
 

 

Pamiatka reformácie je vždy príležitosťou pripomenúť 
si duchovný zápas o obnovu cirkvi, o návrat k pravde 
evanjelia, ktorý vykonal Dr. Martin Luther. Oživiť si to, čo 
reformácia priniesla, aké duchovné prebudenie to bolo pre 
vtedajšiu stredovekú cirkev. Ten veľký zápas o obnovu 
cirkvi vyvrcholil 31.10.1517, teda pred 493 rokmi. Bol to 
deň, keď Dr. Martin Luther na dvere Wittenbergu pribil 95 
výpovedí namierených hlavne proti odpustkom, ale i iným, 
v cirkvi zaužívaným poriadkom, ktoré boli v rozpore 
s Písmom Svätým.  

Pre Luthera bolo najhlavnejším kritériom Božie Slovo. 
Bol vynikajúci znalec celej Biblie. No list Galatským spo-
lu s listom Rímskym, patril k najzávažnejším. Tieto listy 
spôsobili u Luthera to obrovské poznanie, ktoré ho viedlo 
k takým veľkým zápasom za očistenie cirkvi.  

„Človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale 
vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, 
aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skut-
kov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedl-
nený nikto.“ Gal. 2,16. 

V jednom verši je až trikrát použité slovo 
„ospravedlnený“. Je to dobrá správa o tom, že hriešny člo-
vek môže byť prijatý Pánom Bohom, nie pre svoje skutky, 
ale vierou v Ježiša Krista. Luther o tomto verši              
napísal: „Tu máme pravdu evanjelia. Je základným člán-
kom celého kresťanského učenia, z neho pramení pravá 
zbožnosť. Preto je najdôležitejšie, aby sme tento článok 
dobre poznali, učili ho iných a ustavične ho vtĺkali do ich 
hláv.“ Na iných miestach o ňom hovorí ako o: „hlavnom, 
najdôležitejšom, najzákladnejšom a najzvláštnejšom 
článku kresťanského učenia, pretože toto učenie robí 
z ľudí pravých kresťanov. Keby sa tento článok osprave-
dlnenia stratil, tak je stratené celé pravé kresťanské uče-
nie.“ 

Učenie o ospravedlnení je ústredným bodom kresťan-
stva. Je potrebné správne rozumieť, čo znamená slovo 

„ospravedlnený“. Je to právnický výraz používaný 
v súdnictve. Má presne opačný význam než                  
slovo: „odsúdený“. Odsúdiť - znamená prehlásiť niekoho 
vinným. Ospravedlniť - sprostiť ho viny, prehlásiť ho za 
nevinného.  

V Biblii toto slovo ospravedlnenie svedčí o Božom čine 
nezaslúženej priazne, ktorým Boh „činí s hriešnikom po-
riadok“.  Nielen že zbavuje žaloby a odpúšťa mu, ale prijí-
ma ho a jedná s ním ako so spravodlivým! Mnoho ľudí 
považuje reč Biblie za zastaranú a nezrozumiteľnú dnešnej 
dobe. Ale to, čo apoštol Pavel v texte rozoberá, je situácia 
rovnako pravdivá aj dnes. Sú dve základné skutočnos-     
ti: 1. Boh je spravodlivý. 2. My nie sme spravodliví. Stojí-
me pred najnaliehavejšou otázkou, ktorú si už človek polo-
žil pred mnohými stáročiami: „Ako môže byť človek 
ospravedlnený pred silným Bohom?“ Jób 25,4. Apoštol 
Pavel: Ako môže byť hriešnik ospravedlnený? Dr. M. Lut-
her:  Ako nájdem milostivého Boha? Na takéto existenčné 
otázky nachádzame v Božom Slove odpoveď: Človek ne-
býva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou 
v Krista Ježiša... ...zo skutkov zákona nebude ospravedl-
nený nikto. 

V texte je spomenuté označenie „zo skutkov zákona“.  
Nikto nebol ospravedlnený zo skutkov zákona, a to 
z prostého dôvodu: nieto človeka, ktorý by dokázal do 
detailov naplniť skutky Mojžišovho zákona.  Nieto ani 
jedného! Každý človek porušil Božie príkazy. A predsa, 
koľkí aj dnes sa spoliehajú na svoje skutky, na svoju zbož-
nosť, či dokonca „bezhriešnosť“.  Najťažšie uveria  nábo-
ženskí ľudia.   

Ale je zásadný rozdiel medzi tým, čo si myslia ľudia 
a čo hovorí Pán Boh. Ľudia si myslia, že ospravedlnení 
budú pre svoje skutky, a Boh hovorí: že nie pre skutky 
človeka, ale pre vieru v Krista Ježiša, v TEN JEŽIŠOV 
SKUTOK NAJVÄČŠÍ! 

Mgr. Samuel Linkesch 

Časopis Evanjelického cirkevného zboru v Obišovciach                 
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Viete, čo znamená „...tela z mŕtvych vzkriesenie?“? 
 
Je to tak jednoduché a predsa tak veľmi zložité. Ak 

máme hovoriť o vzkriesení tela z mŕtvych, tak asi väčšine 
nám napadne smrť, pohreb, rakva, do ktorej je telo človeka 
uložené a potom zem, ktorou sa telo zasype. Lenže potom 
prichádza rozklad tela človeka, aj keď najdlh-
šie z ľudského tela vydržia kosti, aj tie sa 
časom rozpadnú na prach. A tak je na mieste 
otázka: Koho, alebo čo, bude vlastne Pán Boh 
kriesiť z mŕtvych? Veď po pár rokoch v zemi 
neostane po človeku vôbec nič. Tak o akom 
tele je reč vo viere všeobecnej kresťanskej? 

