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Dvojmesačník Kresťanského zboru Bratislava - Rača

Slovo na tento čas
Matúš 5 : 13 - 16 • Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju 
vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu 
nazažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, 
aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

Naši oslávenciNaši oslávenci

Zuzka a Janka sa cez prestávku škriepili či Boh je alebo nieje. „Veď ho nikdy nikto nevidel“, bol argument malej 
Janky. „Ale to neznamená, že nie je!“ smelo sa zastrájala Zuzka a nechápavo krútila kučeravou hlavičkou nad 
neverou svojej najlepšej kamarátky. Napokon spolu s inými spolužiakmi skončili prestávku hrou na naháňačku na 
ktorú bol školský dvor ako stvorený. Udychčaná Zuzka s divoko tlčúcim srdiečkom si sadla na neďalekú ľavičku. 
„Milý Bože, viem, že si v mojom srdci. Síce Ťa nevidím, ale počujem ako tam chodíš.“

Práca a odpočinok. Oboje patrí k rytmu nášho života. Končí sa 
školský rok a deti sa tešia na prázdniny a my väčší na dovolenky, 
keď si znova dobijeme baterky a trochu sa zrekreujeme. Je zaují-
mavé, že slovo „rekreácia“ (s významom opätovné stvorenie), bolo 
také populárne a prežilo aj štyri desaťročia budovania socializmu 
u nás. V  jeho pozadí je myšlienka, že nejako sme boli stvorení 
a niečo potrebujeme urobiť (alebo dočasu prestať robiť), aby sme 
obnovili svoje telesné i duševné sily.

Práca a odpočinok – oboje nám dal do vienka Stvoriteľ. Člove-
ka umiestnil do záhrady, „aby ju obrábal a  strážil“ (Gn 2,15). 
Úmorná robota, pot, tŕnie a bodľačie neboli súčasťou pôvodného 
zámeru, prišli až potom, čo hriech narušil pôvodný poriadok.
 
Múdry Stvoriteľ vedel, že potrebujeme nielen zmysluplnú prá-
cu či poslanie, ale aj oddych. On sám si po šiestich pracovných 
dňoch vychutnal odpočinok, ba i  vysvedčenie si sám vystavil: 
všetko bolo „veľmi dobré“. Niežeby potreboval obnovu síl; Boží 
sabat spočíva práve v tej radosti z dobre vykonaného diela. A po-
dobne doprial i človeku.

Vlastne je tu rozdiel. Človek si nezaslúžil oddych ako odmenu 
za dobre odvedený výkon. Dostal sabat ako dar z  milosti prv, 
než mohol niečo vykonať. Sotva prišiel na svet, stvorený ako za-
vŕšenie Božieho diela, už mal víkend! Až potom ho čakala práca 
v Božej záhrade.

Ak veríme v tie staré kresťanské doktríny o stvorení, hriešnosti 
človeka a ospravedlnení z viery (aktuálne nielen pri 500. výročí 
Reformácie), obracia to naruby – alebo možno stavia z hlavy na 
nohy – aj náš obvyklý pohľad na prácu a odpočinok.

Sme naučení odvodzovať svoju identitu a hodnotu od toho, čo 
robíme. Som žiak, študent, učiteľ, zamestnanec, podnikateľ, 
športovec (dosaďte si tam to svoje). O tom, aký som dobrý, roz-
hoduje, na koľko bodov som napísal test, čo som vyrobil, koľko 
som predal, koľko gólov som strelil. „Mám desať sekúnd na to, 
aby som obhájil svoju existenciu,“ hovorí šprintér židovského 
pôvodu Harold Abrahams vo filme Chariots of Fire. Ale čo ak 
nepodám dosť dobrý výkon, alebo ma nabudúce niekto preko-
ná? Čo to urobí s mojou hodnotou? Kresťan Eric Liddell, druhý 
hrdina filmu, to vidí ináč: „Boh ma urobil rýchlym, a keď bežím, 
cítim jeho potešenie.“

Boh nás stvoril pre spoločenstvo s  ním a  s  druhými ľuďmi – 
o tom zreteľne hovoria prvé kapitoly Písma. A mal z nás naozaj 
radosť. Keď po každom úspešnom dni stvorenia konštatuje, že to 
bolo „dobré“, na šiesty deň po stvorení človeka počujeme, že to 
bolo „veľmi dobré“. Žiaľ, že to tak nezostalo.

