
 

 

Žijeme v časoch obrovskej relativizácie všetkého. To, 
čo doteraz bolo absolútne platné a nemeniteľné sa relativi-
zuje obrovským tempom. Relativizuje sa vzťah k životu, 
verejne sa hovorí o potratoch, eutanázii – práve na život. 
Relativizuje sa hriech, keď sa posudzuje veľkosť hriechu 
a žmúri sa očami na všetky strany, akoby sa nič nedialo. 
Relativizuje sa úcta k vzťahom. 
Mnohí si povedia aj pri  najmen-
šom spore: s týmto človekom už 
nechcem mať nič spoločné. Relati-
vizuje sa vzťah k Bohu, kedy upa-
dáme do akejsi letargie a apatie 
a je nám vlastne aj jedno, čo sa 
okolo nás a pri nás deje. Relativi-
zuje sa všetko, a k tomu patrí 
aj úcta k autoritám. Relativizuje sa 
aj vzťah k farárom. Počuť slová: 
A čo nám tu budú oni hovoriť? Nás 
budú poúčať? Ak chcú s nami žiť, 
musia sa naučiť s nami aj vyť! Ne-
viem, asi to tak má byť, keď nielen 
z úst kresťanov, ale aj nekresťanov 
počúvame slová: koniec už musí prísť. Až sa priam natíska 
jánovské: Príď Pane Ježiši! 

Pán Ježiš však ešte neprichádza a my ani nevieme, kedy 
vlastne príde. Vieme, že príde, ale nevieme kedy. História 
nás učí, že podobných období bolo v dejinách sveta mno-
ho, kedy boli ľudia presvedčení, že Boh je naozaj so svo-
jím súdom bližšie, než sa zdá. Vieme, že príde a vieme, čo 
máme do tej chvíle robiť. Poslúchať Boha viac, než všet-
kých ľudí relativizujúcich všetko okolo seba. 

Takéto poslúchanie Boha je však nesmierne ťažké. Aj 

my sme „odsúdení“ žiť vo vzťahoch, ktoré aj dobre mysle-
ná kritika a „dobre myslené napomenutie“ deštruujú. Pri-
padá mi to celé ako v jednom príbehu o kráľovi 
a kráľovstve. Poviem vám ho: „Bol raz jeden kráľ a mal 
svoje kráľovstvo. Všetci ľudia ho milovali a vraveli 
o ňom, akého dobrého a múdreho kráľa majú. Diablovi sa 

však toto vôbec nepáčilo, a rozho-
dol sa zasiať rozkol medzi ľudí. 
Kdesi v lese zasadil jabloň, ktorej 
ovocie spôsobovalo pobláznenie 
ľudí. Ľudia v lese jabloň našli. 
Jeden za druhým prichádzali, aby 
z nej jedli. Každý kto ochutnal 
ovocie stromu sa zbláznil. Márne 
kráľ prosil, márne žiadal, aby to 
nerobili. Márne varoval, aby z toho 
stromu nejedli. Ľudia si nedali 
povedať. Prichádzali, jedli a šaleli. 
Po čase zmenili názor na svojho 
kráľa. Už to nebol múdry a dobrý 
kráľ, ale kráľ, ktorý nerozumel 
svojim poddaným, ktorého už 

v kráľovstve nikto nerešpektoval a všetci od neho bočili. 
Nestačilo im to, čo robil, nepáčilo sa im to, čo hovoril, 
a bolo ho treba zosadiť a nahradiť takým, ktorý by ľuďom 
vyhovoval. Chudák kráľ, čo mal robiť? Chtiac - nechtiac, 
zašiel k tomu stromu a zjedol jablko aj on. Zbláznil sa. 
Úplne sa zmenil, to, čo by dovtedy nikdy neurobil, robil 
presne tak, ako všetci ostatní. A vtedy sa stal zázrak. Ľudia 
sa do svojho kráľa úplne nanovo zamilovali. Znova začali 
o ňom hovoriť aký je múdry a šikovný, rozumný 

(Pokračovanie na strane 8) 
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„Ale Peter a Ján odpovedali im takto: Súďte, či je spravodlivé pred 
Bohom poslúchať viac vás ako Boha!“ 

Skutky 4:19   



 

 

... kde sa nachádza truhla zmluvy dnes?  
 
Myslím, že všetci máme radi tajomstvá a záhady. Hlavne tie, ktoré sa 

dodnes nepodarilo vysvetliť, ani objasniť. Jednou z takýchto záhad je 
práve otázka, kde sa skrýva v tejto dobe truhla zmluvy. Podľa dostupných 
informácií sa dodnes nenašla, a nikto nevie, kde môže byť ukrytá. A tak 
vznikajú dohady, teórie, predpoklady, a nekonečný rad fantastických 
i menej fantastických teórií. Poďme sa teda pozrieť, čo o truhle zákona 
vieme z Božieho slova, a na záver môžeme spomenúť aj niekoľko mož-
ných teórii. 

Truhla zmluvy bola zhotovená v čase, keď Mojžiš doniesol z hory 
Sinaj po druhýkrát dosky zákona. Ako vieme, tie prvé v hneve rozbil, 
a tak mu Boh prikázal, aby podobné vytesal z kameňa a vyniesol ich na 
horu Sinaj. O zhotovení truhly zmluvy píše 2M 37,1 - 9. Vieme, že ju 
zhotovil Becálel z akáciového dreva podľa presných rozmerov, ktoré mu 
nadiktoval Mojžiš podľa príkazu Hospodinovho. Vieme i to, že bola 
pozlátená zvnútra i z vonku, po bokoch mala zlaté obruče, kde sa zakla-
dali žrde, tiež z akáciového dreva, a na vrchnáku boli dvaja cheruby, ktorí 
sa tvárami pozerali na seba a krídlami sa navrchu dotýkali.  

Truhla zmluvy sa stala súčasťou svätostánku, v ktorom bola uložená 
s ďalšími presne popísanými predmetmi. Počas putovania ju niesli vždy 
kňazi a dotýkať sa mohli iba drevených žrdí, ktoré boli na prenos určené.  

