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Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“  
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým 
svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!

Matúš (22;36-37)

 Milujem Boha? Ešte pred niekoľkými mesiacmi by som 
odpovedala bez váhania „Áno! Milujem!“ Čo to však znamená? 
Ako to v  sebe prežívam? Myslím, že milovať a  byť milovaný patrí 
medzi najzákladnejšie túžby každého človeka. Všimla som si, že 
práve táto túžba býva často zákulisným hnacím motorom, resp. 
pôvodným mo�vom činnos� človeka.
 Ako dieťa som objavila radosť z kníh a  časom som pri 
nich trávila všetok voľný čas. Počas čítania som bývala v�ahnutá 
do deja natoľko, že som často stra�la pojem o  čase. Ten pocit, 
keď človek zabudne, že číta je veľmi opojný. Pamätám sa, aké to 
bolo na začiatku pre mňa revolučné a  objavné. Keď som 
nemohla a  často nechcela ísť von, bolo jednoduchšie sadnúť si 
na koberec v  kúte izby tak, aby ma nikto nerušil a  už o  pár 
minút som mohla zažívať rôzne dobrodružstvá. Po niekoľkých 
rokoch táto moja voľnočasová ak�vita prerástla do rozmerov, 
kedy zasahovala do bežného fungovania v  čase a  priestore. 
Mohla by som to nazvať hobby či vášeň, ale priliehavejšie slovo 
by bolo modla. Deň tvorili povinnos�, ktoré bolo treba čo 
najrýchlejšie prežiť, zamýšľanie sa nad čo najlepším výberom 
knihy a  samozrejme najkrajšia časť môjho dňa, ktorá sa 
odohrávala mimo reality. 
 Niečo podobné a  dá sa povedať oveľa intenzívnejšie, som 
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zažívala posledných niekoľko mesiacov. Namiesto kníh som siahla 
po jednoduchšej forme zábavy. V  období, kedy staros� sveta 
zasahujú do obývačiek nás všetkých, som si všimla, že mnohí ľudia 
sa cielene vyhýbajú nega�vnym správam a  naopak siahajú po 
príjemných a  pozi�vnych zážitkoch. Patrím k  týmto ľuďom aj ja. 
Mojím oddychom sa stali zdanlivo neškodné seriály. Myslím, že 
nejestvuje človek, ktorý netúži po šťastnom konci ak je svedkom 
nejakého životného príbehu. Ale fik�vny príbeh vyprodukoval len 
fik�vnu radosť a  takéto malé rados� vyprchali skôr, než zlý pocit z 
jalovo stráveného času.
V  tej dobe som si neuvedomovala, že svoju radosť nehľadám u  
Pána Boha. 
Zďaleka sa mi zjavil Hospodin: Miloval som ťa večnou láskou, 
preto som � zachoval priazeň. (Jer 31;3)
 Počas leta som „prežila“ viacero takýchto príbehov, 
záple�ek, spoznala veľa nereálnych hrdinov, ktorých obetavosť a  
ostatné pozi�vne vlastnos� vytvárali priam karikatúrnu osobnosť. 
Všimla som si, že každý ďalší príbeh mi spôsobuje menšiu radosť a 
ostáva len nepríjemný pocit. 
 Vtedy som  si spomenula na príbeh, ktorý mám na dosah a  
je skutočný. Spomenula som si na Pána Ježiša ako som s  Ním 
zvykla tráviť čas. Na priam hmatateľný pokoj, ktorý mi dávala Jeho 
prítomnosť. Na Jeho vlastnos�, ktoré všetci môžeme len 
nešikovne kopírovať v  snahe podobať sa Jemu. Uvedomenie, že 
len On sa skutočne obetoval a  len Jeho obeta je zmysluplná. 
 Áno, už to viem. To, že práve Pán Ježiš je skutočným 
princom z  rozprávky, najodvážnejším hrdinom, najviac milujúcim 
a  obetavým priateľom. V  mnohých príbehoch je niečo z  Neho.. 
Žiadna fikcia však neopisuje skutočný príbeh, plný lásky,  rados�, 
čo trvá a končí sa šťastne!
 Práve vo chvíľach, kedy spätne uvažujem nad svojimi 
nesprávnymi rozhodnu�ami, často si všimnem, ako Pán Boh 
milos�vo zariadil, aby mi boli moje boles�vé skúsenos� neskôr 
užitočné. Budú aj Vám?
     Áno milujem! 
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 V prvom rade by som chcela z úprimného srdca poďakovať Pánovi 
za zdravie, silu, odvahu, múdrosť, ktorou ma posilňuje aj v tomto mojom 
veku.
 Bola som oslovená napísať niekoľko myšlienok do nášho 
zborového časopisu BJB Košice. Preto chytám pero do ruky a chcem sa s 
Vami, milí bra�a a sestry, podeliť v krátkos� o spomienky na môj život – 
čo som prežila a čo prežívam teraz. 
 Mnohí z vás ma poznáte, veď som členka zboru BJB Košice od roku 
1960 aj s mojím už nebohým manželom.  Volám sa Mária Beňová, rod. 
Lizúchová, narodená 22.8.1935 vo Vavrišove. Dožívam sa z milos� Božej 
t.č. 85 rokov. 
 Vyrastala som vo veriacej rodine. Boli sme štyria súrodenci, z 
ktorých ja som bola najmladšia. Všetci moji drahí sú už u Pána.  Rodičia 
nás všetky de� privádzali k Pánovi Ježišovi už od útleho detstva a 
pravidelne sme boli pri Božom slove. Svoje detstvo, mladosť a dospievanie 
som prežila v prekrásnom duchovnom zbore vo Vavrišove, kde sme boli 
ako jedna rodina. 14 ročná som odovzdala svoje srdce Pánovi Ježišovi a na 
vyznanie svojej viery som bola pokrstená. 
 Pán mi daroval hlas, ktorý som využívala na oslavu Jeho mena už 
od ranného detstva v nedeľnej besiedke, v mládeži a spevokoloch. Mali 
sme v zbore aj tamburáčsky krúžok, do ktorého mládež, ale aj starší boli 
zapojení, lebo oni najmä bra�a hrávali na husliach. Zapájala som sa do 
všetkých činnos� v zbore a môžem povedať, že sme žili vo veľkej úcte ku 
starším. Bolo to spoločenstvo lásky, čo sa odzrkadlilo na mojom 
duchovnom vzťahu k Pánovi. Aj keď sme žili v ťažkej dobe, bolo dobrým 
zvykom, že sa okolité ale aj ďaľšie zbory vzájomne navštevovali. Pamätám 
sa, že dopravný prostriedok bolo nákladné auto, v ktorom sme si spevom 
spríjemňovali cestu. 
 V roku 1953 som ukončila maturitou štúdium na Gymnáziu v Lipt. 
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Mikuláši. Moje plány do budúcnos� ďalej pokračovať v štúdiu 
boli Božím riadením zmenené a ja som to ako hlboko veriaca 