Re-kreácia, obnovenie do podoby, zamýšľanej Stvoriteľom, však 
neprichádza samotným ničnerobením, odložením študentských 
či pracovných povinností a užívaním si niečoho exotického. Pri-
chádza ako ovocie vykúpenia. Evanjelium vraví, že Boh na mňa 
hľadí cez Krista a jeho dielo, nie moje. Ak si v ňom, tvoja hodno-
ta nie je daná tvojimi výkonmi, ale Kristovým výkonom. Boh ťa 
vidí v ňom a hovorí: „Je to veľmi dobré!“ Miluje ťa ako svoje die-
ťa a je schopný postarať sa o teba, aj keď budeš mať chvíľu pohov.

Bratia a  sestry, dúfam, že prežijeme cez prázdniny zmysluplné 
pracovné i voľné dni v spoločenstve s Bohom i blízkymi ľuďmi, 
a v  septembri budeme s chuťou vstupovať do nového aktívnej-
šieho obdobia.

Obchodník si však pokľakol na podlahu vedľa nej, zbieral jablká, 
kládol ich naspäť na stôl a  pomáhal jej znovu zorganizovať 
predajnú plochu. Pritom si všimol, že mnohé kusy boli 
poškodené; tie dal do iného koša. Potom si vytiahol peňaženku 
a povedal dievčaťu: Prosím zober týchto $40 za škodu, ktorú sme 
ti spôsobili. Si v poriadku? Pokývla hlavou so slzami v očiach.

On dodal: „Dúfam, že sme ti príliš nepokazili deň.“ Ako 
odchádzal, zmätené dievča naňho zavolalo: „Pane!“ Obchodník 
sa otočil a pozeral do tých slepých očí. Ona pokračovala: „Vy 
ste Ježiš?“

Tento príbeh nám pripomína, že aj zdanlivo malé činy môžu 
mať veľký význam. Nimi môžeme poukázať na svojho Spasiteľa, 
Pána Ježiša, ktorý všade, kam chodil, len dobre robil (Skutky 
10,38). Liečil. Pomáhal. Miloval. Keď sa necháme viesť Jeho 
Duchom, sám Pán koná v nás a svet vníma, že sme iní. Nech je 
On viditeľný aj v nás!

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky 
a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach! (Matúš 5,16).

Vy ste Ježiš?

Re - kreácia

Blahoželáme Skupina obchodníkov sa chystala domov po regionálnom 
kongrese v  Chicagu a  utekala na odletovú bránu na letisku. 
Chceli dodržať sľub, ktorý dali svojim manželkám pri odchode 
z domu, že sa vrátia v piatok na večeru.

Ako sa tak ponáhľali s  lístkami a kuframi v ruke, jeden z nich 
nechtiac prevrátil stôl s vyloženými jablkami na predaj. Jablká 
sa rozleteli všade. No obchodníci sa nezastavili, ani sa neobzreli 
späť, a tak sa všetci dostali k bráne len tak-tak včas, aby mohli 
nastúpiť do lietadla.

Teda všetci okrem jedného. Ten sa zhlboka nadýchol, vstúpil si 
do svedomia a pocítil štipku milosrdenstva k dievčaťu, ktorému 
prevrátený stôl patril. Povedal priateľom, aby pokračovali bez 
neho, zamával im na rozlúčku a  poprosil jedného z  nich, aby 
jeho manželke vysvetlil, prečo bude meškať. Potom sa vrátil 
k terminálu, kde boli jablká roztrúsené všade na podlahe. A bol 
rád, že to tak urobil.

Tá 16-ročná dievčina bola úplne slepá! Tíško plakala, slzy 
frustrácie jej tiekli po lícach, ako bezmocne siahala pomedzi 
nohy hemžiaceho sa davu po rozsypanom ovocí. Nikto sa 
nezastavil. Jej nešťastie nikoho nezaujímalo.

Peter Kozár



Zapísal Peter Kozár

Operation World

Zo stretnutí starších (marec - máj 2017)

