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O službe blížnym
Lebo Dávid, keď poslúžil svojmu pokoleniu po vôli
Božej, umrel a bol pripojený k otcom: videl teda porušenie.
(Sk 13,36)

T

ento biblický text opisuje vysvetľovanie
apoštola Pavla o Kristovi medzi Židmi
v Pisidskej Antiochii. Rozprával im pritom
aj o kráľovi Dávidovi, ktorý nie je Mesiáš, teda
Kristus, ale poslúžil ľuďom, ktorí žili v jeho dobe.
Zamerajme sa teraz na službu generáciám,
podobne ako kráľ Dávid slúžil vo svojom kráľovstve. Mesiace september a október nás tak nútia
rozmýšľať o rôznych generáciách okolo nás, ako
im posluhujeme evanjeliom. September nás upomína na mladú generáciu a október na staršiu.
Pritom, samozrejme, cirkev je tu aj pre ostatné
generácie.
Z posledného obdobia mám osobnú skúsenosť s obomi spomenutými ‚mesiacmi‘, teda generáciami. Zavolali ma poslúžiť v nemocniciach
starším ľuďom na lôžku. Aj keď boli v stave ‚nerozprávania‘, veľmi živo reagovali na Božie slovo
a modlitbu, ale, najmä, s vrúcnosťou sa modlili
Otčenáš, aj keď nevypovedali ani slovo. Veľmi
som sa potešil zo vzácneho spoločenstva pri nemocničnom lôžku. To je ten október.
Mesiac september ma zaviedol do našich
škôl. Stretol som niektoré deti, ktoré učím
na náboženstve a pripravoval som sa na vyučovanie tvorbou plánov a pracovných listov. Tiež
mám v živej pamäti milé dni detského denného

tábora v našom zbore, keď sme mohli poslúžiť niektorým deťom Božím slovom, aktivitami
a starostlivosťou. K tomu sa pridružilo vyznanie
jednej sestry v brožúre ‚Tesnou bránou‘. Bolo to
svedectvo o vzácnosti detského veku, keď ju rodičia privádzali na služby Božie, na náboženstvo
a nedeľnú besiedku.
Všetko sa mi spojilo do poďakovania Pánovi
Ježišovi, aké veľmi dobré je, keď môžeme poslúžiť
evanjeliom našim deťom, mládeži ale i seniorom.
Z citovaného textu v Skutkoch apoštolov
máme pozvanie slúžiť generáciám okolo nás.
Konkrétne príklady: ak máme možnosť a príležitosť, navštívme chorých starších ľudí, prečítajme
im z Biblie, modlime sa spolu vlastnými slovami
alebo z modlitebnej knižky, pomodlime sa Otčenáš, či vyznávajme spoločne Vieru všeobecnú
kresťanskú. Alebo, na druhej strane, zoberme
naše deti alebo vnúčatá na služby Božie, priveďme ich na besiedku, či prihlásme na vyučovanie náboženstva. Samozrejme, veľmi dobré
je aj diskutovať s deťmi o tom, čo sme my sami
prežili pri Božom slove alebo čítať biblické histórie a modliť sa s nimi. Nech nás však vo všetkej
službe evanjelia, ktorejkoľvek generácii, vedie
náš Spasiteľ Pán Ježiš Kristus.

Michal Findra, zborový farár

Zborový list

Udalosti v cirkevnom zbore
Hospodinom. Prikázali mu, aby svojich vyviedol
z mesta, aby nezahynuli. Keďže Lót váhal, sami
anjeli ich vyviedli za mesto a prikázali im: Zachráň
sa, neobzeraj sa a nezastavuj. Lót si vybral blízke
malé mesto. Anjel povedal, že ho nezničia. Keď
tam prišli, Hospodin spustil na Sodomu a Gomoru sírový a ohnivý dážď z neba. Ale Lótova žena
sa obzrela a premenila sa na soľný stĺp. Možno sa
obzerala za svojim bohatstvom, alebo si chcela
vychutnať Boží trest pre Sodomu. Abrahám včasráno vyšiel na miesto, kde stál pred Hospodinom
a prosil o milosť nad Sodomou. Videl, že zo zeme
vystupuje dym. Abrahám vedel, že Boží súd je
spravodlivý a preto sa modlil a prosil: Pane, zmiluj
sa! Po skončení služieb Božích sa konal volebný
konvent – išlo o voľbu do funkcie zborového dozorcu. Na tento post bola navrhnutá doterajšia
dozorkyňa JUDr. Janka Hesová, ktorú konvent
jednoznačnou väčšinou hlasov zvolil opäť. Brat
senior Matys jej zaželal, aby ju Hospodin viedol
pri výkone tejto funkcie aj v budúcnosti.
Zničenie mesta Jeruzalem sme si pripomínali
v 10. nedeľu po Svätej Trojici, v Nedeľu pokánia, 16. augusta. Aj vlastnú hriešnosť sme si uvedomovali pri speve piesne č. 326: Kajúcne so slzami voláme, Kriste náš, ach, zľutuj sa nad nami,
láskavo hľaď na nás. Nesúď nás príliš prísne
pre mnohú neprávosť, hoc hriešnici veľkí sme, prosíme o milosť. Kázňový text Tit 2,11-15 text hovorí
o zjavení Božej milosti. Neposlušnosť voči Pánu
Bohu vedie k trestu Aj preto bol zničený Jeruzalem v roku 70 po Kristovi a to je napomenutie aj
pre nás. Rovnako však aj to, že sa zjavila milosť
Božia. V čom sa prejavila? 1. V Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa za nás vydal na smrť, aby
nás vykúpil zo všetkej neprávosti a poslal nám
Ducha Svätého. 2. Volá nás k pobožnému životu
na tomto svete, lebo hriechom sme pokazení,
a tak potrebujeme Božiu milosť. 3. Máme očakávať zjavenie veľkého Boha a istotu života s Ním
vo večnosti. 4. Máme sa rozdeliť s Božou milosťou
a ohlasovať iným nádej večného života, ale aj
napomínať a pomáhať si žiť tak, aby to bolo milé