Počas celého putovania púšťou bola truhla 
zmluvy v svätostánku, ktorý bol uprostred tábo-
ra Izraelcov. Po Mojžišovej smrti Biblia opisuje 
ešte jeden zázrak, pretože keď pod vedením 
Józuu prechádzali cez Jordán, kňazi nesúci 
truhlu si zamočili členky na nohách a Jordán 
zastal, prestal tiecť. Kým kňazi s truhlou zmluvy 
stáli uprostred Jordánu, prešiel cez rieku celý 
tábor. Hneď za tým sa spomína, ako ju niesli 
kňazi pri dobýjaní mesta Jericha. 

Keď Izraelci dobyli Kanaánsku zem, truhlu 
zmluvy uložili v Šíle. Bližšie o tom píše Prvá 
kniha Samuelova. Do tohto obdobia sa v súvise 
s truhlou zmluvy nedialo nič zvláštne, až keď sa 
Izrael dostal do konfliktu s Filištíncami 
a Izraelci zobrali do boja aj truhlu zmluvy. Me-
dzi kňazmi, ktorí na ňu mali dozerať boli aj 
Éliho dvaja synovia, ktorých sa rozhodol Hos-
podin potrestať. Izrael vojnu prehral a truhlu 
zmluvy zobrali Filištínci (1Sam 5). Postavili ju do chrámu boha Dágona 
v Ašdóde, ale keď prišli na ďalší deň, bola Dágonova socha zrútená tvá-
rou k zemi. Tak sa to opakovalo niekoľko dní. Potom sa pridali aj ďalšie 
komplikácie, Ašdóďania začali mať nepríjemné vredy a začali sa pre-
množovať myši. Tak skončila v inom filištínskom meste, ale aj tam spô-
sobila zdesenie a chorobné vredy. Posledným riešením pre filištínske 
kniežatá bolo poslať truhlu Hospodinovu späť do Izraela. Aj keď uvažo-
vali o tom, že tie nepríjemné veci mohli byť aj náhodou. Truhla zmluvy 
sa tak vrátila na Izraelské územie do Bétšemeša. No v Bétšemeši zomrelo 
70 mužov, pretože sa pozreli do truhly zmluvy a nastal v meste ohromný 
smútok (1Sam 6). Nakoniec ju odniesli do  Kirjat-jearíma do domu kňaza 
Abínádába. 

Prvý izraelský kráľ Saul sa o truhlu veľmi nestaral. Nebola to pre 
neho podstatná vec. Dôležitosť truhly zmluvy pre náboženský život po-
chopil kráľ Dávid. Po tom, čo dobyl Jebuzejskú pevnosť, čo je dnešný 
Jeruzalem, rozhodol sa previezť truhlu tam. Zobral ju z Kirjat-jearíma a s 
veľkou pompéznosťou ju chcel previezť do Jeruzalema. No namiesto 
toho, aby truhlu niesli kňazi, pokračoval v tradícii zavedenej Filištíncami, 
a truhlu vyložil na voz. Celá slávnosť sa skončila fiaskom, lebo na nerov-
nej ceste sa truhla začala šmýkať z voza a muž menom Uza ju chcel 
zachytiť, no keď sa jej dotkol, zomrel. Dávida táto udalosť znechutila a 
nechal truhlu v dome Obéd-Edoma Gatského. Za tri mesiace sa prejavilo 
také požehnanie na jeho dome, že to Dávida povzbudilo k tomu, aby 
prehodnotil svoje rozhodnutie ohľadom truhly. Priznal, že urobil chybu a 
truhla bola tentoraz prenesená podľa všetkého poriadku. Na Sione urobil 
Dávid stánok a truhlu obkolesil spevákmi, ktorí 24 hodín denne chválili 
okrasu Hospodinovu. Z tohto obdobia pochádza veľa žalmov. 

Ďalším miestom truhly zmluvy bola chrámova hora, kde dal Šalamún 
aj po veľkých zásluhách svojho otca Dávida postaviť chrám Hospodino-

vi. „A kňazi vniesli TRUHLU zmluvy Hospodinovej na jej miesto do 
svätyne domu, do svätyne svätých, pod krídla cherubov. Lebo cherubi 
mali roztiahnuté krídla nad miestom TRUHLY, a tak prikrývali cherubíni 
TRUHLU i jej sochory zhora. A sochory vyčnievali, takže bolo vidieť 
konce sochorov zo svätyne vo svätyni svätých, ale von ich nebolo vidieť. 
A sú tam až do tohoto dňa. Nebolo v TRUHLE ničoho, iba dvoje kamen-
ných dosiek, ktoré tam položil Mojžiš na Chórebe, keď učinil Hospodin 
zmluvu so synmi Izraelovými vtedy, keď vyšli z egyptskej zeme. A stalo 
sa, keď vyšli kňazi zo svätyne, že oblak naplnil dom Hospodinov, takže 
nemohli kňazi obstáť a slúžiť pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila 
dom Hospodinov.“ (1 Kr 8: 6 - 11) 

Toto je jedno s posledných miest, kde sa o truhle Hospodinovej píše. 
Mala svoje špeciálne miesto. Mala svoju funkciu pri uctievaní Hospodina 
a Izraelci sa už pravdepodobne vyvarovali toho, aby s ňou narábali ako 
s nebezpečnou zbraňou. Nebola a nikdy ani nemala byť zbraňou. Bola 
dôkazom zmluvy medzi svätým Bohom a Izraelským národom.  