prijala. Bolo to v čase tvrdej totality. Nastúpila som do 
zamestnania. 

 Môj manžel Jozef Beňo �ež pochádzal z 
Vavrišovského zboru. Bol veriaci. Jeho krédom bol Pán 

Ježiš na prvom mieste. Vedeli sme o sebe, že Pán nás 
obidvoch miluje a roky sme vo vnútri srdca cí�li, že patríme k 
sebe. Požehnanie do ďalšieho života nám bolo vyprosené v 
modlitebni vo Vavrišove v nedeľu počas dopoludňajších 

bohoslužieb. Sobášil nás vtedajší kazateľ D. Šaling. Bolo to 
26.10.1959.

 V šťastnom manželstve, ktoré sme začali v Košiciach, 
vtedy už manžel tam pracoval a ja som sa odsťahovala za 

ním, sa nám Košice stali našim druhým domovom. Prvé roky 
manželstva sme ešte chodievali na víkend k rodičom do 

Vavrišova, ale neskôr, ako pribúdali povinnos�, sme už boli 
v Košiciach. Chodievali sme ešte do starej modlitebne na 
Jesenského ulicu. Účinkovali sme v spevokole. Ja som na 

oslavu nášho Pána často spievala. Po odchode rod. 
Pribulovej v r. 1990 som viedla prácu ses�er v zbore. Táto 

služba bola pre mňa náročná a vyžadovala si v prvom rade aj 
rast môjho osobného duchovného života. V tom čase sme 

mávali aj ekumenické stretnu�a, čo bolo pre mňa veľkým 
požehnaním. 

 V manželstve nám Pán Boh požehnal 2 de�, dcéru 
Danku a syna Mariána. Musím ale povedať, že sme v 

našom rodinnom živote prechádzali údoliami výšin a nížin. Žili sme 
životom každodenných problémov, prichádzali choroby de�, a 
manžel hneď prvé 2 roky musel byť operovaný. Tak�ež aj so synom 

sme prežívali zdravotné problémy. V takýchto skúškach 
plných zápasov bol Pán Ježiš pri nás, dával nám novú nádej, 
dôveru, že i v tej najťažšej situácii On prichádza so svojou 