Zuzana Hybenová
Téma 7. nedele po Svätej Trojici 26. júla prinášala pozvanie k Božiemu požehnaniu, lebo ono
zachraňuje. Brat farár založil svoju kázeň na texte
Žalmu 27,1-5. Ten ukazuje, v čom je Božie požehnanie – ak nám je Hospodin svetlom a spásou,
nemusíme sa ničoho báť či ľakať. Dávid to v žalme vyznáva v ťažkých životných situáciách, keď
ho prenasledoval kráľ Saul a zovšeobecňuje to
na všetkých zlostníkov. Brat farár pripomenul aj
M. R. Štefánika, ktorý tiež mal mnohých protivníkov, ale on veril a vyjadril to slovami Prebijem
sa! Aj my, ak žijeme s Pánom Ježišom Kristom,
vidíme aj východiská, lebo Hospodin je pevnosťou žitia a úkrytom. Dávid bol mužom mnohých
zápasov. Spoliehanie sa na Boha ho zachránilo a Saulovi sa nepodarilo zničiť ho. Štefánik žil
v ťažkých časoch Prvej svetovej vojny, mal chabé
zdravie, ale Pán Boh mu pomáhal a chránil ho.
Ako je to s našimi zápasmi, dokážeme sa spoliehať na Ježiša Krista? Hospodin je spása. Dávid
prosí, aby mohol byť v Jeho dome v bezpečí. Túži
spievať a hrať a tak oslavovať Pána Boha. Pre Štefánika je charakteristická krásna pieseň Jána Kollára č. 231 z ES Bože, pod Tvojim nebom stojím,
tisíc svetov žiari nado mnou... Aj my Pánu Bohu
za všetko ďakujme. Aj nedávno zosnulý brat farár
Ján Bakalár rád spieval a oslavoval Pána Boha.
Byť v dome Hospodinovom je vzácne. Nech nás
Ježiš Kristus obdarí túžbou oslavovať a ďakovať
za všetko a splní nám túžbu počúvať Jeho slovo.
Dvojakú náplň mala 9. nedeľa po Svätej Trojici 9. augusta – riadne služby Božie a potom
volebný konvent. Na službách Božích neslúžil
náš zborový farár, ale senior TAS, Jaroslav Matys. Pre kázeň si vybral texty: z 1M 19 kapitoly
a L 17,32. Texty sú o zániku Sodomy a Gomory,
o záchrane Lóta a jeho rodiny a aj o tom, aby sme
pamätali na Lótovu ženu, obzerajúcu sa na pohromu napriek Božiemu zákazu. Lótovi prišli
dvaja anjeli oznámiť, že Hospodin ich poslal zničiť mesto, pretože je priveľká ponosa naň pred
2
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Bohu. Aj zničený Jeruzalem nás volá k pokániu
a prijatie sviatosti Večere Pánovej posilňuje našu
vieru – aj preto je v Nedeľu pokánia prisluhovaná
táto sviatosť.
V 11. nedeľu po Svätej Trojici 23. augusta
sa z nášho chrámu uskutočnil rozhlasový prenos
služieb Božích. Brat farár Findra kázal na text L
7,49-50, ktorý nás pozýva k pokániu a osobnému
vzťahu k Pánovi Ježišovi. Pred Kristom sa nedá
nič skryť, On dobre vidí pýchu aj pokánie. Evanjelista Lukáš to opísal v príbehu, keď istý farizej
prosil Ježiša aby u neho stoloval. Tam
prišla aj žena hriešnica, ktorá mu slzami
umývala nohy, utierala svojimi vlasmi,
bozkávala a natrela alabastrovou masťou. Farizej v mysli pyšne pohrdol nielen hriešnou ženou, ale aj pozvaným
hosťom Ježišom a povedal si, že nie je
možné, aby On bol prorok. Ježiš, ako
prorok, vedel, čo si farizej myslí a vytkol mu, že práve on sa nevšímavo a zle
správal a úctu mu preukázala tá hriešna
žena, ktorou pohŕda. Pridal aj príklad

dvoch dlžníkov, málo a veľa dlžného. Ak sa obom
odpustí ich dlh, ten mnoho dlžný bude mať viac
lásky voči svojmu dobrodincovi, ako ten, ktorému
bolo odpustené málo – na tom sa zhodli všetci
vo farizejovom dome. Tak to bolo aj pri hriešnej
žene a Pán Ježiš videl jej veľkú pokoru. Preto jej
povedal: tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji.
S pomocou Ducha Svätého aj my môžeme spoznať a spoznávať svoju hriešnosť a pokánie je
dar pre nás, keď prichádzame k nášmu Bohu ako
kajúci hriešnici.

Rozlúčka s bratom farárom Jánom Bakalárom
a povzbudenie. Bolo to jeho posledné odporúčanie pre nás, popradských evanjelikov.
Na parte mal biblický rozlúčkový text 2Tim
4,7-8: Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru
zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti,
ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca,
a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali
Jeho zjavenie. Pri speve piesne č. 452 z ES
brat farár odovzdal ducha Bohu. Pieseň začína: Ježiši, ako chceš, daj aj mne vždycky tak
chcieť, v živote, v súžení, aj keď budem
mať umrieť. Nech Tvoja vôľa len plní
sa vždy i dnes, Tvoj som živý, mŕtvy, Ježiši, ako chceš.
Na pohrebnej rozlúčke kázal generálny biskup ECAV brat
Ivan Eľko na text Ž 27. Na tento text brat farár Bakalár kázal

Zuzana Hybenová
V Prešove sa 25. júla konala pohrebná rozlúčka pri úmrtí dlhoročne tam pôsobiaceho evanjelického a. v. farára brata Mgr. Jána Bakalára.
Od decembra 2019, keď pre zhoršený zdravotný stav odišiel do invalidného dôchodku,
prišiel do nášho zboru na miesto námestného farára. Naposledy v našom chráme
kázal v druhú pôstnu nedeľu 8. marca.
Za základ kázne si zvolil prvý žalm, ktorý
hovorí o blahoslavenstve spravodlivých
a záhube bezbožných. V kázni vyznal,
ako mu, v súvislosti s jeho chorobou,
pomáhajú vzácne biblické verše, ktoré
vie naspamäť. Aj nám odporučil učiť sa
naspamäť biblické verše, aby nám v ťažkých chvíľach poslúžili na potešenie
3
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štyri týždne pred svojou smrťou v prešovskom
chráme. Generálny biskup v úvode uviedol,
že sa uzavrela životná cesta brata Bakalára, keď pred necelými piatimi rokmi
mu diagnostikovali vážne ochorenie. Bol veľmi snaživý v službe svojmu Pánovi, ale choroba ho tvrdo
zastavila. Aj počas ťažkej choroby
vstupoval do života nás zdravých,
žehnal, znášal starosti iných i cirkvi.
V ťažkých situáciách sa odkrýva charakter. Za takého človeka, akým brat Bakalár bol,
sme Pánu Bohu vďační. Pred 45-imi rokmi začalo jeho povolanie do duchovnej služby. Prečo si
teraz zvolil 27. žalm? Preto, lebo odkrýva vieru
pre realitu tohto sveta. Autor žalmu, Dávid, stojí
na zemi a miluje Boha – aj preto prijal nebohý
brat tento žalm. Žalmista v ňom vyznáva kto je
preňho Boh. Sú to aj ľúbostné pasáže, veď mať
Boha je všetko a už nič nepotrebuje. Nájdeme
aj temné časti, keď Boh skryje svoju tvár, že ho
niet. Dávid poznal, čo to znamená volať k Bohu
uprostred ťažkého kríža. Generálny biskup zdôraznil kľúčové slová: „Predsa“ však verím, že uzriem
dobrotivosť Hospodinovu v krajine živých. Žalmista
hovorí aj k sebe samému: Očakávaj na Hospodina! Očakávaj, lebo Boh je tu. Tak to prežíval žalmista. Ako to zoberie kresťan, ktorý pozná Božiu
lásku? V Kristovi premohol svet. V takejto nádeji
žil brat Bakalár. Aj my všetci túžime byť silní, statočne a s dôverou nesme ťarchu života ako Dávid
či zosnulý brat farár Bakalár. Generálny biskup
nakoniec všetkých vložil do Božích rúk.
Životopis brata farára a odobierku predniesol biskup VD ECAV Peter Mihoč. Okrem iného
zdôraznil tri veci z jeho života, ktoré charakterizovali brata Bakalára. Boli to jeho nohy, ruky

