
4. číslo - máj 2020

KOŠICE BAPTIST 



  Jar 2020 vnímam ako výnimočnú. Pán Boh sa k nám 
správal veľmi zhovievavo a trpezlivo.
           V marci nás vrá�l do domovov a ja som 
rozmýšľala nad tým, aké je to pekné byť takto spolu. 
Hlavnou témou bol koronavírus vo všetkých jeho 
súvislos�ach a jednou z nich bola aj otázka: Čo dobré 
to so sebou môže priniesť? Ako mnoho ľudí aj ja som 
bola vystrašená a niekedy až kŕčovito sa snažila Pána 
Boha držať. Pýtala som sa, čo bude s nami, s našimi 
deťmi a vnímala rôzne alterna�vne vysvetlenia 
prebiehajúcej situácie.           

           V apríli, najmä počas Veľkonočných sviatkov, celý tento pocit kulminoval. 
Zamýšľala som sa nad Božím zámerom a očakávala ďalšie správy. Veľmi citlivo som 
prežívala vekovú segregáciu a jej dôsledky. Môj pôvodne dobrý mo�v sa nakoniec 
premenil na sledovanie každej novej správy, čo nám neprinášalo pokoj. A tu mi Pán dal 
darček na Veľkonočnú nedeľu. Deň po tom, ako som v obavách uvažovala nad spasením a 
svojou nedostatočnosťou mi môj otec ukázal 23 rokov starý záznam z môjho krstu. Tento 
záznam som nevidela dlhé roky a veľmi ma potešil na srdci. Vnímala som to ako odpoveď 
od Pána Ježiša a rozhodla som sa primknúť sa ku Kristovi ešte viac. 

Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. 
Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. 

2. Kor 5:17

 
          Je máj a my sa po dvoch mesiacoch chystáme do  zhromaždenia. Som vďačná a plná 
očakávania aké to bude. Nie kvôli nádhernej budove, tá je len prostriedok a slúži nám 
perfektne. Teším sa na Božie Slovo, na ľudí a hoci aj obmedzené zdieľanie spoločného 
priestoru. Často si uvedomujem aké je dôležité mať miesto, kde sa môžeme v pokoji 
stretnúť.
           Jarné mesiace boli intenzívne a bohaté na udalos�, ktoré s nami zatriasli. Či už je 
tou udalosťou celosvetová pandémia, dobre mienená segregácia seniorov, alebo výročie 
otvorenia našej modlitebne, spája nás vedomie, že všetko je v rukách nášho milos�vého 
Pána.
           Zahĺbte sa do riadkov, ktoré opisujú jar 2020 v jej rôznych podobách.

A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), 
všetky veci slúžia na dobro. 

Rimanom 8:28
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            Posledné dva mesiace zachovávania spoločenského odstupu sa veľmi líšili od 
predstavy, ktorú som mala len pár týždňov pred tým. Od apríla do júna som mala byť 
študentkou na biblickej škole Capernwray Bible School, ktorá sa nachádza na vidieku v 
severozápadnom Anglicku, približne hodinu od Manchestra a 20 minút od najbližšieho 
mestečka Carnforth.  Mala som bývať v krásnom kaš�eli s  ďalšími 100 ľuďmi, ktorí sa 
mali zísť na 10 týždňov na to, aby študovali Božie Slovo, spoznávali hlbšie Krista, slúžili 
neveriacim i  veriacim, boli premieňaní obnovením mysle a boli pripravení a  vystrojení 
na kresťanský život. V  tejto úžasnej komunite som už zakúsila niekoľko mesiacov, ale 
kvôli COVID-19 a  následným obmedzeniam, ktoré viedli k  zatvoreniu biblickej školy, sa 
mojich plánovaných 9 mesiacov skrá�lo na 6. Ukončila som ‚,Zimnú školu‘‘ s ďalšími 150 

spolužiakmi, ale ,,Jarná škola‘‘ bola zrušená, preto som sa musela vrá�ť domov. Samotná 
cesta na Slovensko bolo neskutočných 30+ hodín bez spánku, spočiatku mi nedovolili 
nastúpiť na lietadlo v  Manchestri, ale nakoniec vďaka milos�vej pracovníčke leteckej 
spoločnos� mi bolo umožnené nastúpiť  na ďalšie  lietadlo. Následne ma čakalo dlhých  
8 hodín na le�sku vo Viedni pokiaľ neprišiel po mňa môj otec. Celú cestu som silne 
prežívala ako sa o  mňa Boh stará, ako ma chráni a  
umožňuje cestu, aj keď ja som žiadnu nevidela. Neustále 
mi na myseľ prichádzala chválospevová pieseň, ktorú sme 
na škole často spievali. Volá sa ‚,Waymaker‘‘ - tzn., Ten, 
ktorý robí cestu. Vedela som, že som v  bezpečných rukách. 
Nakoniec otec pre mňa prišiel a  išli sme domov, lepšie 
povedané, ešte nie celkom domov – ďalšie 2 
týždne sme strávili v  samo-izolácii. Bol to 
zvláštny čas; bývali sme v  prázdnom byte 
neďaleko ostatných členov rodiny. Nemali sme s  
nimi žiaden fyzický kontakt napriek tomu, že sme od 
nich žili len 5 metrov. 
         Tým, že som sa práve vrá�la z  biblickej školy a  
blízkeho spoločenstva, kde som bola obklopená 
ľuďmi, ktorí milujú Boha a kde sme trávili hodiny v 
Jeho slove, na prednáškach, na modlitbách, chválach a  
v  službe, čakala som, že prídem domov plná Ducha. 
Čakala som, že budem  mo�vovaná byť každý deň s  
Ježišom,  jednoducho že budem automa�cky 

