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 Jednoduchá veta, ale pre kresťana tak pravdivá. „Spolu rastieme.“ 
V  dobe rozdrobenej postmoderným dôrazom na jednotlivca a  jeho práva, 
nám to už možno až tak nepríde, že sa v  spoločnosti veľmi potrebujeme. 
Že sme na sebe závislí viac ako si to uvedomujeme. V  cirkvi sa tým 
potrebujeme stále zaoberať, pretože to je jeden z  hlavných biblických 
zámerov pre veriaceho človeka. Že na to, aby rástol, potrebuje druhých. 
Cirkev by mala byť príťažlivým príkladom tejto pravdy. Jedným z  
dôsledkov evanjelia, moci Božej v  našich životoch, je spoločný rast. Aj 
jedno je pravda: že to musí byť SPOLU, aj druhé je pravda: že to 
spôsobuje/prináša: RASTieme.
 Pán Ježiš nám zjavil Otca a  skrze Neho sa stal naším spoločným 
Otcom. Pre kresťanov to teda znamená, že už nie sme jeden pre druhého 
cudzincami – patríme do jednej rodiny. V  našich duchovných žilách 
prúdi spoločná krv. Všetci sme napojení cez Ducha Svätého na jedného 
spoločného Otca (1Kor 12,13). Keďže máme jedného Otca – patríme do 
jednej rodiny. Cirkev je v  NZ na viacerých miestach opísaná ako rodina, 
„a tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým a  najviac domácim viery.“ (Gal 
6,10; 1Tim 5,8). Sme členovia jednej domácnosti. Cirkev (ekklézia) je len na 
štyroch miestach v  NZ označená v  zmysle univerzálnej cirkvi.  A  do tej 
univerzálnej cirkvi  „Cirkvi na celom svete“, patrí aj zbor Košice Baptist na 
Slovenskej jednoty 16 v  Košiciach. Ale v  NZ je niekoľko desiatok krát 
ekklézia chápaná ako miestne spoločenstvo. Spoločenstvo tých, ktorí sa 
spolu stretávajú s  cieľom spoločnej oslavy Boha a  spoločného rastu. 
Tvoria Koinóniu, bratské a sesterské spoločenstvo (Sk 2,42). Sú bratia a  
sestry skrze Ježiša Krista, pretože patria do jednej rodiny. Nevybrali si 
jeden druhého, Kristus ich vybral. Pán mal v  tomto meste ľudí, ktorí mali 
byť Jeho, a  ktorých vložil skrze prácu a  vedenie Ducha Svätého do jednej 
duchovnej rodiny.
 Viete si predstaviť takúto komplikovanú rodinu? Prečo 
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komplikovanú? Pretože každý jeden z  nás je komplikovaný. Tak, ako si 
brat v  hociktorej ľudskej rodine nevybral svojho brata, alebo sestra 
nevybrala sestru, tak je to aj v  duchovnej zborovej rodine. Nevybrali sme 
si jeden druhého, boli sme daní jeden druhému. A  tak, ako sme v  telesnej 
rodine spojení po krvi, v  zborovej duchovnej rodine sme spojení po linke 
milosti. Sme jeden druhému daní. Môžeme sa na seba pozerať ako na dar 
alebo ako na obtiaž, ale takto to Pán Boh zariadil. A  povedie sa nám lepšie, 
ak to pochopíme a  budeme spolupracovať s  Bohom. Spoločný rast sa deje 
iba cez náš silný osobný záväzok voči tomu druhému, pretože spolu 
rastieme. Cirkev, miestne spoločenstvo, miestnu rodinu Božích detí tvoria 
najrôznejší ľudia. Charakterovo rozdielni: cholerici, sangvinici, 
melancholici, egmatici, to len aby som menoval niektoré rozdiely. Sme 
ľudia rôzneho vzdelania, rôzneho veku, rôzneho nadania, rôzneho 
obdarovania. Na rôznom stupni duchovnej zrelosti a  múdrosti. Vizionári, 
umelecky založení, technicky založení, snílkovia, racionalisti, pragmatici, 
stabilizátori a  mohol by som pokračovať...
 Ale sme tu. A  máme spolu rásť. To je nemalá výzva.
 Máme tvoriť rodinu, v  ktorej spolu rastieme. Budeme rásť, keď 
jeden voči druhému  urobíme záväzok, že sa jeden druhého nevzdáme. 
Naopak, že svoj záväzok voči ďalším členom rodiny budeme posilňovať. 
„Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, najviac domácim viery“. Musíme sa 
rozhodnúť robiť dobre domácim viery.  Robiť dobre, aj keď sa nám 
nechce, alebo keď nie sú najmilovateľnejší alebo najzlatší.
 Pretože žijeme z  viery, učíme sa robiť veci vierou. Aj milovať, aj 
starať sa o  seba, aj si hovoriť pravdu v  láske, aj spolu žiť a  spolu rásť. Nie 
podľa momentálnych citov, ale vierou.
 Vytrvalo a  verne. Dalibor Smolník
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  Poznáte to. Doznie posledný tón poslednej piesne 
nedeľného zhromaždenia, a zrazu sa vo vstupnej hale ozýva tisíc a jeden 
hlas, zvuk, interakcia, výmena najrôznejšieho druhu. Skoro ako v 
mravenisku. Ako mamka troch detí si snažím urobiť mentálny obraz o 
polohe a aktivitách svojich detí, prijímam výtvarné diela z besiedky, 
rozmýšľam komu som čo mala odovzdať, a presne v takejto situácii ku 
mne príde starší brat, a povie: „Aké je to úžasné, že tie deti tu môžu len tak 
bezpečne pobehovať. A nič sa im nestane! Však?“
 Áno! Je to neskutočné požehnanie, že si môžu pobehovať a že sú 
akceptované ako vitálna súčasť našej cirkevnej rodiny. Minule som videla, 
ako jedna teta poučovala môjho najmenšieho, ani nie dvojročného 
(nehovoriaceho!) syna, že nesmie ísť von, lebo ho prejde auto, alebo že sa 
mu môže niečo stať. Neviem presne čo mu povedala, ale evidentne to 
pochopil. Síce sa potom ku mne prišiel uistiť, že je všetko v poriadku, ale 
správne vyhodnotil situáciu a prestal s akýmikoľvek snahami utiecť. 
Ďakujem!
 Ďalšie úžasné požehnanie je, keď môžem nejaké väčšie  dieťa 
poprosiť, či by nebolo také dobré, a pozrelo sa kde ten malý bežec je. Alebo 
či by sa s ním chvíľku nepohralo. Veľakrát sa stane, že popri pendlovaní 
medzi starkou, starkým, staršími súrodencami a inými záujmami sa mi 
tento šuhaj stratí z dohľadu. Raz (viackrát, aby sme boli úprimní) som sa 
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snažila v rámci rozhovoru mať na ňom jedno oko, ale predsa, preňho nie je 
dôležité byť v mamkinom zornom poli. Tak sa jedna dobrá detská duša 
podujala nájsť ho a doniesť ho späť. Ďakujem!
 Asi najpraktickejšie požehnanie pre nás rodičov s malými deťmi je 
priestor. Priestor na hranie s hračkami, priestor na kojenie a prebaľovanie, 
priestor na bezpečné pobehovanie, priestor na učenie sa, priestor na 
koláčik (oni radšej tyčinku) a kakauko, priestor na relaxovanie. A v lete 
majú priestor na šantenie, lozenie, šmýkanie sa alebo také improvizované 
záhradkárčenie (prepáč teta Laura!). 
 Pri tom všetkom požehnaní vie ten rodičovský život byť predsa len 
dosť náročný a osamelý. Niekedy sa človek nedostane k nedeľňajšej kázni 
ani v prípade, že si svedomite zoberie slúchatko do detskej miestnosti a 
snaží sa počúvať. Povie si, veď ja si to vypočujem potom, v kľude, doma. 
Lenže tí malí bežci vám to za celý týždeň nedovolia, a vy máte pocit, že 
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Pr 17:6

