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Od detstva ma uchvátila príroda, 
rozloha kopcov, lesov. „To nemôže 
byť, že toto všetko len tak náhodne 
vyrástlo“, rozmýšľala som. Evoluč-
nú teóriu moje srdce neprijímalo. 
Bola som presvedčená, že tu musí 
byť Niekto, Kto všetko toto stvoril 
a všetko riadi. 

V roku 1986 som vyštudovala le-
kársku fakultu. Po jej ukončení som 
odcestovala do prideleného mesta 
Sarans, kde som pracovala ako lekár-
ka, chodila som tam do cirkevného 
spoločenstva, ale bohoslužbám som 
nerozumela. Keď som sa vydala, pre-
sťahovala som do Nižného Novgo-
rodu. V tom období zaplavila Rusko 
vlna liečiteľstva: Anatolij Kašpirov-
ský, Alan Čumak. Podľahla som tomu 
závanu a ukončila som ich kurzy. Vte-
dy som ani len netušila, že som tým 
vstúpila so kontaktu s mocou z „iné-
ho“ sveta, ktorá len tak ľahko nepúš-
ťa svoje obete z rúk. 

Tri roky sme s manželom nemohli 
mať deti. Nakoniec som otehotnela. 
Doba bola ťažká: perestrojka, a niek-
torí, dokonca aj kňazi, hovorievali, že 
deti by sme zatiaľ nemali rodiť. Vtedy 
do nášho mesta prišiel kazateľ, ktorý 
vyučoval biblické pravdy. Ukázal mi 
v Biblii text, kde Boh povedal: „Ploď-
te a množte sa a naplňte zem; ...“  

(1. kniha Mojžišova 1,28). Uľavilo sa 
mi na srdci, keď som si uvedomila, že 
deti sú dar od Boha a On sa o nás po-
stará, aby sme nehladovali. Ešte v ten 
večer, som sa počas cesty priamo 
v autobuse v duchu pomodlila k Bohu 
a poďakovala Mu. Keď som preštudo-
vala cyklus prednášok, vedome som 
sa dala pokrstiť, ako o tom hovorili 
v Biblií. Čítať Bibliu a postupne sa do-
zvedať a porozumieť jej pravdám bola 
pre mňa obrovská radosť. 

Na konci tehotenstva sa nečakane 
objavili zdravotné problémy a lekári 
mi odporučili urobiť cisársky rez. 
Dcérka bola omotaná pupočnou 
šnúrou, no všetko sa však dobre 
dopadlo. Keď som sa stala mamou, 
lepšie som začala chápať, ako nás 
Boh miluje, keď dal za nás na smrť 
Svojho jediného Syna. Keď mi po 
prvý krát priniesli dcérku Angeliku, 
pomyslela som si: „Dala by som ja 
svoje dieťa na smrť kvôli záchrane 
niekoho iného?! A Boh to urobil! Čo 
vtedy asi cítil?!“ 

Čoskoro sa dal pokrstiť aj môj man-
žel a začali sme spolu chodiť do cir-
kevného spoločenstva. Naša dôvera 
v Boha silnela, žili sme veľmi dobre. 
Rozhodli sme sa mať druhé dieťa. Za-
čali sme sa o to vytrvale modliť a sta-
lo sa, otehotnela som po druhý krát. 

Manžel sa veľmi obával, či druhý pô-
rod nebude taký ťažký ako prvý. Nie-
ktorí lekári sa tiež obávali konca teho-
tenstva a o môj zdravotný stav. Ale ja 
som verila, že Boh odpovedal na naše 
modlitby a tešila som sa na druhé 
dieťa. V tom čase som pracovala ako 
obvodná lekárka v detskej poliklinike 
a pripravovala som sa na atestáciu. 
Všetky skúšky atestácie som urobila 
na výbornú a stala som sa doktorkou 
medicínskych vied (MUDr.). 

