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OZNAMY

Služby Božie:
každú nedeľu, Budimír 9,00
každú druhú nedeľu, Beniakovce, Rozhanovce 7,45 a Chrastné 11,00

Vydáva evanjelický  a. v. cirkevný zbor v Budimíri. Neprešlo jazykovou úpravou.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu článkov.
Redakčná rada: Marek Antolík, Božena Fazekášová, Mirka Maková, Michala
Petrová, Martina Vahalcová, 
e-mailová adresa: casopis.pokoj@gmail.com

Stretnutie mládeže:
Budimír, nedeľa 17,30
Beniakovce, piatok 20,00

Misijné popoludnie:
každú 1. nedeľu v mesiaci o 15,00 striedavo: Budimír,
Beniakovce, Rozhanovce

Detská besiedka:
Budimír počas služieb Božích
(počas prázdnin nebude)

Stretnutie dorastu:
Budimír, piatok 17,00 (počas prázdnin nebude)

Ak viera hýbe vrchmi,
tak nech ustúpia.

Vyhliadať sme ťa prišli,
čakáme na Teba,

 na Teba.

Aj keď stvorenia si Pánom,
srdce mi poznáš.
Autorom si spásy,

od vekov rád ma máš,
rád ma máš.

Čakám teba, Kráľ,
dlane mám dvihnuté do chvál.

Teba ctím, Tebe len
spievam haleluja,

haleluja.

Ty si všetko, čo si sľúbil
si verný a pravdivý

ty mi plníš všetky túžby
chcem len s tebou byť,

s Tebou byť.

Stretnutie rodín:
každú 3. nedeľu v mesiaci o 15,30 v Budimíri



Pozdravujeme vás Pokojom v tomto
prázdninovom čase. Leto je spojené
s oddychom a dovolenkami, na ktoré sa mnohí
z nás vyberú a niektorých to privedie aj k vode.

Ja ešte nemám nič konkrétne naplánované,
ale spomínam si na plavbu člnom z minulého
roku. V jedno slnečné ráno sme sa počas
dovolenky vybrali s rodinkou na napohľad
neďaleký ostrov. Bol to vskutku naozaj
nádherný čas, spojený s kúpaním a prehliadkou
starobylej dedinky. Neskoro popoludní, za
príjemného vetríka sme sa vybrali späť. Keď
sme sa dostali zo zátoky, zistili sme, že na
otvorenom priestranstve celkom slušne fúka.
Napriek tomu sme sa rozhodli pokračovať
v plavbe. Keď sme sa dostali ďalej, vlny začali
byť vyššie ako my a náš čln. Boli sme tak
bezmocní ako učeníci na mori. V momente sme
sa začali modliť. Vlny neutíchli, ale zvyšných 5
km plavby sme prešli, či skôr cez zvyšný úsek
plavby sme boli prenesení s pokojom
a dôverou, že sme v Božích rukách a pod Jeho
ochranou.

Podobnú skúsenosť mali aj učeníci, keď im
Ježiš prikázal nastúpiť na loď. Mt.14,22. Tá
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TÉMA ČÍSLA:
PAVOL / SAUL

Pavúk

„...pavúk pracuje
rukami a býva na
palácoch kráľových“

Príslovia 30,28

„Fuuuuj, pavúk! Daj ho preč...“ Myslím, že si sa s tým nedávno stretol.
Povedala by som, že v tomto období roka nás sprevádzajú tieto malé stvorenie
všade. Povymetali ste v sobotu všetky kúty a vysali každú škáročku? Choďte sa
pozrieť na výsledky vašej práce v nedeľu, je možné, že sa tam nasťahovala
ďalšia pavúčia rodinka.

Pavúk je veľmi usilovný, precízny a aj napriek tomu, že mu zničíte dom, netrvá
dlho a znova si uvije sieť. Nezáleží mu na tom, či máte strop vysoký 2,5 metra
alebo je tam tma. V pavúčom svete akoby prekážky neexistovali. Svojou
vytrvalou prácou sa dostane všade, hoci aj do kráľovského paláca. Myšlienka
ako vyrába siete sa stala inšpiráciou pre internet (world wide web) a pevnosť
a pružnosť jeho vlákien (silnejšie ako oceľ) sa snažia okopírovať už dlhé roky aj
v stavebnom priemysle.

Možno je pavúk malým a zdanlivo nepotrebným, škaredým a zbytočným
stvorením. Možno si povieš, že život by bol krajší bez neho. Ale je tu toľko vecí,
ktoré sa môžeme od neho naučiť. Aj Božie slovo nás upozorňuje na jeho
schopnosti. Pavúk je verný svojmu remeslu, je neúnavný staviteľ a verný v úlohe
s akou ho Pán Boh stvoril. Je pre nás inšpiráciou, príkladom v pracovitosti
a vytrvalosti. Každému z nás Pán Boh zveril nejakú úlohu, možno sa ti zdá, že je
príliš malá alebo nepotrebná. Ale vedz, že ak Mu zostaneš verný a odovzdaný aj
v tom maličkom, v pokore budeš konať svoju úlohu, Pán Boh ti zasľubuje vo
svojom slove, že sa dostaneš na „miesta, kde býva kráľ“. Kráľovský palác môže
byť obrazom bohatstva a bezpečia, nemusí to byť hneď tučné bankové konto.
Ale ostať verný a odovzdane pracovať pre Pána Boha nás vedie bližšie k Nemu,
sme mu podriadení a odovzdaní. Je to naša úloha ako sa píše aj v Efezským
6,10 „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci..“

2 Úvod
3 Slovo sestry farárky
4 Báseň
5 Spoznáte sa???
7 Trochu humoru
8 Pozvánky na výlety
8 Svedectvo
9 Obláčik pre deti
10 Zamyslenie
11 Stránka pre dorast