Kde je truhla zmluvy dnes? 
Po piatich rokoch panovania Šalamúnovho prchkého syna Rechabeá-

ma (okolo roku 926 pred Kristom) vtrhol do Izraela egyptský faraón 
Šišak. Plienil krajinu a olúpil jeruzalemský chrám a jeho poklady. Tu sa 
biblická cesta archy zmluvy pravdepodobne končí a nastáva doba zahale-
ná rúchom tajomstva. Predpokladá sa, že keďže sa o truhlu zmluvy starali 

kňazi, že ju nenechali napospas nejakým poha-
nom, cudzincom. Ak viete, že prichádza nejaká 
pohroma, tak to najcennejšie v dome upratujeme 
do bezpečia čo najskôr. Myslím, že je to úplne 
logické. Po pár rokoch prišlo ďalšie nivočenie 
v podobe babylonského kráľa Nébukadnecara, 
ktorý v roku 597 a následne 587 dobyl Jeruza-
lem a poodnášal všetky cenné veci z chrámu. 
Z knihy proroka Daniela vieme o posvätných 
nádobách, ktoré boli uložené v krajine Šineár 
v dome pohanského boha. Hovorí sa presne o 
„časti náčinia domu Hospodinovho“, no neho-
vorí sa nič konkrétne o truhle zmluvy. Je prav-
depodobné, že v čase akejkoľvek hrozby vedeli 
kňazi takúto vzácnu vec veľmi rýchlo ukryť, 
aby sa nedostala do nepovolaných a nepravých 
rúk.  
A teraz trochu fantázie a teórií: 
Jedna z teórií hovorí o tom, že truhla zmluvy je 

odložená a povolaní ľudia vedia, kde sa presne nachádza. Keď si židia 
nanovo postavia chrám, vráti sa aj ona na svoje presné miesto.  

 Ďalšie nekonečné teórie sú stále na internete  v podobe správ: Obja-
vili konečne truhlu zmluvy... 

Jedna z celkom reálnych teórií predpokladá, že kňazi vedeli truhlu 
zmluvy ukryť niekde pod chrámovou horou, kde je skutočne veľké množ-
stvo chodieb a jaskýň, ktoré čakajú na archeologický výskum. Ten je 
však na týchto miestach zakázaný, pretože by to vyvolalo ešte väčší 
palestínsko-židovský konflikt.  

Teóríi o tom, kde je dnes truhla zmluvy, je oveľa viac. Niektoré sú len 
plné senzácií, kde chýba akýkoľvek sedliacky rozum, ale mnohé aj s 
historickým a logickým vysvetľovaním. Otázkou však je, čo by sa stalo, 
ak by sa truhla zmluvy našla? Ľudia, ktorí ju hľadajú, túžia iba po senzá-
ciách, čo je asi dosť zlý dôvod na nájdenie niečoho, čo malo slúžiť židov-
skému národu ako doklad Božej blízkosti a prítomnosti. Niektorí bádate-
lia hovoria o tom, že to bol ohromný zdroj energie, ktorý zabíjal ľudí pri 
dotyku, a túžia iba po tom, aby to mohli skúmať. No a niektorým stačí, že 
archa skončila vo velikánskom sklade niekde v Amerike, prenesená počas 
druhej svetovej vojny tak, ako to bolo vo filme Dobyvatelia stratenej 
archy z Harrisonom Fordom v hlavnej úlohe.  

No záver môže byť aj oveľa jednoduchší. Truhla zmluvy mohla byť 
skutočne zničená, aby nebola prekážkou vo viere a zbožnosti židovského 
národa. Je vždy chybou, keď si príliš zbožstvujeme predmety, ktoré majú 
nejaký súvis s Bohom. Božie prikázanie hovorí, že si nemáme robiť 
podobu Boha, ani sa žiadnej podobe klaňať. Truhla zmluvy splnila svoj 
účel. To, čo bolo napísané na doskách zákona, sa nestratilo. Obsah sa 
zachoval presne. Na čo iné by sme ešte dnes potrebovali truhlu zmluvy, 
keď vieme, čo tam bolo napísané?  

Jaroslav Petro 
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Viete o tom, že... 
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Blahoželáme! 
 

1.7.2013 – 30.9.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Našim jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme im Božie požehnanie! 
(Ak tiež patríte medzi jubilantov, no nenašli ste sa v tomto zozname, povedzte to svojmu presbyterovi, prípadne dajte 
nám to vedieť na faru. Môže to znamenať, že nemáme váš evidenčný list.)  
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65 rokov 
Mária Beňková, Suchá Dolina 61 

80 rokov 
Anna Čontofalská, Lemešany 153 

Anna Ferencová, Kysak 206 

50 rokov 
Miroslav Babej, Drienovská Nová Ves 127 

Miroslav Ferenc, Kysak 206 
Marta Kollárová, Kysak 369 

Jana Želinková, Drienovská Nová Ves 130 

75 rokov 
Ľudmila Čopová, Kysak 102 

60 rokov 
Milan Bakalár, Obišovce 103 

 
Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor – Pozor 

 

⇒ Detský letný tábor bude tohto roku na Sigorde, a to od 15. do 19. júla 2013. Má názov „V príbehove“ 
a budeme s deťmi rozoberať štyri Ježišove  podobenstvá. Je určený pre deti od 6 do 12 rokov. Ak by ste 
chceli dať na tábor aj menšie dieťa, je potrebné, aby išlo so sprievodom, či už je to mama, ocko, dedko 
alebo babka. Priestor na ubytovanie je dostatočný. Prihlášky už sú k dispozícii. 

⇒ Tábor dorastu a mládeže bude 30. júla až 5. augusta 2013 na Čingove. Je pre dorast a mládež vo veku 
12 - 20 rokov a jeho téma znie: „Žijeme len raz...“ Prihlášky už sú k dispozícii. 

⇒ Tohtoročný dištriktuálny deň Východného dištriktu sa bude konať 28. júla 2013 v Aréne Poprad v Po-
prade. Témou stretnutia bude otázka: „Kto sme?“, ktorá pred nás postaví niekoľko dôležitých horizontov duchovného života. Bohoslužobné 
zhromaždenie sa začína o 9.30 hodine. V popoludňajších hodinách o 14.30 hod. je pre účastníkov pripravené hudobno-dramatické pásmo 
„Pašie“. Predstavenie, ktoré nechce byť divadlom, ale živým príbehom o moci lásky, ktorá premáha svet, o moci odpustenia, z ktorého sa rodí 
nový život, o moci, ktorej dotyk veľa v živote mení. Na tento deň pripravujeme zájazd autobusom.  

⇒ V dňoch 11. - 14. júla sa v Akadémii ozbrojených síl M.R.Štefánika uskutoční ďalší ročník podujatia Misijné dni VD 2013. Témou tohtoroč-
ných dní je krátka otázka „Quo vadis?“ (Kam kráčaš).  