Emma Smolníková
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pokračovať v  duchovnom zápase. Realita 
bola avšak iná a  ocitla som sa v  
duchovnom útlme. Bez poriadnej 
štruktúry som premárnila mnohé hodiny 
na internete. Snažila som sa byť aspoň 
trochu zorganizovaná; čítala som, cvičila, 
sem tam si s  niekým zatelefonovala, 
robila drobné domáce práce v  našom 
dočasnom domove. Ale chýbal mi nejaký 
hlbší pocit naplnenia a významu. Mala 
som dojem, že môj život nemá zmysel – 
ke ď  n e št u d u j e m ,  n e m á m  p rá c u , 
nemôžem nikam ísť, nikoho stretávať, 
nikde slúžiť, tak potom kým som, prečo 
som tu a  čo mám robiť? Bojovala som s  
týmito otázkami. Nanovo som si musela 
uvedomiť, že �eto veci netvoria moju 
iden�tu. Aj keď som v  tejto situácii, stále 
som milované Božie dieťa. Stále som v  
Kr istovi  nové stvorenie.  Stá le  sa 
nachádzam v  situáciách (hoci teraz len 
doma) kde ma Duch Svätý učí, usviedča, 
premieňa. Momentálne nemôžem slúžiť 
na mládeži alebo v  kapele, ale môžem 
slúžiť rodine, ako Kristovi. Nemôžem 
študovať na škole, ale zato mám viac času 
študovať Božie Slovo. Nechodím každý 
deň do nejakej práce, ale môžem 
pracovať na iných veciach, ako sú vzťahy 
so súrodencami, mojej usilovnos� a  
disciplinovanos�, a  tak ďalej. Boh si 
môže použiť  všetky veci ,  aj  �e 
n a j b e ž n e j š i e  a   z d a n l i v o 
n a j n e p o d s t a t n e j š i e ,  a b y  n á s 
premieňal.
         Keď sme konečne vyšli z 
izolácie, byť znovu s  celou rodinou 
bola veľká úľava. Avšak môj zápas 
samej so sebou pokračoval a  veľa 
sa toho nezmenilo. Uvedomila som 
si, že je ešte ťažšie prekonať svoju 
nedisciplinovanosť, keď si musím 

sama nastaviť hranice alebo štruktúru 
dňa a  sama sa musím aj kontrolovať. 
Zrazu som pochopila, že sebadisciplína 
nie je ,,opakom prokras�nácie‘‘ (v  čom 
som vynikajúca), alebo niečo, čo sa týka 
i b a  m ô j h o  v o n k a j š i e h o  ž i v o t a . 
Sebadisciplína je základ skoro všetkého, 
čo ma Boh učil 6 mesiacov na Biblickej 
škole - nedokážem žiť kresťanský život z 
vlastnej sily, ale z  evanjelia, z dobrej 
správy, že nežijem už ja, ale Kristus vo 
mne; som nové stvorenie a  už nie som 
otrokom hriechu (Rimanom 6:6-7). Pred 
nedávnom som čítala 1 Korinťanom 9:24-
27 a veľmi som prežívala ako ku mne cez 
to slovo hovorí Boh. Pavol tu hovorí 
Korinťanom o  závode, ktorý máme pred 
sebou ako nasledovníci Krista. 

,,24 Neviete, že �, čo bežia na štadióne, 
bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva 
cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli.‘‘ 

Keď prijmeme Ježiša Krista do našich sŕdc 
a poddáme sa mu, automa�cky začíname 
na novej  ceste ž ivotom. Pavol  ju 

pr irovnáva k  bežeckému 
závo d u ,  a l e b o  n a  i nýc h 

miestach k zápasu. Každý z  
nás je na tejto ceste, a  ako 
píše Pavol, máme ju bežať 
s  cieľom pred očami – 
máme bežať tak, aby 
sme dosiahli cenu. 
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Máme vynaložiť všetku snahu aby sme vytrvali a  podali najlepší výkon aký dokážeme. 
Avšak nebežím tento závod, alebo nežijem podľa Božích prikázaní, preto, aby ma prijal a 
miloval Boh, ale preto, že som prijatá a milovaná Bohom. Chcem teda žiť podľa Jeho 
zákona, z lásky k Nemu a  kvôli rados�, ktorú poslušnosť prináša.

,,25 Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého; oni to robia preto, aby získali porušiteľný 
veniec, my však neporušiteľný.‘‘

        Každý, kto súťaží v závode, prechádza prísnym 
tréningom. Keď sa bežec pripravuje na preteky, 
zdravo sa stravuje, dáva si pozor na dostatok spánku, 
pravidelne chodí behať a  cvičiť. Skrátka, prak�zuje 
seba-disciplinovanosť. Ak v  jednej oblas� nie je seba-
disciplinovaný, týka sa to každej oblas�. Keď nepôjde 
načas spať, bude unavený, tým pádom nebude mať dosť 
energie na cvičenie, jeho telo oslabne, atď. Rovnako je to so 
mnou. Ak nebudem prak�zovať sebadisciplínu v  každodennom 
živote, v  malých veciach (kedy idem spať, kedy si nájdem čas na 
s�šenie, koľko času trávim na internete, čo jem...), tak sa to 
odzrkadlí aj v  mojom duchovnom živote. Chao�cký, 
neusporiadaný a nedisciplinovaný život navonok ukazuje na 
chao�cký, neusporiadaný a nedisciplinovaný vnútorný život. 
Atlé� toto všetko robia len pre pozemské medaily – o  čo 
väčšiu hodnotu má večná medaila? 

 ,,26 Ja teda bežím nie akoby bez cieľa a zápasím nie ako 
ten, kto udiera do prázdna. 27 Ale zaobchádzam tvrdo so 
svojím telom a ovládam ho, aby kým iným kážem, sám som nezlyhal.‘‘ 

          V  anglickom preklade NIV čítame toto: ‚,I strike a blow to my body and make it my 
slave‘‘ t.j. ,,Udieram do svojho tela a  urobím z  neho môjho otroka.‘‘ Znie to veľmi 
brutálne, ale pred pár dňami som si niečo uvedomila – keď nebude moje telo mne 
otrokom, ak ho nebudem kontrolovať a  disciplinovať, stávam sa jeho otrokom ja. Som 
pod vplyvom a  vládou každej nálady, chute, impulzu alebo žiados�. Nechce sa mi vstať? 
Tak nevstanem. Chce sa mi zjesť celú pizzu? Tak ju zjem. Veď Ježiš zomrel a  vstal preto, 
aby sme už neboli otrokmi! Tak prečo stále žijem akoby som bola otrokom? Nie je to už o  
mne pravda! Môžem teraz podmaniť svoje telo a  svoje túžby skrze Ježiša, ktorý žije vo 
mne! 
        Sebadisciplína je niečo, v čom neustále zlyhávam. Avšak žije vo mne Duch Svätý, 
ktorý mi neustále pripomína, že nie som sama. Na prekonanie seba samej mi dáva On 
silu, a  aj keď sa mi to niekedy viac nepodarí ako podarí, opieram sa o  sľub, že to dobré 
dielo, ktoré vo mne začal, On aj v  Kristu Ježišovi dokončí.  
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1. Ktoré z opatrení súvisiacich s koronavírusom pociťujete najťažšie? 
2. Ako ste prežívali Veľkú noc? 