Prvá vec, s ktorou musím začať, je, že to 
nie je výmysel farárov, ale viera vo vzkriese-
nie tela človeka má svoje biblické podklady 
v Ježišových slovách a neskôr aj v slovách 
apoštola Pavla. V Evanjeliu Jána 12,24 hovo-
rí Pán Ježiš toto: „Ak zrno pšeničné, ktoré 
padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale 
ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ Tieto slo-
vá mali súvis práve s Jeho smrťou a následne 
potom s Jeho vzkriesením. Bol to jednoduchý 
obraz, ktorý dobre vystihoval zmenu, ktorá nastane po 
smrti človeka. Zrno sa musí zasiať do zeme a rozpadnúť 
sa, aby z neho vyrástla nová rastlina. Človek musí zo-
mrieť, jeho telo sa rozpadne na prach a Boh bude kriesiť 
niečo úplne nové. 

Ten istý problém riešil apoštol Pavel v Korinte, kde 
o vzkriesení napísal: „Tak aj pri zmŕtvychvstaní. Rozsieva 

sa porušiteľné, vzkriesené je neporušiteľné; rozsieva sa 
neslávne, vzkriesené je slávne; rozsieva sa slabé, vzkriese-
né je silné; rozsieva sa telo telesné, vzkriesené je telo du-
chovné. Lebo, ako je telesné telo, tak je aj duchovné.“ 1K 
15,42-44 

Nevieme úplne presne povedať, akú podobu bude mať 
vzkriesené telo človeka, nevieme presne, či 
sa bude podobať tomuto nášmu telu, ktoré 
máme teraz, ale vieme, že bude duchovné 
a nie telesné. Otázka je aj to, či keď zomrie-
me starí, naše duchovné telo bude tiež staré? 
Túto vec Biblia nikde nerieši, vieme však, že 
po vzkriesení vo večnom živote nebude bo-
lesť, takže s telom nebudeme mať také sta-
rosti, ako tu teraz. 
Vieme aj to, že v nebi, podľa slov Pána Ježi-
ša, sa ľudia nebudú ženiť, ani vydávať, ale 
že budeme ako anjeli Boží, ale určité pozna-
nie v súvise s našim pozemským životom by 
tam malo byť. Keď sa Pán Ježiš rozprával na 
hore premenenia s Mojžišom a Eliášom, títo 
dvaja tam boli v novom duchovnom tele, ale 
učeníci ich vedeli identifikovať. Spoznali 

v tých osobách Mojžiša i Eliáša. 
A nakoniec ešte záver. Veríme, že každý jeden človek 

bude po smrti vzkriesený, jedných však bude čakať nemilé 
prekvapenie, pretože budú stáť pred svojim Sudcom, tí 
druhí pred svojim Spasiteľom Pánom. 

 
Jaro Petro 
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Viete o tom, že... 

Výzva novým prispievateľom 

Čo keby som urobil niečo viac... 
 
Náš zborový časopis Pútnik už niekoľko rokov patrí do našich domácností. Zvykli sme si naň, keď už pre nič iné, tak 

pre rozpis bohoslužieb, podľa ktorého sa riadime. Možno, že si trochu aj fandím, ale verím, že si prečítate aj to ostatné, 
či už články, rozhovory, správy z našich zborových akcií a občas aj oznamy, ktoré sa veľmi nemenia - len zaplaťte cir-
kevný príspevok a prispejte na opravu našich kostolov. Ale človek by sa predsa nemal uspokojiť iba s tým, že to nejako 
funguje a že sú tu ľudia, ktorí sa štyri razy do roka postarajú, aby ste mali na stole nové číslo. Na redakčnej rade sme sa 
rozhodli, že chceme niečo viac. Náš zbor má cez 500 ľudí a mne sa nechce veriť, že by sa medzi nimi nenašli takí: 

• ktorí vedia písať napríklad básne, 
• ktorí prečítali nejakú dobrú kresťanskú knihu a chceli by ju odporúčať na čítanie ďalším, 
• ktorí zažili vo svojom živote situácie, s ktorými by sa mohli podeliť o nejakú skúsenosť, či už dobrú, alebo zlú, 
• ktorí by napísali niečo zo svojho života, pretože dosť toho v minulosti, či aj teraz prežili, 
• ktorí by napísali svedectvo o tom, ako sa dostali k viere v Ježiša Krista a čo im táto viera dáva, 
• ktorí majú nejakú dobrú myšlienku, či nápad a chceli by sa s ním podeliť s ostatnými, 
• ktorí si pamätajú niečo z minulosti, čo sa stalo, a hrozí, že keď zomriete, tak sa na to navždy zabudne. 
Viem, že je pohodlnejšie si len prečítať, čo napísal niekto iný, a prípadne to nejako okomentovať, ale ja by som bol 

rád, aby ste nabrali odvahu a urobili niečo viac. Sadnite si večer, vyberte nejaký papier, prípadne, vy mladší, rovno 
počítač a napíšte nám niečo. Niečo, čo by si ľudia mohli prečítať v našom zborovom časopise Pútnik. Chcite aj vy od 
seba niečo viac. A potom len stačí odovzdať to niekomu z redakčnej rady. Čakáme na vaše príspevky a dúfame, že Pút-
nik bude zas o niečo hodnotnejší a bohatší. 

 
V mene redakčnej rady J.P. 