⇒ V septembri alebo októbri plánujeme dvojdňový zborový výlet, podobný, ako sme mali minulý rok, keď sme boli vo Vrbove, Kežmarku 
a Pribyline. V tom čase by už mohlo byť aj lacnejšie ubytovanie. Bližšie informácie budú neskôr. 

⇒ 17. augusta 2013 by sme chceli urobiť v našom zbore v Obišovciach zborový deň. Ešte minulého roku sme urobili na pozemku pod kostolom 
ihrisko pre deti a nijako sme ho zatiaľ neuviedli do užívania. Na túto sobotu chceme pozvať všetkých farárov, ktorí slúžili, pôsobili, narodili sa 
či pochádzajú z Obišovského zboru. Ráno by sme si urobili krátku pobožnosť a potom by sa mladší vybrali na Zámčisko pozrieť sa ako je to 
s našim hradom, ktorého sme hrdí vlastníci a ktorý sa stal už po druhý raz národnou kultúrnou pamiatkou. Tí, menej turistiky chtivý, by zatiaľ 
varili na fare guláš. Po návrate zo Zámčiska by bolo spoločné opekanie a nejaké aktivity pre deti, ale aj pre dospelých. Veríme, že prijmete 
pozvanie aj na takéto neformálne stretnutie. 

90 rokov 
Mária Lišková, Trebejov 55 
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Si „in“, alebo si „iný“? 
 

Tak pod takýmto pseudonymom sa konala jarná konfirmandská víkendovka. Tohto roku nás 
milo privítali naši bratia a sestry v Chmeľove a poskytli nám priestory ich zborového domu.  
Ako býva na víkendovke zvykom, začali sme piatkovým večerným programom. V ňom 
nechýbali piesne, téma a samozrejme hry. Na tohtoročnú víkendovku prišlo pomerne veľa 
detí, z čoho sme sa ohromne tešili, a myslím, že aj im sa tam veľmi páčilo. A keďže sa zú-

častnili aj nové tváre, mohli sme „vytiahnuť“ staré dobré „nachytávačky“, na ktorých sme sa náramne pobavili ☺. No vráťme sa 
k večernej téme.  

Láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť (Gal 5:22-23). To sú vlastnosti, ktoré 
by mal človek časom nadobudnúť, keď sa stane kresťanom. To je to známe ovocie Ducha Svätého, ktoré o nás prezrádza, či sme 
takpovediac „in“ a zapadáme medzi ostatných ľudí vo 
svete, alebo „iní“ a týmito vlastnosťami dokazujeme, 
že v nás pôsobí Boh a má na nás vplyv.  

Sobota. Tento deň sa začal veľmi skoro. Bol som 
prekvapený, že niektoré deti boli hore už od piatej, 
a o šiestej už hrali futbal pred domom. Niekedy je 
dobré vstať tak skoro, no keď sme si uvedomili, že 
raňajky budú až o tri a pol hodiny, nebolo nám všetko 
jedno ☺.  

V tento deň sme pokračovali v dobrej atmosfére. 
Konfirmandi sa venovali štúdiu, a my ostatní sme mali 
trochu voľného času. Počas neho som mal možnosť 
zistiť, že v dedine žijú veľmi príjemní a ochotní ľudia. 
Deň sme vyplnili futbalom, opekačkou a rôznymi 
hrami. 

Podvečer nás navštívil vzácny hosť, americký mi-
sionár Don Richman, ktorý nás potešil svojím slovom. 
Hovoril o mnohých veciach, no zapamätal som si iba 
jednu. Bol to skutočný príbeh o otcovi, synovi a synovom kamarátovi, ktorí sa vybrali na more. Otec so synom boli kresťania, 
pričom kamarát ešte nie. Keď boli na mori, náhle sa strhla búrka a vlna sotila všetkých troch do mora. Ani jeden z chlapcov 
nevedel plávať. Otec tak stál pred rozhodnutím koho z chlapcov zachráni ako prvého. No keďže vedel, že jeho syn je kresťan 
a veril, že bude žiť aj keď zomrie, rozhodol sa zachrániť neveriaceho chlapca. Svojho syna už zachrániť nestihol.  

Náš Pán Boh stál pred rovnakým rozhodnutím a urobil pre nás to isté. Keď sme boli ešte hriešni, rozhodol sa obetovať svojho 
syna, aby sme my mohli žiť. Daroval nám odpustenie všetkých hriechov a vyhliadku večného života. Predchádzajúci príbeh ešte 
pokračuje. Chlapec, ktorého obetavý otec zachránil, sa stal kresťanom. Bez toho by sa príbeh končil smutne, no chlapec využil 
otcovu obetu. A tak využime aj my to, čo nám ponúka Pán Boh, ak sme tak ešte neurobili.  

VH 

Mládežnícke okienko :-) 

Detský kútik 
 
 Milé deti ☺  

Ešte takto na začiatku prázdnin by sme chceli trošku potrápiť vaše hlavičky 
zápalkovým hlavolamom. Vašou úlohou bude z týchto 4 malých štvorcov vy-
tvoriť 5 malých štvorcov a to preložením iba 2 zápaliek. Zápalky nemôžete 
pridať ani lámať, ich počet musí zostať rovnaký ako je teraz. Možno bude jed-
noduchšie, keď si vezmete ozajstné zápalky a poukladáte si ich na stôl tak ako 
ich vidíte na obrázku alebo môžete len jednoducho kresliť. Riešenie však odo-
vzdávajte nakreslené na papieri (nezabudnite napísať na papier s riešením svo-
je meno, aby sa odmena dostala do správnych rúk ☺). 

Prajeme vám požehnané prázd-
niny plné krásnych zážitkov ☺ 
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Naším tohtoročným konfirmandom sme položili niekoľko otázok. Tu sú ich odpovede: 
 

1. Konfirmácia je o kroku  duchovnej dospelosti. Čo sa v tvojom živote zmení  a ako bude vyzerať tvoj kresťan-
ský život po konfirmácii? 

2. Je toho veľa čo si sa mal/a naučiť na konfirmáciu? Ako si to zvládal/a? 
3. Čo bolo pre teba z konfirmačného učiva najťažšie a čo zasa najľahšie? 
4. V čom ti viera v Ježiša Krista pomáha? 
5. Máš nejaký obľúbený verš z Biblie? Čo ťa naučil? 
6. Čo pre teba znamenajú slová sumy evanjelia (J 3,16)? 
 