V polovici tehotenstva sa mi zača-
li objavovať opuchy, začal mi kolísať 
tlak. Prijali na do nemocnice pod stá-
ly lekársky dohľad. Tam sa ukázalo, 
že dieťa nemá dostatok kyslíka. Keď 
som bola v polovici ôsmeho mesiaca 
tehotenstva, lekári sa rozhodli pre 
operáciu. V noci pred operáciou sa 
mi bielkoviny v moči zvýšili desaťná-
sobne. V deň operácie som zavolala 
nášmu pastorovi s prosbou, aby sa za 
mňa modlili, pomodlila som sa a odo-
vzdala som sa do Božích rúk. 

Prebrala som sa ... až o týždeň. 
Ukázalo sa, že počas operácie došlo 
k silnému krvácaniu a objavil sa syn-
dróm nezrážanlivosti krvi. Predtým 
som to nikdy nemala. Všetku krv, 
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Osobné skúsenosti    Nina Dokučajeva  
Narodila som sa v meste Gorkij. Mama bola profesiou zdravotná sestra, bola 
veľmi dobrá, veselá a láskavá žena. Otec robil majstra v továrni, vždy bol 
triezvy. Vyrastala som v láskavom rodinnom prostredí. Mama sa k manže-
lovi správala s veľkým rešpektom, vždy ho považovala za hlavu rodiny a nás 
učila tomu istému. Žila tak, ako ju naučil Boh a rodičia. Bola pokorná, usmie-
vavá, dobrá. Chodila do cirkevného spoločenstva. Starala sa o naše zdravie, 
snažila sa dodržiavať režim dňa, pred spaním nás vždy brala na prechádzky. 
Mali sme veriacu babičku, ktorá sa modlila za mňa i za nás všetkých. 
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ktorú mali vtedy v nemocnici, použi-
li pre mňa na transfúziu krvi. Keďže 
mám veľmi zriedkavú krvnú skupi-
nu, veľmi ťažko hľadali darcov krvi, 
predsa našli dvoch – zdravotnú sestru 
a muža priamo z ulice. Až po desia-
tich hodinách sa podarilo zastaviť kr-
vácanie. Moji spolu veriaci z cirkevné-
ho spoločenstva prišli do nemocnice 
a počas operácie sa za mňa neustále 
modlili. 

Dieťa sa narodilo zdravé - 1,6 kg 
a 38 cm. Previezli ho do inkubáto-
ra v detskej nemocnici. U mňa však 
nastal taký stav, že môj organizmus 
neprijal cudziu krv a moje pľúca sa 
„scvrkli“. Nemohla som samostatne 
dýchať. Týždeň som bola v kóme – 
v bezvedomí. Keď som sa prebrala, 
ako lekárka som si uvedomila, že môj 
stav je vážny. Začala som sa modliť 
k Bohu, prosiť o odpustenie za moje 
hriechy a pripravovať sa na smrť. Nie-
koľko dní som ležala s infúziou v ruke 
a s kyslíkovou maskou na tvári - ako 
vo filme „Santa Barbara“ - a pozo-
rovala, ako mi vymieňali kyslíkové 
bomby. Zdalo sa mi, že som herečka, 
s ktorou natáčajú film. Potom som 
pochopila, že všetko čo sa so mnou 
deje, je skutočnosť. O pár dní sa pri-
dal obojstranný zápal pľúc, zlyhanie 
obličiek, zlyhanie srdca, v dôsledku 
zníženej imunity sa mi zapálili stehy 
a vďaka antibiotikám sa pridala ma-
sívna kandidóza. Napojili ma na prí-
stroj na umelé dýchanie pľúc. 