3. Vnímate v tomto období Božie vedenie? Môžete byť konkrétni?

1. Najťažšie bolo 
obdobie sviatkov, 
keď sme chceli byť 
so svojou rodinou 

a  n e m o h l i  s m e 
vycestovať. Ale v skutočnos� 
nevnímam obdobie ako ťažké. 
Skôr je to čas pre nás kresťanov 
uvedomiť si �ež, čo sú priority, 
vyhodno�ť svoj doterajší život, 
s�šiť sa, u�ekať sa k Bohu a 

vnímať Jeho milosť.

2. Keďže som v tomto období doma a nemôžem chodiť do 
práce, Boh mi ukazuje nedostatky v rámci rodiny. Uvedomujem si 

veci, ktoré s pomocou Božou musím vo svojom živote zmeniť. Čas s 
rodinou je pre mňa vzácny a za to som Bohu vďačná.

3. Veľkonočná nedeľa je pre mňa vždy výnimočná, je to víťazstvo. 
Ďakujem PÁNU JEŽIŠOVI za všetko, čo pre mňa urobil a budem mu vždy 
za to vzdávať vďaku!

1. Keď nám 13.3.2020 povedali, že zajtra nemusíme ísť do práce, celkom som to privítala a  
potešila som sa, že si  trochu oddýchnem z  toho kolotoča povinnos�, v  ktorom som sa 
nachádzala. Prestalo behanie do práce, celý uponáhľaný svet sa zrazu zastavil a  spomalil. 
Ďakovala som Pánu Bohu, že dokáže jedným maličkým vírusom zastaviť nezmyselnú honbu 
ľudí za ziskom, kariérou, zvýšením životnej úrovne atď...Bola som rada, že kvôli pandémii sa 
zrušilo mnoho poduja� v  našej škole, ako súťaže, koncerty, záverečné skúšky žiakov a  pod. 
ktoré predstavovali i  pre mňa veľa stresov a  psychickej záťaže. Kto sa stretol s  pojmom 
syndróm vyhorenia vie o  čom hovorím a  nechcela by som sa dostať do tohto stavu. Ale 



napriek tomu som vďačná, že môžeme aj s  
manželom stále pracovať z  domu.
Najťažšie z  opatrení je určite to, že sa 
nemôžeme voľne pohybovať a  kedykoľvek 
navštevovať, no vďaka Bohu za telefóny, 
smar�óny, internet a  ostatné možnos� 
komunikácie,  ktoré môžeme denne 
využívať. Verím, že sa čoskoro stretneme ako 
bra�a a  sestry aj v  nedeľu, a  budeme sa 
tešiť zo vzájomného obecenstva.

2. Tieto sviatky sme prežili pokojnejšie ako v  
minulých rokoch, v  hlbokej vďačnos� za 
obeť Pána Ježiša na kríži, v  s�šení a  úžase 
nad Jeho láskou, ktorá Ho doviedla až na 
kr íž .  A   a j  keď sme nemohl i  byť  v  
zhromaždení, silnejšie sme prežívali v  tejto 
situácii, symboliku toho, ako to slávia Židia- 
ako si v  �chos� a v  kruhu rodiny 
pripomínajú udalos� Veľkej noci, jedia 
s p o l o č n e  b a rá n ka ,  h o r ké  b y l i ny  a  
nekvasené chleby. Celá tá symbolika teraz 
vystúpila viac do popredia, keď sme mohli 
takto v  s�šení aj my prežívať vďačnosť za 
Božiu milosť a  lásku k  nám.
Jeden ruský Žid povedal: „vždy keď chceli 
zabiť Židov, vznikol z  toho sviatok“. Preto 
oslavujú okrem iných sviatkov doteraz 
Pesach, na pamiatku vykúpenia Izraela z  
egyptského otroctva.
My s i  pr ipomíname Veľkú Noc ako 
najvýznamnejší deň v  dejinách ľudstva, 
pretože nám Pán Ježiš vydobyl na kríži 
spasenie a  zmieril nás s  Bohom. Stal sa 
obetným baránkom za hriechy nás všetkých, 
celého sveta. Jemu patrí chvála a vďaka z  
našich životov! Zjav. 5,12.

3. Keď sme boli  v  marci zaplavení 
hrôzostrašnými správami z  Talianska, o  
tom, ako denne umierali stovky ľudí na 
následky koronavírusu, dostala som slovo 
o d  Pá n a  z   L u ká š a  9 , 6 0 . . .“ n e c h a j 
mŕtvych...choď a  rozhlasuj kráľovstvo 

Božie! Vtedy som porozumela, že sa 
nemáme zaoberať hrozbami, ale s  vierou 
p o k ra čo vať  v   h l á s a n í  eva n j e l i a  a  
nepremárniť túto pandémiu. V  tomto čase 
mi ožívali pred očami príbehy z  Biblie, kde 
Pán Boh dal strach na národy, rôzne rany a  
choroby a  teraz to už nie sú len kapitoly, 
ktoré prele�m očami, ale viem sa vžiť do 
toho, čo museli prežívať, ako dokáže strach 
ochromiť človeka, že nie je schopný triezvo 
uvažovať a  fungovať. Na začiatku roka som 
si vy�ahla verš zo Žalmu 91,1-2 „...moje 
útočisko a  môj hrad je môj Boh v  ktorého 
dúfam“- a  to je moja nádej a  moje 
vyznanie. Vďaka Bohu za Jeho Slovo, z  
ktorého môžeme čerpať útechu na každý 
deň!       C.S Lewis povedal: „Pán Boh nám šepká 
v  našich rados�ach, hovorí cez naše 
svedomie, ale  kričí v  našich boles�ach“. 
Presne tento výrok mi prišiel na myseľ, keď 
som rozmýšľala o  tom, aký musí byť 
spravodlivý, láskavý, dobro�vý Boh zhrozený 
z  toho, kam speje ľudstvo a  musel nám 
poslať takúto pandémiu, aby sme sa 
spamätali a zastavili. Dal nám milosť k  tomu, 
aby sme činili pokánie. Je nekonečne 
trpezlivý a  dobro�vý, keď už dávno 
nepovedal ľudstvu: dosť! „Boh nechce aby 
niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku  
p o k á n i u “  2 . P e t r a  3 , 9 . 
Preto túžim žiť na Jeho slávu, a  rozhlasovať 
Jeho kráľovstvo. V  tomto čase sa to snažím 
robiť cez virtuálny priestor, keď rozposielam 
l i n k y  n a  n a š e  b o h o s l u ž b y,  a l e b o 
komunikujem telefonicky. Ďakujem Pánovi 
za to, že je verný a  vypočúva naše modlitby 
za to, aby sa tento vírus nešíril ďalej a  
vidíme, že nízke čísla nakazených sú 
výsledkom modli�eb �sícov Slovákov. Pán 
Boh nás stvoril nato, aby sme Ho oslavovali a  
Pavel dodáva v  Kol.1,10: „aby sme sa Mu vo 
všetkom páčili, niesli ovocie v  každom 
dobrom skutku a  rástli v  známos� Boha“.    
Buďte požehnaní! 
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sviatočnom stole iba traja. O to viac si 
vážime vymoženos� modernej techniky, 
skrze ktorú sme mohli mať obecenstvo s 
bratmi a sestrami, ktorí verne slúžia Pánovi v 
oblas� prípravy a vysielania bohoslužieb a 
iných programov či už pre de� alebo mládež. 
Ďakujeme  vám. Prežili sme  požehnaný čas 
v Božej  prítomnos� s vďakou za to, že Pán 
Ježiš obmyl naše hriechy svojou nevinnou 
krvou.