čerpáte z posledných čiaročiek 
Božieho slova. Ale to nevadí. Oni za 
chvíľku vyrastú, zmúdreju, naučia sa 
posedieť, zabaviť sa, nevyrušovať. 
 T a k  v á m  ď a k u j e m e ,  ž e 
môžeme pri vás rásť. Že nás a naše deti 
akceptujete aj keď vydávajú počas 
bohoslužieb čudné zvuky, keď nám 
niekedy zdrhnú a bežia ku starkému 
niekde dopredu, alebo keď sa hlučne 
snažia dosiahnuť to svoje, a my im to 
nemôžeme a nechceme dovoliť. 
Ďakujeme, že sa môžeme učiť od vás 
starších rodičov, pri rozhovoroch 
alebo len príkladom, ktorý nám 
svojim životom ukazujete. Ďakujeme, 
že ste nám vytvorili priestor pre 
všetky naše potreby - telesné, ale 
hlavne duchovné.   
 Sme vďační Bohu, že práve tu 
môžeme spoločne rásť.
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 1. Čím je pre teba mládež špeciálna oproti 
nedeľňajšej bohoslužbe? Čo môžeš zažiť len na 
mládeži?
 Dávid: Mládež pre mňa znamená čas, kedy 
spolu, ako také menšie spoločenstvo mladých 
môžeme spoločne hľadať a  spoznávať Krista. Je to 
taktiež o  niečo intímnejšie ako nedeľné 
bohoslužby. Naše vzťahy sa rozvíjajú a  rovnako sa 
rozvíjame aj my, ako osobnosti a  rastieme v  
rôznych oblastiach či už chvály, služba slovom 
alebo čokoľvek iné.
 Kiril: Mládež je oproti nedeľnej bohoslužbe 
viac prispôsobená mladým a tým pádom tam 
preberáme témy, ktoré sú nám blízke a ktoré 
aktuálne riešime. Taktiež po mládeži skoro vždy Sp
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Dá sa povedať, že svet mladých je fascinujúci 
práve svojím časovo ohraničeným priestorom.  
Čím sme starší, tým ťažšie sa nám tento svet 
otvára a  skutočne nám bude na dosah len 
prostredníctvom našich detí. Poďme sa pozrieť, 
ako mládež a  svoje miesto v  nej vnímajú Kiril (21) 
a  Dávid (19).