a srdce. Nohy: nimi vstupoval duchovne ako ‚pastorálny maratónec‘, nebral
ohľad na seba, ale bežal za každým, kto
ho potreboval. Ruky: z CZ Prenčov,
ktorý bol jeho prvým pôsobiskom,
išiel do Batizoviec, kde slúžil osem
rokov. Za toto obdobie stihol vybudovať kostol vo Svite a rekonštruovať budovy na zborový dom v Batizovciach a v Gerlachove. Jeho srdce:
36 rokov verne slúžil Pánovi a jeho srdce
odišlo posledné, keď ho Pán odvolal z časnosti.
Ku dôstojnej rozlúčke prispel aj prešovský
spevokol Sion tromi piesňami a v poslednej piesni spievali: jasnú púť pripravil prevečný Spasiteľ...
Potom nasledovali príhovory: za ECAV generálny
dozorca brat Brozman, za ZED brat farár Bunčák,
v rámci ekumény zástupcovia cirkví rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej, cirkvi bratskej, za Sliezsku evanjelickú cirkev biskup brat
Tomáš Tyrlík. Všetci vysoko hodnotili spoluprácu
zosnulého s každou cirkvou. Biskup Tyrlík o ňom
povedal, že z plnosti srdca hovoria ústa a zdôraznil aj slová z 13. kapitoly Listu Židom: Spomínajte
na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie.
Po záverečnom požehnaní brata generálneho biskupa sa pohrebná rozlúčka v prešovskom
chráme skončila a pokračovala nad hrobom
na cintoríne v Kukovej, rodnej obci brata farára
Bakalára.
Na facebookovej stránke zverejnila dcéra
Anna takýto status: Bolo to krásne byť ním milovaná, ešte krajšie pozorovať, ako ľúbil svoju manželku
– našu mamku, no najväčším požehnaním pre môj
život bola jeho zamilovanosť do Krista. Musí to byť
úžasné vidieť Jeho úsmev. Som šťastná, že otecko
je konečne Doma.

Pandémia nie je Boží trest, ale Božia výzva
niekoľko telefonátov, keď sa na neho obracajú ľudia ako na kňaza a lekára v jednej osobe.
Sú dve veci, na ktoré sa sťažujú najviac: strach
a samota.

Max Kašparů pre Evanjelický východ 5/2020
Max Kašparů je známy český psychiater,
spisovateľ a gréckokatolícky kňaz. Denne rieši
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Strach je negatívna emócia. Nemôžeme sa ho
zbaviť definitívne, ale môžeme znížiť jeho vplyv
na nás. Nestrácajme humor a radosť. Spomeňme si na Ježišove slová, keď na rôznych miestach
v evanjeliách hovorí: Nebojte sa! To je odkaz
pre nás v dnešnej dobe! Ľuďom, ktorí sa na mňa
obracajú s prosbou o radu, preto odporúčam,
aby rešpektovali nariadenia vlády a lekárov, ale
nepodliehali strachu. Strach nás totiž môže poškodiť viac ako koronavírus.
Samota. Ľudia sa sťažujú aj na samotu, keď sú
sami doma a nemajú možnosť kontaktu s priateľmi. Tu odporúčam rozlišovať medzi dvomi pojmami: samota a osamelosť. Samota nie je zlá,
preto by sme ju mali občas vyhľadávať. Niečo iné
je osamotenie – to je choroba – varujme sa ho!
Nezostávajme osamotení, hľadajme si priateľov!
Doba, v ktorej žijeme, je krízová. Ako kresťania musíme byť ľudia nádeje, aj keď je tu určité
nebezpečenstvo! Krízou treba prejsť tak, že z nej
vyťažíme kapitál potrebný pre našu budúcnosť.
Nesnažme sa ňou prejsť iba tak, aby sme to mali
čím skôr za sebou. Z toho musíme vyjsť obohatení o hĺbku poznania.
Kríza prišla práve vo veľkonočnom období, čo
je symbolické. Vo veľkonočných pašiách je totiž
obsiahnutý celý obsah drámy ľudského života.
Je tam všetko, čo človek môže poznať: úzkosť,
strach, zrada, zbabelosť, nenávisť. Všetko sa vtesnalo do pašiovej drámy.
Keď raz pominie tento neprirodzený stav,
v ktorom sa bránime zákernej chorobe, možno
budeme prekvapení – milo i nemilo. Mnoho ľudí
povie: dva mesiace som nebol v kostole a šlo to
aj bez toho. Takto však uvažujú ľudia, ktorí nikdy

nežili s Bohom a pre Boha. Sú tu však aj ľudia,
ktorí si uvedomujú, že situácia, ktorá ich odstrihla
od prijímania sviatostí, im ukázala, čo si treba
v živote vážiť.
Epidémia je vraj Boží trest, ale ja si to nemyslím. Ježiš nechodil pomedzi hriešnikov a nerozdával choroby za hriechy. Ježiš uzdravoval. Boh
je ten, kto uzdravuje a nie ten, kto trestá! Prečo
je tu názor že choroba je trest za hriech? Ľudský
mozog je totiž stroj na príčiny. Zrazu je tu koronavírus, ktorý si nevieme vysvetliť a tak to hodíme
na Pána Boha. V žiadnom prípade! Na vine sme
my ľudia! Dostali sme planétu Zem do správy
a nie do vlastníctva. A my sa k nej chováme, akoby bola naším vlastníctvom. Planéta Zem je živý
organizmus daný nám od Boha, ktorý má svoj
imunitný systém a naše spôsoby života mu ho
narušili.
Domnievam sa preto, že pandémia nie je Boží
trest, ale Božia výzva. Mali by sme ju počuť, rešpektovať a vyjsť z nej víťazne. Ignác z Loyoly hovoril: Dobrý vojak rany nepočíta. Nebuďme teda
zranení, ale danou situáciou obohatení!

Boží bojovníci – detský denný tábor 2020
v armáde, ale nebojujeme proti sebe navzájom,
ani proti iným národom, ale náš spoločný nepriateľ
je diabol. Na začiatku tábora sa tak z nás stali vojaci. Opierali sme sa o Božie slovo, ktoré je zapísané
v Liste Efezským 6,11: Oblečte sa do celej výzbroje
Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.