3. Ako veľkú, nezaslúženú milosť a výsadu v 
mojom živote pociťujem  to, že môžem svoj 
život postaviť na Božích zasľúbeniach, ktoré 
pla�li v starozákonnej dobe, ale sú úžasnou 
istotou aj v týchto dňoch plných strachu, 
choroby a smr�. Joz. 1, 5. „Nezanechám ťa, 
ani neopus�m“.
    Samozrejme, že to čo sa dialo a deje vo 
väčšine krajín, zasiahlo aj mňa. Strach, ktorý 
na mňa doľahol pri počúvaní správ o 
obe�ach koronavírusu a obava o mojich 
drahých, ma oberal o spánok.
      No z Božej milos� a sily som nad tým 
zvíťazila. Od začiatku tohto roka ma 
povzbudzuje a vedie verš z Biblie, ktorí 
vy�ahol brat kazateľ na tento rok pre náš 
zbor „Naňho zložte všetky svoje staros�.“ 
Počas týchto dní nás potešil záujem bratov a 
ses�er o nás, ale �ež nám Pán pripomína aby 
sme telefonicky alebo mailom povzbudili 
tých ktorí to potrebujú, aby sme sa za nich 
modlili a upriamili ich pozornosť na Pána 
Boha aj tak, že im posielame link na 
vysielanie bohoslužieb.
    V pokore sa skláňam pred Božím 
majestátom a obdivujem pokoj ktorým v 
tejto ťažkej dobe riadi celú našu Zem. 
Pozorujem ako sa zelenie les, kvitnú stromy, 
spievajú vtáčiky… a znova vidím, že Jeho 
zasľúbenie, ktoré je napísané v Gen. 8, 22. 
pla� aj dnes „ Kým bude trvať zem, sejba ani 
žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň 
ani noc neprestanú“.

1. „Ján 10, 27-28: Moje ovce čujú môj hlas, a 
ja ich znám a nasledujú ma, a ja im dávam 
večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich 
nevytrhne z mojej ruky.“
Vďaka Pánu Ježišovi, že Jeho milosť je nová 
každého rána a nič nemôže brániť nášmu 
prístupu 
pod Jeho kríž. A čo súvisí s koronavírusom, 
ťažké je že nemôžem objať mojich blízkych 
ani nikoho zo zborovej rodiny, lebo vás mám 
všetkých rada.

2. Počas Veľkonočných sviatkov som 
ďakovala Pánovi že nám  dal neobmedzený 
prístup a môžeme k Nemu prichádzať s 
oslavou, že žije a je s nami. Vnímam to tak, že 
mňa i nás vedie Pán do pokory a vyznaniu, že 
On je Pán.

1. Koronavírus aj nám dôchodcom zasiahol 
do života, ale vďaka tomu, že väčšinu času aj 
tak trávime doma, nebolo pre nás ťažké 
prijať opatrenia nariadené vládou.  Už v 
mojej mlados� ma Pán upozornil na verš 
Rim. 13, 1, kde sa hovorí, že sa máme 
podriaďovať vrchnos�. V tejto dobe sa viac 
modlíme za vládu nielen na Slovensku, ale 
vo všetkých krajinách. Veríme že Pán Boh má 
túto situáciu vo svojich rukách.
Chýba nám – tak ako asi každému fyzický 
kontakt s deťmi, vnúčatami a zborovou 
rodinou.
Manželovi lekár v rámci rehabilitácie 
nariadil prechádzky, takže každý deň ich 
absolvujeme v rúšku, ale som vďačná 
Pánovi, že už pri prechádzke nepotrebuje 
barle.

2. Tohtoročné Veľkonočné sviatky boli pre 
nás zvláštne v tom, že sme sedeli pri 
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1. Nedostatok socializácie. Síce som 
introvert, no už aj mne chýbajú ľudia, 
nedeľné zhromaždenia, stretnu�a so 
známymi. Zároveň aj tu mám možnosť 
vidieť, že ma v  tom Pán Boh nenechal. 
Posiela mi do cesty nových ľudí so 
zaujímavými životnými príbehmi, síce len 
virtuálne,   no mám pocit že ,,spoznávam“ 
ešte viac ľudí ako pred koronavírusom.
  
2. Veľkú noc som trávila s  rodičmi a  
sestrou. Bolo to zvláštne, lebo som si 
uvedomovala, že je to posledná Veľká noc 
strávená s  nimi (ešte ako slobodná) s  
katolíckymi tradíciami.
  
3. Celé toto pre nás predsvadobné 
obdobie je pre mňa/ nás s  Marekom 
takou skúškou spoliehania sa na  Pána 
Boha a  dôverovania mu. Najprv bolo pred 
nami rozhodnu�e či vôbec ponechať 
sobáš v  pôvodnom termíne. Čím viac sme 
sa v  modlitbách pýtali čo máme robiť, 
tým viac sme si boli is�, že nie je na čo 
čakať. Teraz je to stále všetko postavené 
na viere v  to, že sa Pán Boh postará. Je 
ť a ž ké  v y b a v o v a ť  s v a d b u  v   t a k 
obmedzených podmienkach, no vieme, že 
tam budeme my a  On a  všetko ostatné je 
vedľajšie.   

Tak�ež sme nesmierne vďační za 
postoj  moj ich  rodičov,  čo  je 
obrovská Božia milosť, keďže na 
začiatku boli pro� nášmu vzťahu a  
tak ich podporu vnímame ako malý 
veľký zázrak a  �ež utvrdenie sa v  
tom, že uzavrieť manželstvo nie je len 
naša, no najmä Božia vôľa.

1. To, že sa nesmieme zhromažďovať, čiže 
žiadne bohslužby, mládeže, škola ani práca. 
Ťažko prežívam takéto odlúčenie od ľudí a 
už som aj preťažená z písania a telefonátov s 
priateľmi. Tak�ež to, že nechodím vôbec do 
Košíc a mnoho maličkos�, ktoré mi prišli 
samozrejmé.

