu pociťujú ten
istý vietor. Vietor Ducha Svätého, ktorý ich prichádza
vyslobodiť zo zajatia strachu.

Oheň
Oheň je znamením Božej prítomnosti. Ohnivým krom
bol Mojžíš povolaný k službe. “Mojžiš pásol stádo svojho
tesťa Jitra, midjánskeho kňaza. Raz prešiel so stádom
za púšť a došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tam sa mu
v plameni horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel. Mojžiš
videl, ako ker horí a nezhára.” (2M 3,1-2) Nedeštruktívny
oheň, ktorý vidí Mojźíš ho pretvára z ťarbavého,
zakríknutého rečníka a muža ukrývajúceho sa na púšti
v najväčšieho lídra Izraelského ľudu, čeliacemu faraónovi
a rôznym priekoriam.
Utiahnutí učeníci, prevažne rybári, sa po zjavení
nedeštruktívnych ohnivých jazykov stávajú výnimočnými
rečníkmi, čelia rôznym vysokopostaveným ľuďom,
rímskym miestodržiteľom, vojakom, píšu listy, zakladajú
cirkev.
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Cudzie jazyky
Tam, kde sa ľudia snažili dostať do neba vlastnými
silami, vybudovaním Babylonskej veže, nastáva zmätenie
jazykov, ľudia si prestanú navzájom rozumieť.
Teraz tu je zasa univerzálny jazyk, ktorému môže
rozumieť každý, jedna cesta do neba pre všetkých zmŕtvyschvstalý Ježiš Kristus.

Holubica
Aj keď v tomto príbehu Skutkov Apoštolov sa tento
symbol nevyskytuje, predsa je často spájaný s Duchom
Svätým. V Starom Zákone holubica s olivovou ratolesťou
vypustená Noachom z korábu prináša správu o konci
potopy, o zmierení Boha s ľuďmi, o začiatku nového
obdobia ľudstva, nového života.
Pri Ježišovom krste zase zostupuje Duch Svätý ako
holubica z neba. Zoslanie Ducha Svätého je prelomovou
udalosťou, začiatkom nového veku ľudstva, nového
života, začiatok citrkvi.
Milé sestry, milí bratia aj nám všetkým dnes tieto
symboly majú niečo zvestovať. Vietor Ducha Svätého
nás oslobodzuje od zajatia strachu, starostí, bolestí. Oheň
nás povoláva do služby, k zvestovaniu Slova Božieho,
k prebratiu zodpovednosti, k práci v cirkvi. Aj keď
neovládame cudzie jazyky, predsa môžeme zvestovať
Ježiša univerzálnym jazykom, jazykom lásky a príkladnym
životom. A nakoniec holubica i nás vyzýva k zmiereniu,
zmiereniu sa s Bohom i svojimi blížnymi.
Prajem všetkým nám, aby Duch Svätý mocne pôsobil
aj v našich životoch.

KÁZEŇ

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Juraj Gajdošoci

RIEKOL IM: TAK JE NAPÍSANÉ, ŽE KRISTUS MUSEL TRPIEŤ A TRETIEHO DŇA VSTAŤ
Z MŔTVYCH, A ŽE MUSÍ SA KÁZAŤ V JEHO MENE POKÁNIE NA ODPUSTENIE
HRIECHOV VŠETKÝM NÁRODOM, - POČNÚC OD JERUZALEMA, VY STE SVEDKOVIA
TOHO. A HĽA, POSIELAM NA VÁS ZASĽÚBENIE OTCOVO. VY VŠAK ZOSTAŇTE
V MESTE DOKIAĽ NEBUDETE VYSTROJENÍ MOCOU Z VÝSOSTI. POTOM ICH
VYVIEDOL VON AŽ K BETÁNII, ZDVIHOL RUKY A POŽEHNAL ICH. A KEĎ ICH
ŽEHNAL, VZDIALIL SA OD NICH A BOL, UNÁŠANÝ DO NEBA.
(LK 24,46-51)