Alena Findrová, Lucia Dindošová, Michal Findra
Pod týmto názvom sa deti stretávali po tri dni
v auguste na dennom detskom tábore 2020.
Rozprávali sme sa o tom, že každý človek, ktorý
verí v Pána Boha, vstupuje do boja. Sme ako vojaci
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1. deň: Prilba na ochranu myšlienok. V prvý deň
sme si povedali základné veci
o našom nepriateľovi, že je to
zvrhnutý anjel, ktorý spyšnel
a chcel, aby jeho oslavovali
viac ako Pána Boha. Bol zhodený z neba a s ním aj niektorí ďalší anjeli. Odvtedy sa stal
najväčším klamárom. Klame
nás preto, aby sme nemohli
spoznať Pána Boha. Útočí aj
na naše myšlienky a na to,
ako rozmýšľame. Preto si pred diablom musíme chrániť našu hlavu, našu myseľ. Na to nám
slúži prilba spasenia. Aby sme sa nedali diablom
oklamať musíme si našu myseľ a srdce chrániť aj
tak, že budeme viac rozmýšľať o Božích veciach,
o Božom slove. Keď chceme rozmýšľať o Božom
slove, musíme si ho do našej mysle vložiť. Preto
sme sa počas táborových dní aj mimo nich učili
mnohé vybrané biblické veršíky naspamäť. Každý, kto sa naučil veršík a aj ho pred ostatnými
povedal, bol povýšený vo vojenskej hodnosti.
Toto samozrejme neplatilo len pre deti, ale aj
pre nás vedúcich ☺.
Odpoludnia sme sa dozvedeli aj to, koho
prvého diabol oklamal, aké vážne boli následky
prvého hriechu a že sa to týka ešte aj nás v súčasnosti. Počas tvorivých dielní sme si postupne
vyrobili tri obrázky na doštičkách. Pribíjali sme
klinčeky v tvare prilby a potom sme tú prilbu zvýraznili aj farebnými bavlnkami. Ešte pred koncom
dňa sme v Strážach našli skrytý poklad. Deň sa
skončil radostne a už sme sa všetci začali tešiť
na ďalší pondelok, keď tábor pokračoval.
2. táborový deň: Obuv k službe evanjelia
pokoja. Druhý augustový pondelok sa prihlásil
nádherným letným počasím a pred nami stála
výzva obliecť si ďalšiu časť Božej výzbroje z Listu
Efezským. Spolu s deťmi sme premýšľali nad tým,
aké by to bolo, keby si hokejista pred zápasom
zabudol obuť korčule alebo či môže hasič ísť uhasiť požiar iba v ponožkách. Dospeli sme k záveru, že by to asi nefungovalo a aj rímsky vojak by

mal značné problémy, keby sa vybral do boja
bez pevnej obuvi.
Keďže sme si v prvom dni tábora spolu vysvetľovali, aká dôležitá je pre Božieho bojovníka-kresťana prilba spásy a vysvetlili sme si, čo všetko
potrebujeme urobiť, aby sme mohli byť spasení,
v druhý deň sme sa v tom potrebovali utvrdiť.
A práve v tom nám mala pomôcť pevná a odolná obuv, vďaka ktorej by sme pevne stáli a boli
utvrdení v Božej milosti a láske. Lebo iba ten Boží
bojovník, ktorý stojí pevne zakorenený v Pánovi Ježišovi a je vďaka Nemu zmierený s Pánom
Bohom, môže obstáť proti nepriateľovi. Satan
nás rád znepokojuje nepravdivými myšlienkami a ešte radšej nám berie odvahu, aby sme tú
radostnú správu – o vykúpení a uzdravení skrze
moc Pána Ježiša – azda radšej ani nešírili ďalej.
Deti sa však naučili, že vďaka topánkam môžeme
nielen pevne stáť, ale sa môžeme predovšetkým
pohybovať, bežať, skákať, atď. A najmä preto slúži
obuv Božieho bojovníka aj – či práve – na zvestovanie evanjelia pokoja. Vysvetľovali sme deťom,
že prijať Pána Ježiša do svojho srdca a života je
dôležité a úžasné, lebo nikto iný nám nedokáže
ponúknuť pokoj, ktorý nám dáva Pán Ježiš. To
si však nemáme nechať iba pre seba! Máme sa
obuť a vyraziť, teda byť aktívni. Máme sa snažiť
odovzdať dobrú správu-evanjelium aj ostatným,
napriek tomu, že to občas môže byť aj ťažké...
Tento horúci pondelok nám všetkým ubehol
dosť rýchlo: hovorené slovo vystriedal príbeh
o apoštolovi Filipovi, veľa sme sa hrali, skúšali sme
6
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zdolávať prekážky so zviazanými nohami, vymenili sme si
topánky, naučili sa nové biblické veršíky, opäť sme pozatĺkali pár klincov a kreatívne
sa vyžili pri tvorivých dielňach
☺. Obedňajšia pizza všetkým
veľmi chutila a na chutné koláčiky ešte dodnes spomíname
(a aj ďakujeme za ne šikovným
babkám a mamičkám☺).
Na záver druhého táborového dňa ešte spomeniem
pekný veršík, ktorý sme sa v ten deň naučili: „Aké
krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú dobré veci (evanjelium)“ Rim 10,15 (ekum. preklad).
3. táborový deň: Meč – slovo Božie. Veľmi
rýchlo prišiel tretí deň a pred táborníkmi bol
príbeh plný tajomstiev a hľadania. Najskôr sme
objavovali hlavnú myšlienku dňa, alebo lepšie
povedané, mali sme zistiť, ktorá časť výzbroje
rímskeho vojaka je útočná zbraň. Veľmi rýchlo
sme zistili, že ňou je meč. Apoštol Pavol vo vysvetlení, v Liste Efezským pripodobnil meč k Božiemu slovu.
Ďalším objavovaním bol biblický príbeh a ako
pomôcku sme mali korunu a plášť. Rýchlo sme
pochopili, že patria kráľovi. Dozvedeli sme sa, že
kráľom v Izraeli sa stal malý chlapec Joziáš, ktorý
mal vtedy iba osem rokov. Podľa toho sme aj my
chceli korunovať ‚táborového kráľa‘. Napokon to
bola 7-ročná kráľovná, ktorá bola vekovo najbližšie k ôsmim rokom. Všetci sme sa zhodli a uznali,
že kraľovať v takom veku nebolo ľahké a bolo
dobré pre mladého kráľa, že mal dobrých a zbožných poradcov či spolupracovníkov. A všetci sme
museli uznať, že aj dnes je dobré, keď od mladého veku poznávame Pána Ježiša a ‚dospeláci‘ nás
vedú k Božím veciam.
Príbeh o Joziášovi mal pokračovanie a my sme
sa dozvedeli, že kráľ vyrástol a keď mal 20 rokov,
dal opravovať jeruzalemský chrám. A vtedy sa
stala zvláštna udalosť, keď v chráme našli zvitok
a na zvitku bol napísaný Boží zákon. Tu sme museli prerušiť naše skúmanie príbehu o mladom