„Len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása
a moja česť. Skalou mojej sily a mojím útočiskom je Boh. Ľudia, dúfajte v Neho v každom
čase. Vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom.“ (Žalm 46, 1-2)

vplávala do búrky a čakala ich ťažká skúška, vlny boli privysoké a v lodi to hádzalo na
každú stranu. Kde bol Ježiš? V horách s výhľadom na more sa modlil za svojich učeníkov,
ktorí stáli pred skúškou. Chystali sa naučiť najdôležitejšiu vec, poznať Ježiša v búrke.
Doteraz Ho poznali ako človeka, Božieho syna, ktorý uzdravuje ľudí, nasycuje ich, ktorý
zaopatruje ich potreby, je priateľom hriešnikov, učí ich modliť sa, odpúšťať. Zdá sa, že ho
už naozaj dôkladne poznali, ale keď prišla búrka – nespoznali Ho. Mt. 24,26. A to je to
najväčšie nebezpečenstvo! Neschopnosť vidieť Ježiša v našich problémoch.  Poznáme
Ježiša,  veríme, že nás môže spasiť, že môže učiniť zázrak, modlíme sa, aby sa postaral
o naše potreby, ale keď sa nám rozpadá život, nie sme si istí, či nás stále vidí a či je
nablízku. 

Ježiš k nám vždy prichádza blízko, aby sa v skúške ukázal ako Spasiteľ. Chce, aby sme
mu dôverovali v každej búrke života.  Viem, že k letu patria aj náhle búrky, či už suché
alebo mokré. Viem, že vo svete pôsobí diabol, ktorý rozsieva strach a nepokoj. My Vám
však prajeme a žehnáme v mene Pána Ježiša Krista, aby ste v akejkoľvek búrke nestratili
orientáciu na Ježiša a prežívali „svätý pokoj“ v každej situácii.
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Milí čitatelia zborového časopisu Pokoj, bratia a sestry!

S nadchádzajúcimi letnými prázdninami stúpa ponuka, ale i dopyt po
letných dovolenkách, ale i rôznych táboroch. Mnohí ľudia netrpezlivo
očakávali leto a niektorí už s prvými lúčmi slnka začali vyberať letné
dovolenky. Deti rovnako netrpezlivo očakávajú koniec školského roka, aby
si konečne vydýchli od ranného vstávania, každodenného učenia,

skúšania a vybrali sa s rodičmi na výlety, dovolenky a prázdniny. Ponúk je mnoho.
Môžeme si oddýchnuť na pláži, v horách, na vode, alebo na nejakej chate atď. Stačí si
len vybrať a konečne oddýchnuť od stresu, zhonu, akýchkoľvek povinností. Každý si
môže vybrať to, čo mu najviac vyhovuje a na čo má dostatok finančných prostriedkov,
pretože to ide ruka v ruke s letnou dovolenkou.

Ponuku na oddych máme aj od Pána Boha, ktorí nám vo svojom slove hovorí:
„Ten, ktorý im riekol: Toto je odpočinok: doprajte pokoja unavenému - a to je
občerstvenie! Ale nechceli poslúchnuť.“ (Iz 28, 12). Hospodin, náš nebeský Otec nám
dáva ponuku odpočinku, pokoja. Vie, čo potrebuje unavený človek. Vie čo ho
občerství na ceste za Ním. Pokoj. Izraelský ľud, ktorému boli tieto slová adresované
však nechce poslúchať. Hospodin sa snaží vyjsť v ústrety, snaží sa podať pomocnú
ruku, ale ako odpoveď prichádza ignorancia. S Božím ľudom sa nedá komunikovať.
Odmietajú ponuku odpočinku, ponuku pokoja, ktorá im môže byť daná a to len preto,
lebo odmietajú poslúchať. Ako sme na tom my? Neopakuje aj nám Pán Boh svoje
pozvanie, ponuku evanjelia a my nepočúvame, ignorujeme ho? Netúžime i my teraz
po pokoji a odpočinku, ale predsa len Izaiášove a neskôr i Ježišove slová neberieme
dosť vážne a radšej obiehame cestovné kancelárie, hľadáme lavičky v parku, či
navonok príjemné kaviarne?  Ponuka skutočného odpočinku, ktorú nie je možné
zakúpiť v žiadnej cestovej kancelárii, pretože je z milosti skrze vieru v Ježiša Krista,
zaznieva Božiemu ľudu, a teda i nám, nanovo z úst Pána Ježiša, keď hovorí „Poďte
ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Vezmite
na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete
si odpočinutie duše;“ (Mt 11, 28 – 29). Pán Ježiš vytvára dokonalý priestor pre
načerpanie síl, pre odpočinok, pre vnútornú obnovu. Jeho pozvanie ku pokoju,
odpočinutiu má spasiteľský charakter a spočíva v tom, že dostaneme silu niesť svoje
životné bremeno, niesť svoj kríž. Po takomto pokoji túžme. V prvom rade takýto
odpočinok a pokoj hľadajme, pretože bez vnútorného pokoja a odpočinku, darmo
budeme hľadať dovolenkovú destináciu s najlepšími a najrôznorodejšími službami,
ktoré ponúkajú. 

Mne sa akákoľvek predstava o dovolenke spája nielen s oddychom a opustením
pracovných povinností, ale aj s nejakou dobrou, zaujímavou knihou na ktorú budem
mať toľko času, koľko budem chcieť a koľko si kniha svojou pútavosťou bude
vyžadovať. Niekedy rýchlo knihu vymením za druhú, pretože jej čítanie mi neprináša

Marek 16, 1-8
Žialiť, oplakávať a vydať sa cestou ku hrobu pre vykonanie poslednej pocty,

ktorú mŕtvemu môžeme prejaviť...Koľkokrát v živote sme už počuli tento príbeh?
Takmer vždy si ho v čase veľkej noci pripomíname. Vnímame ho ako výsledok
jeruzalemskej drámy, ale predsa už inak, ako situáciu vnímali v tých dňoch
učeníci a všetci nasledovníci Pána Ježiša. 

