
R O Č N Í K   •   X I VF E B R U Á R   •   2 0 1 8

• 1 •

Na úvod by som sa chcela opý-
tať, kto z vás sa už niekedy niečo-
ho bál? 

Čo je to vlastne strach?
Strach je emócia, vznikajúca 

ako reakcia na hroziace nebezpe-
čenstvo.

Je to iba emócia, obyčajná emó-
cia, ktorá nás má v prvom rade 
chrániť, aby sme zbytočne nerisko-
vali. Lenže my veľakrát vpúšťame 
strach ďalej a ďalej do nášho vnút-
ra a nakoniec ani nevieme ako, ale 
uvedomíme si, že nám prerástol aj 
cez zdravý rozum. Rozum povie, 
nie je to možné, ale naša myseľ je 
tak zaneprázdnená strachom, že 
nedokáže prijať iný podnet.

Je strach normálny? Alebo je to 
niečo zlé?

Strach je úplne normálna vec, 
ktorá patrí k životu. Je len na nás 
ako veľmi ho vpustíme do svojho 
vnútra a necháme sa ním 
ovplyvňovať. 

Viete, aké sú osvedče-
né aktivity v boji zo stra-
chom?
•	Činorodá, tvorivá 

a usilovná práca pomá-
ha zabudnúť na strach 
a úzkosť.

•	Pravidelná modlitba je 
vynikajúcim a overe-

ným prostriedkom pre pokojný 
život bez strachu. 

•	Dôvera v Boha je vždy silnejšia 
ako strach.

•	Dôvera v Boha a jeho ochranu 
prekoná všetok strach.
Kto má vlastne strach? Mám ho 

len ja alebo vy? Máme ho všetci 
a mali ho aj ľudia, ktorí žili pred 
nami. Dokonca aj známi ľudia. 
Napríklad taký Einstein sa veľmi 
často bál najmä preto, že mu veľa 
ľudí a najmä učiteľov vravelo, že 
nedokončí ani strednú školu, pre-
tože v škole mu to veľmi nešlo... 
no a vidíte kam to až dosiahol? Pre-
konal svoj strach a urobil omnoho 
väčšie veci ako len nejakú strednú 
školu.

Mark Twain povedal o svojom 
strachu takto: „Najviac strachu 
som si v živote prežil kvôli veciam, 
ktoré sa nakoniec nikdy nestali.“  

Ba dokonca aj samotný Diabol 
má strach. Giovanni Bosco rímsko-

katolícky kňaz hovorí: „Diabol má 
strach z radostného človeka.“

A čo ľudia v Biblii?
Kde v Biblii nájdeme prvýkrát 

strach? 
Áno. Je to hneď na začiatku.
ADAM a EVA. Porušili dohodu 

s Bohom, zjedli zakázané ovocie 
zo stromu poznania dobra a zla. 
Vtom sa dokonalé prepojenie me-
dzi Bohom a nimi prerušilo. Stali 
sa obyčajnými ľuďmi a zrazu za-
čali rozmýšľať nad vecami, ktoré 
by ich nikdy pred tým nenapadli. 
Mali obrovský strach. Skrývali sa 
pred Bohom.

JOZEF, chlapec z 12 detí z kra-
jiny Kanaán. Keď ho jeho bratia 
predali do otroctva... aké mal 
pocity? Nevedel kde ide, nevedel 
s kým ide, nevedel čo ho čaká, 
nevedel, či vôbec prežije, či bude 
mať čo jesť, piť... Bál sa. Musel 
to byť neskutočný strach, ktorý 
si len ťažko vieme predstaviť. No 

napriek tomu všetok 
svoj strach a obavy 
nechal na Boha. Boh 
sa postaral. Pre svoju 
čestnosť a spravodli-
vosť si získal srdcia 
mnohých ľudí v palá-
ci. Faraón mu pove-
dal: „Budeš správcom 
môjho domu a všetok 
môj ľud, bude poslú-
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chať tvoje rozkazy, len trónom ťa 
budem prevyšovať.“ (Gn 41,40) 
Aj jeho bratia prežívali obrov-
ský strach, keď prišli do Egypta 
po obilie v období hladu a v Ben-
jamínovom vreci sa okrem obilia 
našlo zlato, ktoré nevzali . Vtedy 
však nemali strach o seba, ale 
o svojho otca, pretože stratu ďal-
šieho syna by už neprežil. 

IZRAELITI, veľký a mocný ná-
rod, no predsa mali neskutoční 
strach. Keď pred nich predstúpil 
Goliáš, veľký, mocný obor, ne-
našiel sa ani jeden, ktorý by sa 
odhodlal a bojoval s ním. Strach 
bol taký obrovský, že prekryl aj 
vieru v Boha. Oni nedôverovali 
ani Bohu, pretože ich strach bol 
mocnejší, úplne ich opantal. Mô-
žeme si povedať. Ako je to mož-
né, že nedôverovali Bohu? Avšak 

toto sa nám stáva denno-denne. 
Namiesto toho, aby sme svoje 
problémy odovzdali Bohu, bojí-
me sa, utápame sa v našom stra-
chu a myslíme na úplne zbytočné 
veci, ktoré by tu neboli, keby sme 
všetko odovzdali Bohu.