pomocou vždy a v pravý čas. 
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 Tak to bolo, keď môj drahý manžel v pokojnom rodinnom kruhu v 
roku 2005 dostal mozgovú príhodu a po nej zostal imobilný. Pán mu dal 
ešte 11 rokov života, ktoré boli veľmi ťažké. Pomocou a posilou nám bolo 
denne Božie slovo. Žalm 23 verš 4 nás povzbudzoval. Aj keby som išiel 
dolinou tône smr�, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, tvoj prút a 
tvoja palica ma potešujú. 
 Viac ako 11 rokov sme sa o neho starali so svojou dcérou Dankou a 
synom. Často bola potrebná aj lekárska pomoc. S úplnou odovzdanosťou 
do Božích rúk sme denne prichádzali, s modlitbami, a boli to naši bra�a a 
sestry zo zboru, ktorí k nám osobne prichádzali a potešovali nás Slovom 
Božím. 
 Prežívali sme aj krásne chvíľky, v ktorých manžel sa modlieval ťažko 
s námahou a ja som mu večer spievala pieseň vždy ktorú si prial. Tento 
spôsob života vo viere, v zhovievavos�, v láske a trpezlivos� som zvládala 
denne prenášať. 
 Koncom roku 2016 naša milovaná dcéra Danka ťažko ochorela a 
Boh si ju náhle vo veku 53 rokov povolal. Na poreb do Banskej Bystrice 
som išla s veľkou bolesťou srdca a plačom. Moje posledné slová boli: 
DOVIDENIA u Pána. On je vzkriesenie i život, ten kto verí v Neho, aj keby 
zomrel, žiť bude. Jn 11:25
 Po príchode domov na druhý deň môj drahý manžel a trpezlivý 
otecko v �chos� odišiel do nebeského domova. V Božej sile som niesla oba 
ťažké prípady. Bolesť je stále, ale nádej vkladám v Toho, ktorý ako jediný 
vie sa dotknúť hĺbky ľudského srdca a vyliečiť ho. Aj takéto ťažké, 
srdcervúce utrpenia Boh premieňa na nádherné svedectvo chvály a 
nádeje. Boží odkaz pre mňa: „Čo ja robím, to teraz nechápeš, ale potom 
pochopíš.“ Ján 13:7 
Dvojičky Lucka a Natálka sú mojím potešením a �ež aj pravnúčatká z B. 
Bystrice. 
 Denne posilňujem moju myseľ a srdce Božím slovom, a som 
vďačná, že aj v tejto situácii „CORONA vírus“, ktorý prežívame, môžem byť 
spojená cez internet mnohými kázňami z našich, ale aj českých zborov. 
Teším sa už teraz na osobné stretnu�e v zhromaždení, a najmä na 
úprimné seniorské chvíľky. 
 Prajem, aby bratsko-sesterská láska zotrvávala a spájala nás vo 
vernos� k drahému Spasiteľovi. 
       Košice, 05/2020   
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 Pred pia�mi rokmi som v zhromaždení hovorila svedectvo o 
tom, ako sa narodila naša dcéra Livka. Že sme nemohli zopár rokov 
otehotnieť, že som prežívala rôzne dobré, aj nie až také dobré chvíle, 
že mi Pán Boh v modlitbe povedal že dcéru mať budem, že mi 
kamarátka, ktorá o mojom zápase nič nevedela, z čista jasna povedala, 
že Pán jej povedal, že to tak bude. Bolo to niečo neskutočné, pre mňa 
obrovské svedectvo. A tak sa aj stalo.
 A potom nasledoval prvý rok s bábätkom, kedy nemáte na nič 
čas, potom ten spurný druhý, potom ten, keď je to dieťa threenager 
(príprava na pubertu), urevaný štvrtý...
 A tak sme tu, o päť rokov neskôr. Ako je to už ľudskou 
prirodzenosťou, zabúdame. Aj na dobré, aj na zlé veci, a keď si to 
niekde nenapíšeme a neskôr neprečítame, akoby sa to ani nestalo. Aj 
keď nie vždy je to tak, lebo moja pripomienka sa ma stále niečo pýta, 
stále jej musím niečo podať, pokrájať, stále behá, padá, potkýna sa, 
potom plače, a potrebuje potešiť, aj keď si to zavinila sama. Och. 
Rodičovstvo. A keď ma najviac zlos�, alebo keď niečo urobí najhoršie 
ako mohla (vylievačky a blato a črepiny a znova nejaký hlúpy pád), tak 
si často spomeniem: toto je to moje vymodlené dieťa, z lásky Pánom 
darované, presne také, aké malo byť, presne takej osobnos� akú mala 
mať, presne tak ma skúšajúca, presne tak milujúca, presne tak šikovná, 
a presne tak nedokonalá, ako mala byť. 
 A tak čas le�, dni a týždne a roky idú, a tento jej, náš príbeh sa 
nekončí. Chcem aby mal happy end, chcem aby boli všetky moje de� 
spasené, aby robili dobré rozhodnu�a, aby sme sa nemuseli za seba 
navzájom hanbiť, aby sme boli Pánu Bohu poslušní a robili to, čo od 
nás chce, žili tak, ako a kde On chce, aby sme boli ľudia, ktorými v Ňom 
máme byť... Máme ale len tento jeden deň na písanie svojho príbehu. 
Môže sa skončiť happy endom, alebo sklamaním. Musíme sa snažiť 
robiť správne veci, ale v skutočnos� nám zostáva len toto: modliť sa, 
dôverovať, a hovoriť svojim deťom (a sebe) �e najkrajšie príbehy. 