V hlave mi vírili myšlienky. „Prečo 
sa so mnou toto všetko deje? Nevide-
la som logiku vo svojej smrti. Prosila 
som Boha o dieťa a On mi ho dal! Som 
lekárka po atestácii – mohla by som 
ľuďom veľa pomôcť. Nakoniec, som 
veriaci človek, chcem slúžiť Bohu! Čo 
sa deje?“ Dospela k záveru, že o mňa 
prebieha boj medzi Bohom a sata-
nom. Rozhodnutie je na mne. Komu 
uverím: diablovi - že zomriem alebo 
Bohu - že ma uzdraví? Spomenula 
som si na Božie slová z Biblie, v kto-
rých Boh sľúbil držať ma za pravú 
ruku, že On je stále so mnou a začala 
som sa modliť: „Bože, Ty si mi sľúbil, 
že ma nikto nevytrhne z Tvojej ruky, 
že Ty ma budeš veľmi silno držať za 
ruku - a ja sa budem silno držať Teba. 
Vytiahni ma odtiaľto!“ Raz som sa cíti-

la naozaj veľmi zle: silné búšenie srd-
ca, dýchavičnosť. Cítila som sa, ako 
zo mňa odchádzajú všetky sily, jedno-
ducho som zomierala. V hlave mi už 
znela smútočná hudba a videla som, 
ako ma pochovávajú. Zavolala som do 
cirkevného spoločenstva a poprosila 
som, aby za mnou prišli a vykonali 
obrad pomazania chorých, ako je na-
písané v Biblii: „Je niekto z vás chorý? 
Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech 
sa nad ním modlia a mažú ho olejom 
v Pánovom mene. 15 Modlitba s vie-
rou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; 
a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa 
mu.“ (List Jakuba 5,14-15). 

Starší z Cirkvi prišli, keď som bola 
v bezvedomí, pomazali ma olejom 
a všetci sa za mňa spolu pomodlili. 
V noci ma znovu operovali. A potom 
bolo ráno! Nikdy naň nezabudnem! 
Zobudil ma jemný a teplý slnečný 
svit. Vedela som, že proces uzdrave-
nia sa už začal. Srdce mi bilo pravi-
delne a v hlave som mala radostné 
myšlienky: „Satan, omeškal si! Ja už 
nezomriem. Pomazali ma olejom!“ 
Bol to prelomový okamih. Nebola 
som ešte zdravá, ale cítila som, že sa 
už uzdravujem!.. 

Potom mi premývali priedušky 
– bolo to veľmi bolestivé. Liečba po-
kračovala. Stále som sa modlila a od-
volávala som sa na Božie zasľúbenia. 
Boh povedal: „Vzývaj ma v deň sú-
ženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš 
oslavovať!“ (Žalm 50,15). Hovorila 
som Bohu: „Bože, koľko mám ešte ča-
kať? Umieram! Zachráň ma a budem 
ti slúžiť celý svoj život!“ A On mi zo 
stránok Biblie odpovedal: „Či Boh ne-
obráni svojich vyvolených, čo k nemu 
volajú dňom i nocou, a bude k nim 
nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich 
obráni.“ (Evanjelium Lukáša 18,7-8). 
Počas tohto obdobia veľmi silného 
utrpenia som prežívala mimoriadnu 
Božiu blízkosť. Cítila som, že On je 
vedľa mňa, že posilňuje môjho du-
cha, že spolu bojujeme proti smrti. Vo 
chvíľach mimoriadneho nebezpečen-
stva začínaš chápať, čo to znamená – 
vierou sa držať Boha. Jeho zasľúbenia 
boli pre mňa najlepším liekom. Často 
som si v duchu opakovala Žalm číslo 
91 (žalm „Živej pomoci“). Biblia bola 
vždy so mnou. Keď som si ju nemoh-

la čítať sama, poprosila som niekoho 
zo zdravotníckeho personálu. Rozprá-
vala som im o Kristovi, o Jeho pláne 
záchrany pre každého človeka. A keď 
som nemohla rozprávať, písala som 
na papier. 