ESTER, veľmi krásna žena, kto-
rá mala v rukách osud izraelského 
národa..Vedela, že kráľ ju nado-
všetko miluje, no aj napriek tomu 
sa bála pred neho predstúpiť bez 
jeho zavolania. Bála sa smrti. Na-
ozaj si myslela, že by ju kráľ ne-
chal zabiť? Že by dal zabiť svoju 
milovanú ženu? Musela sa veľmi 
báť, keď sa odhodlávala tak dlho.. 
Tri dni sa postila , modlila a s ňou 
celý jej národ. A tu máme príklad, 
kde je krásne vidieť, že s Bohom 
je možné všetko. Keď sa odovzdá-
me Bohu, Boh nám pomôže. On 

čaká na to, kedy mu povieme svoj 
problémy.

Na záver by som Vám chcela 
povedať, že strach je, bol a vždy aj 
bude na tejto zemi, pretože je tu 
hriech. Keď však odovzdáme svoje 
pocity Bohu, povieme mu, čo nás 
trápi a poprosíme ho o jeho po-
moc, určite nám veľmi rád pomôže. 
Len netreba naňho zabúdať. Mno-
hokrát sa stane, že zabudneme že 
je tu aj On, že nám môže pomôcť 
a my sami seba ubíjame strachom, 
ktorý nám veľmi nepomôže. A Boh 
by nám tak rád pomohol... Prajem 
sebe aj Vám, aby nikto z nás ne-
zabúdal na Boha, ale aby sme mu 
s dôverou odovzdávali svoje obavy 
a spolu s Ním to určite zvládneme, 
pretože s Bohom je všetko možné.

Eliška Resutíková

Paľo Chyla je dar z neba, nikto 
z nás ho nehľadal, Boh ho našiel 
aj bez nás. 23. decembra 2017 
sme ho prijali medzi nás, stal sa 
členom zboru v Martine. Paľko 
sa o svoj životný príbeh podelil 
o dva týždne neskôr. Už pred tým 
sa nám pri krste predstavil vyda-
reným videoklipom.

Poslednú sobotu roka to zobrali 
do svojich rúk deti. Po skončení 
sobotnej školy viedli bohoslužbu. 
Slovo spoza kazateľne bolo v po-
daní detí jasné a smelé. Obohati-
li nás spevom, básňou, hrou na 
hudobné nástroje a pre každého 
mali pripravení veršík na ozdobe-
nej záložke. Za tému bohoslužby 
si vybrali strach. O strachu bolo 
divadelné vystúpenie, aj zamys-

lenie. To že deti strach z vystúpe-
nia pred dospelými nemajú, sme 
mohli vidieť na vlastné oči. Praje-
me im, aby ho nemali ani v živote.

Prvá novoročná bohoslužba sa 
niesla v znamení vďakyvzdania. Na 
scéne sa objavilo nové hudobné te-
leso (kvinteto) v podaní rodiny Fú-
čelovej. Mandolíny v našom zbore 
pozná už len najstaršia generácia 
(60+), my ostatní sme len otvárali 
oči a najmä uši. Mandolíny zvučne 
zaznievali v harmónii s klavírom, 
gitarou a spevom. Tešíme sa na ich 
ďalšie hudobné vystúpenia.

Samko Resutík a Hugo Majdiš 
sú už druháci, vedia čítať a písať 
a preto dostali svoju prvú ozajst-
nú Bibliu. Prajeme im, aby ich 
sprevádzala celým životom.

Prvú sobotu v roku sme po bo-
hoslužbe zasadli za spoločný stôl 
v zborovej čajovni ku dobrotám 
našich sestier a bratov. Koláče, ka-
pustnica, boršč, oravské korbáči-
ky, nealko nápoje, ovocie - človek 
nevedel čo skôr dať do úst. „Tento 
je dobrý a tento si skúsil?“ – som 
počul často.

Koncom januára sme mali prvý 
tohtoročný koncert, na ktorý sme 
pozvali svojich priateľov a zná-
mych. Vystúpenie mala rodinná 
kapela Ševčíkovcov, bratia Michal 
a Lukáš so svojimi manželkami, 
Gabikou a Ninkou, nám pripravili 
krásny hudobný večer. Piesne zo 
spevníka v ich podaní boli svižné 
a trochu iné, ako sme zvyknutí. 
Piesne boli tematicky rozdelené 
do piatich blokov. Každý blok 
uviedol Miško. Počuli sme príbehy 

Čo sa stalo v našom zbore
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tvorcov piesní starých aj niekoľ-
ko stáročí. Skutočnosť, že Miško 
pekne spieva a čoraz lepšie hrá na 
gitare, sme si mohli opäť potvrdiť. 
Vo výbornom svetle sa predstavil 

aj Luky, ktorý striedal basgitaru 
s akustickou gitarou. Jeho hru 
na basgitaru už dlhšie pozorne 
sledujem a jeho napredovanie ma 
teší. Ninka sa prezentovala krás-

nym hlasom a celému zoskupeniu 
dodávala flauta v podaní Gabiky 
nevšedný výraz so zamatovým ná-
dychom. Po koncerte sme s pria-
teľmi posedeli v čajovni, niektorí 
chvíľu, niektorí dlhšie.

