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BOJ DOBRA A ZLA

EDITORIÁL

SOM TOTIŽ PRESVEDČENÝ, ŽE ANI SMRŤ, ANI ŽIVOT, ANI ANJELI, 
ANI KNIEŽATSTVÁ, ANI PRÍTOMNÉ, ANI BUDÚCE VECI, ANI MOCNOSTI, 
ANI VÝŠKA, ANI HĹBKA, ANI NIJAKÉ INÉ STVORENIE NEBUDE NÁS MÔCŤ ODLÚČIŤ 
OD BOŽEJ LÁSKY, KTORÁ JE V JEŽIŠOVI KRISTOVI, NAŠOM PÁNOVI. 

(RIM 8,38-39)

ON NÁS VYTRHOL Z MOCI TMY A PRENIESOL DO KRÁĽOVSTVA SVOJHO 
MILOVANÉHO SYNA, V KTOROM MÁME VYKÚPENIE A ODPUSTENIE HRIECHOV. 

(KOL 1,13-14)

ČO K TOMU DODAŤ? AK JE BOH ZA NÁS, KTO JE PROTI NÁM?

(RIM 8,31)

Ján Šoltés
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Milí čitatelia, nie je to tak dávno, čo sa médiami 
prehnala správa o tom, ako jeden z ruských 

predstaviteľov vydal vyhlásenie o tom, že na Ukrajine 
bojuje Rusko proti samotnému Diablovi, Satanovi. 
Ponechajme stranou teraz samotné vyhlásenie a jeho 
využitie v propagande a zamyslime sa and tým, čo nám 
o boji dobra so zlom hovorí Biblia. 

Mnoho ľudí žije totiž v predstave akéhosi kozmického 
zápasu dobra a zla, Všade okolo prebieha boj anjelov 
s démonmi, akési celovesmírne neviditeľné bojisko, kde 
archanjeli na jednej strane a arcidémoni na druhej strane 
vedú armády a tisícročia neutíchajúci boj o nebo a zem. 
Raz pozície získajú, inokedy stratia. Uprostred toho sa 
vedie zápas  i o ľudské duše. Veď len spomeňme na rôzne 
seriály, fi lmy, počítačové hry, literatúru. Táto predstava 
nie je nič nového, je stará ako ľudstvo samo. Skoro všetky 
náboženstvá hovoria o boji dobra a zla, vyrovnanom 
súboji, temnej a svetlej strane, akejsi rovnováhe. Jin a jang, 
indiánska múdrosť a dvoch vlkoch, zoroasrizmus...

Všetci poznáme rôzne fi lmy a seriály o posadnutiach 
démonmi, exorcizme. Zlo je často vykreslené ako by 
bolo minimálne rovnako silné ako dobro, ak nie dokonca 
silnejšie. Biblia sa však prekvapivo na toto díva úplne 
inak, tvrdí pravý opak. 

Kniha Jób sa to snaží vysvetliť, keď nám ponúka scény 
rozhovorov Boha so Satanom.  Nikdy to nie je rozhovor 
rovného s rovným a prekvapivo ani dvoch proti sebe 

bojujúcich strán. Satan dostáva od Boha presne vymedzené 
hranice, čo môže robiť. Jeho pôsobnosť je odtiaľ-potiaľ 
a Satan sa nikdy neodváži hranice prekročiť. Áno, zlo 
pôsobí vo svete, ale nikdy si nemôže dovoliť bojovať proti 
Bohu.

Novozákonná zvesť ide ešte ďalej. Práve v týchto dňoch 
si pripomíname to, že Boh sa  v Ježišovi stal človekom. 
A skrze neho sme sa my stali deťmi Božími. Satan bol 
porazený nadobro na kríži. 

Áno, zlo stále vo svete pôsobí, ale môžeme sa 
spoľahnúť na to, že má presne vymedzené hranice. Žiadny 
kozmický boj dobra a zla neprebieha. Zlo bolo porazené, 
nemá šancu.  Ako píše apoštol Pavel: „Čo k tomu dodať? 
Ak je Boh za nás, kto je proti nám?” (Rim 8,31)

Milé sestry, milí bratia, prajem všetkým vám 
pokojné prežitie vianočných sviatkov plné istoty 

toho, že zlo je porazené dobrom.



NARODIL SA NÁM SYN

KÁZEŇ

ĽUD, KTORÝ CHODÍ VO TME, UZRIE VEĽKÉ SVETLO; NAD TÝMI, KTORÍ BÝVAJÚ 
V TEMNEJ KRAJINE, ZAŽIARI SVETLO. 
ROZMNOŽIL SI PLESANIE, ZVEĽADIL SI RADOSŤ, RADUJÚ SA PRED TEBOU, AKO 
SA RADUJÚ V ŽATVE, AKO PLESAJÚ, KEĎ ROZDEĽUJÚ KORISŤ. 
LEBO JARMO, KTORÉ HO ZAŤAŽUJE, I PALICU NA JEHO CHRBTE A PRÚT JEHO 
POHÁŇAČA DOLÁMEŠ AKO V DEŇ MIDJÁNCOV. 
LEBO KAŽDÁ HRMOTNE DUPOTAJÚCA OBUV A V KRVI POVÁĽANÝ PLÁŠŤ ZHORÍ 
A BUDE POTRAVOU OHŇA. 
LEBO DIEŤA SA NÁM NARODILO, SYN NÁM JE DANÝ; NA JEHO PLECIACH 
SPOČINIE KNIEŽATSTVO, JEHO MENO BUDE: PREDIVNÝ RADCA, MOCNÝ BOH, 
OTEC VEČNOSTI, KNIEŽA POKOJA. 
VEĽKÁ BUDE JEHO VLÁDA A NEBUDE KONCA POKOJU NA TRÓNE DÁVIDOVOM 
A V JEHO KRÁĽOVSTVE, LEBO HO UPEVNÍ PRÁVOM A SPRAVODLIVOSŤOU 
ODTERAZ AŽ NAVEKY. HORLIVOSŤ HOSPODINA MOCNOSTÍ TO UROBÍ.