zostávame ešte dlhší čas, ktorý 
trávime spolu. Máme tak možnosť 
zdieľať sa a budovať vzťahy. V 
nedeľu je tiež možnosť zostať na 
rozhovory, ale vtedy sa väčšinou 
každý ponáhľa domov na obed.
 

 2. Vnímaš rozdiel medzi 
priateľstvami zo sveta, prípadne z  
mládeže? Sú veci, ktoré rozoberáš 
len s  veriacimi priateľmi?
 D á v i d :  R o z d i e l  u r č i t e 
vnímam. Myslím si, že rozdiel cíti 
každý, keďže ako znovuzrodení 
ľudia máme iné hodnoty a  iný 
základ života než tí, čo žijú vo 
svete, takže aj naše priateľstvá sú 
založené na rôznych hodnotách. Sú 
určité veci, ktoré riešim len s  
v e r i a c i m i  p r i a t e ľ m i ,  k e ď ž e 
p r i a t e l i a  z o  s v e t a  b y 
pravdepodobne väčšine mojich 
duchovných bojov nerozumeli, no 
určite nechcem svoj duchovný 
život pred nimi skrývať. Ak Ježiša 
n e b e r i e m e  a k o  v í k e n d o v ú 
záležitosť, tak sa to ani nedá 
skrývať a  ľudia sa sami pýtajú a  
Ježiš vytvára priestor na zdieľanie 
aj duchovných záležitostí v  ten 
správny čas.
 Kiril: Určite cítim rozdiel v 
kamarátstvach z mládeže a zo 
sveta. Vo vzťahoch s veriacimi 
priateľmi sa môžeme navzájom 
viesť, povzbudzovať a napomínať 
na našej ceste viery. Taktiež máme 

tú možnosť zdieľať sa spolu a 
zápasiť za rôzne veci, čo sa s 
neveriacimi ľuďmi nedá.