… budúcemu pokoleniu rozpovieme slávne skutky Hospodina, jeho 
moc a divy, ktoré urobil... Žalm 78:4
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   1. Ako ste sa spoznali?
Spoznali sme sa v  Nemecku, kde 
sme obidvaja pracovali v  lete 

1992. Dali prišiel do Nemecka na 10 dni pracovať na ovocnú farmu k  tej istej 
rodine, pre ktorú som pracovala už druhé leto. Dali stále spomína, že on zbieral 
ovocie, ktoré som ja predávala. Veľmi rýchlo sme sa spriatelili a  Dali bol udivený, 
že v  nemeckej rodine našiel pracovať nejaké dievča z Anglicka. Rodina, u  ktorej 
sme bývali nehovorila po anglicky a  Dali nevedel veľmi po nemecky,  tak jeho
pozornosť sústredil na mňa. Hneď sme zis�li, že napriek tomu, že sme z  dvoch 
dosť odlišných kultúr, máme dosť veľa spoločného a  že máme podobné sny a  
túžby. Veľmi dlho netrvalo, kým sme obidvaja pochopili, že Pán spojil naše životy 
a  že sa máme veľmi radi. Päť dní po tom, čo sme sa videli prvýkrát v  živote, sme 
sa spolu modlili na lavičke pred luteránskym kostolom, aby sme dobre porozumeli 
či sa  máme zobrať. Bola to veľmi nadprirodzená chvíľa v  našom živote. Pán nám 
dal veľmi jasne vedieť, že patríme k sebe. Nemusím hovoriť, že sme sa do seba až 
po uši zaľúbili. O päť dní nato sa Dali vrá�l na Slovensko a  ja o  trochu neskôr do 
Anglicka. Po troch rokoch navštevovania našich rodín a  našich krajín, sme mali 
sobáš v Anglicku a  dva týždne po svadbe som sa presťahovala na Slovensko.

  2. Spomeniete si na vašu prvú službu?
Naše prvé spoločné služby boli počas nášho chodenia vždy, keď som prišla na 
Slovensko pozrieť Daliho. Prvá bola v  Červenom kláštore, keď sme pomáhali s  

Rubrika SPOLU,  venuje 
pozornosť manželským 
párom, ktorých okrem 
r o d i n n ý c h  r a d o s � 
spája aj služba Bohu. 
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organizáciou detského a  mládežníckeho tábora pod vedením  Charlesa Baldisa, 
kde sme spolu s  Dalim boli vedúci družs�ev a  pomáhali s programom. Bol to dosť 
intenzívny čas, nemali sme veľmi veľa času na seba, ale boli to veľmi vzácne chvíle. 
Ešte som nevedela veľmi dobre po slovensky, ale nejakým spôsobom  som 
dokázala s  ľuďmi celkom dobre komunikovať. Prvý týždeň sme boli s  menšími
deťmi a  ďalší týždeň s  mládežníkmi z Košíc. Bola to pre mňa dosť dobrá 
príležitosť trochu spoznať slovenskú kultúru a  ochutnať slovenské jedlo. Bola to aj 
veľmi krásna oblasť Slovenska, ktorá sa mi veľmi páčila. Pamätám si, že sme 
viacerí prežili Boží dotyk a  niektorí na tábore aj uverili. Keď sme sa presťahovali 
do Košíc, po rokoch sme sa znovu stretli už s dospelými „deťmi“ z  táborov. Ďalšiu 
službu sme zažili spolu v  Komárne a  v  Bra�slave, keď sme spolu s  mojím
singteamom (hudobnou kapelou) z  biblickej školy v  Nemecku, evanjelizovali cez 
deň na školách a  po večeroch v  rôznych cirkevných zboroch. Slúžiť spolu bolo od 
začiatku úplne prirodzené. 