(IZ 9,1-6)

Čakáme rodinku! Čakáme dieťa! Čakáme dcéru! 
Čakáme syna! Aj tohto roku sme mohli počuť 

túto radostnú správu od našich blízkych, od našich 
známych. Taká správa sa prináša väčšinou hrdo a nadšene. 
Táto správa je už väčšinou overená lekárom a „očami“ 
ultrazvuku. Nasleduje obdobie čakania... A potom príde 
ten okamih a prichádza radostné SMS typu: Dnes sa nám 
narodil syn! Dnes sa nám narodila dcéra! Mnohí rodičia 
zhodne hovoria, že dieťa je najväčší dar, ktorý dostali.

Hoci tehotenstvo Márie sa svojou dĺžkou nijako nelíšilo 
od ostatných tehotenstiev, tá správa: čakáme syna!, prišla 
oveľa, oveľa skôr, než prichádzajú bežné správy. Dávno 
prichádzali rôzne náznaky. Ale v čase Izaiáša už nebolo 
pochýb. Mesiáš príde ako dieťa. Niet divu, že hudobný 
skladateľ Georg Friedrich Händel túto pasáž zapracoval 
do svojho známeho oratória Mesiáš. Správu o očakávaní 
dieťaťa napísal Izaiáš už asi 700 rokov pred narodením 
Krista. „Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; 
nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. 
Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred 
Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú 
korisť. Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho 
chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov. 
Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný 
plášť zhorí a bude potravou ohňa. Lebo dieťa sa nám 
narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie 
kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný 
Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Veľká bude jeho vláda 

a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho 
kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou 
odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to 
urobí. (Izaiáš 9,1-6)

Pán Boh v tomto texte, ako hrdý rodič, skrze proroka 
Izaiáša oznamuje Izraelu tú skvelú novinu. Čakáme dieťa! 
Bude to syn! A po mnohých storočiach sa to skutočne 
stane. V Betleheme sa narodí Ježiš a Pán Boh opäť posiela 
správu. Tentoraz nie cez prorokov, ale skrze anjelov 
pastierom a skrze hviezdu mudrcom. Boh hrdo oznamuje: 
Dnes sa Vám narodil Spasiteľ!

Z tohto zasľúbenia, ktoré máme v knihe Izaiáša sa 
môžeme dozvedieť veľa o tom, čo nám Ježišovo narodenie 
prináša! Izaiáš hovorí: „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn 
nám je daný.“ (v.5) Príchod Ježiša zmenil všetko. Čo môže 
aj do našich životov Ježiš priniesť?

Svetlo do temnôt. Celá kapitola začína nádherne 
nádejnými slovami: „Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké 
svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari 
svetlo.“ (v.1) Každý, kto to počuje, si určite povie, že to 
je dobrá správa. Mali ste tento rok pocit, že ste sa stretli 
s temnotou? Niektorí možno žijú pomerne bezproblémový 
život a povedali by, že sú v pohode. Ale určite sa mnohí 
stretli napríklad s temnotou choroby. Iní sa stretli napríklad 
s temnotou morálneho zlyhania. Ďalší sa stretli s temnotou 
závislosti. 
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Erika Dékányová
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Možno ste zažili temnotu nespravodlivosti 
na pracovisku alebo medzi susedmi. Možno vás prepadá 
temnota strachu a obáv z budúcnosti. Žijeme vo svete, kde 
je často temno. Ako hovorí Izaiáš, sme ľudom, ktorý chodí 
v temnotách. Sme, pretože sa to týka nás všetkých. To 
temno, ktoré poznáme najbližšie, je temno, ktoré nosíme 
vo svojom srdci. Sú to naše zlyhania, naše pády, náš hriech. 

A do tohto stavu zaznela už 700 rokov pred narodením 
Krista tá správa, že zažiari veľké svetlo. Ono zažiarilo 
v tom betlehemskom dieťati. Vtedy sa Boh stal človekom. 
To je to veľké svetlo, ktoré môžeme vidieť. To je to veľké 
svetlo, ktoré zažiarilo. Je Ježiš Kristus tým svetlom, ktoré 
prežaruje môj život? Izaiáš hovorí, že ľudia uvidia veľké 
svetlo, že sa im rozžiari svetlo. Stalo sa to už v tvojom 
živote? Je Ježiš Kristus tvojím životným svetlom? Je 
tým, ktorý ti ukazuje ako žiť? Je tým, ktorý ovplyvňuje 
tvoje rozhodovanie? Je tvojím Záchrancom? Je tým 
najdôležitejším v tvojom živote? 

Tou dobrou vianočnou správou je to, že dnes môžete 
Ježišovi Kristovi dovoliť zasvietiť do Vašej temnoty. 
Každému človeku chce Ježiš zasvietiť do života. 

On prišiel, aby ste práve vy uvideli svetlo, On prišiel, 
aby práve vám zasvietil. Preto sa narodil, aby dnešok 
mohol byť novým začiatkom pre každého. Ale tým 
začiatkom nie je obyčajné rozhodnutie k zmene. Tým 
začiatkom je priznanie si tej vlastnej temnoty, pokánie. 

Jedine On môže prežiariť to naše vnútro a zmeniť nás. 
Sami to nezvládneme. Príďte k Nemu dnes. Vyznajte vašu 
temnotu a proste, aby do nej zasvietil a zmenil vás. 