kráľovi a aj my sme sa vydali hľadať zvitok. Hľadali dve skupiny – dievčatá a chlapci – a skoro aj
našli, ale napokon potrebovali pomoc. Na zvitku
bol veršík 2Tim 3,16-17: Každé písmo, vdýchnuté
od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať
a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží
dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Keďže už
vieme, že Božie slovo je pre nás vo výzbroji meč,
tak sme si tento meč privlastnili učením verša
naspamäť.
Zaujímavé objavovanie nás čakalo v našom
kostole Svätej Trojice na námestí. Mali sme nájsť
každé miesto, kde je Božie Slovo a bolo tých
miest naozaj veľa. Kostol je miesto, kde sa Božie
slovo zvestuje, číta, rozmýšľa sa nad ním a prišli
sme na to, že sa Božie slovo aj spieva. V kostole
sme boli azda aj dlhšie ako na službách Božích,
lebo nám dosť dlho trvalo, kým sme objavili všetko čo sa kde skrýva.
Počas celého tábora nás sprevádzala hymna:
Som moc malý by som bol vojakom. Rýchlo sme
sa ju naučili nielen spievať, ale aj ukazovať. Aj
v posledný deň sme si ju opakovali a povzbudzovali sa príslušnosťou k Božej armáde. A to už
prišiel poobedný čas, keď sme už mali nie iba
jeden zvitok Písma, ktorý sme objavili, ale každý
si vyrobil svoj vlastný. Potom sme ešte pokračovali v príbehu kráľa Joziáša. Skúmali sme ďalšie
tajomstvo: čo sa stalo, keď si kráľ Joziáš vypočul
knihu zákona, ktorú mu prečítali? Asi tušíte: bol
veľmi prekvapený ako sa Izraeliti vzdialili od poslušnosti Hospodinovi a on osobne sa rozhodol,
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že sa chce správať tak, ako píše Božie slovo. Ku takému rozhodnutiu pozval aj ostatných ľudí a oni,
po prečítaní Božieho zákona, tiež sľúbili, že budú
počúvať Písmo sväté. Bolo nám jasné, že aj my
sme postavení pred takú istú výzvu: či chceme
mať v boji s nepriateľom meč a teda počúvať
a riadiť sa Božím slovom, ktoré je v Biblii. Vyznali
sme, že je to správna voľba a ako kresťania ju
berieme vážne.
Opäť nás pred záverom čakala doštička, klinčeky, bavlnky a tentoraz sme si ‚vyklincovali‘
a vyplietli útočnú výzbroj Božieho bojovníka,

a to meč. Naši milí pomocníci pripravili aj hry
s mečom, ale, keďže sme boli v detskom tábore,
meče sme nahradili balónmi. Zažili sme potom
veľa potešenia hlavne pri hre na zmrazovanie
a rozmrazovanie.
Tešíme sa, že posledným dňom neskončilo
naše objavovanie častí výzbroje Božieho bojovníka a bude pokračovať počas stretávania nedeľnej
besiedky pre deti, na ktorú pozývame každého
chlapca či dievča z nášho zboru. Stretneme sa
vždy v nedeľu v kostole a potom budeme v zborovej miestnosti.

Rozlúčka s najstaršou členkou zboru
Pre rozlúčkovú kázeň brat farár Findra vybral
text Ž 73,23-28. Žalmista v ňom vyznáva, že ho
blaží Božia blízkosť lebo ho Boh drží za pravicu
a vedie. Aj sestru Michalkovú podobne viedol a aj
každého z nás Pán Boh vedie a je blízko každému
človeku. Nech nás všetkých teší Božia blízkosť, aj
my majme v Hospodinovi, našom Pánovi, svoje
útočisko.
V mene cirkevného zboru ďakujeme Pánu
Bohu za dlhý a požehnaný život sestry Anny
Michalkovej. Všetkým nám sa kráti čas života tu
na zemi a nepoznáme čas, keď nás Pán k sebe
zavolá – buďme na to pripravení!

Redakcia ZL
Pohrebná rozlúčka s najstaršou členkou nášho zboru Annou Michalkovovou sa konala 20.
augusta a Pán ju do večnosti odvolal vo veku
nedožitých 97 rokov.
Pochádzala z evanjelickej rodiny, žijúcej
v Liptovskej Sielnici. Túto dedinu zatopili vody
Liptovskej Mary. Na svoje rodisko často s láskou
spomínala a podobne aj na viaceré evanjelické
osobnosti, ktoré odtiaľ pochádzali.
Aj v historickom kalendári (v EPST 33-34/2020)
sa spomína v sielnický rodák, štúrovský básnik Samo
Bohdan Hroboň pri jeho 200. výročí narodenia.

Rozhlasové služby Božie
počas služieb Božích. Trápilo ma, ako ma stres
a tréma donútili robiť chyby a neposlúžiť lepším spôsobom. Očakával som kritické reakcie
od poslucháčov.

Michal Findra, zborový farár
V predposlednú augustovú nedeľu sa vysielal
priamy prenos služieb Božích z nášho kostola.
K tejto udalosti by som čitateľom rád ponúkol
osobné svedectvo.
Pravda je, že som veľmi stresujúco prežíval
prípravu aj realizáciu týchto služieb Božích. Nie
je moja ‚zaľuba‘ písať do novín a prezentovať
sa v celoslovenskom éteri. Isto to bolo všetko
cítiť v mojom hovorenom i spievanom slove
8
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aj trúfalé rúhanie: ‚keby Kristus bol bohom tak urobí
pre mňa to či ono‘. V tomto počujeme len prejav
ľudskej pýchy, ktorá sa stavia nad Boží majestát
a chce diktovať svojmu Stvoriteľovi, čo má urobiť
a keď tak neurobí, tak nie je. Toto je veľmi naivné
a pyšné. Opak je však pravda: Pán Ježiš by už nebol
Boží Syn, keby robil podľa našich želaní a chúťok!
Tiež môžeme vidieť ľudskú pýchu v správaní.
Kristus povedal: „čokoľvek ste urobili tomu najmenšiemu, mne ste urobili“. Akí sme biedni, keď ničíme
slabých, keď ničíme svoje životné prostredie, ...
Máme pred očami pokánie a odpustenie: Boží
zázrak v hriešnom človeku. Okolie môže vnímať,
že človek je zlý a hriešny, ale Pán Boh si môže konať svoje a viesť ho v spoločenstve cirkvi k pokániu.
Teda, ku priznaniu sa ku svojim hriechom a odvráteniu sa od hriechov. Pán Ježiš Kristus vidí do vnútra človeka a vedie kajúce srdcia k sebe, aby prešli
týmto uzdravujúcim procesom pokánia. Potom
prichádza radosť a vďaka do srdca človeka.
Ak povieme o cirkvi, že je to spoločenstvo kajúcich hriešnikov, potom by sme sa nemali čudovať,
že sú medzi nami ľudia, ktorých aj verejne poznáme
ako hriešnikov a hriešnice. Nemôžeme ich vylučovať či odsudzovať, lebo ich Kristus zavolal do cirkvi
a aj ospravedlnil.