2. Veľmi do hĺbky. Všetko plynulo pomalšie, 
nebehala som kade-tade, mala som viac 
času, a tým som vedela prežiť Veľkú noc v jej 
pravej hĺbke - teda nie jedlo, návštevy, a 
podobne. Ale že je to o Ježišovej 
obe�, víťazstve, láske. 
Lepšie som pochopila, 
č o  j e  m i l o s ť . 
Intenzívnejšie som 
prežila tento príbeh.

3. Boh je ten, kto 
m i  d á v a  s i l u , 
n á d e j  a 
trpezlivosť do 
t ý c h t o  d n í . 
Učím sa viac o 
tom, kto je a kto 
som ja v Ňom.
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        Končili sa jarné prázdniny, každý deň pribúdalo viac a  viac skoro jarného slnka, 
predbežné plány pokračovali podľa predstáv, nič mimoriadne sa nedialo... Normálnosť našich 
životov vyrušovali len nie veľmi pokojné správy o  šíriacom sa víruse s  podivným názvom, 
ktorý sa mi plietol s  názvom choroby. Bol však až v  Taliansku. Nikto by však nepovedal ako 
rýchlo môže niečo „tak vzdialené“ zasiahnuť do životov jednotlivcov. Nielen jedného, ale 
celých národov. Ako rýchlo sa môžu veci zvrtnúť a  ako rýchlo sa môže život človeka dostať 
hore nohami. 
               Týždeň neskôr, po takýchto stále pokojných pocitoch, sa nám ozvala naša dcéra Emma 
z  UK kde študovala na biblickej škole, že sa necí� dobre, a  že má zdravotné problémy ako pri 
bežnej silnejšej nádche. Vrá�li sa z  desaťdňového evanjelizačného výjazdu študentov do 
rôznych zborov a  miest v  UK. Naše rodičovské srdcia zaplavil v  kontexte šíriacej sa pandémie 
prvý záchvev strachu, ale hovorili sme si, že je v  Božích rukách. Veď to je bežná vec. Nejako to 
„dá“. Naša slovenská vláda medzitým rozhodla o  uzavre� našich le�sk. To sa nás už bytostne 
týkalo, pretože 13. marca mala prísť domov na veľkonočné prázdniny. Jej let z  Manchestra 
nezrušili, ale „presmerovali“ z  Košíc do Varšavy. Ale kto tam pôjde za hek�cky  zavádzaných 
usmernení a  prísnych obmedzení týkajúcich sa cezhraničnej dopravy a  cestovania. Teraz nás 
už zachvá�la väčšia panika, pretože to by znamenalo, že nepríde, že bude musieť zostať v  
Anglicku tri týždne do začiatku jarnej čas� vyučovania. Ale kde a  za čo?
         Prvá lekcia viery v  tejto situácii, ak to tak môžem nazvať, bola pre mňa lekcia výmeny 
môjho strachu (až paniky) za Boží pokoj. Alebo jednoducho lekcia spoznania Boha ako môjho 
pokoja. Že Pán nielenže pôsobí pokoj (Iz 26:12), ale že On sám je pokoj. Ale však som o  tom 
neviem koľkokrát kázal... Ježiš Kristus je naším pokojom (Iz 9:6; Fil 4:9). Staronová, ale taká 
nesamozrejmá vec. Pán Boh koná veci s  prehľadom. Konečne s  takýmto obnoveným 

vnútorným pokojom sme sa rozhodli, že bude lepšie ak sa 
spýta, či tam môže ostať. Odpoveď bola – „Áno.“ Môže tam 

ostať pracovať ako dobrovoľníčka. „Vďaka, Pane, odpusť, že 
sme panikárili.“

          Druhá lekcia viery bola lekcia dôvery v  Božiu starostlivosť. O  
štyri dni neskôr, práve na moje narodeniny, sme sa dostali do ďalšej 

„vývrtky“ strachu a  obáv, pretože musela zasadnúť správna rada školy a  
rozhodla o  tom, že všetci študen� a  všetci dobrovoľníci sa musia vrá�ť 

do svojich vlastných štátov a  domovov. To muselo prísť teraz? Keď sme 
už prežívali rela�vnu úľavu? Ako nájdeme letenku? Aké sú predpisy 

a  zákazy pre cestovanie? Pozajtra majú uzavrieť posledné 
najbližšie medzinárodné le�sko vo Viedni. Kde sa teraz 

dá kúpiť letenka? Jedným slovom, chaos a  
búšenie srdca. Máme len niekoľko hodín na 