Amen.

Modlitba
Drahý náš Bože, ďakujeme Ti, že Tvoja milosť 

presvietila temnotu tohto sveta, keď si vložil 
do betlehemských jaslí svojho Syna Ježiša Krista. Ty si 
prišiel, aby si potešil smutných, pozdvihol klesajúcich, 
obohatil biednych, naplnil novou nádejou bezradných 
a priniesol lásku, radosť a pokoj. Ničím si túto skutočnosť 
nemôžeme zaslúžiť, lebo si uvedomujeme, akí sme 
hriešni, ale o to viacej sa môžeme radovať z Tvojej milosti, 
z Tvojho betlehemského daru. Daj, aby táto radostná zvesť 
spasenia prenikla do všetkých končín zeme, lebo vidíme 
koľko je na svete bolesti, smútku a nepokoja. Prosíme Ťa, 
aby sa pod vplyvom tejto zvesti menili ľudské srdcia, a 
tak na svete bolo čoraz menej nenávisti a zloby, ale viacej 
lásky a milosrdenstva. Prosíme aj za chorých a trpiacich, 
biednych a nešťastných. Prosíme naše deti, mládež, 
rodiny, osamelých a starých. Nech ich srdcia naplní Tvoj 
pokoj, aby tieto sviatočné dni boli pre každého časom 
znovuzrodenia, časom radostným, časom spasenia. 

Amen.

DOPLNENIE K ČLÁNKU Z Č.4/2022: 
POSVIACKA ZÁKLADNÉHO KAMEŇA 

Juraj Gajdošoci

BLAHOSLAVENÝ ČLOVEK, KTORÝ V TEBE NACHÁDZA SILU, TÍ, ČO MAJÚ NA MYSLI 
CESTY DO CHRÁMU.

(Ž 84,6)

Zakladajúca listina uvádza, že projekt nového kostola vypracovali 
vo vtedajšom Slovenskom fonde výtvarných umení, krajská 

pobočka Košice, Ing. arch. Jozef Pelley a Ing. arch. Jozef Maňuch. 

Z pamäte našich veriacich a z dostupnej projektovej dokumentácie 
vyplýva, že na príprave a vyhotovení projektu nového kostola sa významne 
podieľal Ing. Valentín Nistor. 

Za jeho úsilie a obetavú bezplatnú prácu, ktorú vykonal pre kresťanský 
zbor, mu patrí naša úcta a trvalá vďaka.

KÁZEŇ



VIANOČNÁ KÁZEŇ Z ROKU 1979

NÁVRATY

Vianočné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry! 
Veľké a slávne vianočné udalosti, ktoré v každom 

roku v tomto čase prežívame sa stali preto, aby sa naplnilo 
Písmo sväté. Napĺňajú sa staré proroctvá a prastaré 
očakávania ľudstva spojené s príchodom Mesiáša. Božie 
staré proroctvá boli vyslovené za pomoci Ducha svätého. 
Plán spásy ľudského rodu sa uskutočňuje. Kristus nie je 
len synom Dávidovým, ale sám Dávid ho nazýva Pánom! 
Narodenie čakaného betlehemského dieťatka nie je šťastná 
náhoda v behu sveta. V Betleheme je preto toľko svetla, 
lebo tu sa Slovo stalo telom. Viditeľne sa zjavuje to, o čom 
Boh rozhodol a čo Boh dal ľuďom skrze svojho Syna. 
Božie dielo je tak veľké, že sláva toho dejstva napĺňa 
nebesá i zem. Vždy, keď prídu Vianoce, zem sa stíši. 
Ľudstvo je pri betlehemských jasličkách. Všetci kresťania 
sa majú radovať, otvoriť svoje srdcia, svoje ústa. Boh 
otvoril zdroje svojej spásy. Môžeme spoznať toho, ktorý je 
cesta, pravda i život. Mnohí králi a proroci chceli vidieť to, 
čo je tebe dovolené vidieť, a nevideli. Chceli počuť to, čo 
počuješ ty, a nepočuli. Skončila sa doba čakania. Skončili 
sa staré obrady a vyhasol posvätný obetný oheň. Všetko je 
viac vyjasnené, zrozumiteľné pre budúcnosť.

Spomedzi siedmich zlatých svietnikov, z večnej 
slávy, od Otca nebeského, prichádza na zem ten, ktorý 
má v ruke sedem hviezd a tvár ma ako slnko, keď svieti 
v plnej sile (Zj 1). Hľadeli sme na Jeho slávu ako na slávu 
jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy (Jn 1). 
Vianocami sa napĺňa to, čo Pán večnosti dal vysloviť 
skrze svojich prorokov. Spasiteľná Božia vôľa sa deje 
a uskutočňuje aj v tvojom živote. Ty si v spasiteľných 
Božích plánoch. Boh ťa privádza do zhromaždenia 
svojho ľudu, aby si uvidel odhalené tajomstvo. Môžeš 
prijať večné spasenie, s ktorým prichádza Ježiš Kristus, 
narodený Spasiteľ sveta. Pre nás sú vianočne udalosti 
preto také drahé, lebo sa stali kvôli nám vo svete, ktorý je 
našou domovinou. Boh predznačil skrze proroka, že panna 
počne a porodí syna. Proroctvo spásy máme napríklad 
v knihe proroka Izaiáša. Počatie a narodenie patrí k tým 
najzákladnejším skutočnostiam pri zachovaní ľudského 
rodu. Sme tu na zemi preto, lebo sme sa narodili. Keby sme 