Správy zo sveta

Kázanie a vyučovanie – V 2. štvrťroku 2017 sme sa po dlhšom 
čase vrátili ku kázaniu na vopred určené témy (Ako žiť s Bohom 
– podrobnejšie pozri v minulom vydaní RL). Cieľom je poskyt-
núť hlbší systematický pohľad na dejiny Božieho konania s Jeho 
ľudom v dobe Starej zmluvy, ktoré vrcholí príchodom Božieho 
Syna osobne. Keďže nám záleží na tom, aby kázanie nielen in-
formovalo myseľ, ale aj formovalo charakter a osobný duchovný 
život, slúžiaci bratia si budú pravidelne poskytovať spätnú väz-
bu, aby sme sa navzájom učili dobre komunikovať Božie Slovo. 
V  tomto uvítame aj pomoc všetkých bratov a  sestier: slúžiaci 
bratia si radi vypočujú vaše reakcie (pochvalné i  kritické), aby 
služba slovom pomáhala nám všetkým rásť. Okrem pravidelné-
ho vyučovania pri nedeľných bohoslužbách chceme poskytovať 
aj príležitosť k hlbšiemu štúdiu, preto sme v minulosti pripra-
vili jednodňové semináre Hlásaj slovo (3.12.2016) a  Duchovné 
dary (22.4.2017). Takéto semináre chceme robiť dvakrát za rok 
(v  zbore alebo na chate v  Harmónii; najbližšie 11.11.). Každý 
môže prispieť návrhom témy.

Minulé aktivity – Starší na poradách zhodnotili aj minulé akti-
vity, do ktorých sa zbor zapojil. Počas Veľkej Noci to bolo v pia-
tok premietanie filmu Ježiš z Montrealu s diskusiou a v nedeľu 
ranné bohoslužby pri východe slnka (za oblakmi), spoločné ra-
ňajky a veľkonočné bohoslužby v odlišnom čase a s odlišnou dra-
maturgiou. Potešil nás záujem ľudí o  tieto zhromaždenia a  ich 
aktívne zapojenie; negatívom bola slabá informovanosť (chýba-
júci oznam na zborovej webovej stránke), kvôli ktorej niektorí 
ľudia prišli do zhromaždenia, keď už bolo po všetkom. Na toto 
si v  budúcnosti dáme pozor; každopádne obdobie Veľkej Noci 
chceme aj v budúcnosti využiť pre spoločné stretnutia, na ktoré 
je možné prizvať aj ľudí z okolia. V máji sa náš zbor zapojil do 
dvoch aktivít na chate v Modre-Harmónii: 1. máj sme oslávili 
pracovne brigádou na chate, všetkým ochotným pomocníkom 
ďakujeme. 20. mája boli Račania najväčšou skupinou na pikni-
ku, na ktorom sa zúčastnilo vyše 100 ľudí a tešili sa z pekného 
počasia, dobrého jedla i príjemného spoločenstva.

Služba mladým – David Kostlán (s  rodinou a  ďalšími spolu-
pracovníkmi) sa intenzívne venuje práci s  mládežou, ktorá 
okrem tínedžerov zo zborového prostredia zasahuje aj mladých 
ľudí z neveriacich rodín. Okrem pravidelných nácvikov Fusion 
v stredu to už býva aj Exit klub v piatok a celý rad rôznych ak-
tivít (nielen) počas víkendov. David sa rozhodol prijať ponuku 
Tréningového centra Kompas v Žiline a od septembra bude s nimi 
spolupracovať na plný úväzok, pričom jeho služba bude zasaho-
vať mladých ľudí v Rači i na iných miestach na Slovensku. Starší 
vyjadrujú podporu jeho rozhodnutiu a prosia aj zbor o modlitby 
za túto dôležitú prácu. V lete (30.7. – 5.8) vyvrcholí služba Fu-
sion denným táborom v objekte Základnej školy Tbiliská. Pro-
síme o modlitby, aby sa na tábor prihlásil dostatok záujemcov, 
a o Bože vedenie a pomoc pre celý tím spolupracovníkov.

Sociálna pomoc – Cirkev sa nestará iba o „duchovné“ potreby 
ľudí, ale chce podľa vzoru Pána Ježiša robiť dobre všestranne. 
Podľa možností pomáhame jednotlivcom i  rodinám v  zbore, 
ktorí zápasia s  ťažkým životným osudom. V  zborovej kuchyni 
sa dvakrát za mesiac vo štvrtok popoludní varí polievka pre bez-
domovcov; v  tejto službe spolupracujeme so združením Kresťa-
nia v meste. Samotné varenie je okrem práce časom príjemného 
spoločenstva. Môžete sa pridať, termíny vám prezradia Monika 
Kozárová alebo Ľubka Vyhnánková. Môžete sa na ne obrátiť aj 
v prípade, ak chcete túto službu podporiť finančne.