Veľmi milo ma však prekvapil list zo Zvolena,
lebo dnes už človek dostáva málo listov. V liste
sa pani vyznávala, ako sa jej dotklo kázané Božie
slovo a že ho vnímala ako potrebné na zastavenie
pre jej príbuzných. Vyžiadala si odo mňa kázeň.
Chcela aj modlitby a ostatné úvodné i záverečné
príhovory. Keďže si všetko nepíšem, tak som jej
rád prichystal a poslal CD s nahrávkou.
Druhé, čo ma milo prekvapilo, bola ďalšia
reakcia na kázeň, lebo som si uvedomoval, že
som hovoril rýchlo a mal som obavu, že zanikne zmysel vysvetľovania Božieho slova. Bolo
mi povedané, že v rozhlase to vyznelo celkom
dobre a zaujalo to aj strednú generáciu a to ma
veľmi teší.
Viacerí ste iste dostali odozvy, ako vyzneli
tieto rozhlasové služby Božie z nášho kostola. Chcem sa poďakovať všetkým a Pánu Bohu
za každého, kto prišiel či poslúžil spevom alebo
čítaným slovom, lebo verím, že sme slúžili a všetko konali na slávu nášho trojjediného Boha.
Pripájam z kázne výber o pýche a pokání,
čo bola téma 11. nedele po Svätej Trojici: Pán
Ježiš odhaľuje aj dnes pyšný ľudský postoj. Však,
ako často znie z ľudských úst, ‚keby bol Pán Boh
bohom, tak by sa nestalo toto alebo tamto‘. Alebo

Libanonskí kresťania vyzývajú k modlitbám
kresťanstvo. Libanonskí kresťania tvoria približne
40 % populácie v takmer šesťmiliónovej republike, ktorú tvorí zmes kultúr a etnických skupín.
Cirkevné zbory zohrávajú dôležitú úlohu pri mobilizácii svojich členov a pomáhajú pri obnove

Zdroj: EPST 33-34/2020
Večer 4. augusta sa v prístavnom meste Bejrút v Libanone ozvali dve veľké explózie. Zabili
vyše dvesto ľudí, zranili ďalšie tisíce a približne
300-tisíc ľudí pripravili o strechu nad hlavou.
K humanitárnej pomoci sa pridala aj Slovenská
republika, ktorá tam poslala zdravotnícky materiál, potraviny a prispela i sumou 100-tisíc eur
do libanonského humanitárneho fondu, cez ktorý sa bude riešiť zdravotnícka pomoc.
Na mnohých kresťanských webových stránkach a blogoch sa po ničivej explózii objavili
výzvy modliť sa za Libanon. Táto arabská krajina má zásadný význam pre blízkovýchodné
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a opravách. Nás vyzývajú libanonskí kresťania
k modlitbám za Božiu pomoc v tejto zničenej
krajine a o prebudenie ich viery.
V tejto krajine rastie aj libanonský céder. Hovorí o ňom aj Božie slovo, v Starom zákone je
spomínaný až 75-krát. Je to vysoký mohutný
strom, ktorý, okrem veľkosti, uchváti aj svojou
omamnou vôňou. Už v staroveku bolo drevo cédra jedným z hlavných obchodných artiklov. Využívalo sa pri stavbe egyptských pyramíd a lodí.

Príjemne voňajúce a odolné drevo bolo vyhľadávané aj pre stavby v Izraeli. Kráľ Dávid ho použil pri stavbe svojho domu, Šalamún pri stavbe
chrámu a paláca. Druhý chrám bol tiež postavený
s použitím tohto ‚nezničiteľného‘ dreva (Ezd 3,7).
V Ž 92,13. čítame: Spravodlivý bude prekvitať sťa
palma a vyrastie ako libanonský céder.
Pamätajme v modlitbách o Božiu pomoc aj
na libanonských kresťanov, ale aj posilnenie ich
viery.

Kristína Royová
takú vieru mala! Zrkadlila sa v biblickom verši,
ktorý nechala zaznamenať na stenu budovy
zvonka a ktorý tam vidno dodnes: Ak budeš veriť,
uvidíš slávu Božiu (J 11,40).
V časopise ‚Večernica‘ písala: Že vraj
by sa to predsa len malo menovať starobinec. Ale ja nemyslím, že by sa
v tom dome malo len stonať. Skôr
by mala platiť výpoveď: V čase večera bude svetlo. Veď nie je len východ slnka pekný, krásny býva aj
západ! Nie je milé len ráno, veľmi
útulný býva aj podvečer. Keby ten
náš domov mal byť len domovom
biedy a hynutia, to by som vás veru
nevyzývala, aby sme ho stavali... A na
inom mieste píše: Ak dieťa potrebuje, aby
ho dakto prikryl plášťom lásky, desaťkrát viac
to potrebuje starý človek... K. Royová
tam dožila posledné tri roky svojho
života.
V živote aj v tvorbe bola Kristína Royová výborná rozprávačka
deja i atmosféry, bola človek, ujímajúci sa slabých, ktorý vie čo je
to láska, súcit, sebaobetovanie,
hľadanie šťastia. Svoje literárne
diela písala pre deti, mládež i pre
dospelých. Písala zo svojej bohatej
duše svojské a jedinečné svedectvá
o Bohu a o spasení skrze Pána Ježiša Krista.