B

ratia a sestry, milí čitatelia Kalvína! Pán Ježiš
Kristus opakuje, čo je napísané a to stále platí.
On musel trpieť, hoci my si myslíme, že nemusel, že sa to
dalo zariadiť aj inak. Za každý hriech je smrť, ktorú zobral
na seba náš Pán. On musel trpieť za všetky naše hriechy,
aby nám boli odpustené. Tretieho dňa vstal z mŕtvych,
hriechy boli zmazané. Jeho trpkou smrťou a vzkriesením
sme zachránení. O tom sa musí kázať po celom šírom
svete. Zvesť začína od miesta, kde sa všetko odohralo,
od Jeruzalema. Taký je Boží plán, že záchrana sa zvestuje
každému človeku. Nielen niekomu, ale všetkým ľuďom
bez rozdielu. Božia milosť zasahuje celý svet. Ľudia sú
vystrojení mocou z výsosti. Ich moc nestačí, prítomná je
vyššia moc, ktorú zadarmo dostávajú.
Učeníci sú priamymi svedkami udalostí Kristovho
života. Boli pri tom, keď Kristus učil, konal zázraky,
oživoval mŕtvych. Ľudia boli svedkami, že Kristus bol
človekom. Prešiel pozemským životom, skutočným
utrpením a dokonal na Golgote. Skutočne zomrel
za všetky naše hriechy. Naše človečenstvo sa prenieslo
na Božieho Syna. On verne naplnil celé svoje poslanie
a to vyvrcholilo Jeho smrťou na kríži. Jeho pozemskosť
sa smrťou skončila. Otvorili sa dvere k Otcovi. Toto sa
nepopierateľne premietlo do celých ľudských dejín, Jeho
smrť, vzkriesenie a nanebovstúpenie. Sme toho všetkého
súčasťou a všetkému, čo sa stalo, veríme. Nanebovstúpením
začína doba cirkvi a mocného pôsobenia Ducha svätého,
ktorá sa deje od Ježišovho nanebovstúpenia po Jeho druhý
príchod. Pán Ježiš odišiel k Otcovi a s jeho láskou sa opäť
vráti. Cirkev sprostredkuje spasenie v Ježišovi Kristovi.
Roznáša zasľúbenie Otcovo medzi ľudí na celom svete.
Pán Ježiš nie je s nami telesne, ale Duchom svätým ho
máme pri sebe. Môžeme smelo žiť a konať v jednote a sile
Ducha. Je nám darovaná viera a bez viery nie je možné
ľúbiť sa Bohu. Kážeme Krista, počúvame Krista, a tým
nie je márna naša viera. Hovoríme o Pánovi a veríme

stále väčšmi, že žije a večne kraľuje. Učeníci, apoštolovia
majú pokračovať v Pánovom diele. Čoho boli svedkami
sprostredkujú ďalej a ďalej. V Duchu svätom sa káže
a v Duchu svätom sa kázanie prijíma. Tak je Kristus
medzi nami až dokiaľ nepríde. Cirkev plní cez stáročia
svoju úlohu vo svete a jej Pánom naveky je Kristus. On je
pravým a plným obsahom jej pôsobenia. My to prijímame
vo večeri Pánovej. V symboloch chleba a vína je medzi
nami náš Spasiteľ.
Nanebovstúpenie Pána Ježiša nám predznamenáva
cestu a ukazuje k nebeskému domovu. Kde je náš Pán, tam
predsa patríme aj my. Konáme teda pokánie na odpustenie
hriechov. Život bez pokánia je neúplný. Niekedy treba
skloniť hlavu pred Božím majestátom a úprimne si priznať
vlastnú nehodnosť. Kto žije len v pýche, stráca pravý
smer. Ako sa odovzdal náš Pán Ježiš na kríži, tak sa cirkev
odovzdáva svetu. Obetuje sa pre vec Božiu, Kristovu. Je
často zaznávaná a opovrhovaná. V začiatkoch cirkvi to
bolo zopár apoštolov, ktorí boli požehnaní kázať. Začalo to
v malom a postupne ďalej kázanie prechádzalo do veľkých
spoločenstiev. Zdôrazňovalo sa ukrižovanie a vzkriesenie
Ježiša. Známe je napríklad Petrovo kázanie. Moc z výsosti
prináša smelosť hovoriť veľké veci o Ježišovi. Po vzkriesení
Pána Ježiša túto moc apoštolovia nutne potrebujú. Veď
hovoria o niekom, kto zomrel, že žije. Videli Ho a vstúpil
na nebesá. To však nie je koniec, ale kázaním pokánia
a odpustenia hriechov pokračuje Božie dielo spásy.
Požehnanie, ktoré sa apoštolom dostalo, prináša vzrast
a hojnosť života. Smrť ho už nemôže nadobro zastaviť.
Pán Ježiš bol unášaný do neba, nádherná pasáž. Nedalo
sa to zastaviť ani zmeniť. Ako musel trpieť a tretieho dňa
vstať z mŕtvych tak teraz vstupuje na nebesá. Zanecháva
za sebou bezradných apoštolov, ale budú vystrojení mocou
z výsosti. Je to moc mocnejšia než smrť. Moc, ktorú sám
nemá nikto z mocných ľudí tohto sveta.
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Zmerajme len mocné Božie činy zo svojou silou.
Ľudské svaly udržia len veľmi málo oproti Božej sile. Čo
dosiahneme bez Božej pomoci? Obdivujme ďalej Božiu
moc, ktorá pevne drží tento svet. Nanebovstúpenie Pána
Ježiša je pre nás veľkým požehnaním. Nezriekajme sa
tejto plnej skutočnosti za nijakých vonkajších okolností.
Aj náš život môže byť kázaním, poukázaním na Spasiteľa
sveta. Amen.