Majstra zabili! Zažil výsmech, zneuctenie, bolesť a napokon zomrel. Nevinný!
Chmáry sa na oblohe zatiahli, slnko nevidieť. Učeníci a blízki Pánovi zažívali
naozaj ťažké chvíle. Čo ostáva? Po sobote pôjdu ženy prejaviť mŕtvemu poctu
a samotní učeníci sa pomaly rozídu. Čo už? Privalený kameň je koniec! Počkať,
Pán raz prikázal kameň odvaliť... a vtedy Lazár vyšiel von... nie, tak učeníci
neuvažujú, ani ženy spomenuté v texte. Bôľ, smútok, plač, to ich sprevádza, smrť
Majstra ich ťaží. 

Privalili kameň a je koniec! Už nikdy! Naozaj? Naozaj už nič viac? Naozaj
nemá kto do toho čo povedať? Prejavom pocty mŕtvemu sa veľkonočné
ráno nekončí! Je tu ešte Pán Boh, ktorý povedal a stalo. Kto nám kameň
odvalí? Ten je už odvalený. V to nové veľkonočné ráno svitá nový deň, nová
epocha, ktorá vnáša zmysel pre našu vieru a nádej. A to spôsobuje našu
novú veľkonočnú radosť, ktorá nás vždy môže sprevádza. Pán Ježiš Kristus
vstal z mŕtvych! Ako? Nevieme! Nerozumieme tomu! Ale Pán Boh vie! Pre
nás je dôležité, že všetci tí, ktorí toto tvrdili, pôvodne skormútení, boli
ochotní pre túto pravdu a zvesť ísť až na smrť! Za mŕtveho by tak
„nelobovali“! Mnohým sa ukázal! Pochopili, že tak stať sa malo. 
Mládenec – anjel ženám zvestuje, nieto Ho tu, vstal, žije! Túto správu majú

odovzdať učeníkom. Bola to radostná správa. Nad oblakmi žiari slnko, chmáry sa
rozídu, toto je radostné veľkonočné ráno, plné nádeje, novej radosti. Pravda, žien
sa zmocnila hrôza, ich myseľ to ešte nedokáže spracovať. Bude treba k tomu
čas.  

Anjelské „Nebojte sa!“ nie je vyjadrené iba ženám, ale aj učeníkom, ktorí sa
nemusia báť, že Ho opustili v kritickej chvíli, Majster na nich zhovievavo zahľadí.
Ženám bolo povedané, že majú odkázať učeníkom, že Pán ich predchádza do
Galiley, tam Ho uvidia. Nie, aby prišiel čas zúčtovania, ale, aby im veci vysvetlil
a vystrojil ich k novému dielu s Jeho požehnaním! 

Pán Ježiš nás v podstate stále vo všetko predchádza. On vybojoval veľké
víťazstvo!  Porazil smrť! A k ovociu z tohto víťazstva prizval aj svojich učeníkov
i nás, bratov a sestry dnešnej doby. Veľkonočná udalosť nám prináša novú nádej!
Rameno Hospodinovo dokázalo silu, Syn Boží bol vzkriesený z mŕtvych. To je
veľkonočné radostné evanjelium! Kristus zomrel pre naše hriechy a vstal pre
naše ospravedlnenie. 

Hľaďme na živého Pána Ježiša Krista! Smrť nad Ním už nemá moci. Nech
nás On živý Pán a Spasiteľ našich životov sprevádza, vystrojí k službe a raz
uvedie k sebe do Jeho večného kráľovstva.  (r.g.)
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radosť a ani pokoj, skôr ma rozčuľuje svojim štýlom, alebo i obsahom. S prvými
letnými lúčmi som sa pustila do diela Martin Luther, Dopisy blízkym (Biblion: Praha,
2017). Je to malá kniha, ktorá obsahuje niektoré listy z korešpondencie M. Luthera
a tak je možné čítať ju aj po kúskoch – pri deťoch, ktoré vás neraz prinútia rýchlo
knihu zavrieť � V jednotlivých listoch je zaujímavé sledovať M. Luthera nielen ako
teológa a veľkého reformátora, ale ako človeka – syna, otca, manžela, priateľa, ktorý
je vo svojich listoch osobný a ktorý si nesie svoje bremená a tiež túži po pokoji, ktorý
nachádza v Ježišovi Kristovi. 

Spalatínovi o svadbe s Katarínou M. Luther píše: „Touto vysmievanou svadbou
moja bezvýznamná maličkosť rozosmeje anjelov a dúfam, že tiež rozplače všetkých
diablov. Svet a jeho múdri tomuto zbožnému a svätému Božiemu dielu ešte
nerozumejú a myslia si, že je to odo mňa bezbožné a diabolské. Čím viac
neznabohov teda táto svadba pohoršuje a uráža, tým väčšiu z nej mám radosť. "“ (M.
Luther, Dopisy blízkým. s. 64). 

Prajem Vám požehnané letné prázdniny, počas ktorých nájdete tú svoju formu
oddychu, ale v prvom rade nezabudnite na ten trvalý pokoj, odpočinok, ktorý je nám
daný jedine u Hospodina nášho Boha skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa!

Anna Debnárová, zborová farárka  v Budimíri

UČENÍCI

Po láske spoznáte ich.
Svojich si, Pane, značíš.
Po láske spoznáte ich.
Znamenie lásky stačí.

Tým znamením sa líšia
ako od blata zvony.

Ktorým je láska bližšia,
sú Boží, to sú oni.

Porátaj si ich, Pane,
neviem, či je ich dosť. 

Či tiež ta patrím... Ja nie?
Prijmi ma na milosť.

Silvia Mojžišová Kučerková

9999

O
BLÁ

Č
IK PR

E D
ETI...

OOOObbbbllllááááččččiiiikkkk    pppprrrreeee    ddddeeeettttiiii

Milí kamaráti, letné prázdniny sú už o chvíľu tu, ale ani v
tomto čase netreba zabúdať na Pána Boha a dôverovať Mu.

Saul bol Žid, ktorý
prenasledoval kresťanov. Na ceste
do Damasku ho však oslepilo
svetlo z neba a prihovoril sa mu
Pán Ježiš. Celý príbeh si môžeš
prečítať v Skutkoch apoštolov 9,
1-22. Vymaľuj si obrázok. 

Prajeme TI krásne letné prázdniny. 