Časopis Pútnik vydáva Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Obišovciach pre vlastnú potrebu. Redakcia: Jaroslav Petro, Dušan Kosturko, Marek  
Mižišin, Beáta Székelyová, Dano Mišina, Julka Gallová. Rubrika jubilanti: Viera Richtariková. Grafická úprava a tlač: Marián Straka. Kontakt: 

Obišovce 186, 044 81 Kysak, tel: 0918 828 359, email: putnik@lutheran.sk, www.lutheran.sk, Poštová banka: ČÚ: 20240255 / 6500 



 

 

 

Blahoželáme! 
 

1.10.2010 – 31.12.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

⇒ Na ostatnom zasadnutí zborového presbyterstva 24. júna 2010 sme rozhodli o odložení opravy 
podlahy obišovského kostola. Dôvod je veľmi jednoduchý. Podľa najlacnejšej ponuky potrebuje-
me na výmenu podlahy okolo 8 000,- eur, aj keď musíme ešte počítať aj s ďalšími neočakávaný-
mi výdavkami. Všetko sa to upresní až sa stará podlaha rozoberie. Zatiaľ však máme na účte iba 
niečo cez 5 000,- eur. Preto sme sa rozhodli, že opravu ešte na niekoľko mesiacov odložíme. 
Práce by sa mali začať začiatkom jari budúceho roku. Prosíme vás o vašu štedrosť a o pomoc pri 
tejto práci, ktorá nás čaká. 

 
Plánované akcie: 
9. a 10. októbra 2010 plánujeme v našom zbore urobiť zborový výlet do Mníchovského potoka blízko Bardejova. Nie je to nejaká 
nová myšlienka, ale overená skúsenosť aj nášho, ako aj iných cirkevných zborov. Naši presbyteri dodnes spomínajú na výlet do 
Kechneca ešte s bratom farárom Danielom Mišinom, alebo spevokolisti na dvojdňové sústredenie spevokolu pred natáčaním cédečka. 
Malo to niečo do seba. Ľudia mali čas porozprávať sa, nikde sa neponáhľali a našli si cestu bližšie k sebe. 
Cirkevný zbor nie je len o nedeľňajšom kostole, ale aj o dobrých vzťahoch bratov a sestier. Myslím, že k takémuto dobrému budova-
niu i upevňovaniu vzájomných vzťahov by mohol poslúžiť aj tento výlet. 
Srdečne Vás všetkých pozývame! 

60 rokov 
Mária Kosturková, Kysak 62 

55 rokov 
Ľudmila Frištíková, Trebejov 37 
Miroslav Cibuľák, Trebejov 18 

50 rokov 
Beáta  Székelyová , Kysak 78 

65 rokov 
Margita Moznichová, Kysak 201 

80 rokov 
Ľudmila Danielová, Obišovce 55 

Božena Ivančinová, Kysak 99 

70 rokov 
Margita Olšavská, Suchá Dolina 85 

90 rokov 
Alžbeta Martonová, Kysak 88 

Zlatá svadba 
Čopová Helena  a   Čop Imrich  
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Detský kútik 
 
Milé deti! Dnes takto, formou kódu ☺ Takže, pod jednotlivý-

mi políčkami máte zadané súradnice písmena, ktoré je treba zapí-
sať do políčka. Napríklad, ak budete mať pod políčkom „C9“ 
znamená to, že do toho políčka treba napísať písmeno „X“. Tak 
teda, príjemné „odkódovanie“ ☺ 

P.S.- Výsledok je veršík z Biblie. Ale stratil sa a hľadá svoju 
adresu. Pomôž mu nájsť ju. Popros mamku, alebo ocka alebo 
babku, dedka, staršieho súrodenca alebo hocikoho, kto by ti vedel 
pomôcť pomocou Biblickej konkordancie nájsť veršíku domov.  

 
Biblická konkordancia – kniha, kde sú rôzne slová zoradené 

podľa abecedy a pri každom slove je napísané, kde v Biblii ho 
možno nájsť.   

 
Správne odpo-

vede je potrebné 
odovzdať do kon-
ca novembra na 
faru. Na úspeš-
ných lúštiteľov 
čaká malá odme-
na.  

Dig výlet 
 

Letný mládežnícko - dorastový výlet: Pozor, zákruta! Nezabudni si vziať: občian-
sky preukaz (ak máš), preukaz na ŽSR, že máš študentský lístok, preukaz poisten-
ca, Bibliu, zápisník... Takto nás už ubezpečovala udalosť na obľúbenom faceboo-
ku, že sa niečo od 26. júla bude diať. Všetci sa už nevedeli dočkať, a tak, keď sme 
už všetci sedeli spoločne vo vlaku smerujúcom do Bardejova, bolo cítiť dobrú ná-

ladu. Ďalej naša nedlhá cesta pokračovala autobusom a to už rovno k Hvezdárni Roztoky. Po ubytovaní sme absol-
vovali rozdeľovacie skúšky, ktoré preskúšali našu vytrvalosť, šťastie a najmä logiku (dovolím si podotknúť, že sta-
novište Ing. Vladimíra Gála – logika, bolo najnáročnejšie). No, a napokon sme boli na prvom večernom programe 
rozdelení do troch súťažiacich skupiniek – žltí, ružoví a modrí. A výlet mohol naplno začať! Každý deň sme tvrdo 
bojovali na športoch o každučký jeden bod, ktorý nás mohol posunúť dopredu. Body sme mohli získať aj na do-
obedňajších aktivitách, ktoré boli rôzne (napr. kvíz, activity show alebo ovocníčkovia). Ďalšou dôležitou časťou 
výletu (asi najdôležitejšou) boli večerné programy s témou. Začínali sa „Natália šou vpredu“, kde sme si mohli pre-
zrieť udalosti dňa vo forme videí a rôznych káuz a škandálov a pokračovali témami. Myšlienka výletu bola v názve 
a každý večer sme preberali inú dopravnú značku konfrontovanú so životom kresťana. Začínali sme so značkou 
pozor zákruta a ďalej pokračovali: nebezpečenstvo vjazdu, zákaz zastavenia, obytná zóna a hlavná cesta. No, a po 
večerných programoch nás vždy, každý večer, čakalo iné prekvapenie! Napríklad raz sme sa hrali, hrali a hrali ale-
bo nás čakalo ľadové prekvapko a tým, ktorým bolo príliš horúco si doslova obtierali ľad o telo a obliekali zmrznu-