Modlitba
Drahý Pane Ježišu! O Tebe je napísané všetko, čo
nám slúži k spaseniu. Musí nás viesť kázanie k pokániu
na odpustenie hriechov. Zasľúbenie Otcovo stále platí
a prináša i nám radosť a pokoj. Prosíme Ťa, Pane náš,
o Tvoju moc z výsosti, aby napĺňala celý priestor nášho
života tu na zemi a raz i v nebi. Ďakujeme za odpustenie
našich hriechov, za vyslobodenie z otroctva smrti. Žehnáš
a zveľaďuješ život v plnej jeho kráse. Otváraš nám nebo
kľúčom kríža, na ktorom si trpel. Bez Teba by sme nič také
nedosiahli a skončili by sme v zatratení. Sme hriešnici,
nad ktorými si sa ochotne zmiloval. Veď nás preto
k pokániu uvedomiť si Tvoju veľkú lásku, ktorá Ťa bolela.
Prosíme Pane o Tvoje mocné požehnanie, ktoré

prevedie cez všetko. Zľutuj sa nad nami a dopraj nám
mier a pokoj duše. Prosíme aj za hmotné statky potrebné
k pozemskému životu. V každej našej práci nám daj
múdrosť a ochotu konať dobro viery. Pomôž nám pri
každej vynakladanej námahe. Odožeň našich nepriateľov
a priblíž našich priateľov. Vyznačuj naše cesty bezpečím
a Tvoja stráž nech zažiari nad nami. V utrpení nech je
nám Kristus vzorom vo všetkom. Potom nás nemôže
ľahko zlomiť nijaká núdza, smútok ani ťažoba nemoci.
Zvestované evanjelium nech podporuje našu bohabojnosť
na miestach, kde žijeme, pracujeme a pobývame.
Radostná zvesť nech naplní každé srdce a celé národy
v ich rozmanitosti. Evanjelium, vyvolaj pokánie, ktoré
je na odpustenie mnohých hriechov. Zasľúbenie Otcovo
dávaj nádej do každého srdca a odstraňuj ľudské záporné
pochybnosti. Zbavuj nás hriechu drahý Ježišu! Svedectvo
apoštolov upevňuj v našich dušiach.
Ďakujeme Pane za to, čo sa stalo a pravdivo sa píše
o tom v svätom Písme. Trpel si za nás a vstal si z mŕtvych.
Tvoj hrob našli prázdny ženy a Tvoji učeníci. Vstúpil si
na nebesá a raz sa v sláve opäť vrátiš. Pane náš, velebíme
Ťa za všetko a súčasne prosíme o každodennú pomoc
z výsosti. Pane Ježišu, oroduj za nás. Amen.