 3. Vieš si predstaviť seba o  
niekoľko rokov, že už nebudeš 
súčasťou mládeže? Kde sa vidíš v  
rámci služby v  zbore?
 Dávid: Myslím si, že je to 
prirodzený životný progres, ktorý 
som už aj mal možnosť vidieť. 
Vedúci mládeže sa snažia predať to 
najlepšie a  najviac čo vedia na 
mládežníkov, ktorí to po čase 
prevezmú do svojich rúk a  robia to 
isté s  mladšími. Takže rátam s  
tým, že v  mládeži nebudem večne. 
Tak ako doteraz, mám radosť, keď 
môžem viesť chvály na mládeži a  
taktiež, keď hráme v  nedeľu na 
bohoslužbách. Verím, že Boh mi 
dal talent, ktorý túžim pre Neho 
naplno využiť.
 Kiril: Myslím si, že ešte 
dlhšie obdobie budem súčasťou 
mládeže, ale samozrejme, že to tak 
nebude navždy. Moje záujmy a 
situácia sa možno zmenia, ale 
nemyslím si, že to nejako zmení 
vzťahy s ľuďmi, ktoré som na 
mládeži mal, pretože budeme mať 
stále spoločenstvo v zbore. Na 
mládeži  momentálne slúžim 
premietaním a v budúcnosti sa 
zatiaľ vidím v technickej službe aj v 
rámci nedeľných bohoslužieb.
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 1. Ako ste sa spoznali?
Spoznali sme sa na ECAV mládeži počas 
strednej školy. Chodíme spolu od roku 
2003 a manželia sme 11 rokov.
  2. Ako vaša spoločná služba 
vznikala? Pamätáte si na prvé spoločné 
chvály?
Začali sme spievať na svadbách našich 
priateľov ešte počas chodenia. Chválam 
sme sa začali venovať až po svadbe, keď 
už sme spolu navštevovali jeden zbor. 
Dovtedy mal každý z nás svoju službu vo 
svojom domácom zbore.
  3. Čím sú podľa Vás chvály iné 
oproti menej viditeľným službám?
To je veľmi ťažká otázka. Každá služba je 
dôležitá. Pán Ježiš v tom nerobí rozdiely, 
veď sme všetci údy jedného tela, ale 
pozerá na srdce každého jedného z nás.
  4. Ako veľmi spoločná služba 
zasahuje do Vášho rodinného života? Je 
vždy len obohacujúca? 
Naša služba sa stala súčasťou našej 
rodiny Nemyslíme len na službu 
chválami, ale aj napr. službu na skupinke alebo spevokole. Často musíme 
podriadiť náš rodinný program službe, ale neľutujeme to. Myslíme si, že 
náš Pán si zaslúži to najlepšie a (je to)ešte omnoho viac ako sme mu schopní 

Spolu Spolu Spolu slúžimeslúžimeslúžime
Rubrika SPOLU,  venuje 
pozornosť manželským 
párom, ktorých okrem 
r o d i n n ý c h  r a d o s t í 
spája aj služba Bohu. 