Osobný stret s  pandémiou, svojimi obmedzeniami 
a  Božou dobro�vosťou
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zariadenie odchodu. Na veľvyslanectve mi veľmi nevedeli pomôcť, v  
centrále Lu�hansy mi pre „istotu“ nedvíhali ani po jednej hodine. Konečne 
som sa znovu upokojil a  poprosil Pána o  pomoc a  vedenie. Musíme 
Emmu dostať za každú cenu domov. Do nejakej hodiny nato, sa nám 
podarilo kúpiť letenku do Viedne cez Mníchov. A  bola za bežnú cenu. 
Nechápal som... Zajtra je posledný deň kedy musí le�eť. Večer sa jej 
podarilo zbaliť to, čo si mohla odniesť, zvyšok na ňu čaká zbalený v  
škatuliach ešte na škole. Vďaka, Pane, odpusť, že som panikáril.“ Zajtra 
už viem, čo mám robiť. Do tej Viedne nie je až tak ďaleko.
          Tre�a lekcia viery bola lekcia o  Božej vernos� a  sile Božej rodiny. 
Môj plán bol veľmi jednoduchý. Nasadnúť do auta a  ísť za ňou na 
le�sko. Nedal som sa odradiť ani správami o  tom, že ma nepus�a cez 
hranicu. Musím sa dostať k  nej, čo najbližšie. Do esemesky som ju 
ráno pred šiestou prosil, aby ma informovala o  každom kroku, aby sa 
nedala odbiť žiadnym úradníkom alebo colníkom na le�sku. A  že 
okolo dvanástej na obed by som mal byť na le�sku. Mohol som byť, 
ale nebol som. Pred vrcholom Sorošky som nedokázal, už nedokázal 
zaradiť rýchlosť. Spojka sa mi prestala vracať do normálnej polohy, 
veľmi rýchlo sa to zhoršovalo. Dokázal som ešte zájsť do Rožňavy v  
zúfalej snahe nájsť servis, ale nepodarilo sa. Radšej som to odstavil 
na príjazdovej ceste. Čo robiť? To snáď nie je možné? Prečo práve 
teraz? Čo to má znamenať? Pane Bože, prosím ťa, pomôž! Po 
niekoľkých telefonátoch mi Karol oznámil, že to musím určite 
od�ahnuť do servisu, s  tým sa už nedá ísť. Autoservisy sú však kvôli 
pandémii zavreté. Chaos. Panika. Hnev. Upokojenie. Do pol 
hodiny(!!!) som sedel v  aute odťahovej služby, ktorá ma viezla 
opačným smerom, späť do Košíc. Okrem toho mi na cestu do Viedne 
traja ľudia ochotne ponúkli svoje auto. Vďaka Marek, vďaka Karol, 
vďaka Danko. Aby som písanie skrá�l (bolo toho oveľa viac: pocitov, 
reakcií, telefonátov, pochybnos�, stresu) spomeniem už len 
niekoľko faktov. O  dvanástej som bol ešte stále v  Košiciach, ale v  
mojom srdci víťazil Boží pokoj. Jarka mi priniesla auto, Ľuboš mi 
poradil ako najlepšie prejdem cez hranicu. Okrem toho mi ponúkol 
aj možnosť nocľahu u  nich, v  prázdnom byte, takže by sme mohli 
dodržať nariadenie povinnej karantény. Na ceste tam ma 
zaplavovali �e najrôznejšie pocity a  myšlienky. Pus�a ma cez 
hranicu? S�hnem tam prísť v  normálnom čase? Medzitým mi 
písala Emma, že už je na le�sku a  čaká ma. Šiel som pokojne, 
rozmýšľal a  snažil sa skro�ť divoké a  nepokojné myšlienky s  
jedinou túžbou, aby som počul Boží hlas a  vedel prežívať Božiu 
prítomnosť. Veď som o  tom toľkokrát kázal a  toľkokrát hovoril. 
Prikázať svojej duši je dosť ťažké. Sám som sa divil ako mi rýchlo 
prešla cesta. Dokonca som prešiel hladko cez hranicu, iba s  
pozdravom a  kývnu�m hraničnej polície. Ale čo sa čudujem, veď 
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som sa za to predsa modlil? 
          Jeden ťažký zneisťujúci moment skúšky môjho pokoja a  povedal by som istoty, ma ešte 
len čakal. S  veľkou sebaistotou som z  diaľnice zabočil na le�sko. Na le�sku som však 
prešvihol odbočku ku parkoviskám a  môj smerový pruh ma s�ahol znova na tú istú diaľnicu, z  
ktorej som odbočil. Lenže tentoraz opačným smerom na Bra�slavu. No nič to, na najbližšom 
výjazde, ktorý nie je ďaleko, sa vrá�m na le�sko. Aby som bol presný, najbližší výjazd bol len 
1,7 km ďaleko. Len necelé 2 km. Tých 1,7 km však muselo byť najdlhších v  mojom živote. 
Nepamätám sa, žeby som niečo také na našich rodinných cestách po Európe zažil. 1,7 km som 
šiel 3 hodiny (slovom: tri hodiny). Zovretý kamiónmi z  celého východného bloku. Stáli v  
dvoch pruhoch. Jeden za druhým. Posúvali sa doslova po metroch, pretože už zavreli hranice 
pre medzinárodnú kamiónovú dopravu. Blokovali obidva pruhy diaľnice, aj celý výjazdový 
pruh. Nebudem preds�erať, bolo to na nervy. Z  pokoj prežívajúceho veriaceho sa stal, 
sebaľutujúci, šomrajúci, reptajúci, pochybujúci veriaci. Nič iné som znovu nepotreboval iba 
jednoduchú pokoru a  pokoj. Bol som vzdušnou čiarou asi 800 metrov od Emmy, zaseknutý 
medzi kamiónmi. Prečo sa to muselo stať práve mne a  práve teraz? Neviem. Viem len to, že zo 
srdca sa mi vyplavilo reptanie, z  ktorého som musel robiť pokánie. Musel som sa vrá�ť 

naspäť k  evanjeliu, ktoré som potreboval práve v  tej chvíli. Potreboval 
som odpustenie, potreboval som novú dávku pokoja a  novú dávku 
nádeje. Po troch hodinách som sa konečne dostal ku Emme a  konečne 
upokojil. 
          Nechápem, prečo som stále neprežíval Boží pokoj. Rovnako. Od 
začiatku do konca. Asi preto, že smrdím človečinou. Asi preto, že veci 

rád držím vo svojich rukách. Asi preto, že keď som v  kramflekoch, 
cí�m sa sebaisto. Keď mi niekto alebo niečo vyrazí „kramfleky“, 
vyrazí mi to dych a  ja sa dostávam do kŕčov človečiny.
Prečo som radšej nevyznával s  Dávidom: „Áno, len dobré a  

milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života...“? (Ž 
23:1a)

Prečo som si nepripomínal s  prorokom Jeremiášom: 
„Dobrý je Hospodin tým, ktorí očakávajú na neho, duši, 

ktorá ho hľadá.“? (Plač Jeremiášov 3:25)
P r e č o  s o m  s a „nekochal v  Božej veľkej dobrote“ ako navrá�lci 
z   E g y p t s k é h o zaja�a? (Neh 9:25) Veď som predsa toľko veľa 

Božej dobro�vos� predtým zažil?
          Asi to nie je moja prvá reakcia. Preto 
potrebujem znovu a  opäť lekcie zo života 
viery. Potrebujem znovu a  opäť spoznať 
svoju obmedzenosť a  uvedomiť si svoju 

pomalosť veriť.  A  potrebujem znovu a  opäť 
ešte viac spoznať Boha. Jeho silu, Jeho ľútosť, 

Jeho milosrdenstvo, Jeho dlhú zhovievavosť, 
Jeho veľkú milosť a  pravdu (Ex 34:6). Znovu a  

znovu a  znovu. Na to sú dobré (a potrebné) všetky 
krízy.

             Aj naše strety s  korona vírusovou pandémiou.