Zlož slovo zo začiatočných písmen obrázkov a zistíš aké iné meno mal Saul.
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Pavel v nás
   Zaiste ste už zažili, že niekto, kto
nevedel niečo nájsť, resp., nevedel kam
má ísť,  alebo ho úradníci pri
vybavovaní posielali na rôzne miesta –
povedal, že chodí „od šavladopavla“.
Keď som bola dieťa,  tieto slová,
vyslovené o niekom, mi zneli  smiešne
a  vždy  mi to evokovalo  popleteného
človeka, ktorý je dezorientovaný,
stratený.... Keď sme sa už neskôr na náboženstve učili o tom, ako sa zo Šavla stal Pavol,
keď som z Biblie poznávala životnú cestu  apoštola Pavla i jeho dielo nikdy mi nenapadlo,
aká paralela je často aj medzi nami a Šavlom...
   Šavel (Saul) bol významný vzdelaný Žid, horlivý zástanca židovskej viery – až do takej
miery, že prvých kresťanov, ktorí uverili v živého Pána Ježiša, neúprosne prenasledoval a
snažil sa o ich vyvraždenie. Z Biblie vieme, že ten istý živý Pán Ježiš, ktorý spôsobil vznik
prvej cirkvi a priviedol k sebe svojich prvých nasledovníkov – kresťanov – od základu
zmenil aj Šavlov život.  Udalosť v Damašku, keď ho náhle obklopilo svetlo z neba, keď
padol na zem a keď mu Pán Ježiš nariadil, aby išiel do mesta, kde sa dozvie, čo má robiť
 – zmenili Šavla na Pavla. Tri dni bol slepý, nič nejedol ani nepil...
   Apoštol Pavel, označovaný aj ako apoštol národov, pochopil a plne sa podriadil Božej
vôli, aby išiel a zvestoval evanjelium po celom svete. Vo vtedajšej dobe, bez dnešných
rýchlych dopravných prostriedkov a vymoženosti modernej informačnej techniky,
absolvoval viac ako 20 tisíc kilometrov po rôznych krajinách, aby zvestoval posolstvo
Pána Ježiša Krista. Bol si vedomý toho, že za svoju apoštolskú a misijnú činnosť vďačí
Božej milosti. Svoju múdrosť (bol učenec) využil plne vo svojom poslaní i povolaní, no bez
horlivej viery, ktorú mal vo svojom srdci, by nebol tým, kým sa stal.
   To, že budeme Kristovi,  sľúbili pri našich krstoch, skoro za všetkých nás – naši rodičia
i krstní rodičia.  Ako však s týmto sľubom nakladáme, ako sa ho snažíme plniť, je na
každom jednom z nás. Budeme sa vzpierať Tomu, ktorý nás milostivo prijal v Krste za
svoje deti a dal nám spoluúčasť v nebi? Zmeníme sa na „Pavlov“? Poznáme veľa
skutočných životných príbehov, kde sa zmena a obrátenie za Pánom Ježišom udiali tak,
ako u Šavla, rýchlo a náhle. Pán Ježiš však volá všetkých, je trpezlivý a klope na srdcia aj
tým, čo ešte váhajú, čo sa vyhovárajú, ktorých viera pohasína, či jej už niet.
   Ak sa rozhodneme pre zmenu, nemusíme si ani meniť meno, ako Pavel. Bude to na nás
určite vidno. Po ovocí nás budú poznať. Po láske nás budú poznať, ktorú budeme šíriť
a žiť. Nie po ohováraní, klamstve, pomstychtivosti, falošnosti, záhaľke... Horlivá viera
a hrivny, ktoré má každý z nás, majú z nás robiť učeníkov, ktorí plnia odkaz Pána Ježiša.
A hlavne láska, aby okolitý svet videl, že sa navzájom milujeme, uznávame, ctíme a sme
ochotní znášať bremená svojich blížnych a pomáhať im.
     Tak ako to apoštol Pavel hovorí v hymne lásky: „A čo by som ľudskými jazykmi hovoril,
aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim
zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné
poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal -
nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lásky by som

Svedectvo

Mohla som byť hluchá, no počujem.
Nemusela som mať nohy, no kráčam.
Život je zvláštny, smrť ešte čudnejšia.

Všetko však má v rukách Pán.
Ďakujem Ti za všetko krásne,

čo prežívam a je ťažké.
Ďakujem za hriechov odpustenie,

za každodennú lásku, povzbudenie.
Ty si mocnejší ako rozumiem,

oveľa väčší než naša Zem.
Keď pýtam sa otázky,

Ty máš odpoveď.
Niekedy čakám dni,
inokedy príde hneď.

Si prekvapením, nechávaš ma v úžase.
Ja zamilovaná som viac a zase!

Môj Boh je neopísateľný,
Spravodlivý, Starostlivý, Verný...

Výlety Leto 2019

Detský tábor
Kde: Mládežnícke centrum ICHTYS Veľký Slavkov
Kedy: 27.7. – 2.8.2019
Kontaktná osoba: Martina Vahalcová, Danka Maková

Dorastový tábor
Kde: Muránska Zdychava
Kedy: 6.7. – 13.7.2019
Kontaktná osoba: Ondrej Kajňák

Mládežnícko-rodinný tábor
Kde: Borda
Kedy: 10.8. – 17.8. 2019
Kontaktná osoba: Marek Roháček



Trochu humoru a aforizmov pred letnými prázdninami

Farár počas kázne hovorí: „Kto sa nebude držať Božích prikázaní, ten pôjde do
pekla, kde bude len plač a škrípanie zubov.“  Babička si povzdychne: „mladí to
majú jednoduché, ale čo my starí, keď už nemáme zuby!“

V malom mestečku umiera skromný a nenápadný žid. Miestna honorácia stojí pri
jeho smrteľnej posteli a oceňuje jeho cnosti. „Dobrý človek, múdry človek,
dobročinný človek, priateľský človek, pohostinný človek, skrátka – anjel!“
Umierajúci žid počúva tie chválospevy, pozbiera posledné sily a zašepká:
„A moja skromnosť? Nesmiete zabúdať na moju skromnosť!“

Raz kázal jeden figliarsky kňaz a počas kázne zvolal zvýšeným hlasom: „Horí,
horí“, lebo zbadal, že väčšina jeho poslucháčov zaspáva. Títo vytrhnutí zo
sladkých driemot vykríkli: „A kde, pán farár?“ „V pekle!“, bola farárova odpoveď.