Z časopisu ‚Cestou svetla‘ vybrala
Zuzana Hybenová
Z pera Martina Medňanského časopis Cestou
svetla č. 8/2020 priniesol rubriku pod názvom ‚Knihovnička’ a v nej Spomienku
na Kristínu Royovú.
Narodila sa 18. augusta 1860,
teda pred 160 rokmi. Spomíname na ňu ako na poetku, spisovateľku i zakladateľku sociálnej
práce v Starej Turej. Pre opustené deti a siroty, pre bezdomovcov, chorých a starých ľudí založila – Útulňu, Chalúpku, Nemocničku
a Domov bielych hláv. Kristína Royová
nechcela použiť chladné názvy ako sirotinec či starobinec.
Dnes stojí už len jedna stavba Domov bielych hláv. Je to opäť miesto,
kde sa pomáha: sídli tam Občianske združenie Sluha, ktoré sa hlási
k odkazu života a diela Kristíny Royovej a jej sestry Márie.
Do stavby Domova bielych hláv
sa K. Royová, vtedy už 71-ročná,
pustila v čase hospodárskej krízy.
Vlastnila len desatinu prostriedkov,
ktoré na stavbu potrebovala. O tomto projekte sa často píše a hovorí, že je
to dielo viac viery než rozumu. A K. Royová
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Ponuka literatúry z farského úradu
na teológii Martina Luthera. Patrí
ku kľúčovým spisom reformácie
a reformačnej teológie. Je jedným
zo základných vyznávačských prameňov luteranizmu. Vyznanie bolo
prvýkrát prednesené 25. júna 1530
na Augsburskom sneme v nemeckom Augsburgu. Text bol predložený a adresovaný nemeckému
cisárovi Karolovi V. Vyznanie figuruje ako spoločné vierovyznanie
niektorých nemeckých kniežat
a nemeckých miest. Text vyznania
má 28 článkov. Autor vyznania je Philipp Melanchton, ktorý na jeho podobe spolupracoval
s Martinom Lutherom. Augsburské vyznanie
sa dostalo onedlho aj na územie Slovenska.
Jeho prvý preklad vyšiel u nás zrejme už v roku
1540. Augsburské vyznanie je jedným zo základných vyznávačských spisov aj Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
Cena tejto brožúry je 4,50 eur.
V
 o farskej kancelárii sú aj viaceré ‚minipublikácie‘ z kežmarského Vydavateľstva ViViT. Je
to edícia ‚Kresťanskí hrdinovia kedysi a dnes‘
a cena za kus je do 3,00 eur.

Redakcia ZL
Ján Grešo, Žalmy na kazateľnici.
Prof. ThDr Juraj Bándy v úvode vyjadruje radosť nad tým, že kázne
na žalmové texty vynikajúceho
teológa a kazateľa, ktorým doc.
Ján Grešo nesporne bol, budú
sprístupnené širokej verejnosti.
Slovo ‚žalm‘ pochádza z gréckeho slova ho ‚psalmos‘. Tento výraz
pôvodne označoval pieseň, ktorá bola spievaná so sprievodom
strunového nástroja ‚psaltérion‘. Pravdepodobne ide o predchodkyňu dnešnej harfy. Dnes
pod žalmami, resp. Knihou žalmov, rozumieme
zbierku 150-ich starozmluvných duchovných
básní, resp. piesní. Knihu Žalmy na kazateľnici
vydal Tranoscius a prináša 30 kázní od doc.
Jána Greša, ktoré je hodno prečítať si a poučiť
sa z nich, lebo dobrá kázeň je ako umelecké
dielo a dokáže osloviť vždy znova. Knihu si
kúpite vo farskej kancelárii za cenu 9,00 eur.
V ponuke je aj nové vydanie Augsburského vyznania. (lat. Confessio Augustana) je
to kresťanské vieroučné vyznanie založené

ECAV spomína
 10. výročie založenia Evanjelického posla
1
spod Tatier. Vydavateľom bol Tranoscius, vydavateľský a účastinársky kníhkupecký spolok
v Liptovskom Mikuláši.
140. výročie narodenia Milana Rastislava
Štefánika – syna evanjelického farára. Deň
jeho narodenín 21.7.2020 sa stal ‚Štefánikovým dňom‘ v médiách i aktivitách, ktoré sa
v tento deň konali a vysielali. V jeho rodisku,
v Košariskách, boli slávnostné služby Božie
v tamojšom evanjelickom kostole, za účasti vrcholných predstaviteľov ECAV a ďalších

Zuzana Hybenová
Pre evanjelickú cirkev na Slovensku je rok
2020 rok spomienok na mnohé výročia významných udalostí a osobností. Pripomenuli sme si:
490. výročie Augsburského vyznania, predloženého na ríšskom sneme v Augsburgu v roku 1530.
410. výročie Žilinskej synody, ktorá položila
pevné základy vytvorenia samostatnej evanjelickej organizácie na území Slovenska, čím
sa definitívne vymanila spod právomoci katolíckej hierarchie.
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s vďakou spomíname na rodáka z evanjelickej
farárskej rodiny v Košariskách. Biskup VD ECAV
Peter Mihoč vo svojom príhovore zdôraznil, že
naša cirkev má mnoho vynikajúcich osobností.
Medzi nich patrí aj M. R. Štefánik. Položil otázku: Čo z neho urobilo „hviezdu“? Jeho láska
ku hviezdam? Vyrastal na evanjelickej fare.
Jeho matka, ktorú často spomínal, sa za neho
modlila počas detstva, štúdií i ciest. Pre Štefánika je charakteristická múdrosť a hľadanie
spravodlivosti. Slovo Božie hovorí, že tí, ktorí
privádzajú iných ku spravodlivosti, budú sa
skvieť ako hviezdy. Na takýchto ľudí sa nezabúda. Tak ako svedčia o tom aj slová Božieho
zasľúbenia ‚budú sa skvieť na hviezdnom nebi‘.
V mene ECAV vyjadril vďačnosť za M. R. Štefánika. Celý program služieb Božích bol zameraný na vďaku Pánu Bohu za takého človeka,
ako bol M. R. Štefánik. Svedčí o tom aj výber
spievaných piesní: Vznesme srdcia k výšinám...,
Bože, vďaku Ti vzdávame... a Nuž, Bohu ďakujme... Odzneli aj krásne listy Milana Rastislava
rodičom i listy jeho matky svojmu drahému
synovi. V podaní dychovej hudby MV SR zaznela pieseň Hoj, vlasť moja... a štátna hymna.
Po skončení služieb Božích nasledoval akt kladenia vencov k Štefánikovej buste na rodnom
dome (bývalej evanjelickej fare), kde je teraz
jeho múzeum. Pri kladení vencov sa vystriedali všetci traja najvyšší predstavitelia štátu,
zástupcovia samosprávy, prítomní boli aj vojnoví veteráni a ďalší. Z týchto služieb Božích
RTVS vysielala priamy prenos, ale aj mnoho
ďalších programov ako spomienku na hrdinu
a velikána nášho národa.

bratov a sestier v duchovnej službe, predstaviteľov štátu i samosprávy. Celé služby Božie boli
dôstojné. Pri oltári stála čestná stráž so štátnou
vlajkou, účinkovala hudba MV SR. V programe vystúpili deti a mládež s hudbou, spevom
a zvonkohrou. Kázeň pri tejto príležitosti mal
biskup ZD ECAV Ján Hroboň na text Jer 32,1417. Jeremiáš bol väznený na príkaz kráľa Cidkiju, pretože prorokoval, že Jeruzalem i kráľ sa
dostanú do rúk babylonského kráľa. Kráľ Cidkija to nechcel počuť, preto ho uväznil. Jeremiášovi zaznelo slovo Hospodinovo, že príde jeho
príbuzný s ponukou predať mu pole. Z ľudského hľadiska to nemalo zmysel, ale Jeremiáš bol
poslušný Božiemu slovu. Analógiu môžeme
vidieť aj v príbehu M. R. Štefánika. Zúrila vojna
a on akoby kupoval pole – Slovensko. Jeho krédo bolo: Veriť – milovať – pracovať. Všetko robil
pohľadom viery, videl že to má zmysel. Cez Pánov kríž a vzkriesenie sa nám otvorilo akoby
pole. Všetko, čo robíme vo viere v Ježiša Krista,
má zmysel. Štefánik vedel ideály a príležitosti
premeniť na skutočnosť. My, Slováci aj Česi,

Začiatok školského roka
nebezpečným vírusom, aby vyučovanie mohlo
v školách nerušene prebiehať.
Ku začiatku nového školského roka sa hodí
báseň-modlitba od Milana Rúfusa. K jeho prosbe
o ochranu detí sa pridávame a želáme im Božie
požehnanie a ochranu.