Stano



R O Č N Í K   •   X I VF E B R U Á R   •   2 0 1 8

• 4 •

Sobotná škola
trieda 1 (okno) trieda 2 (stred) trieda (balkón) deti A deti B Mládež

3. 2. Vilček R. Matis P. Grešová M. Vilčeková Z. Majdiš Ľ.
10. 2. Filčáková E. Cecková J. Resutík Ľ. Fúčelová B. Majdiš Ľ.
17. 2. Grešová M. Majdiš D. ml. Resutík Ľ. Vilčeková Z. Majdiš Ľ.
24. 2. Uhrin M. Matisová D. Grešová M. Fúčelová B. Majdiš Ľ.

Služby Uvádzanie Ďalšie
sáldiakonia príbeh pre deti sobotná škola otváranie zboru pobožnosť technika doprovod

3. 2. Kohút P. Kern B. Vilček R. Fúčela D. Fúčela D. Vilček R. Filčáková E.
10. 2. Resutík Ľ. Resutík Ľ. Filčáková E. Cecková J. Majdiš D.st. Fúčela T. Uhrinová L.
17. 2. Majdiš D.st. Majdiš Ľ. Vilček R. Pravdová H. Fúčela L. Majdiš D. ml. Fúčelová S.
24. 2. Dudášik S. Matis P. Vollman P Uhrin M. Matis P. Majdiš D. ml. Pravdová H.

Kázanie Iné
Martin Žilina Čadca Orava

3. 2. Kern B. 10. 2. – Oblastné stretnutie detí
10. 2. Skúsenosti              Považská Bystrica
17. 2. Fúčela L., KD
24. 2. Uhrin M.

Program na mesiac  FEBRUÁR 2018

OZNAM ZBOROVÉHO VÝBORU: zo zasadania 8. 1. 2018

K PROGRAMU:
Milí bratia a sestry, pokial sa v danú sobotu nemôžete ujať svojich služobností, zabezpečte si, prosím, za seba náhradu a/alebo informujte v dostatočnom predstihu vedúceho príslušného oddelenia.

DESIATKY: 
Je možné odovzdávať priamo na zborový účet. Potrebné údaje: číslo 

účtu: SK79 0900 0000 0000 6132 0817 Slovenská sporitelňa, variabilný 

symbol: 10. Informácia pre prijímateľa: meno. Ak máte nejaké otázky, 

obráťte sa na pokladníka zboru.

 SNEHOVÁ SLUŽBA:
týždeň: rodina:
28. 1.- 3. 2. 2018 Dudášik S. a Majdiš L.
4. 2.- 10. 2. 2018 Fúčela L. a Cecko R.
11. 2.- 17. 2. 2018 Majchrák K. a Vollmann P.
18. 2.- 24. 2. 2018 Majdiš D.ml. a Komora T.

ADRA MARTIN - informuje 
1.  Ponúkame pomoc pri vybavení preukazu ZŤP a ZŤP-S pre dlhodobo chorých
2.  Prebieha zbierka vyhlásená na utečeneckú krízu (na zvládnutie projektov 

týkajúcich sa pomoci)
3.  Prebieha projekt „Darujem vlasy“ na parochne onkologických pacientov
4.  Prebieha zbierka „Bang Baby“, ktorou náš zbor sponzoruje 3 deti v Ban-

gladéši (možnosť dobrovoľného príspevku pri každotýždňových zbierkach 
samostatne s písomnou informáciou určenia)

Vaše ďalšie postrehy nápady a informácie adresujte vedúcim Adry. Tešíme sa na 
spoluprácu.
Fúčelová Miriam – 0908 503 101, Fúčela Tobiáš – 0905 723 011

•	 Členské zhromaždenie 24. 2.2018
Nasled. stretnutie ZV 5. 2.2018 o 18.00 h.

NARODENINY DETI A MLÁDEŽE ZBORU:
17. 2. Resutíková Alžbeta
21. 2. Šťastný Michal 

NARODENINY ČLENOV ZBORU:
1. 2. Hanuliaková Janka
5. 2. Holubová Stanka
5. 2. Sucháčová Margita
6. 2. Uhrin Milan
13. 2. Veselovská Magdaléna14. 2. Greš Ján
20. 2. Pravdová Henrieta
23. 2. Markusová Amália
24. 2.  Šolc Peter