1. V mojom živote sa po konfirmácií v podstate žiadne výrazné zmeny neudejú, až na to, 

že budem môcť prijímať večeru Pánovu a budem dospelou členkou nášho cirkevného 
zboru. 

2. Áno, bolo toho dosť veľa. Zvládala som to občas ťažko, ale s pomocou pána farára to 
išlo vždy ľahšie. 

3. Z konfirmačného učiva boli najťažšie dejiny, a najľahšie asi učivo z knihy verím 
a sľubujem. 

4. Viera v Ježiša Krista mi pomáha zdolávať rôzne životné prekážky. 
5. Áno, mám, je to Žalm 37,8. Učí ma riešiť veci s chladnou hlavou, nereagovať unáhlene 

a neuvážene, odpúšťať a mať rád ľudí takých, akí sú a neodsudzovať ich za to. 
6. Pre mňa slová sumy evanjelia znamenajú to, že by svet nemal zabúdať na to, čo pre nás 

Pán Boh obetoval. Ten svet som aj ja! ☺ 
 

 
1. Konfirmácia je priznanie sa k Pánu Bohu, a ja sa budem snažiť dodržať sľub Pánu 
Bohu. 
2. Bolo toho veľa, ale zvládnuť sa to dalo. 
3. Najťažšia bola história našej cirkvi. 
4. Pomáha mi pri prekonaní ťažkých chvíľ. 
5. Obľúbený verš je 1K 13. kapitola. Naučil ma, že láska je silná. 
6. Pre mňa znamená lásku Boha k hriešnemu človeku. 
 
 
1. Konfirmácia zmenila to, že už som za svoj duchovný život zodpovedný sám. To, ako 
sa budem pohybovať po cestách spasenia, závisí už len odo mňa, tak ako aj moje roz-
hodnutia o tom, ako budem zvládať jednotlivé nástrahy, ktoré mi bude svet klásť pod 
nohy. 

2. Mne osobne sa nezdalo, že je toho veľmi veľa, pretože väčšinu vecí som poznal z kostola, konkrétne z kázní (či už 
detských alebo normálnych ☺). Pri učení mi určite pomohlo aj to, že som navštevoval stretnutia mládeže, dorastu 
a samozrejme aj výlety, na ktoré som chodil. Takže dá sa povedať, že to pre mňa nebolo až také ťažké sa to naučiť. 

3. Myslím, že najväčší problém z učiva mi robili sviatosti, k tomu patria slova ustanovenia, zasľúbenie, a to sa mi veľmi 
naspamäť učiť nechcelo. No najľahšie z toho všetkého bolo zriadenie cirkvi (aspoň podľa mňa ☺), nerobilo mi to 
veľký problém, pretože sa tam väčšina vecí opakovala, takže to bolo jednoduché. 

4. Viera v Ježiša Krista mi pomáha vo veľa veciach, no hlavne v tom, že sa nemusím 
strachovať o to, čo so mnou bude v budúcnosti, pretože v Kristu mám istotu 
v podobe večného života. 

5. Moje obľúbené verše  sú Žalmy  1:1-3 „Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady 
bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone 
Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou. Bude ako strom 
zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocia a jeho lístie nevädne; a všetko, 
čo robí, sa vydarí.“ Sú to slová mojej obľúbenej pesničky: „Budem ako strom“, 
a tieto verše mi hovoria o tom, že ak chcem rodiť dobré ovocie, čiže byť Bohu pre 
úžitok, tak by som sa mal stretávať v kostole, na stretnutiach mládeže, na dorastoch 
a v iných spoločenstvách, a učiť sa nové veci o Bohu, aby som tak mohol zvestovať 
pravé evanjelium. 

6. Tieto slová pre mňa znamenajú to, že máme istotu spasenia, a to len preto, že nás 
Boh tak nadovšetko miluje, že dal syna, a ten umrel na kríži len preto, aby sme my 
mohli mať večný život. 

Otázky naším konfirmandom 
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Alkoholizmus a mládež 

Pojem alkoholizmus je sám o sebe veľkým strašiakom. Hrô-
zostrašné rozmery však nadobúda vtedy, keď máme hovoriť 
o alkoholizme medzi mládežou, a dnes už aj medzi deťmi. Je iné, 
ak zbadáte na ulici opitého človeka, ktorý môže mať 50 a viac 
rokov, a je úplne iné vidieť opitého človeka, ktorý má 17 či 18. 
Ani nie tak v prejavoch, tie sú pod vplyvom alkoholu veľmi po-
dobné. Iné je to kvôli dôvodom, pre ktoré človek s alkoholom 
začne. Pri dospelých ľuďoch by ste vo väčšine prípadov našli 
nejaký štartovací dôvod. Človek niečo nezvládol, vymklo sa mu 
to z rúk, prípadne za to môžu zlé rodinné vzťahy. Nie je to ospra-
vedlnenie, ale môžu to byť nejaké poľahčujúce okolnosti. Pri 
alkoholizme mládeže sú takéto príčiny skôr výnimkou. Mladí 
ľudia pijú, aby zapadli do partie, aby sa predviedli, či pred nie-
kým ukázali, dokázali, že majú na to a môžu si to dovoliť. Ničia 
si život sami, dobrovoľne, veľakrát bez zjavného dôvodu 
a príčiny, a to je to strašné. Podiel spotreby alkoholu deťmi 
a mládežou v súčasnej dobe neprestajne narastá. Znižuje sa iba 
veková hranica detí, ktorí sa k pitiu alkoholu dostanú. 

A teraz niekoľko štatistických čísel, ktoré skutočne vyznieva-
jú alarmujúco. Na základe anonymných prieskumov na ZŠ a SŠ 
na otázku, či majú osobnú skúsenosť s alkoholom, odpovedalo 
kladne  43,5% 11-ročných detí a až 76,1%  14-ročných detí. U 18
-ročných odpovedalo kladne 97,2% opýtaných. To je štatistika 
stará 15 rokov. Opakované prieskumy však vedú k záveru, že vo 
4. ročníku základnej školy 
má už opakované skúsenosti 
s alkoholom asi 35% detí! 
Podľa štatistík sa u nás deti 
prvýkrát stretávajú s alkoho-
lom priemerne v 11 rokoch, 
čo je najskôr v EÚ. 13% detí 
vo veku 13-15 rokov sa opí-
jajú 3x mesačne. 