13

          Úvodom tejto spomienky dovoľte najprv  malé odbočenie do minulos� nášho zboru. 
     Bap�s�cká misia v Košiciach sa začala už v r. 1902. Bola to malá skupinka bratov a ses�er 
maďarskej a nemeckej národnos�. Preniknúť so zvesťou evanjelia medzi tunajší ľud bolo 
mimoriadne ťažké. Záznamy o krste sú až z rokov 1911, 1912 a 1913. Najprv boli pokrstené 4 
osoby, potom 5 osôb a v r. 1913 bol pokrstený ešte jeden brat zo Slovenského Nového Mesta. 
Misijnej práci v Košiciach sa venovali väčšinou bra�a z Budapeš�. 
       Po ukončení 1. svetovej vojny pripadli Košice do Československa. Netrvalo dlho a pri 
počte asi 40 členov potrebovali väčšie priestory. Roku 1922 bol položený základný kameň 
novostavby a 19. augusta r. 1923 bola postavená modlitebňa na Jesenského ulici. V r. 1938 po 
vzniku Slovenského štátu sa zbor v Košiciach dostal do nových problémov, nakoľko Košice 
pripadli do Maďarska. V r. 1939 im ústredie z Budapeš� poslalo kazateľa Kerešiho, ktorý tu bol 
dva roky. V službe ho vystriedal br. kazateľ Sabo Imre a misijný pracovník Béke János.
     Po skončení 2. svetovej vojny sa väčšina členov zboru odsťahovala do Maďarska. Košický 
zbor pripadol pod správu Kežmarského zboru. V misijnej službe sa vystriedali viacerí bra�a 
kazatelia a zbor početne rástol, pričom modlitebňa na Jesenského kapacitne nepostačovala. 
Posledných 40 rokov zo známych dôvodov cirkev nemohla stavať a zveľaďovať svoje objekty. 
K uvoľneniu došlo až po roku 1989. Vedenie mesta nám ponúklo 3 miesta vhodné pre stavbu 
zborového domu. Vybrali sme si bývalé sme�sko na Slovenskej jednoty 16, kde aj náš objekt 
stojí. 
      Oslovili sme troch projektantov, ktorí nám pripravili svoje štúdie pre novostavbu. Zvíťazil 
návrh brata Jankoviča. Predbežná cena na realizáciu stavby bola 19 mil. slovenských korún. 
Bola to pre náš zbor neprijateľná cena, nakoľko na účte sme mali len 4 milióny, ktoré sme 
obdržali za predaj kazateľského domu na Moravskej ulici. Po viacerých neúspešných 
jednaniach na úrovni vedenia zboru sme sa rozhodovali, či máme ísť do novostavby. Nakoniec 
sme sa opreli o známe Božie zasľúbenie: „Tvá Pane Kriste věc to jest, jenž nám zde svěřena, a 
že je Tvá a pro Tvou čest, nemuž být zmařena!“ A Pán Boh zázračne konal. Už prvý zázrak bol, 
že sme dostali pozemok pod modlitebňu od mesta zadarmo, ktorý mal hodnotu 1,8 milióna 
korún. Ďalší zázrak sme mohli zažiť pri zakladaní stavby na ihlanových pilotách. Spolumajitelia 
firmy nám dali takmer 50% zľavu. Ďalšou výhodou bolo, že stavebná firma, ktorá realizovala 
stavbu nám fakturovala za práce až po ukončení jednotlivých etáp prác. V dôsledku toho 

pri stavbe nášho zborového domu na Slovenskej jednoty 16
R. Štepita



14

peniaze, ktoré sme dostali za predaj kazateľského domu, sme mohli vložiť do banky na 
rela�vne vysoký úrok. Okrem toho, jednotlivé rodiny pravidelne prispievali svojimi 
finančnými darmi. Medzi nimi bola aj jedna štvorčlenná rodina, ktorú opus�l manžel.
         Ďalej sme organizovali pravidelné brigády a zo Spojených štátov prichádzali početné 
skupiny brigádnikov. Príkladom nádherného vzťahu našich bratov z USA bol manželský pár, 
ktorí prišli viackrát. Na cestu si doma zarábali kosením trávnikov. Niektorí naši bra�a, ktorí 
pracovali v cudzine, prispievali pomerne vysokými finančnými darmi a súčasne oslovili 

miestne zbory ktoré tam navštevovali, 
o finančnú pomoc. Tento Boží zázrak – 
u ko n č e n ú  s t a v b u  s m e  m o h l i 
slávnostne otvoriť 13.4.2003 bez 
fi n a n č n é h o  d l h u .  O b j e k t  j e 
polyfunkčný, s bytom pre kazateľa a 
domovníka, s jedálňou a kuchyňou a 
v i a c e r ý m i  z h r o m a ž ď o v a c í m i 
miestnosťami pre bohoslužby a pre 
stretávanie de� a mládeže.                        

Vďaka a sláva patrí nášmu živému 
Bohu za tento dar!  

1 . Ako ste sa spoznali?
Pri speve! S Oktávou sme raz mali spievať na Fes�vale Sakrálneho Umenia v Košiciach, a 
vypadol nám sólista Maťo, tak dirigentka Jarka zavolala Roba na sólo, a tak to už nejak išlo...

2. Ako pár pôsobíte harmonicky. Bolo to tak hneď od začiatku?
Tak určite sú v každom vzťahu nejaké škriepky alebo nezhody, aj v našom. Ale zároveň si 
myslím, že nás Pán Boh dal úžasne dokopy, a sadli sme si do detailov, a teda prevláda tá 
harmónia. Každý z nás v tom druhom dostal presne to, čo potreboval. Plus, určite pomáha, že 
je Robo o 11 rokov starší a vyspelejší. :)

3. Obaja ste vyrastali v  podobnom kresťanskom prostredí, je zrejmé, že ľudia v  manželstve 
zrkadlia vlastné rodinné vzorce správania. Čo z  tohto pomyselného balíka Vám najviac v  
manželstve pomáha?
Myslím si, že celá škála vecí nás ovplyvňuje, od rodinného základu z detstva cez povahové 
črty, atď... Ale také 2 najvýraznejšie sú asi, že sa snažíme dávať Pána Boha nado všetko,, 
podriaďovať Mu naše postoje, naše názory, naše skutky... a to druhé, že sa snažíme robiť čo 

... Hanyusovci

Rubrika SPOLU,  venuje pozornosť manželským 
párom, ktorých okrem rodinných radostí 

spája aj služba Bohu. 
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najviac vecí spolu. Či je to nakupovanie, 
jedenie, ak�vne oddychovanie... veľa sa 
rozprávame, riešime skoro všetko spolu. 
Niekedy, keď sa dá, chodíme aj k lekárke 
spolu, a pozerá sa na nás, že wow, akí ste vy 
súdržní :D

 4. Môžete čitateľom priblížiť všetky vaše 
spoločné zborové služby?
Každý máme viacero služieb, ale spoločne 
slúžime v kapele (Robo je vedúci kapely a ja 
spievam) a v „dekoračnom �me“  som zas 
v e d ú c a  j a ,  a  R o b o  m i  p o m á h a  s 
technickými/realizačnými prácami.