SVET POTREBUJE DNES ŽIVÚ
KRESŤANSKÚ MLÁDEŽ

JT

KTO BY SI CHCEL ZACHRÁNIŤ DUŠU, STRATÍ JU; A KTO BY STRATIL DUŠU PRE
MŇA, ZACHRÁNI JU.
(LK 9,24)

Ján Tomašuľa

M

usíme byť silní a pevní vo viere Otcov. Sila
a stálosť je vlastnosťou pevného charakteru.
Našou túžbou, ba i prianím je, aby naša mládež bola
mládežou, ktorá je majiteľkou takýchto vlastností. My
nechceme mládež ohýbajúcu sa ako trstina na všetky
strany – za svetom, dnes tak a zajtra onak. Nie, my si
prajeme mať z vás mladých mužov a ženy, ktorí obstoja
vo víchrici dnešného rozhádaného veku. Hanbíš sa za to,
že si kresťan, evanjelik podľa helvetského vierovyznania?
Nemáš sa za čo hanbiť. Prvotná kresťanská cirkev nemala
žiadne prívesky. Bola jednoduchá, ako je i tvoja cirkev. Ži
tak, aby ešte i na tvojej tvári vidno bolo, že si kresťanom
a služobníkom Božím.
Buďme silní a pevní! Nech sa vám stavia do cesty
akékoľvek protivenstvo, nevzdajte sa viery v Boha.
Svet potrebuje dnes takúto kresťanskú mládež, ktorá tak
ľahkovážne nepôjde za dnešným bezbožným svetom.
Mládež, pre ktorú bary a nočné lokály nemajú cenu.

Potrebná je mládež, ktorá by vedela vzdorovať všetkému
tomu, čo by jej duchovne chcelo uškodiť. Nesmieš sa
ľaknúť ani toho najväčšieho orkánu, ktorý sa nad tebou
vznesie. Vo vieroučných veciach musíme zostať až
do svojej smrti pevní, neoblomní a Pánu Bohu oddaní
služobníci. Buďte silní v službe Pánovej – deň čo deň
činní! Snažte sa priviesť hriešnika k Bohu. Nezaháľajte!
Svet potrebuje mladých ľudí, ktorí by konali vnútro misijnú
službu. Mladých a oddaných bojovníkov, ktorí poznajú
rozdiel medzi Kristom a medzi diablom. Veriacich, ktorí
s Kristom pôjdu i do tých najzaostalejších kútov sveta
zvestovať Jeho evanjelium! Nezabúdaj na to, čo povedal
Kristus svojim učeníkom: „Kto by si chcel zachrániť dušu,
stratí ju; a kto by stratil dušu pre mňa, zachráni ju“.
Áno, takýchto mladých ľudí potrebuje dnešný svet.
Pracovníkov a nie zaháľačov. Ku ktorej triede patríš
k prvej, či druhej? Boh ťa volá, poď a pracuj, nezaháľaj!
Toto je moja rada pre Teba!

ČLÁNOK Z ROKU 1948 – JÁN TOMAŠUĽA , SENIOR A FARÁR V KOŠICIACH
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NÁVRATY

KÁZEŇ Z ROKU 1968

AB

ROZSIEVAJTE SI PODĽA SPRAVODLIVOSTI, ŽNITE PODĽA LÁSKY!
PREORTE SI ÚHOR, LEBO TU ČAS JE HĽADAŤ HOSPODINA DOKIAĽ NEPRÍDE
A NESKROPÍ VÁS SPRAVODLIVOSŤOU.
(HOZ 10,12)

AB

B

ratia a sestry! V Starom zákone zaznieva k ľudstvu
veľmi potešiteľné zasľúbenie Božie: „Kým zem
trvať bude, sejba a žatva neprestanú.“ (1M 8,22). Božie
zasľúbenie sa od tej doby plní z roka na rok. Toho sme
svedkami aj my, keď vyjdeme do chotára a vidíme vlniace
sa more klasov, v ktorom sa kochá naše srdce. Potom
blažene hľadíme, ako moderné stroje zožínajú jeden veľký
kus za druhým. Ako pri tom vydávajú zo seba zlatožlté
pšeničné zrno. Pri veľkých haldách pšeničného zrna plesá
ľud tejto zeme. Dobre sme orali, siali sme čisté zrno
a zúčastňujeme sa bohatej žatvy. Kresťan pokorne prikladá
ešte k týmto slovám, že Pán Boh bohato požehnal ľudské
úsilie. Podmienka ku bohatej a šťastnej žatve je to, aby
sme zrno siali do dobrej pôdy. Zoranej a pripravenej a aby
siate zrno bolo čisté.
V živote každého človeka, ľudstva či národa prebieha z
duchovného hľadiska nepretržitá orba, sejba, žatva. Pavol
hovorí, že my sme poľom Pána, do ktorého nepretržite
padá zrno a behom určitého času príde aj žatva. Chceli
by sme, aby táto žatva bola aj v našom živote šťastná
a radostná. Čo je toho podmienka? Na to poukazuje učenie
dnešného Božieho slova. Šťastnú žatvu môžeme očakávať
iba po novej orbe a po sejbe milosti.
Nová orba vlastne nepretržite v tomto svete a v živote
človeka prebieha. Život každého človeka je nová brázda
a život jedného každého človeka preorie tento svet.
Koľkokrát sa zjavia medzi nami nové idey, myšlienky,
nové svetové názory. Bývajú politické alebo hospodárske
a to všetko je nová orba na poli dejín. Ak sa rodič skláňa
nad kolískou svojho dieťaťa a myslí na budúcnosť, alebo
ak dievča či chlapec sníva o svojich plánoch. Vedec študuje
v knihách, alebo ak lekár skláňajúc sa nad mikroskopom
hľadá príčinu novej nemoci. Vtedy sa stáva to, o čom
hovorí dnešné Slovo. Máme si preorať úhor.
Veru, veľmi je zoraný život dnešného človeka. Zorali