... Frištikovci
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dať.
  5. Jarka, keď spievaš, mnohokrát sa cítim piesňou vtiahnutá 
najmä, keď vnímam tvoje vlastné dojatie. Všimol si niekto tento Tvoj 
dar?
Daniel: Ja som si ho všimol hneď :))
  6. Kde sa cítite lepšie, keď chválite v obecenstve alebo na pódiu 
vnímate tú atmosféru?
Cítime sa lepšie mimo pódia, pretože obaja mávame trému. Snažíme sa ale 
sústrediť na uctievanie rovnako, či už sme na pódiu alebo v obecenstve 
alebo doma. Chvály nevnímame ako vystúpenie, program, ale priestor na 
zjednotenie ľudí k spoločnej oslave. Každý spevák, vystupujúci túži zažiť 
úžasné, živé publikum, ktoré bude plné akcie, ale postupom času sme si 
uvedomili, že my nevidíme, čo ľudia prežívajú vo svojom vnútri, ale vždy 
sa modlíme za to, aby sa ich Pán dotkol a použil na to hoci aj našu službu.
  7. Ako prebieha vaša príprava doma? 
Pohádame sa :) Ak sa príprave na službu venujeme s dostatočným 
predstihom, tak tie piesne prežívame hlbšie a viac si uvedomujeme ich 
posolstvo. Snažíme sa vyberať piesne tak, ako nás oslovia, modlíme sa za 
výber piesni a vždy chceme zahrať aspoň jednu pieseň kde bude znieť 
posolstvo evanjelia. Veľmi sa tešíme, keď sa doma deti k nám pridajú (a 
tešíme sa, keď sa občas pridajú aj na pódiu ;)).
  8. Máte ako manželia nejaký obľúbený chválospev?
Máme radi, keď sa viacero ľudí zjednotí k oslave. Máme radi rôzne piesne a 
rôzne žánre. Mení sa to podľa obdobia. Radi sa učíme a spoznávame nové 
piesne, ktoré nás oslovia nie len obsahom, ale aj formou. Aktuálne radi 
počúvame People&Songs.
  9. Stáva sa Vám niekedy, že nevládzete, možno máte iný program, 
ale vnímate Vašu službu v prvom rade ako dar Bohu? Čo na to deti?
Stáva sa to veľmi často, ale keby sme to nevnímali ako dar Bohu, tak by sme 
to nerobili. Deti nás pozorujú samozrejme. Chceli by sme, aby aj oni raz 
mali službu. ktorej sa budú venovať a pre ktorú budú ochotné niečo 
obetovať.
  10. Čo by ste poradili mladým párom, ktoré uvažujú nad 
spoločnou službou?
Môžeme to len odporučiť. Spoločná služba buduje vzájomný vzťah, 
trpezlivosť, odhaľuje človeka. V dnešnej dobe, keď je toho akosi veľa všade 
a je problém si nájsť čas na spoločnú aktivitu, tak sme radi, že práve služba 
či už na chválach alebo na skupinke je náš spoločný čas.
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V dnešnej dobe je privilégiom ak spolu môžu manželia 
zostarnúť. Poďme sa spolu pozrieť na niektorých bratov a sestry, 
ktorým Pán dal tú milosť. Isto ich poľahky spoznáte na fotograách 
ktoré ich zobrazujú verne, tak ako sa v srdciach navzájom vidia doteraz... 
Pretože v našich srdciach sú drahé spomienky uchované jagavé a živé, 
ako v ten nádherný deň s veľkým D.

             P r v ý k r á t  s m e  s a  s t r e t l i  n a 
mládežníckom podujatí na Pereši, v 
zhromaždení AC pred Vianocami r. 1968. 
To sme ešte zďaleka netušili, že 14. 
február 1969 bude naším svadobným 
dňom. Bola som vychovaná v kresťanskej 
rodine, no Janko vnímal rozdielny život 
kresťanskej mládeže od života tých 
mladých vo svete, a pretože sa Pán dotkol 
j e h o  s r d c a  p o č a s  s v e d e c t i e v  n a 
spomínanom stretnutí mládeže, prijal 
Pána Ježiša za svojho Spasiteľa a ženil sa 
už ako znovuzrodený mladý muž. Obaja 
sme vnímali, že z Božej vôle máme byť 
svoji, a tak po šiestich týždňoch sme 
prijali požehnanie do manželstva a 
povedali svoje spoločné ÁNO. Nikdy sme 
t e n t o  k r o k  l á s k y  a  p o s l u š n o s t i 
neoľutovali.
      Môj prvý dar pre Janka bola Biblia, 
ktorú doposiaľ nevlastnil. Na úvodnú 
stranu som vybrala citát zo Zjav. Jána 
2,10: "Buď verný až do smrti a dám ti 
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Jágerskí - 14.2.1969
Buď verný až do smrti 