té tričká. Proste vždy bolo fajnovo. 
Čím mňa Boh prekvapil na tomto výlete? Asi 
tým, že som mohla pocítiť prijatie. A nie len 
také hocijaké, ale ukázal mi, že kresťania sú 
bratia a sestry. Tento výlet nebol z môjho zbo-
ru, preto som na začiatku mala obavy. No to, 
ako som bola prijatá a obklopená milujúcimi 
ľuďmi, ktorí so mnou nadviazali nové priateľ-
stvá ma dostalo. Boh ma dostal. Opäť. 
Zhrnutie? 
Mali sme sa fajn, kuchárky nám VÝBORNE 
varili a Boh nám dal praktické lekcie dopravy, 
ktoré sme sa všetci rozhodli vyskúšať a použí-
vať. Teraz nás čaká každodenná cesta, na kto-
rej sa môžeme spoľahnúť na najlepšieho vodi-
ča - Ježiša. 

D.K. 

Mládežnícke okienko :-) 

Verš: ........................................ 



 

 

Mládežnícke okienko :-) 
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S tebou aj na kraj sveta 
 
Na začiatku som si myslela, že pracujem s teenagermi, 

s menovitými ľuďmi. 
Že sa s nimi raz - dvakrát do týždňa stretnem, občas ich 

vezmem na výlet a bude. Lenže ono to nie je také jednoduché. 
Časové a priestorové rámcovanie zabíja službu a čoskoro som 
si uvedomila, že ja nepracujem len so Zuzkou, ale s celou jej 
rodinou. Nemôže mi záležať na Peťovi autonómne, pretože 
vždy budú okolo neho ďalšie súvislosti, najviac čo sa týka jeho 
rodiny. To, prečo je niekto smutný, agresívny alebo pokojný 
a vyrovnaný, má väčšinou korene a pozadie v rodine.  

Uvedomila som si, že najmä keď pracujem s deckami 
v takom nebezpečnom veku akým je dvanásť až sedemnásť 
rokov, musím spolupracovať s rodičmi. Byť citlivá na ich názo-
ry, byť pozorná a zodpovedná... 

V jedno dopoludnie som cestovala autobusom do Prešova 
a keď som nastúpila, zbadala som tam sedieť Jankinu mamku. 
Ani som veľmi nerozmýšľala, len som si prisadla a začali sme 
sa s tetou tak normálne rozprávať. Nemala som žiaden plán 
alebo zámer. Bavili sme sa o obyčajných bežných veciach, 
o Janke, o škole, o tetinej práci, o misii, ktorú plánujeme. Keď 
teta vstúpila, ja som si vybrala knihu a o hodinu som si na ten 
autobusový rozhovor ani nespomenula. O to väčšie bolo moje 
prekvapenie, keď Janka dobehla na najbližší dorast 
a s rozžiarenými očami mi oznámila, že mamka ju pustila na 
misiu a že to, že sme sa stretli v autobuse, bola tá najlepšia vec, 
aká sa mohla stať. Vraj som na jej mamku urobila dobrý dojem. 
Usmiala som sa nad tým, ale v skutočnosti som si vydýchla 
a bola naozaj vďačná. 

Asi o mesiac neskôr sme sa vybrali s kamarátmi na výlet. 
Špeciálne som sa na to tešila, pretože som potrebovala vypnúť 
a byť len s ľuďmi, pred ktorými sa nemusím snažiť, ani byť 
dokonalá, ani večne usmiata a milá. Slúžiť mladým ľuďom 
často znamená permanentný život pod mikroskopom. Tí ľudia 
sa totiž neučia len z vašich slov, ale z každej jednej reakcie, 
pohybu, pohľadu a rozhodnutia. Mal by to byť celistvý život 
a žiadna disproporcia medzi tým, čo hovoríme a čo naozaj aj 
žijeme, ale v skutočnosti je to veľmi ťažké. A preto chvíle, 
kedy priatelia okolo vás, ktorí žijú podobné životy, rozumejú 
vášmu sklamaniu, frustrácii a únave, sú na nezaplatenie. 

A tak sme sedeli vo vlaku a hrali nejakú hru, pri ktorej sme 
sa smiali tak, že som sa nevládala nadýchnuť. Rozoberali sme 

každého a všetko, celý 
svet, a vyriešili problémy 
ľudstva. Áno, to všetko 
počas dvojhodinovej cesty 
vlakom. 

Po víkende som sa 
v r á t i l a  d o  r e a l i t y 
s jasnejším pohľadom na 
vec a s novým nadšením. Na najbližšom doraste opäť pribehla 
Janka a nadšene mi oznámila, že jej mamka cestovala tým is-
tým vlakom ako ja s kamarátmi pred týždňom, videla a počula 
nás. Na chvíľku som sa zastavila a nebolo mi všetko jedno. 
V rýchlosti som sa snažila spomenúť na všetko, čo sme robili 
a ako to asi mohla vidieť a vnímať Jankina mamka.  