ho už dve svetové vojny. Prišli slzy, krv, smrť a nejaké
horké sklamanie votrelo sa do života človeka. Po vojnách
prišla bieda, ktorá znova orala v ľudských životoch. Medzi
najväčšiu hanbu nášho storočia patrí to, že pri mnohých
moderných výrobných prostriedkoch, keď pre celé ľudstvo
mohol by byť zaistený každodenný chlieb, dnes ešte
väčšina ľudstva hladuje a státisíce zomierajú hladom. Tu
orie medzi nami aj pluh neistoty. Dnes ešte sme, ale čo bude
zajtra? Uprostred formujúceho sa sveta, srdce človeka trápi
neistota ohľadne detí, rodiny, cirkvi, národa. Na dovŕšenie
v trinástom verši čítame: „Orali ste bezbožnosť.“ Aké sú
to prehlbujúce brázdy medzi nami, že ľudské srdcia sa
odkláňajú od Pána. Také srdcia vo všetkom dôverujú sebe,
dúfajú vo vlastnú moc, rozum, zbraň, peniaze, len v Pána
nie. Či nie je potrebné, aby zaznela medzi nami výzva k
novej orbe. Túto novú orbu môžeme vykonať iba pluhom
Pána Ježiša. Z jestvujúcich temných brázd sa môžeme
dostať iba tak, že spustíme ešte hlbšie pluh pokánia, aby
rozdrvil skaly hriechu a pôdu neistoty, zúfalstva a nevery.
Musíme privoliť, aby pluh evanjelia preoral pôdu nášho
srdca. Tak sa uskutoční nové stvorenie človeka a aj nášho
života. Lebo v samých sebe sme iba miestom hriechu
a rozpadávajúce sa životy odhodlané na smrť. Ak si nás
Pán Ježiš zoberie do svojej práce, preformuje nás a bude
z nás znovuzrodený človek. Znovuzrodený človek sa stáva
dobrou pôdou pre semeno, pre Božie slovo a tak sa stvorí
jedna podmienka duchovnej žatvy.
Aby však žatva nastala, je podmienkou dobrá sejba.
Mohli by sme orať neprestajne, nikdy by nebola žatva
na tej pôde, na ktorej nie je sejba. Avšak ani to nie je
ľahostajné, že aké je to zrno. Zo zasiatej čistej pšenice
bude žatva pšenice. Sejba s kúkoľom dá žatvu s kúkoľom.
Večná pravda sa uskutočňuje stále, že kto ako seje, tak
bude aj žať. V záujme šťastnej žatvy, človek sa snaží siať
čisté zrno.
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NÁVRATY
Celý život človeka je neprestajná sejba. Neviditeľná
ruka seje nepretržite do našich sŕdc čisté zrno alebo zrno
s kúkoľom. Tak aj my sme s prejavmi života vlastne
sejbou pre druhých. Nemôže nám byť ľahostajné, čo
sejeme, lebo to budeme aj žať. Naša prítomnosť je vlastne
radostnou alebo smutnou žatvou sejby minulosti. Pre žatvu
budúcnosti dnes sejeme zrno. Ak chceme, aby sme sa my
alebo naše deti zúčastnili blaženej žatvy, musíme konať
podľa dnešných slov Písma: „Sejte si spravodlivosť.“
Sejba na spravodlivosť je sejba pre dušu. Aká milá sejba
pre spravodlivosť je, keď matka učí svoje dieťa prvým
slovám a medzi nimi ho naučí aj slovo – Pán Boh. Aká
požehnaná je sejba, keď rodič s príchodom nedele, nielen
pekne oblečie svoje dieťa, ale ho pošle do kostola. Chytí ho
za ruku a sám ide s ním. Aká je požehnaná sejba, keď dieťa
v rodinnom živote vidí lásku, dobrotivosť, porozumenie,
pokoj, obetavosť, pomáhanie druhým a modlitbu. To, čo je
pekné, dobré a poctivé v našom živote, to vlastne vyklíčilo
zo sejby života našich predkov. Náš domov je pokojný,
čistý a môžeme pozrieť jeden na druhého s čistou dušou.
Zrná vďačnosti, dobroty, vernosti sa sypú z klasov nášho
života. Za to môžeme ďakovať tomu, že raz sa stala sejba
spravodlivosti skrze niekoho v našom živote.
Naproti tomu, aká je strašná sejba, ak dieťa vidí len
nadávky, nenávisť, nelásku od svojich rodičov, keď musí
vidieť, že otec je grobian k matke a matka nenávidí a klame