Raz za mnou prišla lekárka z pôrod-
nice. Poradila mi, aby som pila koňak 
pre posilnenie imunity. Odpovedala 
som jej na papieri: „Nebudem, mňa 
uzdraví Boh.“ Hovorila: „Potrebujete 
užívať tento produkt a treba vycesto-
vať do Izraela, aby vás tam postavili 
na nohy.“ Odpísala som jej: „Verím, 
že odtiaľto odídem do troch týždňov 
po vlastných nohách.“ A naozaj, po 
troch týždňoch som bola prepustená. 

Po prepustení z nemocnice som 
mnohým ľuďom rozprávala, čo pre 
mňa urobil Boh, ako ma zachránil od 
istej smrti, ako som viac než mesiac 
bola pripojená na prístroje, pretože 
som sama nevedela dýchať. Lekári 
vraveli, že v histórií tej nemocnice, 
kde som ležala, ešte nikdy takto cho-
rého pacienta nemali. Boli momenty, 
keď lekár povedal môjmu manželovi, 
aby si vzal moje osobné veci, lebo ne-
prežijem. A naozaj, pacienti v takom 
stave, v akom som bola ja, neprežíva-
jú. Ale ja som prežila! Bol to skutočný 
zázrak! Cítim sa, akoby som sa znovu 
narodila. Boh, jedine Boh ma zbavil 
od smrti. Som Mu vďačná za cirkevné 
spoločenstvo, za bratov a sestry, kto-
rí ma navštevovali, ktorí sa za mňa 
modlili deň aj noc. Nereptala som na 
Boha, nehnevala som sa na Neho, len 
som s Ním pokorne hovorila. Prosila 
som Ho o pomoc a podporu. Ani na 
minútu som nezapochybovala o Jeho 
láske ku mne. Inak sa ani nedá: „Veď 
Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby nezahy-
nul nik, kto v neho verí, ale aby mal 
večný život.“ (Ján 3,16). Ako môžem 
po tom, čo pre mňa Boh urobil, po-
chybovať o Jeho milosti a láske ku 
mne, o Jeho pláne spasenia? Satan 
spôsobuje ľuďom trápenia, ale Boh 
chráni tých, ktorí v Neho veria. Kris-
tovi apoštoli učili ľudí, že „do Božieho 
kráľovstva máme vojsť cez mnohé sú-
ženia.“ (Skutky 14,22). 

Boh dopúšťa skúšky a vážne ťaž-
kosti v živote veriacich ľudí, pretože 
utrpenie očisťuje dušu.
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Rozhovor s vedúcou tímu psy-
chologickej podpory, rodinnou 
psychologičkou Liou Kaytanen.

Moderátor: V jednej piesni sú 
texty, ktoré odrážajú moderný ste-
reotyp: „Ženské šťastie – aby bol mi-
lovaný vedľa a nič viac už netreba“. 
Čo by mala mať moderná žena, aby 
bola šťastná? 

Lia: Zaujímavé je to, že človek 
má zriedkakedy niečoho dostatok. 
Aj keď je „milovaný vedľa“, tak člo-
vek si povie, dobre, je milovaný, ale 
objavuje sa ďalšie prianie: aby boli 
deti, potom by bolo dobré mať dom, 
potom ... Ohraničiť ženské šťastie len 
prítomnosťou milovaného sa nijako 
nedá. Poznám veľa žien, u ktorých je 
„milý vedľa“, ale predsa sú nešťastné. 

Moderátor: Možno, že sa tu ho-
vorí o tom, čo je pre ženu hlavné? 
Aby ju milovali, aby mohla sama mi-
lovať.

Lia: Samozrejme, že je to veľmi 
dôležité pre každého človeka. Do-
voľte mi objasniť pojem „šťastie“. 
Šťastie je hlboko duchovný pojem. 
Ľudia si často zamieňajú šťastie 
s pojmami potešenie, radosť. Tieto 
dva pojmy sú veľmi blízko, ale záro-
veň veľmi ďaleko od seba.

Moderátor: Aký je medzi nimi 
rozdiel? 