sa prestali rodiť, zem by sa vyľudnila. Ľudské pokolenie tu 
na zemi je tu preto, že všetci ľudia v mestách a v dedinách 
sa narodili. Ježiš sa narodil tak, ako sa rodia ľudia. Je 
však hlboký a podstatný rozdiel medzi Jeho príchodom 
na zem a medzi príchodom ostatných ľudí. Betlehemské 
dieťatko je sväté, čisté, dokonalé. Tu je krásne ľudstvo 
podľa pôvodného Božieho určenia. Mimo Neho všetci 
od Adama po dnešok sú porušení v základoch bytosti 
od samého počatia a narodenia. Hriech otrávil a znetvoril 
prirodzenosť človeka. Pri Pánovi Ježišovi sa nám však 
zjavuje preveľká múdrosť a svätá láska večného Boha, 
ktorý napráva ľudské veci. Ježiš Kristus sa počal z Ducha 
svätého. Boh už od samého začiatku vo všetkom pôsobí 
mocou svojho božstva. Na začiatku anjel hovorí Márii: 
„Moc najvyššieho ťa zatieni, preto aj to, čo svätého narodí 
sa z teba, bude sa volať Syn Boží.“ 

Vo vianočnej noci prichádza na svet krásny, dobrý, 
svätý a dokonalý človek. Je to nový Adam, ktorý 
napravuje bytosť človeka v jej základoch. Ježiš Kristus je 
svätý a dokonalý od počatia a od narodenia. Každá Jeho 
pohnútka, každá túžba, každá myšlienka, každé slovo, 
každý skutok, majú okolo seba svätožiaru a dokonalosť. 
On, Boh zjavený v tele, pomáha nám bezmocným. 
Zastavuje sa pri nás hriešnych ako taký, ktorý má právo 
a moc odpúšťať hriechy. Voláme naňho a On nás počuje, 
dobre nám všetkým rozumie. My, zúfalí, vystierame 
k Nemu ruky z hrozivých vĺn, do ktorých sa ponárame. On 
nás zachytí, lebo On chodí po vlnách. Úpenlivo prosíme 
vo svojich chorobách a bolestiach o Jeho pomoc. On môže 
dať liek a uzdraviť každého. Často nevieme, čo máme robiť, 
ktorou cestou sa vydať. Jeho pozvanie k nasledovaniu stále 
trvá. V mnohom nie sme si istí sami sebou, telo slabne 
a začínajú sa dni, v ktorých niet zaľúbenia a počujeme 
výsmech smrti. On však hovorí: „Neboj sa! Ja som prvý 
a posledný.“ Ježiš sa narodil ako dieťa, prišiel ako Syn 
človeka. Predsa je podstatne iný ako my. Pán Boh v tichú 
svätú vianočnú noc zjavil, že Jeho veľké spasiteľské dielo 
pre záchranu ľudí sa dokonáva v pozemskom bytí človeka 
Ježiša. Ja i ty nájdeme v Ňom nový život. Skrze Neho sa 
máme stať deťmi Božími.

5

Ján Pallay

TOTO VŠETKO SA STALO, ABY SA NAPLNILO, ČO PÁN RIEKOL ÚSTAMI PROROKA. 

AJHĽA, PANNA POČNE A PORODÍ SYNA A DAJÚ MU MENO EMMANUEL: 

TO V PREKLADE ZNAMENÁ: BOH S NAMI.

(MT 1,22-23)JP
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NÁVRATY

V proroctve bolo Duchom svätým predznamenané, že 
narodené dieťa sa bude volať Emanuel - Boh je s nami. My 
dnes máme takú veľkú milosť, že sa nám spája zasľúbenie 
s naplnením. Počujeme proroctvo, ale s pastiermi, 
mudrcmi a všetkými zbožnými sa klaniame nemluvniatku 
zavinutému v plienkach a ležiacemu v jasliach. Ježiš 
narodený v Betleheme je Emmanuel, Boh s nami. V Ježiši 
Kristu je Boh medzi nami. Sme v samotnom strede, 
v centre dejstva, kde z večných hlbín tryská a vyžaruje 
láska, pravda a pokoj. V svätom ohni sa pretavuje a znovu 
formuje nové ľudské bytie. Je tu Emmanuel, je tu svätý 
a večný Boh uprostred nás. Preto Vianoce nikdy nestarnú. 
Sú stále nové a krásne, sú požehnané. Nevieme sa nasýtiť 
Božieho milovania. Nedokážeme povedať, že nám stačí. 
Čím sme dlhšie pri svätom dieťati, tým ho viac milujeme. 
Čím viac hľadíme na zjavenie božskej krásy a veleby, tým 
viac sme uchvacovaní. Emmanuel, Pán môj a Boh môj!

Zober plným priehrštím z nebeských darov. Pre teba 
sú prichystané. Napi sa plným dúškom z prameňa radosti! 
Pre teba je tento prameň otvorený. Prijmi nový život 
v čistote, svätosti a v radosti. Tebe sa narodil Emmanuel. 
Tebe Boh v Kristu odkryl a dáva plnosť večného života. 

Amen. 

Modlitba

Svätý Bože, Otče každej milosti a darca každého 
dobrého a dokonalého daru. Oslavujeme Ťa za Tvoj 

najväčší dar, za milovaného Syna. Dávaš nám s Ním 
spasenie a plný život. Milostivý Otče, prosíme Ťa, mocou 
Ducha svätého otvor dvere našich sŕdc, aby k nám mohol 
vstúpiť ten Požehnaný. Zmocni cirkev, aby oznámila 
celému svetu, že prišiel jeho kráľ. Vyšli našich poslov 
k tým, ktorí čakajú na nové lepšie možnosti a príležitosti. 
Nech zvestujú príchod kniežaťa života, ktoré nové činí 
všetko. Skloň sa k tým, ktorí sú už unavení, vyčerpaní, 
ukáž im vodcu a darcu spasenia. On uvádza do Tvojho 
odpočinku. Zmocni vieru chorých, aby poznali, že je tu 
nebeský lekár. Pochybnosti pochybujúcich zmeň na istotu, 
že je tu Emmanuel. Skrze Ježiša Krista prichádzaš Ty, 
večný a svätý Boh ku každému jednému z nás. Tebe patrí 
úcta, chvála i sláva na veky. Amen. 