a dám ti korunu života.
Zjav. Jána 2,10

Náš príbeh... 
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korunu života."   O niekoľko týždňov sa stal tento citát našim spoločným 
veršom pre náš svadobný deň.
       Obaja pochádzame z mnohodetných rodín, takže sme svoj rodinný život 
museli budovať doslova od "O". To bolo  dobré. Obaja sme veľmi silno 
vnímali našu úplnú odkázanosť na Pána a ON sa k nám nádherne priznal vo 
všetkých radostných situáciách i ťažkých zápasoch života. Stali sme sa 
dvojnásobnými rodičmi - z milosti aj adoptívnymi - boli sme aj 
vysokoškolskými spolužiakmi ako manželia, boli sme určitý čas, aj bez 
zamestnania hlavy rodiny - Janka, potom sme "vhupli" do neznámeho sveta 
rodinného podnikania v zdravotníctve. To všetko vyžadovalo intenzívne 
hľadanie  Bože j  vôle ,  odkázanosť  na  Jeho milosť  a  ochranu.
ON vnímal aj našu túžbu: mať duchovné spoločenstvo s ľuďmi, kde sa hlása 
čisté Božie Slovo a vypočul našu niekoľkoročnú modlitbu a včlenil nás do 
zhromaždenia BJB v Košiciach. Nikdy neprestaneme za to ďakovať Pánovi.
         Od roku 2013 sa učíme neoddychovať na dôchodku, lebo vnímame 
potrebu hovoriť ľuďom evanjelium a zvláštnym spôsobom nás Pán 
nasmeroval k niekoľkým starším ľuďom, ktorí sú na odchode z tohto života a 
niektorí doposiaľ nerozmýšľali nad spasením či zatratením. Už osem rokov 
máme "zhora" to privilégium navštevovať takých ľudí pod vedením 
manželov Balážových spolu so sestrou Aničkou Vincovou, zdieľať sa s tými 
t ú ž i a c i m i  ľ u ď m i  o  B o ž í c h  z á z r a k o c h  v  n a š i c h  ž i v o t o c h .
Túžime zostávajúci spoločný čas života v pokore srdca úplne prenechať 
Božiemu riadeniu.   Nech nám dá k tomu milosť.
                                                                                        S láskou, manželia Jágerskí

Štepitovci - 20.6.1965
Lebo ty si mojim očakávaním Pane, 
Hospodine,mojou nádejou od mojej 
mladosti. 
Žalm 71:5

Fedoriakovci - 18.9.1965
Nauč nás činiti vůli 

Tvou, nebo Ty si náš Buh.

Pri príležitosti 50. výročia sobáša sestra 
Anička Fedoriakova povedala:

"Dá sa to len s pomocou Božou." 
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 V  roku 1959 som prišiel 
študovať na stavebnú školu v  
Košiciach. V  zhromaždení ma 
m l á d e ž n í c i  p o z v a l i  n a 
s t r e t n u t i e ,  k t o r é  p o 
odpoludňajšom zhromaždení 
bolo vždy v  inej rodine. Býval 

som v  internáte, dobre mi také stretnutie padlo. Rád som tam chodil. 
 Po maturite som z  Košíc odišiel. Roky sa míňali. Bol som vojakom a  
keď som po rokoch prišiel do zhromaždenia, viac mládežníkov som 
nepoznal, ako poznal. Za prácou prišli viacerí, mládenci, ale Monika bola 
stále slobodná. Keď nikto sa k  nej nemal, dal som si odvahu ja. Len ako to 
vyjadriť? Pre mňa platilo ukotviť sa v  Pánovi. Takmer 10 rokov sme sa 
poznali, ale o  tom že patríme k  sebe sme nerozmýšľali. Ja  som už chcel 
niekoho mať, aby som nezostal starým mládencom. Košická mládež bola 
na chate v  Smižanoch. Rozhodol som sa prísť k  nim. Keď sme sa v  nedeľu 
po zhromaždení rozchádzali, sľúbil som, že prídem do Košíc. Monika 
vedela ktorým vlakom prídem a  na moje prekvapenie ma čakala na 
stanici. Tak spadla z  nás obava, aby sme sa nezosmiešnili. Bolo jasné, že si 
dôverujeme. Nebál som sa že so mnou pohrdne. Už sme sa našli a  tak to 
začalo. V  nedeľu som sa vrátil domov, napísal som jej list, ona odpovedala 
a  po niekoľkých listoch a  telefonátoch prijali aj s  rodičmi pozvanie k  nám 
na návštevu. Obavy či patríme k  sebe boli zahnané. Vyhovovali sme si takí 
akí sme boli. Pri ďalšej návšteve mojich rodičov u  nich už boli zásnuby. 
Rodičia chceli, aby prišla k  nám za nevestu. Aj to sa  potvrdilo a o  3 
mesiace bola svadba. Hľadal som v  našom okolí prácu pre sestričku, nikde 
som však nepochodil. V  Poprade ešte nebola nemocnica. A  tak napriek 
vôli rodičov som sa stal Košičanom. Tu práce bolo dosť.
 Monikini rodičia mali veľký byt. Bývali sme spolu a  o  všetko sme 