Lia: Rozdiel je taký, ako medzi 
originálom a falzifikátom. Potešenie 
sa nachádza v oblasti vonkajších do-
časných pocitov, ktoré som získal/a, 
a ktoré mi teraz robia radosť. Šťastie 
patrí do vnútorného sveta. Poteše-
nie možno získať z hriechu, a šťastie 
iba z víťazstva nad hriechom.

Príkladov je mnoho. Napríklad, 
muž sa vyspal s cudzou ženou. Pre-
žil potešenie. Prežil šťastie? Samo-
zrejme, že nie! Pretože po tejto zába-
ve prichádza horkosť a sklamanie. 
Šťastie nikdy neprináša so sebou 
sklamanie.

Moderátor: Ako teda dosiahnuť 
šťastie? 

Lia: Z vlastnej skúsenosti viem, 
že šťastie nachádzajú tí, ktorí hľa-
dajú duchovný rast. A to neplatí len 
pre náboženské aspekty života. Keď 
ľudia rastú ako jednotlivci v pozna-
ní sveta, v poznaní iných ľudí, keď 
hľadajú porozumenie manžela alebo 
manželky, porozumenie detí, nachá-
dzajú sa v stave duchovného rastu. 
Ak sa rast zastaví, je to abnormálny 
stav jedinca. Duchovný invalid ne-
môže byť šťastný. 

Ale naopak človek, ktorý má ne-
jaké zdravotné postihnutie, ktorý 
nemôže mať „milovaného vedľa“, 
môže byť veľmi šťastný človek. 

Ľudia sa mýlia, keď sa snažia nájsť 
zdroj šťastia jeden v druhom - v sebe. 
Každý človek je nedokonalý, aj keď 
do každého z nás je vložený celý ve-
smír. Žiadny človek nemôže naplniť 
všetky naše najvnútornejšie túžby. 

Naše túžby a želania sú vložené 
do nás Bohom. A len On je schopný 
uspokojiť ich. Musíme reálne pocho-
piť, aké moje potreby môže uspoko-
jiť manžel a ktoré nie, ktoré potreby 
môžu uspokojiť priatelia a aké nie. 

Pre šťastie v rodine je potrebné, 
aby jeden z manželov nevyžadoval 
od druhého to, čo mu ten druhý ne-
môže dať. Každý človek by mal byť 
sebestačný. To znamená, že musí 
mať zdroj šťastia, z ktorého by mo-
hol čerpať šťastie vždy a všade. 

Šťastie v rodine je postavené na 
odovzdávaní seba, ale aby ste mohli 
niečo rozdávať, musíte to najprv 
dostať. Šťastie môžeme dostať od 
Boha, ktorý je zdrojom šťastia.

Ak sa budeš pohybovať smerom 
k poznaniu Boha a budeš dávať lás-
ku iným ľuďom, potom bez ohľadu 
nato, či budeš mať milého alebo 
nie, budeš šťastná. Šťastie nezávisí 
od vonkajších okolností. Vnútorný 
nesúlad sa nenahradí, ani nenaplní 
žiadnym potešením. 

Moderátor: A napriek tomu, čo 
má robiť žena, ktorá nemá manžela 
ani deti? 

Lia: Človek bude osamelý, keď 
sa bude sám za takého považovať. 
Všade naokolo je vždy veľa dobrých 
ľudí a Boh je s nami vždy, a už kvôli 
tomu nie sme sami. A potom, každá 
okolnosť je daná nato, aby sa človek 
niečo naučil, aby vyšiel zo svojho 
pohodlia, v ktorom si navykol se-
dieť - má z pohodlia vyjsť nato, aby 
rástol. Musíme ísť ďalej, ísť k iným 
ľuďom, hľadať ten okruh ľudí, ktorí 
nás pochopia, podporia.

Najčastejším zdrojom samoty je 
hlboko potlačená pýcha. Vďaka nej 
existuje veľa chorôb. Pýchu možno 
prekonať len láskou. Musíme hľadať 
príležitosti a spôsoby na prejavova-
nie svojej lásky. 