 3. Dalibor, ako veľmi tvoja služba ovplyvňuje život tvojej rodiny?
Musím úprimne povedať, že moja služba nie je nejaká bežná práca od- do ako, keď 
som napríklad pracoval v  Anglicku. Ráno som si na časovacích hodinách o  5.50 
hod. označil príchod a  o  14.05 hod. označil odchod z  pracoviska. Svoju prácu 
som nechal za zatvorenými dverami a  mohol som si poobede robiť, čo som len 
chcel. Práca kazateľa sa nedá takto vtesnať do dennej, poobedňajšej alebo nočnej 
zmeny. Je to povolanie, je to služba, je to zápas, je to „bremeno“, je to radosť, je 
to psychická záťaž, je to citová záťaž, je to pocit zodpovednos�, všetko zmiešané 
do niekedy tak zložitého koktailu, že sa to nepodobá ani nechu� ako sladký a  
dobre vychladený nápoj. Moju službu „nosím domov“ a  ešte som neprišiel na to, 
ako nechať zodpovednosť za ľudí predo dvermi. Jednoducho to každý jeden člen 
našej rodiny nesie svojím spôsobom so mnou. Moje rados� aj prehry. Vďaku ľudí 
ako aj kri�ku mojich kázní alebo rozhodnu�, stretnu� alebo rozhovorov, ktoré sa 
niekomu nepáčili. Každý z  nás si to musí nejako spracovať. Je to aj o  spoločnom 
živote v  komunite. Ak si však udržiavame pozi�vny pohľad nádeje a  s  nádejou
pozeráme na ľudí okolo nás, a  keď si uvedomujeme, že všetci sme v  Božej škole, v  
ktorej dospievame a  zrejeme, a  keď si uvedomujeme, že všetci zúfalo 
potrebujeme Božiu milosť a  Božiu pomoc, tak aj pohľad na náš rodinný život v  
budove modlitebne alebo na moju netypickú prácu neberú de� a  Laura ako obeť 
a  stratu, ale privilégium a  obohacujúcu výzvu. Som veľmi vďačný za to, že ešte 
nemali túžbu zutekať, naopak, stále sa tešia na kamarátov, na bratov a  sestry a  
na ľudí, s  ktorými žijeme v  zbore.
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4. Máte štyri de�, ako to zvládate?

 Dali: Neviem povedať či to zvládame. Snažíme sa. Je to do veľkej miery zásluha 
Laury. Keď som sa do nej zamiloval, netušil som, ako je silne rodinne založená. Bola a  
je ochotná obetovať veľa pre to, aby de� mali štruktúru, systém, podporu a  bezpečie 
domova. Laura je skutočne veľmi dobre organizovaná. Hľadala a  hľadá možnos�, aby 
mohla pracovať z  domu a  mohla byť deťom k  dispozícii. Spolu veríme, že to je Boží 
spôsob a  plne sa spoliehame na to, že Pán Boh našu vieru v  Jeho vedenie odmení a  
požehná, aj keď ľudia majú rôzne predstavy o  tom, ako by mala vyzerať emancipácia a  
kariéra ženy. Myslím, že si spolu s  deťmi užívame naše vzťahy, aj keď určite veľmi 
dobre vedia, že nie sme dokonalí rodičia a  naše výchovné 
metódy a  spôsoby sú značne nedostatočné.
 Laura: Tie obdobia v  dospievaní sú také rôzne, že 
niekedy mi trvá nejaký čas kým si zvyknem na nové výzvy 
z  nového obdobia. Je určite zaujímavé mať de� v 
rôznych štádiách dospievania a  niekedy je to riadna 
výzva. Myslím, že rodičovstvo je obrovská výzva či máš 
jedno alebo viac de� a  určite je to najväčšia výzva v  
mojom živote. Som veľmi rada, že máme štyri de�, ale
nemyslím, že zvládam rodičovstvo ľavou zadnou. Som 
veľmi vďačná za to, že počas tých rokov s  deťmi doma 
som sa mohla stretávať s  inými mamičkami a  zdieľať s  
nimi moje zápasy, prehry ako aj  svetlé chvíle. Určite 
pomáha, keď človek nemusí zvládnuť všetky zápasy v  
izolácii. Verím, že rodičovstvo je aj obrovské 
privilégium a zároveň  príležitosť rásť duchovne tým, 
že si uvedomujem svoju nedostatočnosť a  musím 
znovu a  znovu prichádzať k  Ježišovi a  prosiť
o  pomoc. Mnohokrát Pán používa naše vlastné de�, 
aby ukázal na niečo v  našom živote, kde sme ešte poriadne nepoddajní a  
potrebujeme zmenu. Preto rodičovstvo nie je len o  nejakej pohode a  smiechu, ale je 
niekedy boles�vé a  ťažké. Neviem si však prestaviť lepšiu inves�ciu svojho času.