Dôvody: 
Mnoho dospelých ľudí 

svo je  de t i  nepr iamo 
„pripravuje“ na dráhu alko-
holika už v rannom detstve. 
Napríklad tým, že v rodine 
sa alkohol ponúka príliš 
často a pri každej príležitos-
ti, či návšteve. Dieťa to vníma, ako niečo bežné a normálne. 
V jednej dedine v mojom predošlom zbore bolo v lete typické, že 
pred krčmou sedeli mamičky a otcovia s deťmi, popíjali, popri 
tom fajčili cigarety, a deti sa tam každé poobedie s nimi hrali. 
Alkohol je pre nich úplne obyčajná vec, ktorá patrí k životu. 
Nehovoriac o tom, ako sa rodičia niekedy bavia rozprávaním, že 
ich dieťa niekde po oslave podopíjalo všetky poháriky, a potom 
okamžite zaspalo. Takýto humor by som skôr zaradil ku riadne 
čiernemu. 

Malé deti si v obchode alkohol nekúpia, ale dostanú sa k ne-
mu hlavne pri rôznych oslavách, ako sú svadby, Vianoce, Nový 
rok. Vtedy vedia využiť nepozornosť rodičov, a potom je to už 
jednoduché. Zakázané ovocie najviac chutí. Takáto skúsenosť 
z nich medzi rovesníkmi robí dospelákov.  

Aj mládež vníma alkohol dosť zvrátene. Opiť sa, je jedným z 
prejavov dospelosti a rozhodovania o svojom vlastnom živote. 
Alkohol je posmeľujúcim prostriedkom, pod jeho vplyvom sa 
jednoduchšie nadväzujú vzťahy s novými ľuďmi. Myslím si, že 
mnoho rodičov ani len netuší, čo sa deje v baroch a na diskoté-
kach, ktoré ich deti navštevujú, pretože keby to vedeli, nikdy viac 
by svoje deti do takéhoto prostredia nepustili. Niekedy uvažujem 
nad tým, že to vlastne ani nechcú vedieť, pretože by stačilo sa raz 
za čas ísť náhodne na nich pozrieť.   

Problémom je aj veľké množstvo voľného času. Ten sa potom 
trávi vo všelijakých partiách, kde frajerina a odvaha väčšinou 

zvíťazí nad rozumnosťou. Podľa jednej štatistiky mladí ľudia 
nezvyknú piť alkohol osamote. Je to len 5,2 percenta, s priateľom 
16 percent, ale v skupine rovesníkov až 67,5 percenta. Tu je ten 
najzávažnejší problém, ktorý spôsobuje alkoholizmus mladých 
ľudí. K tomu však treba pripočítať aj ľahký spôsob, ako sa mladý 
človek môže dostať k alkoholu. Iba raz vo svojom živote som 
zažil, ako v pokladni jedného supermarketu vrátila predavačka 
malého rómskeho chlapca s cigaretami, pretože nemal na to dosť 
rokov. Ale toto bola skôr výnimka. 

Mladí ľudia dnes organizujú tzv. „pijanské zábavy“, v ktorých 
ide iba o to opiť sa a dokázať ostatným, čo všetko môžu urobiť. 
Počul som rozprávať 13 ročného chlapca, ako na diskotéke 
v škole sa jeho spolužiačka opila na záchode tak, že nevládala 
chodiť. Učitelia nemali možnosť ustrážiť ju. 

Alkohol je zároveň aj štartujúcou drogou, pretože popri tom 
sú mladí ľudia ochotní vyskúšať aj iné typy drog. 

Možné riešenia:  
Dôvody, ktoré som tu doteraz menoval, však nie sú vôbec 

ničím novým. Vie to mládež, a vedia to aj rodičia. Lenže vedieť, 
v čom je problém, ešte situáciu vôbec nerieši. Prvou vecou 
v prevencii je, že mládež by mala počuť jasný a zrozumiteľný 
názor zo strany rodiny, teda rodičov. A keď to už vie, nie je zlé 
to raz za čas pripomenúť a zopakovať. Mladí ľudia by mali mať 
viac povinností doma. Ak 13 ročné dievča nevie poumývať riad, 

lebo to doma nerobí, 
a chlapec v tom istom veku 
ešte v živote neumýval po-
dlahu, to skutočne stojí za 
zamyslenie. Ak je len množ-
stvo voľného času a žiadne 
povinnosti, nečudujme sa, že 
mladí ľudia v partiách vy-
mýšľajú samé hlúposti.  
Veľmi dôležité je aj to, aby 
rodičia vedeli, kam ich deti 
chodia, akých majú kamará-
tov, kde a s akými ľuďmi sa 
stretávajú. Niekedy je ľahšie 
zabrániť stretávaniu sa detí 
s nejakou konkrétnou par-
tiou, ako sa dočkať toho, že 

dieťa bude potrebné liečiť zo závislosti na alkohole.  
Ak by sa rodičia viac zaujímali o to, kde trávi naša mládež 

svoj voľný čas, zašli ich aj niekedy skontrolovať, mohlo by sa 
predísť mnohým takýmto problémom.  

Ako farár vo svojej praxi väčšinou zažijem to, že rodičia na-
riekajú a plačú vtedy, keď z ich syna je alkoholik, ktorý ubližuje 
sebe aj im, a oni s tým už nevedia nič robiť. Je dospelý, dohová-
ranie nepomáha, a rozkazovať si už nedá. A ja vtedy už tiež ne-
viem nič múdre povedať. 

Chybou je aj to, že reakcie rodičov sú v začiatkoch často 
mierne. V situáciách, keď príde dieťa domov pod vplyvom alko-
holu, nevedia dať jasne najavo svoj odpor a svoj nesúhlas. Ešte 
horšie je, keď takéto deti nemajú dostatočné rodinné zázemie, 
alebo ich včas nemá kto zastaviť, pretože rodičia sa o ne nezaují-
majú.  