Ale verdikt bol pozitívny. Vraj sme boli veselí, ale nepočula 
od nás ani jednu nadávku alebo hrubé slovo, žiadne vulgárnosti, 
výčiny a vraj si váži, že som aj v súkromí slušná 
a zodpovedná... 

Slušná a zodpovedná! No, v tom vlaku by mi práve tieto 
moje kvality asi vôbec nenapadli, ale celá táto situácia ma nau-
čila jednu vec - je dôležité poznať rodičov ľudí, s ktorými pra-
cujeme a získať si ich dôveru. Janka totiž odvtedy vyhlasuje: 
„Môžem ísť na výlet. Jediná podmienka, že tam budeš aj ty. 
S tebou ma pustia aj na kraj sveta!“ A verte mi, že takýto prí-
stup vám ušetrí veľa problémov.  

A netreba zabúdať na to, že rodič je rodič! Môže byť prísny 
a často nerozumieť mysleniu svojho dieťaťa. Ale kým ja mô-
žem decká v lete len zobrať na výlet a oni môžu svorne tvrdiť, 
že by tak veľmi chceli bývať so mnou, v skutočnosti sú rodičia 
tí, ktorí sú tam na celý život a milujú svoje deti najviac. Aj keď 
to možno nie je tak explicitne vidieť. Do niektorých štruktúr 
a vzťahov sa zamiešať treba. Do iných nie. 

 
Maruška Kožlejová, Ako chytať v žite 
 
Maruška píše a publikuje, študovala na Filozofickej fakulte 

v Prešove estetiku a slovenský jazyk s literatúrou. Vydala dve 
zbierky poézie – Antikvariát duší (2001) a Ešte trochu dažďa 
(2006). Jej najnovším dielom je kniha krátkych próz Ako chy-
tať v žite. Venuje sa práci s mladými ľuďmi v Tréningovom 
centre Kompas.  

V decembri tohto roku vyjde jej nová kniha Rozprávok pre 
dospelých. Knihu Ako chytať v žite a akékoľvek ďalšie infor-
mácie môžete získať na www.maruskakozlejova.sk.  

 

HOPS - Detský tábor Červenica 2010 
 

V strede prázdnin sme absolvovali prvý detský tábor mimo domá-
ceho prostredia a to v Červenici  na pôde cirkevného zboru Opiná. 
Červenica je známa svojou internátnou školou pre hluchoslepé deti, 
kde sme boli aj my ubytovaní. Tento detský tábor sa konal  od 2. do 6. 
augusta pod názvom HOPS. Prečo práve HOPS? Pretože počas jed-
notlivých dní sme preberali témy, ktoré deťom priblížili vlastnosti 
apoštola Pavla. Pavlove vlastnosti sme hľadali v Skutkoch apoštol-
ských: H ako horlivý, O ako odvážny, P ako pokorný a S ako spokoj-
ný. Pre deti sme mali pripravené aj zaujímavé hry, v ktorých súťažili 
družstvá medzi sebou. Dobre nám padlo aj šantenie s vodou počas 
horúcich dní. Okrem súťažných hier boli pre nich pripravené aj work-
shopy, kde si mohli vyrobiť náramky, náhrdelníky a aj nejaké ozdob-
né predmety z dreva. Deti mohli na tomto tábore otestovať aj svoju 
odvahu a počas nočnej hry prejsť v noci po trase osvetlenej sviečka-
mi. Na záver by som chcel za všetkých, ktorí sa zúčastnili, poďakovať 
hlavne Pánu Bohu zato, že sme mali počas tábora krásne a horúce 
počasie, za Jeho ochranu, za čas ktorý sme mohli stráviť spolu 
s deťmi pri hrách, piesňach a zamysleniach nad slovom Božím. Vrelá 
vďaka patrí aj naším tetám kuchárkam, ktoré sa starali o naše hladné brušká a rovnako všetkým, ktorí tento výlet zorganizovali. 

D.S.  



 

 

 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - -  

V priestoroch Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v 
Liptovskom Mikuláši sa 27. - 29. augusta 2010 stretli evanjelici 
všetkých vekových kategórií, aby si uvedomili pevnosť kresťan-
ských hodnôt a postojov v súčasnej dobe. Príkladom je prorok 
Daniel, ktorý v pohanskom prostredí dokázal vyznávať skutočné-
ho Boha. Teda témou tohtoročných dní bola biblická postava 
Daniela a život „proti prúdu“ doby. Táto myšlienka sa preplie-
tala na vzdelávacích seminároch pre mládež i dospelých, na ve-

černých diskusiách, filmoch, koncertoch. V rámci dištriktuálnych 
dní si bolo možné oddýchnuť aktívnym športovaním v krytom 
bazéne, telocvični a športových ihriskách. Odohral sa futbalový, 
volejbalový a stolnotenisový turnaj „O putovný pohár biskupa 
VD“.  

V nedeľu sa konali v Liptov aréne slávnostné služby Božie s 
hlavnou myšlienkou „S BOHOM AJ NA DNE PRIEPASTI“, 
čo bolo základom kázne brata dištriktuálneho biskupa Mgr. Sla-
vomíra Sabola. V rámci bohoslužieb vystúpil spevokol Evanje-
lického gymnázia z Tisovca. 