 5. Laura, ako manželka pastora vedieš dve skupinky. Na jednej slúžiš aj 
ženám z  iných zborov a  denominácií. Aká bola tvoja cesta k  tejto službe?
Ako som už spomenula, rodičovstvo bol jeden z  dôvodov, prečo som začala 
vyhľadávať spoločnosť iných veriacich žien. Sama som potrebovala povzbudenie, ktoré 
prichádza cez takéto obecenstvo. Zároveň som veľmi túžila študovať Písmo s  inými 
ženami, pretože som vedela akú kľúčovú úlohu Biblia hrala a  hrá v  mojom vlastnom 
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živote. Vnímala som aké je dôležité byť pevne zakotvená v  Božom slove a  mala som 
túžbu nielen byť takou ženou, ale povzbudiť v  tejto oblas� aj iné ženy. So ženami som 
sa začala stretávať hneď, ako som sa presťahovala na Slovensko a  �eto stretnu�a mi 
aj veľmi pomáhali učiť sa po slovensky. Pán mi dal rôzne  príležitos� rásť v  mojom
vlastnom štúdiu Biblie a stále mi dával do života ženy, ktoré chceli so mnou študovať 
Písmo, čo je pre mňa jedna z  najväčších rados� v  mojom živote. Prežívala som veľmi 
krásne chvíle s  mojimi ženami na skupinke či na skupinke s  mamičkami alebo na 
skupinke „ženy spolu“. Slúžiť ženám takýmto spoločným štúdiom vnímam, ako veľké 
privilégium a  koniec koncov si myslím, že ja cez to prijímam oveľa viac, ako dávam. 
Som rada, že som mohla slúžiť ženám aj z  iných zborov a  znovu a  znovu sa 
potvrdzuje, že nás spája jeden Duch a  jeden Pán. Biblia je to Božie nadprirodzené
slovo, cez ktoré nás Boh spája a  zjednocuje.

 6. Máte ako manželia obľúbenú kázeň, prípadne teologickú otázku, ktorú 
radi rozoberáte?
Ak by som mal na túto otázku srandovne odpovedať, tak by som povedal, že sa stále
vraciame k  starým známym otázkam, napr.: čo znamená, keď v  Písme čítame, že 
„muž je hlavou ženy“ a, že žena sa má „podriaďovať mužovi“ a  či to stále pla�, keď 
sme už teraz vykúpení Pánom Ježišom Kristom z  hriechu (čomu sa v  teológii hovorí 
napä�e medzi egalitarianizmom a  komplementarianizmom) ☺. Alebo sa stále 
vraciame k  tomu, či môže znovuzrodený človek, nové stvorenie v  Kristovi, stra�ť 
spasenie (nebodaj ako vreckovku)☺. Alebo riešime napä�e medzi slobodnou vôľou 
človeka a  Božou zvrchovanosťou v  diele spasenia ☺. Alebo riešime či existuje 
dokonalá cirkev s  bezchybnými ľuďmi, ktorí sú iba obetaví, stále zomierajú sebe a  
c�a si druhých viac ako seba ☺. To boli príklady „večných tém“. Neviem či môžeme 
povedať, že máme
nejakú obľúbenú jednu kázeň. Skôr je to o  určitom špecifickom hľadaní v  nejakom 
konkrétnom období života. Vtedy počúvame alebo čítame viacej obľúbených autorov 
či kazateľov. Niekedy je to potreba (nutnosť) rastu a  poznania v  nejakej oblas� 
služby, ktorú robíme. Podľa toho, čo prežívame aj počúvame nejakých „obľúbených“ 
Božích mužov či ženy. Ale je ich tak veľa, že sa neodvažujem teraz niekoho vypichnúť. 

Pán Boh dal Cirkvi mnoho obdarovaných bratov alebo ses�er na celom svete.

 7. Ako najradšej trávite voľný čas?
Tu určite pla�, že všetci v  našej rodine radi čítajú. Teda knihy 

nemôžem vynechať. Čítanie kníh u  nás patrí do trávenia 
voľného času. Radi si spolu pozrieme nejaký dobrý film 

(ktorý si najprv musíme vybrať a  dohodnúť sa na tom 
a ktorých sa vyrába čoraz menej). Už roky mávame
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pravidelný filmový večer, pri ktorom jeme 
doma urobenú pizzu a  máme taký spoločný 

rodinný čas. Okrem toho radi chodíme na 
prechádzky do prírody, objavujeme nové miesta a  

chodníky. V  poslednej dobe, počas korony, sme 
objavili nové miesta v  Slanských vrchoch (Makovica,

Slanská Huta, Izra, Pusztafalu). S  vekom de� sa mení aj 
počet spoločných ak�vít a  spôsob ich trávenia. S  nárastom 

ak�vít de�, je čoraz vzácnejšie, keď sme všetci spolu. Radi 
chodíme do Vavrišova, s  ktorým nás spája množstvo pekných 

zážitkov a  stretnu� so vzácnymi ľuďmi
a  priateľmi. Je to naša stabilná ak�vita a 

priestor, za ktorý sme Pánovi veľmi vďační.