• Nepočítaj, koľko ti zobrali, ale koľko ti dal Kristus.
• Za spasenie sa neplatí nič. Ale keď zaň prirodzene nedávaš všetko, ešte ho

nemáš.
• Stačí rozum rybára, aby človek plnil Božiu vôľu. Vycvičená hlava ju však

dokáže obísť a ešte sa tvári zbožne.
• Keď uvidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť. Keď uvidíš zlého

človeka, všímaj si sám seba.
• Veľké duše majú vôľu, tie malé iba priania a túžby.
• Dobré slovo nestojí nič, a predsa je najkrajším darom.
• Aj najmenšia kaluž odráža nebo.
• Spravodlivosť je pravda v akcii.
• Dobro konaj radšej okamžite, lebo by si si to mohol rozmyslieť. Zlo nekonaj

nikdy hneď, lebo si to ešte môžeš rozmyslieť.

Zmena taktiky

   Starý farmár sa pokúšal skrotiť divokého a nespokojného poníka. Chcel ho
prinútiť, aby ťahal náklad, pritom ho bil a nadával mu. Nič však nepomáhalo.
   Jeho žena, ktorá každý deň cez okno pozorovala, ako sa mužovi nedarí,
rozhodla sa skúsiť to inak. Vzala pár kociek cukru a vošla k poníkovi do ohrady.
Ponúkala mu kocku cukru a pritom sa mu milo prihovárala.
   Farmár na ňu kričal, aby k nemu nešla tak blízko, pretože je veľmi divoký
a kope. No žena na jeho slová nedbala a poníkovi sa ďalej pekne prihovárala.
   Zviera sa upokojilo a o chvíľu už poslušne ťahalo vozík po dvore.
   Mnohí ľudia sa podobajú tomu poníkovi. Keby sme sa k nim správali trochu
láskavejšie, určite by reagovali inak a začali by s nami spolupracovať. 7777
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nemal, nič mi to nepomôže. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa
nevystatuje a nenadúva; nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle,
neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; všetko znáša, všetkému verí, všetkého
sa nádeja, všetko pretrpí . Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky
umĺknu, poznanie sa pominie. Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme, ale
keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa,
zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa; ale keď som sa stal mužom,
zanechal som detské spôsoby. Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby
v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám
tak, ako aj mňa poznal (Boh). Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale
najväčšia z nich je láska.“

MILÉ SESTRY a MILÍ BRATIA,

V NASTAVAJÚCOM „ODDYCHOVOM“ OBDOBÍ, VÁM VŠETKÝM ŽELÁME
HOJNOSŤ LÁSKY!
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Pavel v nás
   Zaiste ste už zažili, že niekto, kto
nevedel niečo nájsť, resp., nevedel kam
má ísť,  alebo ho úradníci pri
vybavovaní posielali na rôzne miesta –
povedal, že chodí „od šavladopavla“.
Keď som bola dieťa,  tieto slová,
vyslovené o niekom, mi zneli  smiešne
a  vždy  mi to evokovalo  popleteného
človeka, ktorý je dezorientovaný,
stratený.... Keď sme sa už neskôr na náboženstve učili o tom, ako sa zo Šavla stal Pavol,
keď som z Biblie poznávala životnú cestu  apoštola Pavla i jeho dielo nikdy mi nenapadlo,
aká paralela je často aj medzi nami a Šavlom...
   Šavel (Saul) bol významný vzdelaný Žid, horlivý zástanca židovskej viery – až do takej
miery, že prvých kresťanov, ktorí uverili v živého Pána Ježiša, neúprosne prenasledoval a
snažil sa o ich vyvraždenie. Z Biblie vieme, že ten istý živý Pán Ježiš, ktorý spôsobil vznik
prvej cirkvi a priviedol k sebe svojich prvých nasledovníkov – kresťanov – od základu
zmenil aj Šavlov život.  Udalosť v Damašku, keď ho náhle obklopilo svetlo z neba, keď
padol na zem a keď mu Pán Ježiš nariadil, aby išiel do mesta, kde sa dozvie, čo má robiť
 – zmenili Šavla na Pavla. Tri dni bol slepý, nič nejedol ani nepil...
   Apoštol Pavel, označovaný aj ako apoštol národov, pochopil a plne sa podriadil Božej
vôli, aby išiel a zvestoval evanjelium po celom svete. Vo vtedajšej dobe, bez dnešných
rýchlych dopravných prostriedkov a vymoženosti modernej informačnej techniky,
absolvoval viac ako 20 tisíc kilometrov po rôznych krajinách, aby zvestoval posolstvo
Pána Ježiša Krista. Bol si vedomý toho, že za svoju apoštolskú a misijnú činnosť vďačí
Božej milosti. Svoju múdrosť (bol učenec) využil plne vo svojom poslaní i povolaní, no bez
horlivej viery, ktorú mal vo svojom srdci, by nebol tým, kým sa stal.
   To, že budeme Kristovi,  sľúbili pri našich krstoch, skoro za všetkých nás – naši rodičia
i krstní rodičia.  Ako však s týmto sľubom nakladáme, ako sa ho snažíme plniť, je na
každom jednom z nás. Budeme sa vzpierať Tomu, ktorý nás milostivo prijal v Krste za
svoje deti a dal nám spoluúčasť v nebi? Zmeníme sa na „Pavlov“? Poznáme veľa
skutočných životných príbehov, kde sa zmena a obrátenie za Pánom Ježišom udiali tak,
ako u Šavla, rýchlo a náhle. Pán Ježiš však volá všetkých, je trpezlivý a klope na srdcia aj
tým, čo ešte váhajú, čo sa vyhovárajú, ktorých viera pohasína, či jej už niet.
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radosť a ani pokoj, skôr ma rozčuľuje svojim štýlom, alebo i obsahom. S prvými
letnými lúčmi som sa pustila do diela Martin Luther, Dopisy blízkym (Biblion: Praha,
2017). Je to malá kniha, ktorá obsahuje niektoré listy z korešpondencie M. Luthera
a tak je možné čítať ju aj po kúskoch – pri deťoch, ktoré vás neraz prinútia rýchlo
knihu zavrieť � V jednotlivých listoch je zaujímavé sledovať M. Luthera nielen ako
teológa a veľkého reformátora, ale ako človeka – syna, otca, manžela, priateľa, ktorý
je vo svojich listoch osobný a ktorý si nesie svoje bremená a tiež túži po pokoji, ktorý
nachádza v Ježišovi Kristovi. 