V popoludňajšom misijnom programe sa uskutočnilo:  
- hudobno-pantomimické vystúpenie Jamesa Evansa 
- vystúpenie spevokolu Evanjelického gymnázia z Tisovca  
- vyhodnotenie výtvarnej, literárnej súťaže „Môj život viery“ 
- a futbalového, volejbalového, stolnotenisového turnaja. 
Potom sme sa presunuli do Evanjelického a. v. kostola v Lip-

tovskom Mikuláši na operu „EVANJELIUM PODĽA JÁNA“, 
ktorú zložil Víťazoslav Kubička. Autor chcel prostredníctvom 
svojho diela divákom priblížiť niektoré časti z najnáročnejšieho 
evanjelia, plného filozofickej hĺbky a úvah. Zúčastnení na pred-
stavení mali možnosť zažiť hlboký duchovný a umelecký záži-
tok. 

 
Jarmila Kosturková  

6 3/2010 

Dištriktuálne dni VD 

Milý dospeláci ☺ 
 
Tentoraz sme pripravili menší Biblický kvíz aj pre vás. Ponamáhajte si hlavičky a dajte do krúžku písmeno pri správ-

nej odpovedi. Na prvých troch, ktorí odovzdajú správne vyplnený kvíz na faru čaká malé prekvapenie. ☺ 

1.Všetko, čo Boh stvoril, je: 
 
a) dobré 
b) čisté 
c) múdre 
d) požehnané 
 
2.V ktorom meste uložil kráľ Šalamún 
toľko zlata a striebra ako kamenia 
a dreva? Pomôcka: 2Kron 
 
a) v Jeruzaleme 
b) v Kuy 
c) v Sábe 
d) v Gibeóne 
 
3. Na ktorom vrchu začal Šalamún sta-
vať Hospodinov chrám? Pomôcka: 
2Kron 
 
a) Mórijá 
b) Karmel 
c) Chóreb 
d) Libanón 
 
4.Prečo izraelský kráľ Ácháb nenávidel 
proroka Mícha? Pomôcka: 2Kron 
 
a) neprorokoval mu dobre 

b) ukradol mu jeho dcéru 
c) neposlúchal ho 
d) bol príliš tichý 
 
5. Kto bola Debora? Pomôcka: kniha 
Sudcov 
 
a) prorokyňa 
b) otrokyňa 
c) veštica 
d) kuchárka 
 
6. Koľko synov mal Gideon? Pomôcka: 
kniha Sudcov 
 
a) 50 
b) 70 
c) 20 
d) 90 
 
7. Ako zomrel vojvodca Sísera? Po-
môcka: kniha Sudcov 
 
 a) Jáél mu vrazila kolík do slúch 
 b) na lepru 
 c) upil sa k smrti 
 d) padol v boji 
 
 

8. Čo alebo kto je Septuaginta? 
 
a) názov hodnosti veliteľa rímskej vo-
jenskej armády 
b) preklad Starej zmluvy do gréčtiny 
c) grécky básnik a dramatik žijúci 
v rokoch 283-126 pred Kr. 
 
9. V ktorom roku vojvoda Títius dobil 
a zničil Jeruzalem? 
 
a) 75 po Kr. 
b) 70 po Kr. 
c) 176 po Kr. 
 
10. Kto povedal: „Ach, Pane, Hospodi-
ne, veď neviem hovoriť, lebo som pri-
mladý.“ 
 
a) Mojžiš 
b) Izaiáš 
c) Jeremiáš 
 
11. Kedy sa podľa apoštola Pavla opilci 
opíjajú? 
 
a) v noci 
b) keď sú nešťastní 
c) keď vyhrajú v Lote 
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Veľmi som sa zaradoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel 
také, čo chodia v pravde, ako sme prijali prikázanie od Otca. A 
teraz, Kýria, nie ako by som ti písal nové prikázanie, ale to, čo sme 
mali od počiatku, prosím ťa: milujme sa vospolok! (2 Ján 1:4-5) 

Druhý list apoštola Jána, ktorý patrí medzi listy, ktoré sú kratšie 
svojim rozsahom, ale nie  menej dôležité svojim obsahom. Môžeme 
v ňom  vidieť jeden základný rys, ktorý je blízky apoštolovi Jánovi a 
ktorý vidíme v jeho listoch aj v jeho Evanjeliu a síce dôraz na po-
trebu lásky.  Lásky, ktorá k nám prúdi od Pána Ježiša a touto lás-
kou sme zaviazaní milovať jedni druhých. V prvom liste Jánovom 
môžeme vidieť jeho jednoznačnú argumentáciu: Ako môže niekto 
povedať milujem Boha, ktorého nevidel, keď nemiluje brata, ktoré-
ho videl?  K tomu niet čo dodať. Lásku k Bohu a lásku k blížnemu je 
potrebné vidieť. 

Apoštol Ján sa v druhom liste neobracia na nejaký veľký cirkevný 
zbor, ale list je adresovaný „vyvolenej Kýrii“ čo znamená vyvole-
nej Pani a dietkam v jej dome. Môžeme sa domnievať, že ide o 
malé kresťanské spoločenstvo v okruhu jej rodiny, alebo priamo, že 
sa jedná o jej vlastné deti, teda o jej rodinu. Tak, či onak, je to list 
adresovaný spoločenstvu kresťanov v blízkosti tejto Kýrie. Podľa    
1. verša je to list adresovaný jej a jej dietkam, ktorých nielen ja, ale 
všetci, ktorí poznali pravdu, opravdove milujeme, a to pre pravdu, čo 
zostáva v nás a s nami bude naveky.  

Čo je teda jedným zo základných  znakov pravého kresťanstva? 
LÁSKA, ktorou sme viazaní a taktiež PRAVDA v nás, ktorá bude 
naveky. 