 8. Emma, čo ťa najviac ovplyvnilo pri 
rozhodovaní o  tvojom ďalšom smerovaní?
Asi pred 2 rokmi, ešte predtým ako som odišla 
do Anglicka na biblickú školu, som uvažovala, že 
čo bude potom, ale nevedela som dospieť k 
žiadnemu rozhodnu�u. Povedala som si, že sa 
budem za to modliť intenzívnejšie počas toho 
polroka a že to za�aľ nechám v Božích rukách. 
Ako čas plynul, začala som uvažovať nad 
štúdiom na KETM v Banskej Bystrici (Katedra
evanjelikálnej teológie a kateche�ky) ako “pokračovanie“ môjho biblického štúdia. Po 
viacerých rozhovoroch so staršími, múdrejšími ľuďmi, vrátane rodičov, som sa 
rozhodla poslať prihlášku na túto školu. Ešte som sa zahrávala  s myšlienkou ostať na 

biblickej škole ďalší rok ako intern (asistent, ktorý je úzko zapojený do životov 
študentov a má povinnos� organizačné aj duchovné). Ale keď som sa v  marci 
vrá�la z Anglicka, všetky okolnos� začali zapadať tak, že som vedela, že mám 
ísť študovať teológiu. Moje rozhodnu�e ma stálo veľa času stráveného na 
modlitbách, v rozhovoroch a v neistote, ale som si istá, že som naozaj 
tam, kde ma Boh chce mať.

 9. Dalibor a  Laura, čo by ste poradili manželom, ktorí si 
myslia, že nemajú na službu čas?
  Dali: Ak o  živote rozmýšľame z  hľadiska 
večnos�, tak najväčší význam majú inves�cie do 
večných vecí. Do trvalých vecí, do vzťahov, 
do ľudí. Ľudia sú večné bytos�. Veci (aj keď 
môžu byť
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krásne) zhnijú, zhrdzavejú, spráchnivejú a  nakoniec si ich nezoberieme so sebou. 
Najväčší význam majú veci vtedy, ak slúžia väčším cieľom. Niet krajšieho pocitu a  
vedomia, ako niekomu niečo povedať alebo slúžiť k  večnej existencii a  poznaniu 
Boha.
 Laura: Myslím, že služba môže byť veľmi rozmanitá. Možno máme niekedy 
veľmi úzku predstavu o  tom, čo znamená slúžiť. Myslím, že Boh vystrojil každého z 
nás pre nejakú službu a  dáva nám chuť a  túžbu slúžiť v  tej danej oblas�. Myslím, že 
služba by mala byť radostná a  napĺňajúca, aj keď je s  ňou spojená vždy nejaká obeť. 
Pán nás určite chce použiť v  oblas�ach, ktoré sú pre nás srdcovky, a  to nielen 
nejakým suchým mechanickým spôsobom. Osobne vnímam, že slúžiť ako kazateľský 
pár je pre nás oboch záležitosť srdca a  nielen nejaká povinnosť. Myslím, že sa
potrebujeme a môžeme modliť za to, aby nám Pán dal na srdce oblasť, v  ktorej 
máme slúžiť. Veľakrát stačí len spraviť prvý krok poslušnos� a  Pán bude otvárať 
ďalšie a  ďalšie dvere. Som presvedčená, že služba by mala byť radostná vec a  nielen 
z „núdze cnosť“ alebo pokus naplniť nejakú nenaplnenú a skrytú ambíciu.