Spalatínovi o svadbe s Katarínou M. Luther píše: „Touto vysmievanou svadbou
moja bezvýznamná maličkosť rozosmeje anjelov a dúfam, že tiež rozplače všetkých
diablov. Svet a jeho múdri tomuto zbožnému a svätému Božiemu dielu ešte
nerozumejú a myslia si, že je to odo mňa bezbožné a diabolské. Čím viac
neznabohov teda táto svadba pohoršuje a uráža, tým väčšiu z nej mám radosť. "“ (M.
Luther, Dopisy blízkým. s. 64). 

Prajem Vám požehnané letné prázdniny, počas ktorých nájdete tú svoju formu
oddychu, ale v prvom rade nezabudnite na ten trvalý pokoj, odpočinok, ktorý je nám
daný jedine u Hospodina nášho Boha skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa!

Anna Debnárová, zborová farárka  v Budimíri

UČENÍCI

Po láske spoznáte ich.
Svojich si, Pane, značíš.
Po láske spoznáte ich.
Znamenie lásky stačí.

Tým znamením sa líšia
ako od blata zvony.

Ktorým je láska bližšia,
sú Boží, to sú oni.

Porátaj si ich, Pane,
neviem, či je ich dosť. 

Či tiež ta patrím... Ja nie?
Prijmi ma na milosť.

Silvia Mojžišová Kučerková
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Milí kamaráti, letné prázdniny sú už o chvíľu tu, ale ani v
tomto čase netreba zabúdať na Pána Boha a dôverovať Mu.

Saul bol Žid, ktorý
prenasledoval kresťanov. Na ceste
do Damasku ho však oslepilo
svetlo z neba a prihovoril sa mu
Pán Ježiš. Celý príbeh si môžeš
prečítať v Skutkoch apoštolov 9,
1-22. Vymaľuj si obrázok. 

Prajeme TI krásne letné prázdniny. 

Zlož slovo zo začiatočných písmen obrázkov a zistíš aké iné meno mal Saul.
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Milí čitatelia zborového časopisu Pokoj, bratia a sestry!

S nadchádzajúcimi letnými prázdninami stúpa ponuka, ale i dopyt po
letných dovolenkách, ale i rôznych táboroch. Mnohí ľudia netrpezlivo
očakávali leto a niektorí už s prvými lúčmi slnka začali vyberať letné
dovolenky. Deti rovnako netrpezlivo očakávajú koniec školského roka, aby
si konečne vydýchli od ranného vstávania, každodenného učenia,

skúšania a vybrali sa s rodičmi na výlety, dovolenky a prázdniny. Ponúk je mnoho.
Môžeme si oddýchnuť na pláži, v horách, na vode, alebo na nejakej chate atď. Stačí si
len vybrať a konečne oddýchnuť od stresu, zhonu, akýchkoľvek povinností. Každý si
môže vybrať to, čo mu najviac vyhovuje a na čo má dostatok finančných prostriedkov,
pretože to ide ruka v ruke s letnou dovolenkou.

Ponuku na oddych máme aj od Pána Boha, ktorí nám vo svojom slove hovorí:
„Ten, ktorý im riekol: Toto je odpočinok: doprajte pokoja unavenému - a to je
občerstvenie! Ale nechceli poslúchnuť.“ (Iz 28, 12). Hospodin, náš nebeský Otec nám
dáva ponuku odpočinku, pokoja. Vie, čo potrebuje unavený človek. Vie čo ho
občerství na ceste za Ním. Pokoj. Izraelský ľud, ktorému boli tieto slová adresované
však nechce poslúchať. Hospodin sa snaží vyjsť v ústrety, snaží sa podať pomocnú
ruku, ale ako odpoveď prichádza ignorancia. S Božím ľudom sa nedá komunikovať.
Odmietajú ponuku odpočinku, ponuku pokoja, ktorá im môže byť daná a to len preto,
lebo odmietajú poslúchať. Ako sme na tom my? Neopakuje aj nám Pán Boh svoje
pozvanie, ponuku evanjelia a my nepočúvame, ignorujeme ho? Netúžime i my teraz
po pokoji a odpočinku, ale predsa len Izaiášove a neskôr i Ježišove slová neberieme
dosť vážne a radšej obiehame cestovné kancelárie, hľadáme lavičky v parku, či
navonok príjemné kaviarne?  Ponuka skutočného odpočinku, ktorú nie je možné
zakúpiť v žiadnej cestovej kancelárii, pretože je z milosti skrze vieru v Ježiša Krista,
zaznieva Božiemu ľudu, a teda i nám, nanovo z úst Pána Ježiša, keď hovorí „Poďte
ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Vezmite
na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete
si odpočinutie duše;“ (Mt 11, 28 – 29). Pán Ježiš vytvára dokonalý priestor pre
načerpanie síl, pre odpočinok, pre vnútornú obnovu. Jeho pozvanie ku pokoju,
odpočinutiu má spasiteľský charakter a spočíva v tom, že dostaneme silu niesť svoje
životné bremeno, niesť svoj kríž. Po takomto pokoji túžme. V prvom rade takýto
odpočinok a pokoj hľadajme, pretože bez vnútorného pokoja a odpočinku, darmo
budeme hľadať dovolenkovú destináciu s najlepšími a najrôznorodejšími službami,
ktoré ponúkajú. 

