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„Budem pre Izrael ako rosa, a on kvitnúť bude ako ľalia...rozložia sa jeho ratolesti a jeho 

nádhera bude ako nádhera olivy“.    Oz 14:6,7 

 

Ak sa človek nenarodí znova, nemôže byť súčasťou života, ktorý dáva Kristus. A tak je to aj 

s rastom. Z Božieho podnetu sa z puku utvára kvet a z kvetu plod – ovocie. Božou mocou zo 

semena vyrastá najprv byľ, potom klas, potom plno zrna v klase /Mk 4:28/. 

Prorok Ozeáš hovorí, že Izrael bude „kvitnúť ako ľalia“. Ježiš pripomína, aby sme si všímali 

ľalie, ako rastú. Rastliny a kvety nerastú z vlastnej starostlivosti o seba, či z úzkosti alebo 

vlastného úsilia, ale tak, že prijímajú, čo Boh pripravil pre ich život.  Ani my nemôžeme 

úzkostlivosťou či úsilím podnietiť svoj duchovný rast.  

Rastliny prijímajú všetko potrebné pre život – vzduch, slnko i potravu – z blízkeho prostredia. 

Čím sú tieto dary prírody zvieraťu a rastline, tým je Kristus ľuďom, ktorí Mu dôverujú. On je 

ich „večným svetlom“, „slnkom i štítom“, On bude ako „rosa pre Izrael“. Príde „ako dážď, 

ktorý padá na pokosenú lúku“ /Oz 14:5, Ž 72:6/.  On je „živá voda, chlieb, ktorý zostupuje 

z neba a dáva svetu život“ /J 6:33/ 

Pán Ježiš učí to isté, keď hovorí: „Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže 

prinášať ovocie sama zo seba, len ak zostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate 

vo mne...Bezo mňa nič nemôžete činiť“ /J 15:4,5/ 

 

   Správy o činnosti SEŽ z jednotlivých CZ nemám takmer žiadne. pretože sestry sa zapájajú do 

tých istých aktivít ako predošlé roky, t.j. vo všetkých CZ sú to hlavne organizačné veci pri 

príprave vnútromisijných aktivít v zbore, výzdoba a pečenie, upratovanie a služba v chráme, 

príprava rôznych programov, hlavne pri takých sviatkoch, ako je Deň matiek, Poďakovanie za 

úrody, Pamiatka posvätenia chrámu, či rôzne jubileá v CZ, ale tiež pomoc duchovným pri 

hlavných výročných sviatkoch, vyučovaní v Detskej besiedke, príprave letných táborov 

a podobne. 

Za zmienku stojí príprava Sederovej večere, ktorú praktizujú už viac rokov v CZ Vlachovo 

a Gočovo každý rok a v CZ Vyšná Slaná a Rejdová striedavo každý druhý rok. 

SEŽ ako samostatné spoločenstvo funguje  v CZ Revúca a rozbehlo sa aj v CZ Rožňavské 

Bystré a Gemerská Poloma, ale po odchode sestry farárky ThDr. Zuzany Polákovej tieto 

aktivity trochu zastali, keďže CZ boli administrované. Z iných CZ sa ku mne informácie 

nedostali. 

V CZ ECAV Revúca sa sestry stretli 7krát pri rôznych duchovných témach i praktických  

činnostiach s priemerným počtom 15: 

9.2.    Varenie vegetariánskych guliek 

17.2.  „Rodinné šťastie – naučme sa chápať“ – Mgr. Alžbeta Motyčková 



24.3. „Poslovia z neba“ – Príbeh Hagar /Pán. ktorý vidí naše starosti i radosti/                       

Mgr. Evka Huťanová 

28.4.  „Básničky do života“ /Prezentácia vlastnej tvorby/ a prezentácia mydielok –                    

Mgr. Evka Huťanová 

26.5.  „ O pokore“ a Prezentácia mydielok – Mgr. Martinka Mikušová 

29.9.  „Kto je môj Pán“  - Svedectvá žien /Plavba na mori – životné príbehy s Pánom/                         

Mgr. Evka Huťanová 

17.11.  „Vôňa života“ /Dar pre Ježiša/ Mgr. Evka Huťanová 

Mojou víziou je vytvorenie 2 – 3 „prístavov žien“, podľa regiónu, aby sa mohli ženy 

pravidelnejšie stretávať /Revúcky, Rožňavský, Dobšinský/. Výzvou pre naše SEŽ je myšlienka 

otvoriť sa pre iné CZ a organizovať viac odborných prednášok a stretnutí so zaujímavými 

osobnosťami „ženského sveta“. 

Seniorátne stretnutie SEŽ sa konalo v Dobšinej v evanjelickom chráme na tému „Ženský svet 

z Božej perspektívy“, prednášala novozvolená predsedníčka SEŽ Mgr. Eva Oslíková, PhD. 

Prednáška bola podaná zaujímavým spôsobom formou dialógu s poslucháčmi, a preto veľmi 

obohacujúca. Stretnutia sa zúčastnilo 90 veriacich. Program doplnili vystúpenia domáceho 

spevokolu a mládeže. V závere som pozdravila v mene seniorátu sestru Evku Oslíkovú 

a popriala jej Božiu pomoc a vedenie Duchom Božím v službe všetkým ženám. 

V senioráte sa konali dve nové podujatia, Seniorálny ples a Deň Gemerského seniorátu. 

Obe podujatia sa konali v CZ ECAV Štítnik, preto vyjadrujeme veľkú vďačnosť Pánu Bohu za 

všetky ochotné sestry v zbore, a tiež za sestru farárku Mgr. Janu Ilčiskovú, ktorá bola v tom 

istom roku aj inštalovaná za zborovú farárku. 

Sestry z ECAV Rožňava zasa pripravovali Konferenciu pracovníkov ROMA a Seniorálnu 

pastorálnu konferenciu s duchovnými z Nemecka. 

Toto sú len nové postrehy a aktivity práce žien v našom senioráte, ale tie pravidelné sa 

konajú striedavo vo všetkých CZ, preto poďakovanie patrí všetkým CZ v senioráte. Úprimne 

ďakujem Pánovi za každú modlitbu, dar, službu,  „ veľkú vec“, ktorá mohla byť vykonaná 

prostredníctvom nás, Jeho milovaných dcér. Pretože „malé veci“ neexistujú, ak ich robíme 

pre iných s veľkou a úprimnou láskou. Pán to vidí, a iste dá každej z nás bohatú odmenu... 

Nech Vám Pán hojne žehná na ceste životom, na ceste viery a budovania nášho 

spoločenstva! Prajem Vám radosť z toho, že svojou láskou urobíte srdcia iných šťastnejšími 

a radostnejšími.  

  

Revúca, 5. 3.2020                                            Danica Hudecová, koordinátorka SEŽ GES ECAV 

 

 



 

 

 

 