otca. Veru, mnohorakej sejbe sme vystavení a zároveň ju
sami vykonávame. Preto je možné, že uprostred čistej
pšenice vyrastá kúkoľ. Uprostred sejby na spravodlivosť
vyrastá lož. V srdciach si nájde príbytok nevera, nenávisť,
neláska, zúfalstvo a beznádej. Sejte si bratia a sestry
do ľudských sŕdc spravodlivosť, vieru a nádej.
Máme Pánu Bohu ďakovať za žatvu a úrodu na našich
poliach, za príhodné počasie. Zároveň si sľúbme, že
po sejbe a žatve hriechov, chýb minulosti nášho života
budeme hľadať Pána. Budeme žiť podľa Jeho prikázaní
každým našim skutkom, slovom a myšlienkou. Sejme tu
na zemi pre spravodlivosť, lebo len tak môže nasledovať
čistá, požehnaná a šťastná žatva. Amen.

Modlitba
S blaženým srdcom sa skláňame pred Tebou Otče náš,
vyslovujeme Ti vďaku za to požehnanie, ktorého sme teraz
účastní. Ďakujeme, že si oral pluhom Slova svojho naše
srdcia. Prosíme Ťa, vytni korene mnohej buriny, aby sa
vykorenili z nás mnohé zlé pohnútky a city. Vykonaj Ty
sám v nás novú orbu. Ty sám zasej požehnané zrná viery,
lásky, dobroty, pokoja v našom živote. Pomôž, aby sme sa
dostali k blahoslavenej duchovnej žatve. Tebou obnovený
život nech je čistejší. Požehnaný a krajší už tu na tejto
zemi a raz vo večnosti.
Amen.

AB
(REFORMOVANÝ FARÁR, AUTOR KÁZNE S UVEDENÝMI INICIÁLAMI PRESNE NEZISTENÝ)