Požehnanie

Pán náš Ježiš Kristus a Boh náš Otec, ktorý si nás 
zamiloval a dal nám večné potešenie i dobrú nádej 

v milosti, nech ráči potešiť vaše srdcia a upevniť vás 
v každom dobrom slove a skutku. Amen.

SKRYTÝ ŽIVOT OSWALD CHAMBERS (1874-1917)

Ľubica Halásová

VÁŠ ŽIVOT JE SKRYTÝ V KRISTU BOHU.

(KOL 3,3)ĽH
Boží Duch dosvedčuje a potvrdzuje jednoduchú ale 

všemocnú istotu života, ktorý je „skrytý s Kristom 
v Bohu“. Pavol to opakovane pripomína vo svojich 
novozákonných listoch. My sa vyjadrujeme, akoby 
posvätený život bola tá najmenej istá i bezpečná vec. Ale 
v skutočnosti to je to najistejšie, lebo v sebe i za sebou má 
Všemohúceho Boha. To najnebezpečnejšie je skúšať žiť 
bez Boha. Pre človeka, ktorý sa narodil znova, je ľahšie 
žiť v správnom vzťahu s Bohom, než mieriť na scestie, 
ak však dbáme na Božie varovanie „chodíme vo svetle“ 
(1. Jánov 1,7).

Keď premýšľame o vyslobodení z hriechu „naplnení 
Duchom“ (Efezanom 5,18) a „chodení vo svetle“, 
predstavujeme si to, ako končiar vysokého vrchu. Máme 
to za niečo náramne vysoké a úžasné, ale povieme: „Ach 

na takej vysokej úrovni by som žiť nedokázal“. Keď sa 
tam však z Božej milosti dostaneme, zistíme že to nie je 
ostrý končiar, ale nádherná planina na ktorej je dostatok 
priestoru pre život a rast. „Dal si priestor pre moje kroky, 
že sa mi členky nevytkli“ (Žalm 18,37).

Keď naozaj uvidíš Ježiša, istotne o Ňom nebudeš 
pochybovať. Ak ho budeš počuť ako vraví „Nech sa 
Vám srdce neľaká“ (Ján 14,27), istotne sa nebudeš 
znepokojovať. Keď je On pri tebe, je pochybnosť doslova 
vylúčená. Zakaždým keď si v osobnom kontakte s Ježišom, 
jeho slová ti znejú skutočne. „Svoj pokoj Vám dávam“ 
(Ján 14,27). Pokoj ktorý so sebou prináša neobmedzenú 
dôveru a úplne ťa pokrýva od hlavy po päty. Váš život je 
skrytý s Kristom v Bohu. A je ti daný pokoj Ježiša Krista 
ktorý nič nenaruší.



MÁRIA GAZDOVIČOVÁ

ROZLÚČKA

Dňa 1.12.2022 sme sa rozlúčili v michalovskom 
dome smútku s pani farárovou Máriou 

Gazdovičovou. Boh jej požehnal medzi nami 92 rokov 
života, zomrela zmierená 28.11.2022. Bola to žena 
bohabojná a pokorná vo svojom každodennom živote. 
Vždy patrila medzi aktívnych členov michalovského 
reformovaného zboru, čo sa potvrdzovalo prakticky 
až do jej smrti. Medzi členmi zboru bola prijímaná 
s prirodzenou úctou a bratskou láskou. 

Pani farárova, rodená Marciniková, sa narodila 
26.1.1930 v Bánovciach nad Ondavou. V občianskom 
povolaní bola učiteľka. Svoj vzťah k deťom a ľuďom 
prenášala aj do služby v cirkvi, keď bola vernou oporou 
svojmu manželovi, reformovanému farárovi. Pôsobili 
v zboroch Byster, Skároš, Bánovce nad Ondavou, 
Bracovce, Ložín. Od roku 1967 to boli Michalovce, 
Humenné, Vranov nad Topľou. V Michalovciach to bol 
kostol ešte pri bývalej autobusovej stanici. Riešila sa aj 
farská budova. Manžel zastával svojho času funkciu 
seniora a zástupcu biskupa. Pán farár Juraj Gazdovič 
zomrel 4.7.1985 a jeho manželka ostala sama na rodinu, 
keď sa bolo treba postarať o troch synov. Vdovou bola 
neuveriteľných 37 rokov. Manžel začínal svoju cestu 
v cirkvi ako učiteľ náboženstva v Jenkovciach a v Záhore. 
Bol rodákom z Jenkoviec. Nebohá sestra vyšívala krásne 
rúcha na našu kazateľnicu a na stôl Pánov. Napríklad 
k Večeri Pánovej piekla chlieb, na misijno-diakonických 
stretnutiach prednášala vhodnú kresťanskú poéziu vždy 
pripravenú k jednotlivým sviatkom a obdobiam. 