Bargerovci -19.4.1969
Polož ma ako pečať na svoje 
srdce, ako pečatný prsteň 
na svoje rameno,
lebo láska je silná ako smrť.
Pieseň Šalamúnova

Náš príbeh... 
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mali postarané. Bol to dobrý štart do života. Mohli sme šetriť pre seba. O  
sedem rokov po svadbe sme skolaudovali svojpomocne postavený 
rodinný dom a  spolu s  Miškom a  Paľkom sme sa doň nasťahovali. V  
novom dome sa nám narodili Danko a  Ľudmilka. Naozaj nám bolo dobre, 
hoci peňazí bolo málo, boli sme spokojní. Mama sa deväť rokov  venovala 
deťom. 
 Na svadobné oznámenie sme si zvolili: „Polož ma ako pečať na 
svoje srdce“ Prijali sme to ako príkaz, ktorý bolo treba naplniť. Vychádzali 
sme si v  ústrety a  do dnes tak žijeme. Hovoriť mám ťa rád u  nás netreba. 
Nevieme si ani predstaviť život bez lásky ktorá všetko znáša, vo všetko 
verí, je zhovievavá a  všetkého sa nadeje. V  pravej známosti máme 
darované všetko potrebné k  pobožnému životu. Prítomnosť rodinnej 
lásky je samozrejmosť. Berieme sa takí akí sme a  znášame sa. Chceme 
nadobudnuté skúsenosti odovzdávať ďalej. Modlime sa, aby mal nás kto 
počúvať. Naša skúsenosť je, že láska lásku rodí a  vychádzame si v  
ústrety. Vek nenarušil pečať našich prianí. V  tom verši je okrem veleby 
lásky aj blkot ohňa. Prechádzka ružovou záhradou sa striedala s  ťažko 
schodnými cestami –neraz sme mali strach z  udalostí, ktoré sa stali. 
Pôrody neboli bez komplikácii. Choroby boli plné bolesti, ale naše srdce 
malo pokoj a  neprestalo chváliť Božiu dobrotu. Pán nás dvíhal ako 
súčiastky svojej cirkvi na nohy. 
 Tešíme sa každému novému dňu. Každému stisku rúk v  
zhromaždení. Nešetríme úsmevom, aby sme ukázali radosť ktorú vierou 
čerpáme od Pána. Oplatí sa čakať na Ducha múdrosti, aby sme rozumeli 
veciam pred nami a  tak dovršovali svätosť v  bázni Božej.