Mne sa akákoľvek predstava o dovolenke spája nielen s oddychom a opustením
pracovných povinností, ale aj s nejakou dobrou, zaujímavou knihou na ktorú budem
mať toľko času, koľko budem chcieť a koľko si kniha svojou pútavosťou bude
vyžadovať. Niekedy rýchlo knihu vymením za druhú, pretože jej čítanie mi neprináša

Marek 16, 1-8
Žialiť, oplakávať a vydať sa cestou ku hrobu pre vykonanie poslednej pocty,

ktorú mŕtvemu môžeme prejaviť...Koľkokrát v živote sme už počuli tento príbeh?
Takmer vždy si ho v čase veľkej noci pripomíname. Vnímame ho ako výsledok
jeruzalemskej drámy, ale predsa už inak, ako situáciu vnímali v tých dňoch
učeníci a všetci nasledovníci Pána Ježiša. 

Majstra zabili! Zažil výsmech, zneuctenie, bolesť a napokon zomrel. Nevinný!
Chmáry sa na oblohe zatiahli, slnko nevidieť. Učeníci a blízki Pánovi zažívali
naozaj ťažké chvíle. Čo ostáva? Po sobote pôjdu ženy prejaviť mŕtvemu poctu
a samotní učeníci sa pomaly rozídu. Čo už? Privalený kameň je koniec! Počkať,
Pán raz prikázal kameň odvaliť... a vtedy Lazár vyšiel von... nie, tak učeníci
neuvažujú, ani ženy spomenuté v texte. Bôľ, smútok, plač, to ich sprevádza, smrť
Majstra ich ťaží. 

Privalili kameň a je koniec! Už nikdy! Naozaj? Naozaj už nič viac? Naozaj
nemá kto do toho čo povedať? Prejavom pocty mŕtvemu sa veľkonočné
ráno nekončí! Je tu ešte Pán Boh, ktorý povedal a stalo. Kto nám kameň
odvalí? Ten je už odvalený. V to nové veľkonočné ráno svitá nový deň, nová
epocha, ktorá vnáša zmysel pre našu vieru a nádej. A to spôsobuje našu
novú veľkonočnú radosť, ktorá nás vždy môže sprevádza. Pán Ježiš Kristus
vstal z mŕtvych! Ako? Nevieme! Nerozumieme tomu! Ale Pán Boh vie! Pre
nás je dôležité, že všetci tí, ktorí toto tvrdili, pôvodne skormútení, boli
ochotní pre túto pravdu a zvesť ísť až na smrť! Za mŕtveho by tak
„nelobovali“! Mnohým sa ukázal! Pochopili, že tak stať sa malo. 
Mládenec – anjel ženám zvestuje, nieto Ho tu, vstal, žije! Túto správu majú

odovzdať učeníkom. Bola to radostná správa. Nad oblakmi žiari slnko, chmáry sa
rozídu, toto je radostné veľkonočné ráno, plné nádeje, novej radosti. Pravda, žien
sa zmocnila hrôza, ich myseľ to ešte nedokáže spracovať. Bude treba k tomu
čas.  

Anjelské „Nebojte sa!“ nie je vyjadrené iba ženám, ale aj učeníkom, ktorí sa
nemusia báť, že Ho opustili v kritickej chvíli, Majster na nich zhovievavo zahľadí.
Ženám bolo povedané, že majú odkázať učeníkom, že Pán ich predchádza do
Galiley, tam Ho uvidia. Nie, aby prišiel čas zúčtovania, ale, aby im veci vysvetlil
a vystrojil ich k novému dielu s Jeho požehnaním! 

Pán Ježiš nás v podstate stále vo všetko predchádza. On vybojoval veľké
víťazstvo!  Porazil smrť! A k ovociu z tohto víťazstva prizval aj svojich učeníkov
i nás, bratov a sestry dnešnej doby. Veľkonočná udalosť nám prináša novú nádej!
Rameno Hospodinovo dokázalo silu, Syn Boží bol vzkriesený z mŕtvych. To je
veľkonočné radostné evanjelium! Kristus zomrel pre naše hriechy a vstal pre
naše ospravedlnenie. 

Hľaďme na živého Pána Ježiša Krista! Smrť nad Ním už nemá moci. Nech
nás On živý Pán a Spasiteľ našich životov sprevádza, vystrojí k službe a raz
uvedie k sebe do Jeho večného kráľovstva.  (r.g.)



Pozdravujeme vás Pokojom v tomto
prázdninovom čase. Leto je spojené
s oddychom a dovolenkami, na ktoré sa mnohí
z nás vyberú a niektorých to privedie aj k vode.

Ja ešte nemám nič konkrétne naplánované,
ale spomínam si na plavbu člnom z minulého
roku. V jedno slnečné ráno sme sa počas
dovolenky vybrali s rodinkou na napohľad
neďaleký ostrov. Bol to vskutku naozaj
nádherný čas, spojený s kúpaním a prehliadkou
starobylej dedinky. Neskoro popoludní, za
príjemného vetríka sme sa vybrali späť. Keď
sme sa dostali zo zátoky, zistili sme, že na
otvorenom priestranstve celkom slušne fúka.
Napriek tomu sme sa rozhodli pokračovať
v plavbe. Keď sme sa dostali ďalej, vlny začali
byť vyššie ako my a náš čln. Boli sme tak
bezmocní ako učeníci na mori. V momente sme
sa začali modliť. Vlny neutíchli, ale zvyšných 5
km plavby sme prešli, či skôr cez zvyšný úsek
plavby sme boli prenesení s pokojom
a dôverou, že sme v Božích rukách a pod Jeho
ochranou.