6

MODLITBA

TURIČNÁ, SVÄTODUŠNÁ MODLITBA

JT

DUCHOVNÝ POKLAD
ROZLIČNÉ MODLITBY PRE REFORMOVANÝ ĽUD
VYDANÉ V ROKU 1948

Ján Tomašuľa

Ráno

I

v túto rannú chvíľu tohto pamätného dňa oslavujem
Ťa, ó Bože a Otče! Pamätným je tento deň, lebo
po odchode Syna Tvojho svätého z tohto sveta, zoslal
si nám všetkým posilňovateľa, ktorého pamiatku dnes
svätíme. Áno, zoslal si ho nielen tým, ktorých si On vyvolil
za učeníkov, ale aj nám hriešnym skrze nich si udelil svoju
milosť; aj nás posilňuješ vo viere v Neho.
Ja tiež sa korím pred Tebou, ó Bože a Otče môj, a Ťa
prosím, naplň i moje srdce darom duchovným, aby som
pre túto Tvoju veľkú posilňujúcu odmenu mohol sa brániť
od všetkého zlého, čo by mi v živote mojom škodiť chcelo.
Nech Duch svätý aj mňa posilňuje, aby som mohol aj ja
v živote svojom tak horlivo kázať pravdu Slova Tvojho,
ako ju kázali tí, ktorí ju po prvý raz prijali a pre ňu donútení
boli vyznávať, čo sa naučili od Svojho majstra a učiteľa.
Ó, prosím Ťa Pane môj, nadchni aj mňa k horlivému
vyznaniu viery Kristovej všade, kde len k tomu príležitosť
budem mať. Zapáľ aj v mojom srdci oheň lásky a pravdy,
aby som sa nehanbil vyznať Tvoju veľkú svätú pravdu.
Ty, Duchu svätý, nájdi si príbytok tiež i v mojom srdci.
Povzbudzuj ma, aby som sa deň odo dňa snažil odvracať
myšlienky svoje od všetkého, čo by mi uškodiť mohlo.
Posväť celý život môj; nech všetky moje práce stanú sa
opravdivým ovocím živej viery mojej, aby som aj ja bol
medzi tých počítaný, ktorí sa snažia budovať kráľovstvo
Tvoje tu na zemi. A ak, ó Bože môj, niekedy na mňa
dopustíš nejakú nemoc alebo zármutok, zošli ku mne
Svojho anjela strážcu, aby som za jeho pomoci niesť
mohol ťarchy života svojho.
I Tebe, Pane Ježišu Kriste, srdečne ďakujem, že

po Svojom odchode poslal si nám Svojho potešiteľa. Ty,
brat trpiaceho človeka, prijmi vďakyvzdanie za pravú obeť
Seba samého. To je mojou prosbou. Vyslyš ma! Amen.

Večer

E

šte raz sa klaniam pred velebnosťou Tvojou, ó Bože
môj, tohto svätého pamätného dňa a ďakujem Ti,
že si mi dovolil dožiť sa večera. Chránil si ma po celý deň
od všetkého zlého; ešte raz Ti za to preukazujem úctu, kým
by som hlavu svoju na odpočinok sklonil. I ku Tebe sa
obraciam, Duchu svätý a Ťa úctivo prosím, naplň srdce
moje dôverou v Teba, aby som po všetky dni života svojho
pamätal, že si prišiel k nám na tento svet, aby si nás
posilňoval v našom pravom boji proti svetskej nečistote.
Ó, pomáhaj mi, aby som nezúfal, ale úfal v Teba; nech
Tvoja veľká moc ma upozorňuje na všetko, čo pre mňa môj
drahý Spasiteľ vykonal, kým Teba poslal, čo Potešiteľa
učeníkom svojim a pre nich aj mojim Posilňovateľom si
sa stal. Prosím Ťa, udržuj vo mne a v mojej rodine ducha
pokoja, aby sme v svornosti a láske spoločne nažívali tu
na zemi. Buď mojim pomocníkom, aby som deň za dňom
venoval svoj život len takej práci, ktorá by osožila
kresťanskej spoločnosti. Požehnaj tiež i kresťanskú cirkev,
aby skrze Tvoje povzbudzovanie čím lepšie plnila, čo
na ňu zveril jej zakladateľ a hlava, Ježiš Kristus.
Prv než hlavu svoju skloním k nočnému odpočinku,
prosím Ťa Trojjediný Bože, aby si ma neopustil, ani
mojich blížnych i v túto nastavajúcu noc. Dobre viem,
že, keď Ty nás neopustíš, teda sa nám i počas nočného
odpočinku nič nepríjemné nestane. Vyslyš prosbu moju
v mene Ježiša Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa sveta; o to Ťa
prosím. Amen.
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KALVÍNČEK
KRÁĽOVNÁ ESTER
E