Pohreb Márie Gazdovičovej sa uskutočnil 
za prítomnosti jej rodiny, členov michalovského 
reformovaného zboru a zúčastnili sa ho predstavitelia 
slovenských seniorátov, senior Juraj Brecko, seniorka 
Erika Dékányová a seniorátny kurátor Martin Ohriska. 
Božie slovo miestnym duchovným bolo kázané 
na základe biblického textu Zjavenie Jána 3,20: „Hľa 
stojím pri dverách a klopem. Kto počuje môj hlas a otvorí 
dvere, k tomu vojdem a budem jesť – ja uňho a on u mňa.“ 
Adventný čas nám ponúkol túto tému, ale aj život zosnulej 
svedčil o tom, že svoje dvere otvorila Pánovi. S manželom 

žila v dome zo skla, ako sa niekedy nazýva fara. Tam 
sa otvárali dvere pre mnohých ľudí, ktorí prichádzali 
z rôznych dôvodov a pohnútok. My otvárame svoje 
dvere, aby Pán mohol k nám vojsť. Príchod hosťa naruší 
a zmení celkový chod každej domácnosti. Je potrebné sa 
prispôsobiť a premôcť svoje ja. Pán Ježiš prichádza, aby 
s nami jedol. To je vyznamenanie a veľká pocta, byť pri 
jednom stole spolu s Pánom. Večný život je opísaný aj 
ako hostina, na ktorú sme pozvaní. Uvádza to aj Žalm 
23: „Pripravuješ stôl pred mojimi nepriateľmi, môj pohár 
preteká.“ Náš život má byť celý otvorený pre Pána Ježiša. 
O to sa usilovala naša zosnulá. Naša pieseň má text: 
„Ó, Ježišu, Ty stojíš pri zamknutých dverách, trpezlivo 
čakáš, kedy vkročíš cez prah.“ 

V našom živote vidíme veľkú iniciatívu Pána Ježiša, 
ktorú prijala aj naša sestra vo viere. Nemala to jednoduché, 
ale posilňovala sa Božím slovom a modlitbou. Nech 
Pán potešuje pozostalých a nahrádza im bolestnú stratu 
nekonečnou svojou milosťou. Pán Ježiš všetkým odporúča: 
„Klopte a otvorí sa Vám.“

7

Juraj Gajdošoci

HĽA STOJÍM PRI DVERÁCH A KLOPEM. KTO POČUJE MÔJ HLAS A OTVORÍ DVERE, 
K TOMU VOJDEM A BUDEM JESŤ – JA UŇHO A ON U MŇA.

(ZJ 3,20)



NOVÝ ROK 1.1.1980

NÁVRATY

Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 
Nový rok nám požehnaj, nový rok nám požehnaj 

z lásky svojej, Bože náš! Týmito prosebnými slovami 
z nášho spevníka prosíme o pomoc Božiu v novom roku. 
V mene Pána si žiadame a prajeme hojnosťou korunovaný 
nový rok. Duchovným posilnením a upevnením vo viere 
má byť aj v tomto roku Boží zákon, sväté Písmo, ktoré je 
ukazovateľom Božích ciest. Obsahuje konkrétne pokyny 
pre rôzne životné situácie. V Písme poznávame Božiu 
vôľu, ktorej sa poslušne podriaďujeme na ceste za Pánom 
Ježišom Kristom.

Biblické knihy sú svedectvami o Bohu, jeho slove, 
skutkoch, daroch, zákone a o milosti. Je to svedectvo pre 
Boží ľud, ktorý bdel, očakával a počúval, čo Boh hovorí. 
Ľud prijímal Božie slovo a podrobil sa Jeho zákonu. Preto 
napríklad apoštol Pavol naznačuje istotu a pokoj veriaceho 
človeka. Vykresľuje radosť, šťastie, vnútornú blaženosť. 
Plesá nad veľkosťou Božieho milosrdenstva. Vnútorné 
skúsenosti môžeme poznať len podľa odlesku, ktorý padá 
zo slávy a lásky Božej na dušu veriaceho. 

Kresťanská cirkev prehlásila sväté Písmo v dnešnom 
jeho rozsahu za základ zbožnosti a žriedlo svojho 
bohoslužobného poriadku. Je to aj pravidlo mravnosti 
a vieroučného tvorenia. Všetky reformačné cirkvi sa 
zhodujú v dôraze, že len Božie slovo je obsiahnuté 
v Písmach Starého a Nového zákona. Písmo je normou 
viery a života. Aj my stojíme na základe kresťanskej 
cirkvi, reformačného kresťanstva. Preto vychádzame 
z Písma a vraciame sa k Písmu. 

Spoločným základom kresťanskej cirkvi je viera, že 
vrcholné a konečné Božie zjavenie sa stalo v Ježišovi 
Kristovi. Sväté Písmo je jediným prameňom a svedectvom 
o tomto zjavení. Je to posolstvo Božie pre jednotlivca 
i celok, odkiaľ rastie známosť o Bohu i poznanie samého 
seba. Zvesť o svojom zjavení v Ježišovi Kristovi uložil 
Boh do Písma ako posolstvo pre náš život. Slovo Božie je 
Božie prehovorenie v Ježišovi Kristovi, ktorý je sám večné 
Slovo (Jn 1,1). Skrze Neho Boh defi nitívne prehovoril 
k otcom, ako čítame v liste Židom. Tu je základná 
skutočnosť a pravda, že Boh sám vyhľadal človeka 