Podobnú skúsenosť mali aj učeníci, keď im
Ježiš prikázal nastúpiť na loď. Mt.14,22. Tá
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TÉMA ČÍSLA:
PAVOL / SAUL

Pavúk

„...pavúk pracuje
rukami a býva na
palácoch kráľových“

Príslovia 30,28

„Fuuuuj, pavúk! Daj ho preč...“ Myslím, že si sa s tým nedávno stretol.
Povedala by som, že v tomto období roka nás sprevádzajú tieto malé stvorenie
všade. Povymetali ste v sobotu všetky kúty a vysali každú škáročku? Choďte sa
pozrieť na výsledky vašej práce v nedeľu, je možné, že sa tam nasťahovala
ďalšia pavúčia rodinka.

Pavúk je veľmi usilovný, precízny a aj napriek tomu, že mu zničíte dom, netrvá
dlho a znova si uvije sieť. Nezáleží mu na tom, či máte strop vysoký 2,5 metra
alebo je tam tma. V pavúčom svete akoby prekážky neexistovali. Svojou
vytrvalou prácou sa dostane všade, hoci aj do kráľovského paláca. Myšlienka
ako vyrába siete sa stala inšpiráciou pre internet (world wide web) a pevnosť
a pružnosť jeho vlákien (silnejšie ako oceľ) sa snažia okopírovať už dlhé roky aj
v stavebnom priemysle.

Možno je pavúk malým a zdanlivo nepotrebným, škaredým a zbytočným
stvorením. Možno si povieš, že život by bol krajší bez neho. Ale je tu toľko vecí,
ktoré sa môžeme od neho naučiť. Aj Božie slovo nás upozorňuje na jeho
schopnosti. Pavúk je verný svojmu remeslu, je neúnavný staviteľ a verný v úlohe
s akou ho Pán Boh stvoril. Je pre nás inšpiráciou, príkladom v pracovitosti
a vytrvalosti. Každému z nás Pán Boh zveril nejakú úlohu, možno sa ti zdá, že je
príliš malá alebo nepotrebná. Ale vedz, že ak Mu zostaneš verný a odovzdaný aj
v tom maličkom, v pokore budeš konať svoju úlohu, Pán Boh ti zasľubuje vo
svojom slove, že sa dostaneš na „miesta, kde býva kráľ“. Kráľovský palác môže
byť obrazom bohatstva a bezpečia, nemusí to byť hneď tučné bankové konto.
Ale ostať verný a odovzdane pracovať pre Pána Boha nás vedie bližšie k Nemu,
sme mu podriadení a odovzdaní. Je to naša úloha ako sa píše aj v Efezským
6,10 „Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci..“

2 Úvod
3 Slovo sestry farárky
4 Báseň
5 Spoznáte sa???
7 Trochu humoru
8 Pozvánky na výlety
8 Svedectvo
9 Obláčik pre deti
10 Zamyslenie
11 Stránka pre dorast

„Len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása
a moja česť. Skalou mojej sily a mojím útočiskom je Boh. Ľudia, dúfajte v Neho v každom
čase. Vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom.“ (Žalm 46, 1-2)

vplávala do búrky a čakala ich ťažká skúška, vlny boli privysoké a v lodi to hádzalo na
každú stranu. Kde bol Ježiš? V horách s výhľadom na more sa modlil za svojich učeníkov,
ktorí stáli pred skúškou. Chystali sa naučiť najdôležitejšiu vec, poznať Ježiša v búrke.
Doteraz Ho poznali ako človeka, Božieho syna, ktorý uzdravuje ľudí, nasycuje ich, ktorý
zaopatruje ich potreby, je priateľom hriešnikov, učí ich modliť sa, odpúšťať. Zdá sa, že ho
už naozaj dôkladne poznali, ale keď prišla búrka – nespoznali Ho. Mt. 24,26. A to je to
najväčšie nebezpečenstvo! Neschopnosť vidieť Ježiša v našich problémoch.  Poznáme
Ježiša,  veríme, že nás môže spasiť, že môže učiniť zázrak, modlíme sa, aby sa postaral
o naše potreby, ale keď sa nám rozpadá život, nie sme si istí, či nás stále vidí a či je
nablízku. 

Ježiš k nám vždy prichádza blízko, aby sa v skúške ukázal ako Spasiteľ. Chce, aby sme
mu dôverovali v každej búrke života.  Viem, že k letu patria aj náhle búrky, či už suché
alebo mokré. Viem, že vo svete pôsobí diabol, ktorý rozsieva strach a nepokoj. My Vám
však prajeme a žehnáme v mene Pána Ježiša Krista, aby ste v akejkoľvek búrke nestratili
orientáciu na Ježiša a prežívali „svätý pokoj“ v každej situácii.
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OZNAMY

Služby Božie:
každú nedeľu, Budimír 9,00
každú druhú nedeľu, Beniakovce, Rozhanovce 7,45 a Chrastné 11,00

Vydáva evanjelický  a. v. cirkevný zbor v Budimíri. Neprešlo jazykovou úpravou.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu článkov.
Redakčná rada: Marek Antolík, Božena Fazekášová, Mirka Maková, Michala
Petrová, Martina Vahalcová, 
e-mailová adresa: casopis.pokoj@gmail.com

Stretnutie mládeže:
Budimír, nedeľa 17,30
Beniakovce, piatok 20,00

Misijné popoludnie:
každú 1. nedeľu v mesiaci o 15,00 striedavo: Budimír,
Beniakovce, Rozhanovce

Detská besiedka:
Budimír počas služieb Božích
(počas prázdnin nebude)

Stretnutie dorastu:
Budimír, piatok 17,00 (počas prázdnin nebude)

Ak viera hýbe vrchmi,
tak nech ustúpia.

Vyhliadať sme ťa prišli,
čakáme na Teba,

 na Teba.

Aj keď stvorenia si Pánom,
srdce mi poznáš.
Autorom si spásy,

od vekov rád ma máš,
rád ma máš.

Čakám teba, Kráľ,
dlane mám dvihnuté do chvál.

Teba ctím, Tebe len
spievam haleluja,

haleluja.

Ty si všetko, čo si sľúbil
si verný a pravdivý

ty mi plníš všetky túžby
chcem len s tebou byť,

s Tebou byť.

Stretnutie rodín:
každú 3. nedeľu v mesiaci o 15,30 v Budimíri
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