Krst – 25.6. chcú krstom vyznať vieru v Pána Ježiša a poslušnosť 
Jeho Slovu bratia a sestry z nášho zboru: Milan a Anna Žarno-
vickí, Viera Lednárová, Jaroslav Vida, Pavol Barok. Tešíme sa 

Evanjelium v Albánsku
Po polstoročí, keď bolo Albánsko uzavreté a rezolútne odmietalo 
evanjelium, v  dobe po páde komunistického režimu je odozva 
naň povzbudivá. Cirkev bolo treba budovať v podstate od nuly, 
ale teraz dospieva z detskej fázy 90. rokov na široko zasahujúce 
spoločenstvo veriacich s väzbami a organizačnými štruktúrami po 
celej krajine a so širokou víziou pre evanjelizáciu a učeníctvo. To 
všetko sa podarilo dosiahnuť v  klíme politickej a  ekonomickej 
nestability a antipatie k netradičným prejavom náboženskej viery.

Štatisticky najväčšími náboženskými skupinami sú moslimovia, 
pravoslávni a katolíci, ale medzi nimi je veľký podiel formálnych 
príslušníkov bez osobného presvedčenia. Albánci sú dosť prag-
matickí („ak to funguje, využi to“), čo môže byť problémom 
v novozaložených zboroch. Ale ten istý praktický prístup viedol 

k  tomu, že Albán-
sko začalo vysielať 
misionárov. His-
torické dedičstvo 
islamu a  komu-
nizmu vystrojilo 
mnoho Albáncov 
k  tomu, aby pôso-
bili v  evanjeliom 
dosiaľ nezasiah-
nutých krajinách. 
Veľkou potrebou je evanjelizácia albánskej diaspóry – viac než 
polovica Albáncov žije mimo vlasti a evanjelium poznajú menej 
než v ľudia v Albánsku samotnom.

z toho a prajeme im, aby požehnanie sprevádzalo ich život ako 
Božích detí. V  súčasnosti už prebieha s  tým súvisiaca príprava 
a  vyučovanie. Budeme radi, keď sa čo najviac bratov a  sestier 
pripojí ako svedkovia tejto udalosti. Stretneme sa ráno o  8:00 
pri zborovom dome a odoberieme sa k vajnorskému jazeru. Te-
šíme sa aj na plné spoločenstvo s novo pokrstenými pri Večeri 
Pánovej.

Rekonštrukcia budovy – V zborovej budove sme už dlhšie ne-
robili stavebné úpravy, poslednou väčšou akciou bolo vybudova-
nie krytej prístupovej rampy a schodiska do budovy. Najbližšie 
sa chystáme v lete rekonštruovať dámske WC. Stavebné zbierky 
zatiaľ získali necelú polovicu predpokladaných nákladov a bude-
me v nich pokračovať.

Zákon gravitácie
Po tom, ako sa nám dal poznať Boh Stvoriteľ, sa v našich živo-
toch začali diať zvláštne veci. Prioritu získali postoje a pohľady, 
ktoré sme dovtedy nepoznali. Celý hodnotový systém sa začal 
meniť z minúty na minútu, zo dňa na deň. Brali sme to ako pri-
rodzenú súčasť poznania pravdy a pripadalo nám to absolútne 
logické a prirodzené. Naše okolie to ale vnímalo inak. 

Zo dňa na deň sme v očiach ľudí, ktorí nás poznali, strácali rok-
mi vybudovaný svetský kredit. Doslova „neveriacky“ a nechápa-
vo krútili hlavami nad zmenami, ktoré boli pre nich viditeľné, 
kým my sme si ich ani neuvedomovali. Náš spôsob vyjadrova-
nia, pohľadov na „dôležité“ udalosti bežných dní plných klebiet 
a posudzovania, ktorý je tak normálny medzi svetom, sa zmenil 
pre nich nepochopiteľným spôsobom. Čakali a  čakajú dodnes 
na náš návrat k predošlému spôsobu života. To však nie je mož-
né. Platí zákon gravitácie.

Apoštol Pavel hovorí o tejto premene v 2 Korintským 5:17 „Tak- 
že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, 
hľa, všetko je nové.“ (ROH)

Fyzikálne zákony platiace na tomto svete uznávajú všetci. Jed-
na časť populácie ich volá zákonmi prírody, druhá, tá veriaca 
časť, zákonmi, ktoré nastavil Boh. Medzi ne samozrejme patrí 
aj zákon gravitácie, príťažlivosti. Kým neveriaci si uvedomujú, 
že tento zákon má čo dočinenia s hmotnosťou telies (všeobecne 
známy je vzťah mesiaca a Zeme), veriaci okrem jeho fyzikálnej 
podoby vnímajú aj jeho druhú verziu v duchovnej rovine, ktorá 
priamo súvisí s veršami apoštola Pavla o novom stvorení. 