Problémy s alkoholizmom mládeže plne rieši kresťanské spo-
ločenstvo mladých ľudí, kde je postoj k pitiu alkoholu jasný, a je 
tam aj vzájomná kontrola, ktorá bráni, aby sa takýto problém 
vyskytol. Vrelo odporúčam: Rodičia, viac kontrolujte svoje deti 
i svoju mládež, zisťujte v akej partii mladých ľudí sa stretávajú, 
a veďte ich viac k tomu, aby si našli spoločenstvo veriacich pria-
teľov. Tam nebudete musieť riešiť problém s tým čo robiť, keď 
vaše dieťa prišlo po diskotéke domov opité.  

 
J P 
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Milí dospeláci ☺ 
 

Tak, ako vždy, aj v tomto čísle budete musieť svoje odpovede hľadať. Tentoraz správne odpovede 
nájdete v knihe sudcov ☺. 

1. Koľko synov mal Gideon?

_____________________________________________________ 
2. Kde býval muž menom Mícha?

_____________________________________________________ 
3. Ako zomrel vojvodca Sísera?

_____________________________________________________ 
4. Kto povedal na vrchole Garizímu podobenstvo?

_____________________________________________________ 
5. Čiou rukou zomrel Abmílech?

_____________________________________________________ 
6. Kto to bol Jáír?

_____________________________________________________ 
7. Kto pobil voliarskym bodlom 600 Filištíncov a tak vyslobodil Izrael?

_____________________________________________________ 
8. Kto povedal komu, aby šiel na Tábor?

_____________________________________________________ 

V druhú júnovú nedeľu sme sa so spevokolom Pútnik, ale aj ostatnými členmi nášho cirkevného zboru vybrali na 
návštevu do CZ Chyžné, kde v minulosti pôsobil náš brat farár J. Petro. Po dvojhodinovej ceste autobusom nás 
v tamojšom kultúrnom dome čakalo milé privítanie s občerstvením, po ktorom nasledovali služby Božie v kostole 
v Chyžnom. Úvodné slovo a privítanie mala domáca sestra farárka Emília Völgyiová, služby Božie liturgoval brat farár 
J. Petro, ktorý nám poslúžil aj kázňou. Náš spevokol obohatil program tromi piesňami zo svojho repertoáru a Zuzana 
Brozmanová predniesla báseň od L. Fričovského. 

Po skončení služieb nás br. starosta zaviedol do pamätnej izby Samuela Tomášika, ktorý v Chyžnom pôsobil, a je 
tam aj pochovaný. Prezreli sme si aj 
rímsko-katolícky kostol z 13. storočia. 
Po chutnom obede sme sa presunuli do 
Magnezitoviec na zborové popoludnie. 
Po privítaní s. starostkou vystúpil spe-
vokol Pútnik so svojím programom. Aj 
tam nás čakalo výdatné občerstvenie. 
Na spiatočnej ceste domov sme sa ešte 
zastavili v Rožňavskom Bystrom, kde 
je kaplánom Peter Székely. Po pre-
hliadke kostola, ktorý je v dosť zlom 
stave sme sa rozhodli, že zbor navštívi-
me ešte raz, tentoraz pracovne. Dúfa-
me, že nám to vyjde. 
Domov sme sa vrátili vo večerných 
hodinách. Prežili sme krásny deň, aj 
počasie nám prialo. Verím, že tento 
deň prispel k načerpaniu duchovných 
síl a k budovaniu nových priateľstiev 
a vzťahov. 
 

MG 

Návšteva v Chyžnom 
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1. Kedy a kde ste sa narodili?  
21. augusta 1969 v Košiciach. 
  
2. Aké máte vzdelanie? 
Gymnázium Šrobárova Košice a ako 17. ročný som začal 

študovať v Českých Budějoviciach a bol som ako študent - člen 
akademického senátu pri založení Juhočeskej univerzity České 
Budějovice, ktorú som v roku 1992 úspešne ukončil. Na diplome 
mám uvedený názov republiky – Česká a Slovenská Federativní 
Republika a ten sa použil jedine v roku 1992. 

 
3. Čo vás viedlo k tomu, aby ste 

kandidovali do funkcie seniorátne-
ho dozorcu? 

Ako bývalý prednosta Okresného 
úradu Košice – okolie som bol oboz-
námený so životom v jednotlivých 
zboroch v Košickom senioráte. 
S vtedajším seniorom Igorom Miši-
nom som pravidelne navštevoval 
rôzne podujatia v cirkevných zbo-
roch. Aj vtedy, a aj teraz tvrdím, 
že Košický seniorát zďaleka nevyčer-
pal svoj potenciál. Máme viaceré 
územia nepokryté. Ako prednosta 
som pravidelne navštevoval všetky 
obce v našom okrese. Vždy ma mrze-
lo, že nemáme pokryté veľké územie 
od Moldavy nad Bodvou cez Veľkú 
Idu, Valaliky, Geču, Ždaňu, Čaňu, 
Trstené pri Hornáde, Skároš. Ide 
o viac ako 20 tisíc obyvateľov, pri-
čom vo viacerých obciach je slovenské obyvateľstvo, a pri spá-
dovosti 20 tisícov obyvateľov je potrebné v danom území vytvo-
riť nový cirkevný zbor. Len samotná obec Čaňa má viac ako 5 
tisíc obyvateľov slovenskej národnosti. A to je výzva pre nás 
všetkých na založenie nového cirkevného zboru. 

  
4. Kde pracujete?  
Pracujem vo finančnej správe v Bratislave. 
  
5. Čo by ste v prípade možnosti zmenili v našej cirkvi ? 
Určite by som pristúpil k vytvoreniu minimálne troch dištrik-

tov našej cirkvi, o čom som hovoril v minulosti aj s vtedajším 
generálnym biskupom Júliusom Filom, ako aj neskôr so súčas-
ným generálnym biskupom Milošom Klátikom. Dva dištrikty 
rozdeľujúce Slovensko vertikálne nezodpovedajú súčasnej dobe. 