a sklonil sa k nemu a prehovoril. Chce hovoriť a hovorí 
stále skrze svedectvo prorokov a apoštolov v Písmach. Ináč 
sa nám Boh nezjavuje než ako slovo svedectva o Božích 
činoch v Zákone a v zaľúbení. Plným Božím zjavením je 
Kristus, svedectvom o tomto zjavení je Ježiš. V Písme je 
zachovaná Jeho dejinná čistota a pravdivosť. Písmo ako 
svedectvo o zjavení Božom v Kristu je prostriedkom 
Božej milosti. Zvestuje vždy len správu o sláve Božej, 
ktorá hľadá v sebaobetavej láske stratených hynúcich 
hriešnikov. V tejto funkcii je Písmo meradlom ozajstnej 
pravdy. Živé slovo Božie sa obracia ku každému človeku. 
Hovorí v moci a v živej autorite vždy určité veci. Hovorí 
človeku o súde a milosti, usvedčuje ho z jeho viny, ale 
prináša istotu Božej odpúšťajúcej lásky, ktorá posväcuje 
život. Pamätajme, že všetko činí živé! Keď Boh dá človeku 
Svätého Ducha, vtedy rozumie Písmu a počuje v ňom 
Božie slovo. Iba litera Písma nie je Božím slovom, ale ním 
sa stáva, keď pristúpi k nemu vnútorné svedectvo Ducha. 
K svedectvu Ducha svätého dochádza tam, kde zjavenie 
v Písme zvestované vzbudzuje a rodí v človeku vieru. 
Zjavenie nie je závislé na viere, ale je vierou postihované 
a je viere určené. Viera počuje zo svedectva Písma hlas 
samého Boha. Vierou si prisvojujeme Božie slovo a ono sa 
obracia k viere. Nikdy sa však človek nestane majiteľom 
Božej pravdy. Vždy znovu ju musí vo viere uchvacovať. 
Viera nespočíva len v súhlase a v prisviedčaniu slovám 
Písma. Viera je dar.

V nej je neotrasiteľná istota, ktorú Boh sám dáva. On 
skrze Písmo hovorí k človeku, že vie o jeho biede a ponúka 
mu seba samého. Ale i táto viera poslušne vyznáva, že nie 
človek našiel Boha, ale Boh našiel človeka. Boh počul aj 
rozoznal hlas človeka a sám ho oslovil. 

Svätý Duch vzbudzuje skrze Písmo v srdciach čitateľov 
i poslucháčov vieru. Tým je otvorený pre človeka výhľad, 
aký by sám zo seba nedosiahol. Písmo je predovšetkým 
svedectvom o Bohu, Jeho slovách, Jeho skutkoch, 
Jeho daroch. Dosvedčuje sa pravda a zákon, láska 
a milosrdenstvo. Vo svetle Písma poznáva človek tiež 
samého seba, akým skutočne je.
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NECH SA TÁTO KNIHA ZÁKONA NEVZDIALI OD TVOJICH ÚST, 

ALE ROZJÍMAJ O NEJ VO DNE I V NOCI, ABY SI SA SNAŽIL KONAŤ VŠETKO, ČO 
JE V NEJ NAPÍSANÉ, 

LEBO VTEDY SA ZDARÍ TVOJA CESTA A BUDEŠ MAŤ ÚSPECH.

(JOZ 1,8)
Michal Hromaník
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Pravdivo ukazuje na život viery, v ktorom je Boh 
počiatkom i koncom, Pánom a Spasiteľom. Slová Písma 
volajú človeka na cestu života, pokoja, mieru a lásky. 
Písmo je Božím prostriedkom k ľudskému posväteniu 
a spaseniu. Písmom rozumieme Starý a Nový zákon, ako 
sú obsiahnuté v Biblii. Starý zákon ukazuje v dejoch, 
slovách, zasľúbeniach a ustanoveniach k Mesiášovi. 
Nový zákon svedčí, že proroctvá a zasľúbenia sa naplnili 
v Kristu. 

Po celý nastávajúci rok naslúchajme Božiemu slovu 
zo svätého Písma a prosme v modlitbe, aby Boh otvoril 
naše oči pre svoj Zákon a pre svoje evanjelium. Amen. 

Modlitba
Svätý Bože! Ďakujeme Ti za tento prvý deň Nového 

roka, pokorne prosíme, aby si nám pomáhal a požehnal nás 
v nastavajúcom roku. Prosíme, veď nás ako dobrý Pastier. 
Sprevádzaj nás vo všetkých našich prácach a posväcuj nás 
svätým Duchom. Amen.

NÁVRATY

ZDROJ MNOHEJ RADOSTI OSWALD CHAMBERS 
                                                                              (1874-1917)

Ľubica Halásová

TOTO VŠETKO VŠAK VÍŤAZNE PREKONÁME SKRZE TOHO, 

KTORÝ NÁS ZAMILOVAL.

(RIM 8,37)
ĽH
Pavol tu hovorí o veciach, ktoré by mohli kresťana 

vzdialiť od Božej lásky. Pozoruhodné je, že nič 
nemôže vojsť medzi Božiu lásku a kresťana. Veci, ktoré 
Pavol v tomto texte spomína,  môžu narušiť blízky vzťah 
s Bohom a oddeliť náš prirodzený život od neho. Ale 
žiadna z nich sa nedostane medzi Božiu lásku a  dušu 
na duchovnej rovine.  Základom kresťanskej viery je 
nezaslúžený, neobmedzený zázrak Božej lásky, ktorý sa 
prejavil na Golgotskom kríži, lásky ktorá nie je a  nikdy 
nebude  zaslúžená. Pavol napísal, že toto je dôvod toho, 
že „všetko  víťazne prekonáme“. Víťazne s radosťou, 
ktorá pochádza z toho , že sme zvíťazili v situáciách, ktoré 
vyzerali, že nás premôžu.