Jakub vo svojom liste hovorí: „Ukáž mi svoju vieru bez skutkov, 
a ja ti ukážem svoju vieru zo svojich skutkov.“ Skutky sú totiž vý-
sledkom viery, znakom obrátenia a nutne musia nasledovať zno-
vuzrodenie. Svedčia o novom živote človeka, ktorý prijal Pána 
Ježiša do svojho srdca, teda aj do života. Nepoznám kresťana, 
ktorý by nemal tieto znaky - skutky. V niektorých prípadoch je 
možné, aby človek robil skutky aj bez obrátenia sa a pritom sa 
hlásil k viere v Pána Ježiša Krista. Skôr či neskôr však u takéhoto 
veriaceho príde k odpadnutiu. Náš Boh si na to použije skúšku. 
Legitímne preverí človeka v jeho viere. Vtedy sa naplno prejaví 
zákon gravitácie. Na tú, či onú stranu.

Naša známa, nazvime ju Júlia, bola svedkom udalostí v našej ro-
dine, ktoré predchádzali môjmu obráteniu. Z jej pohľadu sa stal 
zázrak, keď naša rodina, predtým na pokraji totálneho krachu, 

začala zrazu fungovať tak, ako má, a my samotní sme sa zmenili 
nielen vo vzťahu k okoliu, ale aj k sebe samým. Jej manželstvo sa 
v tom čase dostalo do podobnej situácie. Preto chcela aj ona tým-
to spôsobom dosiahnuť zmeny vo vlastnej rodine a hlavne návrat 
manžela, ktorý ju opustil. Dennodenne nás kontaktovala, navšte-
vovala, javila známky človeka, ktorý chce poznať Boha a oddať sa 
mu. V spoločenstve, do ktorého sme vtedy chodili, požiadala aj 
o krst. Ako sme neskôr zistili, bolo to len naoko. 

Spomenutý zákon gravitácie sa onedlho prejavil. Keďže Boh ne-
zapôsobil ako čarovný deduško a manžel sa k nej nevrátil ani po 
roku, vrátila sa ona tam, odkiaľ prišla. Do sveta a na Boha i na 
nás zabudla. Vlastne Ho ani nikdy nepoznala. Zákon duchov-
nej gravitácie funguje dokonale. Pozrime sa do Písma, ktoré si 
v tomto ohľade nedáva servítku pred ústa.

2 Peter 2:22 Prihodilo sa im, čo hovorí pravdivé príslovie: Pes sa 
navrátil k  svojmu vlastnému vývratku a  umytá sviňa pováľať sa 
v blate. (ROH)

Aj keď stále žijeme vo svete, sme Božie deti. Svet nás neustále 
láka a vábi, chce si nás pritiahnuť všetkými možnými nástraha-
mi. Iba Božie dieťa vie, že zákon duchovnej gravitácie, ktorý 
zmenil smerovanie v  našom srdci nedovolí, aby sme sa vrátili 
ako ten pes, alebo, aby sa nám chcelo opäť pováľať v  bahne. 
Iste, zašpiníme sa občas, sila, ktorá nás však ťahá k Otcovi, sa 
nedá prekonať žiadnou protiváhou. Je to Ním nastavený zákon, 
zákon príťažlivosti (duchovnej gravitácie).

Pavel Ondera

Modra - Harmónia

Modra - Harmónia

Letný režim – Počas letných prázdnin (od 2.7. do 27.8.) bude 
zbor fungovať v  „úspornom režime“. V  nedeľu budeme mať 
spojené zhromaždenie v čase 9:30-11:00 (alebo trochu dlhšie), 
kázeň na voľnú tému bude nasledovať po lámaní chleba a pití 
z kalicha. V utorok večer bude od 18:30 iba jedna skupina, za-
meraná okrem čítania Biblie na vzájomné spoločenstvo. Radi by 
sme využili čas prázdnin na spoločné turistické alebo cyklistické 
výlety do okolia (1x za mesiac); tu uvítame iniciatívu a zapoje-
nie všetkých záujemcov. Letný režim ukončíme v  nedeľu 3.9. 
zborovým zhromaždením, kde od 9:30 do 10:30 budeme mať 
spolu Večeru Pánovu a po prestávke zborovú hodinu so spoloč-
ným obedom. Témou bude obzretie za letom a spoločné pláno-
vanie a modlitby za nové „aktívne“ obdobie zborového života.


