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Izraelský kráľ Jehorám, syn 
kráľa Achaba, sa dostal do si-
tuácie, že moábsky kráľ sa mu 
vytrhol z vazalstva a prestal 
platiť určené dane.Kráľ sa to 
rozhodol riešiť vojnou. Zavolal 
si na pomoc edomského kráľa 
a judského krála Jozafata. Jeho 
ľudské riešenie malo trvanie 7 
dní - po siedmich dňoch sa ar-
máda ocitla v bezvýchodiskovej 
situácii na edomskej púšti. Izra-
elský kráľ žijúci bez vzťahu so 
živým Bohom situáciu zaklin-
coval vyhlásením: „Ach, beda! 
Lebo Hospodin vyvolal týchto 
troch kráľov, aby ich vydal do 
ruky Moábovej!“ (10.v) 

Zato Jozafat si toto o Bohu ne-
myslel a tak sa opýtal: „Či nie 
je tu niekde prorok Hospodi-
nov, aby sme sa skrze neho 
opýtali Hospodina?“ (11.v) 
Odpovedá mu bezmenných 
služobník izraelského kráľa: 
„Je tu Elizeus, syn Šafatov, 
ktorý lieval vodu na ruky 
Eliášove.“   

Elizeus síce odmietol bez-
božného kráľa („Čo ja mám 

s tebou? Idi k prorokom svojho 
otca a k prorokom svojej mate-
re!“), ale odpovedal judského 
kráľovi. Zaujímavé je akým spô-
sobom prišlo prorocké slovo: 
„A tak teraz mi doveďte harfení-
ka. A stalo sa, keď hral harfeník 
na harfu, že prišla na neho ruka 
Hospodinova, a riekol: Takto 
hovorí Hospodin:...“ (15.v) Boh 
im zoslal záchranu. K tomu mu-
seli prispieť tým, že na rozkaz 
proroka mali narobiť plno jám, 
ktoré sám Pán zázračne naplní 
vodou.

Zaujali ma práve ľudia vystu-
pujúci v tomto príbehu. Prvým 
je izraelský kráľ, ktorý žal ovocie 
bezbožnosti, ktorým ho nainfiko-

vali rodičia a v kríze nemal oporu 
v Bohu, dokonca bol celý čas pre-
svedčený, že ho chce zničiť.

A potom je tu celá skupina ľudí 
veriacich a spolupracujúcich s Bo-
hom. Nie jeden dokonalý „hrdi-
na“, ale niekoľkí jednotlivci, ktorí 
svojou troškou viery a činu prispe-
li k záchrane. Judský kráľ Jozafat 
sa nedal nakaziť rečami izraelské-
ho kráľa ani zlou situáciou a polo-
žil otázku - ja nemám riešenie, ale 
verím, že Boh nám odpovie cez 
proroka. Potom služobník, kto-
rého meno ani nie je zaznamena-
né (iba v nebeských záznamoch), 
ktorý pohotovo odkázal na Elizea. 
Samotný prorok Elizeus si vypý-
tal harfeníka! a tak k nemu prišlo 
slovo Pánovo. A nakoniec množ-
stvo vojakov, ktorí vykopali tých 
plno jám. Celá táto skupina mi 
trochu pripomína cirkev, ako by 
to malo byť, ako to píšu aj apošto-
li (Ef4:11-16) Nikto z nich nemal 

úplné zjavenie a riešenie, ale 
keď každý vykonal to malé 
a nenahraditeľné (predstavte 
si, že by jeden dielik vypa-
dol), prišlo víťazstvo.

Prajem nám, aby sme 
ako bratia a setry vedeli vo 
viere spolupracovať a tak 
zažívali víťazstvo Božieho 
kráľovstva.

(SŠ)

časopis:  Miro Priehradný – mpriehradny@gmail.com
grafická úprava a sadzba: Miro Priehradný

K o n t a k t y :zbor: Milan Uhrin (kazateľ zboru Martin), 0905 767 200,  
 muhrin@casd.sk,  

Poďme ho objaviť
Jeden veľmi starý a nie príliš známy príbeh z Božieho slova 

ukrýva vzácne posolstvo.
2 Kráľ 3. kapitola
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Sobotná škola
trieda 1 (okno) trieda 2 (stred) trieda (balkón) deti A deti B Mládež

6. 4. Grešová M. Priehradný M. Grešová M. Majdiš Ľ. Vilčeková Z.
13. 4. Vilček R. Majdiš D. ml. Resutík Ľ. Majdiš Ľ. Vilčeková Z.
20. 4. Filčáková E. Matis P.
27. 7. Vilček R. Cecková J. Resutík Ľ. Fúčela L. Vilčeková Z.

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

6. 4. Majdiš D.st. Majdišová M. Priehradný M. Uhrin M. Matis P. Majdiš D. ml. Uhrinová L.
13. 4. Komora T. Resutík Ľ. Vilček R. Pravdová H. Majdiš D.st. Fúčela T. Pravdová H.
20. 4. Dudášik S. Chyla P. Vollman P Fúčela D. Fúčela L. Fúčela T. Filčáková E.
27. 4. Majdiš Ľ. Vilčeková Z. Vilček R. Uhrin M. Blizniak Ľ. Majdiš D. ml. Fúčelová S.

Kázanie Iné
Martin Žilina Čadca Orava

6. 4. Uhrin M. Deň modlitby a pôstu
13. 4. Grešová M. Zbierka na projekt Globálnej misie
20. 4. Matisová D. Rozdávanie misijných kníh, chata deti
27. 4. Uhrin M. Deň služby ľuďom so zvláštnymi potrebami

Program na mesiac  APRÍL 2019

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.

•	 Nasleduj.stretnutie ZV bude 8. 4.19
NARODENINY ČLENOV ZBORU:
93. 4. Fúčela Tobiáš
10. 4. Kováčová Emília
13. 4. Vollmannová Anna
18. 4. Záborská Darina
24. 4. Kralovanská Elma Marína
24. 4. Vollmann Peter
24. 4. Filčák Tomáš
27. 4. Majdiš Daniel st.

zo zasadania 24. 4. 2018ADRA 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

NARODENINY DETI A MLÁDEŽE ZBORU:
6. 4. Šolcová Stela
20. 4. Vilčeková Eliška