1. Hovoriť o potrebe LÁSKY sa môže mnohým zdať nepodstat-
né. Veď stále sa o tom hovorí, zo všadiaľ na nás doliehajú rozličné 
výzvy, podnety, filmy, divadlá, televízia... Ale je v tom všetkom 
skutočná čistá láska? Iste nie!  Láska, o ktorej čítame na stránkach 
BIBLIE je láska presiaknutá Božou láskou, teda odpustením, 
obetavosťou, čistotou, mravnou dokonalosťou, pokojom... Toto 
tento svet neponúka. Sú to naozaj len svetlé výnimky, kde takto ľu-
dia žijú. 

Apoštol Ján hovorí: veľmi som sa zaradoval...  Z čoho? Že medzi 
tvojimi dietkami som našiel tých, čo chodia v pravde a láske. Aké je 
to radostné pre Jána, keď píše do domu Kýrie a pozdravuje jej 
dietky a vie, že kráčajú vo viere za Pánom Ježišom. 

Možno v tejto chvíli niektorí cítite vo svojej duši smútok nad tým, 
pretože viete, že vo vašich rodinách, vaši blízki nechodia v pravde, 
nežijú vierou, ich život nie je presiaknutý pravdou Božieho slova. 
Naozaj je málo takých rodín, kde sa všetci  pre službu Pánovi odo-
vzdali. 

Keď čítame pozorne, tak môžeme vidieť, že  Ján píše: ...že medzi 
tvojimi dietkami našiel takých, čo chodia v pravde... Teda je možné 
predpokladať, že aj Kýria, v našom texte spomínaná,  mala svoje 
trápenie srdca, že možno nie všetci v dome, možno nie každé jej 
dieťa, možno nie všetci po ktorých ona túžila, žili vierou v Ježiša.  A 
tu si môžeme všimnúť aké to povzbudenie Ján hovorí? Je to niečo 
nové do jej situácie? 

Nové prikázanie, ale je to to prikázanie od počiatku: Prosím ťa: 
Milujme sa vospolok!  

Nieto inej cesty pre nás RODIČOV, ak chceme svoje dietky k 
Pánu Ježišovi priviesť, ako ich vrelo milovať láskou Ježišovou, 
teda modlievať sa za nich a v trpezlivosti ich aj napomínať a na 
cestu Božiu ukazovať.  

Nieto inej cesty pre MANŽELOV, ak jeden druhému chce byť 
pomocou na ceste k Ježišovi, ako vedieť láskou Ježišovou prekoná-
vať  nedorozumenia, ťažkosti. Odpúšťaním prekonávať to, čím jeden 
druhého zraňujeme, no najmä v modlitbách dennodenne predkladať 
Pánu Bohu svoje prosby.   

Nieto inej cesty pre VERIACE DIETKY, aby svojich neveria-
cich rodičov k Pánu Ježišovi priviedli, ako ich s láskou Ježišovou 
milovať, poslušnosťou dietok Božích presviedčať o svojej láske k 
Pánu Ježišovi. 

Na uzdravenie našich RODÍN nieto iného lieku, ako láska 
Pána Ježiša, ktorú do svojich rodín prinesieme my, ktorí sme touto 
láskou boli oslovení a zasiahnutí! 

2. PRAVDA, ktorá trvá naveky. Teda nie v zmysle každý má 
svoju pravdu, ale pravda, ktorá sa nemení, ktorá je objektívna, 

ktorej platnosť bude naveky. Tejto problematike sa apoštol Ján 
venuje vo veršoch 7. - 11. Lebo mnohí zvodcovia vyšli do sveta, 
ktorí nevyznávajú Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele; to sú ten 
zvodca a antikrist. Majte sa na pozore, aby ste nestratili, na čom 
sme pracovali, ale aby ste dostali úplnú odmenu. Ktokoľvek zachá-
dza ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha; kto zostáva v 
učení, ten má aj Otca aj Syna. 

Ak si uvedomíme, že list je adresovaný malému krúžku bratov 
a sestier v jednom dome, ba dokonca možno len jednej rodine, môže-
me vidieť, že táto druhá zásada je tak dôležitá, že nielen vo veľkých 
epištolách, ale práve v takomto  krátkom liste toto nemôže chý-
bať! Myslím, že práve pre malý krúžok pre vieru zapálených horliv-
cov je potrebné, aby nezabudli na zásadný princíp pre svoju vieru, a 
síce pravosť učenia. 

Apoštol ukazuje na DVE RÔZNE POBLÚDENIA. Predovšetkým 
na to, aby sme neopustili podstatu nášho kresťanského učenia a síce, 
že Pán Ježiš prišiel na túto zem ako Mesiáš Kristus a prišiel v 
tele.  Majte sa na pozore, hovorí apoštol, je mnoho tých, ktorí síce 
prichádzajú s láskou, úsmevom na tvári, vrelým stiskom rúk, veľkým 
záujmom pomôcť v našich problémoch, ale ich učenie má „malú 
chybičku krásy“. Spochybňujú vo svojom učení, že Ježiš bol Boží 
Syn, ktorý na seba vzal ľudské telo. 

Možno ani nemusí ísť o nejaké lanárenie pre iné spoločenstvo. 
Ale dajme si pozor my sami navzájom. Pravé kresťanské spoločen-
stvo budeme medzi sebou budovať len vtedy, ak to bude postavené 
na vyznávaní: Ježiš je 
Pán! Ježiš je Pánom 
môjho života! On pri-
šiel na túto zem, aby 
sme boli zachránení. 
Uvedomenie si reality, 
že Boží záujem je tak 
nesmierne veľký, že 
zostúpil na túto zem, 
to ani mňa osobne nene-
chalo ľahostajným. 