Ak katolícka cirkev pristúpila k zriadeniu nových diecéz – žilin-
skej a bratislavskej arcidiecézy, tak aj my sa musíme etablovať 
v priestore, inak stratíme svoje a nezískame priestor, v ktorom sa 
nachádza veľa evanjelikov, no bez akejkoľvek podpory. Som 
presvedčený, že je potrebné aktualizovať cirkevnoprávne predpi-
sy. 

  
6. Ak máte voľný čas, čím ho vypĺňate? 
Mám rôzne aktivity. Snažím sa čo najviac pomáhať ľuďom, 

a to mi zaberá najviac času. Denne mám desiatky telefonátov 
a tak sa snažím pomôcť občanom, 
novinárom, spolkom a rôznym inštitú-
ciám a samozrejme našej cirkvi. 
  
7. Máte v Biblii Vaše obľúbené 
miesto, citát?  
Mám, veľmi sa mi páči citát 
zo Žalmov 50,23:  Kto vďaku obetuje, 
ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou 
kráča, ukážem Božiu pomoc. 
 
8. Chodíte rád do kostola na boho-
služby? Čo vám to dáva? 
Chodím rád. Poviem to asi veľmi jed-
noducho – predovšetkým nachádzam 
pokoj. Ak som v Bratislave, tak často 
chodím do Veľkého kostola na Kon-
ventnej ulici, kde po všetkých každo-
denných stresoch nachádzam upokoje-
nie. 
  
9. Môžete nám prezradiť, aký pod-

net vás priviedol k viere v Boha? 
Predovšetkým výchova starej mamy a jej každodenná skrom-

nosť a pokora. Jej mnohé výroky, ktoré si neustále opakujem, aj 
keď je dávno po smrti. 

  
10. Bývate v Bratislave. Zapájate sa nejako aj do života 

tohto zboru? 
Snažím sa komunikovať s farármi, a ak som požiadaný o radu 

súvisiacu s rozvojom bratislavského zboru, tak rád pomôžem. 
Stretávame sa na rôznych podujatiach. 

  
V mene redakčnej rady zborového časopisu Pútnik vám ďaku-

jem za rozhovor. 
 

Dušan Kosturko 

Rozhovor s Ľubošom Pastorom, seniorátnym dozorcom KESEN 

a chápavý, a ako rozumie svojmu ľudu... a všetko bolo v kráľovstve, ktoré nabralo smer od desiatich k piatim 
v najlepšom poriadku. Všetci boli zas spokojní.“ 

Milí Obišovčania, Kysačania, Trebejovčania, Drienovskonovovesčania, Suchodolinčania, Lemešančania, milí bratia 
a sestry. Toto bol tragikomický príbeh jedného kráľa a jeho kráľovstva, ale toto je aj praobyčajný príbeh hriechu a jeho 
následkov. Príbeh poslušnosti a neposlušnosti. Príbeh videnia a nevidenia následkov hriechu. Príbeh odvahy a vernosti 
pravde. 

Všetkým vám i nám, i sebe prajem, aby sme zoči - voči stromu, ktorý diabol sadí kdesi v pomyselnom lese, dokázali 
nájsť v sebe silu a obísť ho. Máte svojich predstavených, ktorí to naozaj myslia dobre, a možno prijímajú aj ťažké 
a nepopulárne opatrenia, aby ich kráľovstvo (cirkevný zbor) napredovalo, a verte, že to robia najlepšie ako vedia, aj na 
úkor vlastnej obľúbenosti a zrelativizovania ich postavenia vo vašich očiach. Prajem vám všetkým, aby vám všetkým 
boli navždy vlastné slová: „Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viac vás ako Boha!“ 

Tento príbeh nie je o zlosti, ale je smutným konštatovaním vývoja v spoločnosti, ktorá sa relativizuje. Vy však buďte: 
„pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“ Ak takíto nebu-
dete, potom je všetka námaha len relatívna. 

Ján Hruška 

(Pokračovanie zo strany 1) 



 

 

R o z p i s   s l u ž i e b   B o ž í c h 

7.7.2013 6. po Svätej Trojici 
8:00 Kysak 5M 15,7-8.10-11; 1Pt 1,13-21 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

11.-14.7. 2013 Misijné dni Východného dištriktu   Liptovský Mikuláš Téma: Kam kráčaš? 

14.7.2013 7. po Svätej Trojici 

8:00 Trebejov 2M 34,27-35; Zj 1,9-18; 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Suchá Dolina +VP 

21.7.2013 8. po Svätej Trojici 

8:00 Drienovská Nová Ves +VP Mich 3,5-8; 1J4,1-6 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov +VP 

14:00 Lemešany +VP 

28.7.2013 9. po Svätej Trojici 9:30 Obišovce Am 8,4-6; 1Pt 4,7-11 

22.7.2013 Dištriktuálny deň Východného 10:00 Poprad POPRAD ARÉNA 

4.8.2013 10. po Svätej Trojici 
Kajúca nedeľa     

8:00 Kysak +VP 

9:30 Obišovce +VP 

11:00 Drienovská Nová Ves   

14:00 Suchá Dolina   

11.8.2013 11. po Svätej Trojici 

8:00 Trebejov Zach 4,6; R 7,14-25 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Lemešany   

17.8.2013 Zborový deň 9:00 Obišovce Výstup na Zámčisko, (guľáš, opekačka) 

18.8.2013 12. po Svätej Trojici 
8:00 Drienovská Nová Ves 1M 1,24-26; G 5,1-6.13-14 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

25.8.2013 13. po Svätej Trojici 
8:00 Kysak 2Kron 28,8-15; R 12,9-15 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

1.9.2013 14. po Svätej Trojici 
Začiatok školského roka 

8:00 Suchá Dolina   

9:30 Trebejov Pamiatka posvätenia chrámu 

8.9.2013 15. po Svätej Trojici 

8:00 Trebejov 5M 4,29-31; F 4,11-13 

9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   

14:00 Lemešany   

15.9.2013 16. po Svätej Trojici 
8:00 Drienovská Nová Ves Iz 51,12-16; Žid 2,14-15 

9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

22.9.2013 17. po Svätej Trojici 9:30 Obišovce 1M 6,11-22; Jk 2,15-18 

29.9.2013 

8:00 Kysak 5M 10,12-15; R 10,1-4 

9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
18. po Svätej Trojici 

2/2013 9 