Ďakujem veľmi pekne ☺
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 Predstav si, že si vyhral/a v lotérii / zdedil / našiel 1,5 milióna 
eur. Po zdanení � ostal rovný milión (daňoví poradcovia / právnici nech 
mi odpus�a že hovorím z brucha) a  tvoj právnik / účtovník / priateľ čo 
investuje do akcií / kryptomien � poradil že by si mal/a peniaze 
investovať tak aby si mal/a z  nich pasívny príjem. Rozhodol/a si sa že 
si kúpiš / otvoríš reštauráciu / autoservis / McDonald’s franšízu / 
súkromnú chiroprak�ckú kliniku / cukráreň / bio-farmu. Ale keďže sa 
nechceš celý deň hrabať v  šalátoch / motorovom oleji / fritézovom 
oleji / chrbtoch klientov / plnke do torty / zemine, zveríš svoj podnik 
do rúk svojim bývalým spolužiakom, ktorým ho prenajmeš aby sa oň 
starali. Ak všetko pôjde dobre, budeš dostávať každý mesiac na účet 
slušnú sumu a  môžeš sa konečne venovať svojej skutočnej záľube: 
zbieraniu známok / cestovaniu / chovu koní / lietaniu / športu / šachu 
/ fotografovaniu himalájskej fauny a  flóry / ...
 Po pár mesiacoch ale tvoj pasívny príjem vyschne lebo tvoji 
nájomníci prišli na to že sa dá umelo vyrobiť strata a  nič � nepošlú, 
dokonca si pýtajú financie na pokry�e vzniknutých strát. Keďže si 
práve v  Patagónii a  nemôžeš sa vrá�ť, pošleš svojich dôveryhodných 
kamarátov aby zis�li čo sa deje. Títo síce zis�a nezrovnalos� ale 
nešťastnou náhodou sa pri odchode z  tvojho podniku pošmyknú / 
udrú si hlavu / priotrávia sa jedlom / pos�hne ich nejaké iné 
nešťas�e... 
 Nakoniec sa rozhodneš poslať svojho blízkeho príbuzného, 
ktorý má splnomocnenie konať v  tvojom mene aby v  tvojom podniku 
nastolil poriadok. Nanešťas�e, tvoji nájomníci ho pod hrozbou násilia 
donú�a prepísať podnik na nich.
 Aký bude tvoj ďalší krok?
 Ak si sa dostal až sem, pravdepodobne máš pocit hnevu a  
žiadal/a by si si spravodlivý trest pre týchto zlých nájomníkov.
 Takýto príbeh (podnik = vinica) raz povedal Ježiš z Nazaretu 
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svojim poslucháčom, a  aj oni boli rozhorčení nad správaním zlých 
nájomníkov. 
Čo je ale šokujúce je že tento príbeh vys�huje náš vzťah k  Bohu, pričom 
ale my sme v  pozícii tých zlých nájomníkov. Keď sme v  pozícii majiteľa, 
žiadame trest pre zlých nájomníkov. Keď sme v  pozícii nájomníkov, 
príbeh sa mení: majiteľ nám dal nudnú prácu aby sme sa ňou trápili, on 
sám je niekde ďaleko, nestará sa o  nás, a  len z  času na čas sa objaví a  
žiada nejaké výsledky. My sme sa len postavili na vlastné nohy a  zobrali 
sme si čo nám právom patrí. A  nikto nám nebude hovoriť čo máme robiť.
 Tento príbeh môže mať pekný koniec kde nájomníci uznajú právo 
a  autoritu majiteľa, nejako urovnajú svoje dlhy voči majiteľovi a  ich 
podnik sa stane miestom odkiaľ ľudia budú odchádzať občerstvení, 
uzdravení, nasýtení / autá budú odchádzať opravené – aby sme si požičali 
výraz z  Judaizmu, deje sa tam „�kkun olam“ = náprava sveta. 
 Príbeh môže mať aj nešťastný koniec, ktorý ale nie je nejaký 
krvavý Quen�n-Taran�no-vský film o  pomste, ale jednoducho že majiteľ 
si nájde iných nájomníkov ktorí splnia jeho zámer s  jeho podnikom - čo je 
možno ešte tragickejšie, lebo pôvodní zlí nájomníci sú odsúdení bezcieľne 
blúdiť svetom a  robiť si čo chcú. Pritom ale majiteľ stále čaká že sa vrá�a 
a  poprosia ho o  odpustenie (to je ale iný príbeh).
 Ostáva nám ešte ten detail že ako sa dá napraviť narušený 
(trestno-právny) vzťah majiteľa a nájomníkov. Odpoveď je v Ježišovej 
pôvodnej verzii tohto príbehu – majiteľ posiela svojho vlastného syna, 
nájomníci ho zabijú (a teda smrťou jediného dediča získajú nárok na 
vinicu). Pán Ježiš tu doslova predpovedá svoju smrť, ktorá ale zároveň 
spla� dlh nájomníkov voči majiteľovi, lebo syn tento dlh a s ním spojený 
trest smr� berie na seba.
 Prvý krok je rozhodnu�e nájomníkov ako sa má tento príbeh 
skončiť. Druhý (už vykonaný) krok je splatenie nášho dlhu voči Bohu. Tre� 
krok môže byť tá (stále prebiehajúca) náprava sveta.



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

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

Overujú našu vieru a najmä dôveru, že je všetko v Božích rukách. Keď to píšem, 
jasne cí�m absurdnosť tejto otázky. Prečo teda tak často čelím duchovnej 

paralýze? Asi preto, lebo sa nemôžeme voľne stretávať tak, ako doteraz. Toto 
obdobie dôkladne overilo kvalitu našich mikrosvetov.. Musím sa priznať, že 

mám na čom pracovať.. Budem rada, ak môj mikrosvet zakvitne, aby mi mohla 
spoločnosť chýbať právom..