Druhý smer poblú-
denia, popri tom, že 
niečo z tej Božej pravdy 
opustíme, je v tom, ak k 
tomu budeme pridávať 
niečo ďalej. 

Ktokoľvek zachádza 
ďalej a nezostáva v 
učení Kristovom, nemá 
Boha, kto zostáva v učení, ten má aj Otca, aj Syna. Opäť môžeme 
myslieť na vedomé prekrúcanie Božieho slova. Tak to robia viaceré 
sekty. Svojim obsahom sa odkláňajú od Biblie. Ide napríklad o mie-
šanie prvkov kresťanstva s východnými náboženstvami.  

Ale myslím, že toto nebezpečenstvo pri nás číha ešte v jednej 
oveľa nebezpečnejšej skrytejšej podobe. A síce je to nebezpečenstvo 
našej tradície. Za tých takmer 500 rokov od reformácie sme tiež 
nabehli na zvyk, tradíciu a neraz by sme mali v pokání priznať, že aj  
my sme zašli ďalej, než učil Pán Ježiš.  

Skúmajme svoje kresťanské postoje. Čím vieme odôvodniť to, či 
ono? Sme všetci pripravení svoj spôsob náboženského prejavu odô-
vodniť Bibliou, alebo priamo Pánom Ježišom, jeho učením? Ale 
keby sme úprimne analyzovali svoj kresťanský život spoznali by 
sme, že mnoho z toho, čo konáme, ako žijeme, je púha tradícia zde-
dená po predkoch, že sme sa k tomu nedopracovali svojim hľada-
ním Božej vôle, ale pasívnym prijatím toho čo tu je.  

Myslím, že je tu úloha pre všetkých nás, aby sme skúmali pre-
dovšetkým zásady svojho života, porovnávali ho učením Biblie, 
boli ochotní opustiť to o čom spoznáme, že nie je v súlade s Bibliou, 
no najmä je potrebná ochota hľadať Božiu vôľu pre náš život. 

Pravé kresťanské spoločenstvo v malom, v rodine, alebo vo 
veľkom cirkevnom zbore môže stáť len na zásadách Kristovej LÁS-
KY a PRAVDY Jeho slova. 

 
Mgr. Samuel Linkesch 

Nové prikázanie 



 

 

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

3.10.2010 18. po Svätej Trojici   
8:00 Suchá Dolina   
9:30 Obišovce Pam. posvätenia chrámu +VP 

10.10.2010 
19. po Svätej Trojici   

9:30 Kysak 1M 9,8-17; Ef 4,22-32 
14:00 Lemešany   

Školenie kantorov 14:30 Košice   

17.10.2010 
20. po Svätej Trojici     

8:00 Drienovská Nová Ves Pr 2,1-8; Ef 5,15-21 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   
Seniorátne stretnutie mládeže 15:00 Budimír   

24.10.2010 
21. po Svätej Trojici 9:30 Kysak Pam. posvätenia chrámu 

Žatva spevokolov 15:00 Budimír   
25.10.2010 Reformačný týždeň 18:00 Kysak Téma: Ježišove výroky: Ja som... 

26.10.2010 Reformačný týždeň 18:00 Drienovská Nová Ves Téma: Ježišove výroky: Ja som... 

27.10.2010 Reformačný týždeň 18:00 Obišovce Téma: Ježišove výroky: Ja som... 

28.10.2010 Reformačný týždeň 18:00 Trebejov Téma: Ježišove výroky: Ja som... 

29.10.2010 Reformačný týždeň 18:00 Kysak Téma: Ježišove výroky: Ja som... 

31.10.2010 22. po Svätej Trojici 
Pamiatka reformácie 

8:00 Drienovská Nová Ves   
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   

1.11.2010  Pamiatka zosnulých 
9:00 Obišovce (Dom smútku) Ekumenická pobožnosť  
9:45 Kysak (Dom smútku) Ekumenická pobožnosť  

7.11.2010 23. po Svätej Trojici 

8.00 Kysak Jób 14,1-6; R 14,1-9 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   
14:00 Suchá Dolina   

14.11.2010 
24. po Svätej Trojici 

8:00 Trebejov Jer 8,4-15; 2Tes 1,3-10 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak   
Seniorátne školenie presbyterov 15:00 Opiná Téma: Cirkevná disciplína 

21.11.2010 25. po Svätej Trojici 
Posledná nedeľa cirkevného roku 

8:00 Drienovská Nová Ves Iz 65; 17-25; 2Pt 3,8-14 
9:30 Obišovce   

11:00 Trebejov   
14:00 Lemešany   

28.11.2010 1. adventná 
Začiatok cirkevného roku 

8:00 Kysak Zach 9,9-10; Zj 5,1-5 
9:30 Obišovce   

11:00 Drienovská Nová Ves   

5.12.2010 2. adventná 

8:00 Trebejov +VP; Jóel 3,2-5; Žid 10,35-39 
9:30 Obišovce   

11:00 Kysak +VP 
14:00 Suchá Dolina +VP 

12.12.2010 

8:00 Drienovská Nová Ves +VP; Iz 29,17-19; G 3,21-26 
9:30 Obišovce +VP 

11:00 Trebejov   
14:00 Lemešany +VP 

19.12.2010 4. adventná 9:30 Obišovce Detské bohoslužby 

3. adventná 
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Materiálové náklady na vytlačenie jedného výtlačku časopisu PÚTNIK sú: 0,16 € 