Moja priateľka, ktorá pracuje ako 
lekárka - neurologička, hovorí svoj-
im pacientom: „Nečakajte na tablet-
ky, ktoré vám predpisujem. Lepšie 
urobíte, keď kúpite sladkosti alebo 
keksy a pôjdete do detského domo-
va, porozprávate sa s deťmi, a urob-
te to viac ako len raz.“ 

Naša láska k Bohu a ľuďom spolu 
navzájom súvisia. Nemôžeme milo-
vať Boha a nemilovať ľudí. Učiť sa 
milovať ostatných ľudí - to je cesta 
ku šťastiu. 

Podľa materiálov programu  
„Všeobecne uznávané“.  
Preložené so súhlasom  

www.3angels.ru.

Ženské šťastie 
Hrdinovia programu „Všeobecne uznávané“ – sú psychológovia, duchovní, so-
ciálni pracovníci, podnikatelia – ľudia, ktorí majú spoločné to, že nehľadajú vo 
svojom živote vyšľapané cestičky, ale tie ktoré vedú k cieľu. 
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OZNAM ZBOROVÉHO VÝBORU: 

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.

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 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

•	 1.7. zborový guláš
•	 21.7. je plánované členské zhromaždenie, náhradný termín 28.7.Nasledujúce stretnutie ZV 3.9. o 18.00 h.

NARODENINY ČLENOV ZBORU:
4. 7. Lőrincová Mariana
11. 7. Fúčela Dobroslav
14. 7. Vilčeková Zuzana 
20. 7. Giertová Jana
28. 7. Janů Helena
31. 7. Matisová Darina
12. 8. Krebesová Erika
22. 8. Šemlová Anna
26. 8. Stachová Aneta
27.8. Šolcová Silvia

NARODENINY DETI A MLÁDEŽE ZBORU:
10. 7.  Vilček Matej
13. 7. Fúčela Matúš
20. 7.  Resutíková Ester
31. 7. Fúčelova Salome

Služby Uvádzanie Ďalšie
sáldiakonia otbáranie zboru sobotná škola pobožnosť technika doprovod

7. 7. Matis P. Pravdová H. Priehradný M. Majdiš D. ml. Fúčela T. Filčáková E.

14. 7. Majdiš Ľ. D. Majdis ml. Vilček R. Majdiš D.st. Majdiš D. ml. Uhrinová L.

21. 7. Dudášik S. Fúčela D. Vollman P Matis P. Vilček R. Fúčelová S.

28. 7. Komora T. Uhrin M. Filčáková E. Fúčela D. Majdiš D. ml. Pravdová H.

4. 8. Záborský P. Pravdová H. Vollman P Majdiš D.st. Fúčela T. Uhrinová L.

11. 8. Resutík Ľ. Fúčela D. Vilček R. Blizniak Ľ. Vilček R. Fúčelová S.

18. 8. Fúčela T. Cecková J. Filčáková E. Matis P. Majdiš D. ml. Pravdová H.

25. 8. Majdiš D.st. Fúčela D. Priehradný M. Fúčela D. Fúčela T. Filčáková E.

Kázanie Sobotná škola
Martin Žilina Čadca Orava trieda 1 trieda 2 deti

7. 7. Havelka J. Priehradný M. Fúčelová B.

14. 7. Matisová D. Grešová M. Resutík Ľ.

21. 7. Greš J. Vilček R. Matis P. Vilčeková Z.

28. 7. Uhrin M. Filčáková E. Cecková J. Grešová M.

4. 8. Video Matis P. Gembalová M.

11. 8. Matis P. Vilček R. Majdiš Ľ.

18. 8. Uhrin M. Filčáková E. Cecková J. Grešová M.

25. 8. Cecková J. Grešová M. Priehradný M. Vilčeková Z.

Program na mesiace  JÚL  AUGUST  2018