5. Keďže vašou najčastejšou službou sú 
c h v á l y ,  d á  s a  p o v e d a ť ,  ž e  j e  a j 
na jobľúbenejš ia?  Ako  vzn ik la  vaša 
chválospevová skupina?
Robo: Áno, určite je najobľúbenejšia. Lebo 
druhé, čo ma oslovilo keď som uveril, bola 
hudba, a ja som túžil Pána Ježiša takto 
chváliť.  A kapela? Chvály som viedol ešte v 
Apoštolskej cirkvi, a keď sme sa so Zuzkou 
dali dokopy, videl som v tomto zbore 
potrebu pre takúto službu. Na mládeži ma 
oslovili, či by som nezahral, a keď som sa stal 
aj členom v tomto zbore, starší ma oslovili aj 
na službu v nedeľu. Ešte keď som sem začínal 

chodiť, prišiel za mnou Dávid 
Baláž (myslím, že to bol on) a 
spýtal sa, či ideme hrať. 
Nazbierali sa aj ďalší ľudia, a 
vznikla kapela. 

6. Čo si myslíte o  pravidle 
nemiešať prácu a  rodinu?
Zuzka: Keby sme nemiešali 

prácu a rodinu, nedali by 
sme sa dokopy (v robote sme 
spolu začínali, ja som u Roba 
brigádovala), nemala by som 
j a  a k o  m a n ž e l k a  t o ľ k o 
porozumenia – že prečo trávi 

v robote toľko času, prečo chodí domov tak 
neskoro, prečo musí niektoré mesiace viac 
robiť, atď. Zároveň máme vybudovaný 
spoločný svet, z ktorého nikto neodchádza 
preč do vlastnej roboty, kde má vlastných 
priateľov a vlastné problémy. Doteraz to 
bolo pre nás veľmi prospešné. 

7. Zuzka: Na pódiu pôsobíš uvoľnene, človek 
by uveril, že ťa v  živote nič nerozhádže.
Juuuuuj rozhádže! Ale myslím, že ľudia 
radšej vidia úsmev, majú dosť svojich 
problémov, nepotrebujú počuť moje, a 
hlavne som večný op�mista, ktorý sa nerád 
zaťažuje nepodstatnými vecami. Zbavujem 
sa ich. Ale to máme s Robom spoločné. 
Hlavné je - Pán Ježiš ma miluje, dáva mi 
každý deň novú milosť. Aj ja sa snažím dávať 
iným milosť, a veľakrát aj sebe :)

8. Ako sa zmenil váš rodinný život od začiatku 
pandémie?
Zuzka: Začal byť asi o 300% hek�ckejší a 
náročnejší ako bol predtým. Sme zvyknu� 
tráviť veľa času spolu, ale keďže sú de� celé 
dni len doma, je to pre nich aj pre nás dosť 
náročné. Všade sa hovorí ,  aby sme 
nepremárnili túto príležitosť, aby sme si viac 
čítali Bibliu, modlili sa, duchovne rástli... ale 
pre rodičov s (malými) deťmi to bude možné 
až keď toto všetko skončí. Ale nechcem sa 
sťažovať :D
Robo: Môj sa veľmi nezmenil, musím robiť. 
Akurát to oddelenie od nášho zborového 
spoločenstva je pre mňa ťažké, nestretávať 
sa s ľuďmi, v robote som sám, Filip mi tam 
�ež chýba, nemám sa s kým porozprávať... 

 9. Čo by ste v  tomto ťažkom období odkázali 
našim čitateľom?
Či je pandémia, karanténa, dobre, zle, vojna, 
pokoj … vždy sa držte len Pána Ježiša. 

Ďakujem za rozhovor.



 Na začiatok by som seba aj Vás chcel povzbudiť veršom z Biblie, Rim. 8, 17/b, 18 
„akže spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšieho 
času nie sú hodny, aby boli prirovnané k budúcej sláve,  ktorá má byť zjavená na nás.“ Je 
to úžasný verš, ktorý mi bol z milos� daný ako vzpruha po nie dobre vyzerajúcom a 
nekontrolovateľnom páde.
 Som nesmierne vďačný môjmu Bohu a Pánovi a to musím vyzdvihnúť – môjmu 
záchrancovi, lebo napriek devastačným zraneniam /keďže mám �tanové kolená/ mi zo 
svojej veľkej milos� a láske ku mne zachoval  neporušené kĺby a kos�, do ktorých sú 
vložené. Aj ošetrujúci  lekár sa čudoval, že sa nič neporušilo. Som vo svojom srdci úplne 
presvedčený, že počas  rekonvalescencie, ktorá trvá už skoro 8 mesiacov a ešte stále nie je 
ukončená, vďaka Vašim prímluvným modlitbám u nášho Boha sa môj zdravotný stav 
pomaly ale isto zlepšoval. Veľmi som súci�l a modlil sa aj za Lukáša, ktorý mal vážny úraz 
pár dni predo mnou. Som vďačný Pánovi že vypočul modlitby za jeho záchranu. Cí�l som 
Vašu modlitebnú podporu, ale ďakujem aj za návštevy a mnohé pozdravy, ktoré ste mi 
posielali prostredníctvom mojej manželky. Veľmi Vám ďakujem za Vašu lásku, 
spolupatričnosť, ďakujem Pánovi za tento úžasný zbor do ktorého z Božej milos� môžem i 
ja patriť.
 Táto doba, ktorá preveruje vieru  našich krehkých bytos� vo Všemohúceho 
Boha, Pána neba i zeme, ktorý sa vo svojich rozhodnu�ach nemýli a ktorý chce, aby ľudia 
– či je vírus, alebo nie- prehodno�li svoje životy a padli na svoju tvár, robiac pokánie, aby 
boli zachránení pre večný život, pre život, o akom vo svojom pominuteľnom tele nemajú 
ani potuchy, život s Ježišom Kristom vo večnos�!
 Na záver, by som sa chcel poďakovať  za Váš záujem a lásku voči mojej osobe, či 
rodine a utvrdiť nás všetkých, že Boh je Bohom predovšetkým milos�, lásky, rados� a 
pokoja. 1. Petra 4, 12-13. „Milovaní, nedívte sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše 
zkúsenie , ako čo by sa vám diala čudná vec. Ale nakoľko máte účasť na utrpeniach 
Kristových, radujte sa, aby ste sa aj pri zjavení jeho slávy radovali plesajúci“.
 To Vám prajem z úprimného srdca a nech Vám náš Pán Ježiš Kristus bohate žehná 
a odpla� za Vašu lásku a záujem o človeka ako som ja.

Viac sa o nás môžete dozvedieť na 
www.kosice.bap�st.sk

a sledujte nás aj na našom youtube a facebooku: 
Košice Bap�st
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