ster bola sirota, obaja jej rodičia zomreli.
Vychovával ju jej bratranec Mordochaj, ktorý sa
o ňu staral ako o vlastnú dcéru. Mordochaj i Ester boli
Židia, ktorí žili v cudzej krajine, v Perzii, pretože tam boli
odvlečení ako zajatci z Jeruzalema.
Jedného dňa kráľ tejto krajiny vyhnal svoju manželku,
kráľovnú Vašti, pretože ho neposlúchla. Kráľ teda
potreboval novú kráľovnú. Tí, ktorí pre neho pracovali,
navrhli usporiadať súťaž krásy, ktorá by mu pomohla
vybrať si novú kráľovnú. Mnoho mladých dievčat z celej
krajiny prišlo do paláca, aby absolvovali rok skrášľovacích
procedúr. Medzi nimi bola aj Ester.
Ester však nebola krásna len zvonka, ale aj zvnútra.
Dôverovala, poslúchala a starala sa o svojho opatrovníka
Mordochaja. Tiež počúvala a prijímala rady od eunucha
Hegaja, ktorý bol strážcom všetkých mladých žien v Perzii.
Zdalo sa, že Ester sa naozaj všetkým páči a získala si
priazeň všetkých, ktorí sa na ňu pozreli.
Keď ju predviedli pred kráľa, zapáčila sa mu viac ako
ktorákoľvek iná žena a korunoval ju za kráľovnú. Ester
ešte stále nepovedala o svojom pôvode a o svojom národe,
pretože jej to prikázal Mordochaj a Ester sa správala podľa
jeho príkazu, kým bola v jeho opatere.
Jedného dňa, keď Mordochaj sedel pred palácom,
počul, že niekto chce zabiť kráľa. Povedal to Ester a ona
to oznámila kráľovi. Záležitosť sa vyšetrila a dokázala.
Mordochaj zachránil kráľovi život.
Neskôr kráľ povýšil muža menom Hamán na jedného
zo svojich najmocnejších dôstojníkov. Hamán bol pyšný

a nemal rád Mordochaja, pretože sa pred ním nechcel
pokloniť. Hamán vymyslel plán, aby bol Mordochaj
odsúdený na smrť spolu so všetkým židovským ľudom
v krajine. Kráľ vypočul Hamána a uveril jeho rečiam
o tom, že Židia sa neriadia kráľovskými zákonmi. Kráľ
podpísal zákon stanovujúci deň, kedy budú všetci Židia
zabití.
Mordochaj poslal správu Ester, čo sa stalo a požiadal ju,
aby šla za kráľom prosiť o milosť a prihovoriť sa za svoj
národ. Ester sa bála, pretože každému, kto šiel za kráľom
bez toho, aby ho kráľ pozval, hrozil trest smrti. Napriek
tomu sa rozhodla riskovať svoj život, aby zachránila svoj
ľud. Postila a modlila sa tri dni a potom išla za kráľom.
Našla priazeň v jeho očiach a pozval ju dnu, aby sa s ním
porozprávala. Požiadala o usporiadanie hostiny a pozvala
kráľa a Hamána.
Na hostine Ester povedala kráľovi, ako sú životy jej
ľudí ohrozené a požiadala, aby ich životy boli ušetrené.
Kráľ sa hneval, pretože Ester miloval. Opýtal sa, kto by
také niečo urobil. Ester ukázala na Hamána. Kráľ rozkázal
zabiť Hamána a darovať jeho dom Mordochajovi. Kráľ tiež
vydal zákon umožňujúci židovskému ľudu, aby sa spojil
a bránil, keďže nemohol zmeniť pôvodný zákon. Potom
si všetci v krajine uctili židovský národ, Mordochaja
a kráľovnú Ester.
Pán Boh nás na príbehu Ester učí ako máme dôverovať
jeho plánom pre nás, hoci na začiatku nevieme, kam nás
to môže viesť.

VIETE...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V akej krajine žili Mordochaj a Ester?
Aký bol medzi nimi príbuzenský vzťah?
Z akej krajiny boli odvlečení Židia ako zajatci?
Ako sa volala kráľovná, ktorú kráľ vyhnal?
Ako dlho trvalo skrášľovanie mladých dievčat?
Ako sa volal dôstojník, ktorý chcel zabiť Židov?
Koľko dní sa Ester modlila a postila?
Koľko dní od Veľkej noci sa slávia Svätodušné sviatky?
Koľko dní pred Svätodušnými sviatkami slávime
Nanebovstúpenie Ježiša?
10. Ako sa prejavilo zoslanie Ducha Svätého?

VÝHERCOVIA Z MINULÝCH ČÍSEL:

VIKI TOMAŠUĽOVÁ, OĽGA GERBERYOVÁ, ĽUBOŠ BALOG, OLÍVIA HRABOVSKÁ.