Šarkőziovci - 26.10.1968 
Prosíme požehnaj dielo 
našich rúk. Žalm 90:17b

Buď celý život taká aká si teraz, 
láska naša, 

možno nás všeličo v žití čaká 
a s tebou sa všetko ľahšie znáša.
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  Bolo to v zime 2012, keď som sa autom vracal z Košíc do 
Prešova a ponáhľal som sa na dôležité pracovné stretnutie. Myslel som len 
to, ako stihnúť byť v daný čas na mieste. Dieselový motor Octavie bežal na 
plné obrátky, veď na diaľnici môžem s prehľadom ísť 130 km/h. Autá 
predo mnou spomaľovali, tak som sa zaradil do ľavého pruhu a rýchlosť 
držal na 130 km/h. Až neskoro som si uvedomil, že na inak suchej ceste je 
v úseku, kam som sa rútil, súvislá snehová pokrývka, ktorú tam musel 
čerstvo naviať vietor. Takmer okamžite po tom, čo som doslova naletel na 
tento snehový koberec, začalo auto balansovať a ja som vedel, že nad ním 
strácam kontrolu. Jediné čo som urobil bolo to, že som sa pokúsil dvakrát 
vyrovnať smer jazdy, čo viedlo k tomu, že s autom som sa dostal do rotácie 
a vtedy som už bol bezmocný a len som čakal, či vyletím z diaľničného 
násypu do poľa, ponad plot ktorý tam bol, prípadne sa ešte pred tým 
odrazím od stredových zvodidiel. Bol som si istý , že skončím na streche a 
ešte niekoľkokrát sa prevrátim, čo v tej rýchlosti môže mať fatálne 

následky. 
 A v tom prevzal kontrolu nad 
situáciou Boh. Auto sa otočilo 
dvakrát, aspoň čo si pamätám, 
okolo svojej vlastnej osi, pričom sa 
tak dialo na úrovni stredového 
pruhu, takže som nevyletel z 
násypu vpravo ani nenarazil do 
zvodidiel vľavo. Až neskôr som 
pochopil, že ak by autá, ktoré išli 
predo mnou, nešli pomaly, tak by 
som celkom určite pri tej akrobacii 
do niektorého z nich vrazil, čo by 
skonči lo  tragicky.  Po dvoch 
otočeniach som v spätnom zrkadle 
videl, ako sa rútim zadnou časťou 
vozidla na stredové zvodidlá a 
pripravoval som sa na náraz. Keď 
som sa zaprel do sedadla, auto sa 

SvedevoSvedevoSvedevo Život pod 
Božou 

ochranou
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zastavilo tesne pred zvodidlami, a 
bol to pocit, ako by ho niekto 
zozadu zastavil obrovskou rukou. 
Ako hračkárske autíčko, keď ide 
vyletieť z autodráhy. Vystrašený 
som sa nezmohol na nič iné, len 
pomaly zaradiť jednotku a pohnúť 
sa smerom na Prešov, kde celú 
cestu som už išiel maximálne 80 
km/h. Autá , ktoré predtým 
spomalili ma predbiehali a nemal 
som ani odvahu sa pozrieť smerom 
doľava. Celé to skončilo bez 
jediného škrabanca na aute.
 Aj  cez  túto  konkrétnu 
udalosť som pochopil, aj keď o 
niečo neskôr, že Boh má neustálu 
kontrolu nad naším životom a to 
d o k o n c a  a j  v t e d y ,  a k  s i  t o 
neuvedomujeme. Aj ( a najmä) keď 
stratíme kontrolu nad udalosťami, 
alebo nemáme síl už nič viac 
urobiť, On je tam, a má pevne v 
rukách náš  život .  Aké je  to 
požehnanie a milosť, vedieť sa vo 
v i e r e  s p o ľ a h n ú ť  n a  J e h o 
zvrchovanosť v čase, keď nemáme 
veci pod kontrolou.

Nechceme, bratia, 

aby ste nevedeli 

o súžení, ktoré nás 

postihlo v Ázii, 

doľahlo na nás 

nadmieru ťažko, 

nad naše sily, 

takže sme si zúfali 

nad svojím životom. 

Ba sami nad sebou 

sme prijali ortieľ smrti, 

aby sme dôverovali 

nie sebe, ale Bohu,

ktorý kriesi mŕtvych. 

On nás vyslobodil 

a ešte vyslobodí 

z takého veľkého 

nebezpečenstva 

smrti; v neho dúfame, 

že nás vždy znovu 

vyslobodí... 

2 Kor 1:8-10

Michal BacoMichal BacoMichal Bacoˇ̌̌



Ak nás chcete spoznať  bližšie, 
nájdete nás na 

Slovenskej jednoty 16, Košice 
(za Rokokom)

Bohoslužby: nedeľa 9:30
                      štvrtok 18:30

Stretnutie mládeže: piatok 18:00

Každý je srdečne vítaný!
www.kosice.baptist.sk