Obrovské vlnu ktoré vydesia každého plavca, sú 
zdrojom ohromnej radosti pre surférov, ktorí na nich 

jazdia. Aplikujeme to na našu situáciu. Veci ktorými sa 
snažíme vyhnúť a proti ktorým bojujeme, skúšky, utrpenia 
a prenasledovania, sú práve tými vecami, ktoré nám 
spôsobujú radosť. Toto všetko víťazne prekonáme skrze 
neho, nie napriek všetkému, ale uprostred toho všetkého.  
Kresťan nepozná  Božiu radosť napriek skúškam, ale práve 
kvôli nim. Pavol povedal: „Pri všetkom našom súžení 
prekypujem radosťou“ (2. Korinťanom 7,4) 

Keď prekypujeme radosťou, vyžaruje z nás niečo, čo 
nie je založené na tom, že sme niečím prešli, ale na Božej 
láske, ktorú nič nezmení. A životné skúsenosti, či sú to 
udalosti všedného dňa, alebo také, ktoré nás vydesia, nás 
v žiadnom prípade nemôžu „odlúčiť od Božej lásky, ktorá 
je v Ježišovi Kristovi nášmu Pánovi“ (Rimanom 8,39).



K A L V Í N Č E K
ZBOROVÝ LIST ◊ ROČNÍK XIII . ◊ ČÍSLO 5 ◊ DECEMBER 2022 ◊ NEPREDAJNÉ

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, 
ktoré sa volalo Nazaret. Bol poslaný k panne, 

ktorá sa volala Mária. Tento anjel prichádzal k Márii ako 
Boží posol. Mária bola v tom čase zasnúbená s Jozefom – 
mužom, ktorý bol potomkom kráľa Dávida. 

Gabriel prišiel k Márii a povedal jej, aby sa radovala, že 
Boh je s ňou a že si ju vyvolil. Mária sa týchto slov zľakla 
a premýšľala, čo tieto slová majú znamenať. Gabriel jej 
však povedal, aby sa nebála, pretože našla milosť u Pána 
Boha. Boh ju mal rád. Dozvedela sa, že dostane dieťa, 
porodí syna a má mu dať meno Ježiš. Bude veľký a bude 
sa volať Synom Najvyššieho.

Mária sa spýtala, ako sa to môže stať, keď je panna. 
Gabriel odpovedal, že na ňu zostúpi Duch Svätý, sila 
Najvyššieho a preto aj to, čo sa narodí, bude Sväté a bude 
to Syn Boží. Anjel jej povedal, že aj jej príbuzná, Alžbeta, 
o ktorej si mysleli, že je neplodná, počala dieťa v starobe 
a už je v šiestom mesiaci tehotenstva. Bohu predsa nie je 
nič nemožné. 

Mária pokorne prijala Božiu vôľu a odpovedala, že je 
služobníčka Pána, nech sa teda stane to, čo Pán Boh chce, 
aby sa stalo. 

Mária sa rozhodla, že navštívi svoju príbuznú Alžbetu. 
Tá bývala v hornatom kraji, v Júdovom meste. Mária vošla 
do Zachriášovho domu a pozdravila Alžbetu. Keď Alžbeta 

počula Máriin pozdrav, Duch Svätý naplnil tehotnú 
Alžbetu, v ktorej sa radostne pohlo dieťatko. Alžbeta 
povedala Márii, že je požehnaná a požehnané je aj dieťa, 
ktoré nosí pod srdcom. 

Obe oslavovali Pána Boha a ďakovali Bohu, že robí 
veľké veci. Boh je milosrdný s tými ľuďmi, ktorí sa Ho 
boja.

Mária zostala u Alžbety približne tri mesiace a potom sa 
vrátila domov do Nazareta, aby sa pripravila na narodenie 
Ježiša.

Alžbeta a jej muž Zachariáš očakávali dieťatko, ktoré 
sa narodilo. Bol to syn, dali mu meno Ján. Neskôr ho 
poznáme ako Jána Krstiteľa.

Keď sa Mária vrátila do Nazareta a Jozef zistil, že čaká 
bábätko, hoci ešte nie sú manželia, bol z toho smutný 
a chcel sa s ňou rozísť. Jozef bol spravodlivý a nechcel 
Máriu vystaviť hanbe, preto sa rozhodol ju tajne prepustiť. 
Keď o tom premýšľal, zjavil sa mu vo sne anjel a povedal 
mu, aby sa nebál vziať si Máriu za manželku, pretože dieťa, 
ktoré čaká, je od Boha. Bude sa volať Ježiš a prichádza na 
svet, aby ho spasil. Toto všetko sa má stať, aby sa naplnilo 
proroctvo. 

Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil tak ako mu 
prikázal anjel – prijal svoju ženu a keď porodila, dal mu 
meno Ježiš.

ZVESTOVANIE MÁRII

VIETE...
1. Ako sa volal anjel, ktorý zvestoval Márii narodenie Ježiša?
2. Ako sa volal kráľ, ktorého potomkom bol aj Jozef?
3. Ako sa volalo mesto, v ktorom bývali Mária s Jozefom?
4. Ako sa volala Máriina príbuzná, ktorá bola tehotná?
5. Koľko mesiacov zostala Mária u tejto svojej príbuznej?
6. Ako sa volal manžel tejto príbuznej?
7. Kam sa potom Mária vrátila?
8. Kto sa zjavil Jozefovi vo sne?
9. Ktoré dni v roku si pripomíname narodenie Ježiša?
10. Ako sa volá obdobie štyroch týždňov pred pripomenutím narodenia Ježiša?
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OSEMSMEROVKA

TAJNIČKA: PÁN JEŽIŠ JE NÁŠ ___________ .
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VYHODNOTENIE MINULÉHO ČÍSLA
Odpovedí:

Všetkých: 61

Úplných: 43

Neúplných: 18

Mená výhercov:
Filip Pavlov

Peter Kutáš

Karin Ivaničková
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