Redakcia
Od 1. septembra sa pre žiakov a študentov
začne nový školský rok. Prosíme Pána Ježiša
Krista, aby ochraňoval deti, študentov, pedagógov i ďalších pracovníkov v školstve pred
12
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Modlitba za deti
tretieho tisícročia

Zem
Emil Boleslav Lukáč
Sme synmi jednej matere,
požehnaná zem, matka Eva,
jej dych sa v dušiach
rozochvieva
v živote, kráse nádhere.

Milan Rúfus
Čo budeš ďalej, Bože, robiť
s mláďatami nie už Tvojej doby?
Podržíš ruku nad nimi?

Ó, matka, zem ty žiarivá,
požehnaním si požehnaná,
na teba prší božská manna,
znak tvoj je mieru oliva.

Nedovoľ blúdiacemu času,
aby ich obral o ich krásu
a prestali byť šťastnými.
Aby im vzal ich melódiu
a trávil studne, z ktorých pijú
a pustošil ich srdiečka.

Ó, matka, roztvor ramená
a poľúb svoju detvu malú,
hľa, vidíš lásku neskonalú,
jak úpie, krčí kolená.

Voda, čo nikdy nezamŕza,
tá najsvätejšia voda – slza –
im nesmie padať spod viečka.

Ó, matka, naše kadere
pohladkaj nežne mäkké, rusé
a vdýchni balzam v detské duše,
by zajasali v nádhere.

Rob všetko, čo len môžeš robiť,
aby si deti chorej doby
uchránil, Bože, od zlého.

Sme všetci jedna krv a kosť,
všetci sme sestry, všetci bratia,
čo k matke raz sa prinavrátia.
Prijme nás iste na milosť!

Ostaň ich chrániť pri kolíske
a nechaj čistým, čo je čisté.
Zomreli by sme bez neho.

Pavlov pozdrav
nad tým, aký je to pozdrav. Teraz si však bližšie
všimneme, že je to veľmi dômyselný pozdrav
po stránke vonkajšej a veľmi hlboký po stránke
obsahovej.
Pokiaľ ide o vonkajšiu formálnu stránku, treba si osobitne všimnúť aj slovo milosť ako aj slovo pokoj. V gréckom pôvode sa dá vybadať, že
prvým slovom milosť Pavol napodobnil grécky
pozdrav, ktorý bol vo vtedajšom pogréčtenom
svete veľmi bežný, no Pavol mu dal úplne kresťanský obsah. Druhé slovo pokoj je zasa vzaté

Jaroslav Moncoľ, EPST 6/2008
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od
pána Ježiša Krista (G 1,3). Hoci sa Pavol v Liste
Galatským ponáhľal k veci, pre ktorú ho písal,
predsa ani tu nevynechal pozdrav. Pavlov pozdrav je vo všetkých jeho listoch, až na maličké
obmeny, ten istý ako v Liste Galatským: Milosť
vám a pokoj od Boha nášho Otca a od pána
Ježiša Krista – na tento pozdrav sme už dnes
takí zvyknutí, že sa obvykle ani nezamýšľame
13
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z častého židovského pozdravu Pokoj vám! Pavol teda akoby svojím pozdravom spájal nežidovský a židovský svet spoločne do jedného
kresťanského sveta.
Milosť a pokoj sú ozaj vzácne duchovné
hodnoty – zvlášť, keď sú myslené ako dary
od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.
Bežne si ľudia síce v listoch želajú zdravie, no
uznávame, že je to veľký Boží dar – skutočne
najväčší zo zemských darov. Pavol však svojim adresátom vyprosuje milosť a Boží pokoj,
lebo je to viac ako všetky poklady tohto sveta
a omnoho viac ako zdravie. Veď ten, kto má
časné bohatstvá, pozemské šťastie a všetko čo
k tomu patrí – je najúbohejší človek pod slnkom, ak nemá Božiu milosť a nie je zmierený
s Bohom. Lebo bez Božej milosti a bez pokoja
s Bohom nebude nikto spasený. Kto však nájde Božiu milosť prostredníctvom Pána Ježiša
Krista, tomu sa hriechy odpúšťajú a je prijatý
za dediča večného života. Vo svojom Bohu získava pre dušu taký pokoj, aký mu tento svet nemôže dať – pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum.
Následkom toho sa aj vo vonkajšom nepokoji

časného života, ba i uprostred starostí, nešťastia a prenasledovania, môže v Bohu radovať.
Dôkazom toho je aj apoštol Pavol, ktorý spolu
so Sílasom aj vo väzení spieval Bohu chvály, ako
to čítame v Sk 16,25.
Keďže Božiu milosť a pokoj dosahujeme len
vierou v Pána Ježiša Krista, každému, kto túži
po jeho milosti, možno povedať len to, čo apoštol Pavol povedal vtedy vo väzení žalárnikovi
vo Filipis: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj
tvoj dom! (Sk 16,31) Kto vierou príjme Spasiteľa,
ten dosiahne Božiu milosť a dušu mu naplní
pokoj.
Keďže ešte aj my, veriaci kresťania, si
pre naše nespočetné hriechy musíme priznať, že si vždy znova zasluhujeme u Pána
Boha nemilosť – a preto sa znepokojuje aj
naše svedomie – práve preto aj všetci kresťania, ktorí už uverili a veria v Pána Ježiša Krista, vždy znova potrebujú vzácne Božie dary:
milosť a pokoj. Preto je Pavlov pozdrav veľmi
vhodný a krásny i dnes v našich kresťanských
zhromaždeniach a máme ho používať aj v súkromných listoch.

Boh nás varuje aj pozýva
k zodpovednosti. Ale ešte je trpezlivý. Nechce, aby sme zahynuli, ale aby sme sa obrátili
k Nemu. Preto nám dáva pocítiť niečo z následkov našej pýchy: pokroky v technike využíva aj
terorizmus. Pyramída vekového zloženia obyvateľstva sa obracia hlavou dolu. Blahobyt a únosnosť sociálnej siete sú v nebezpečenstve, a tým
aj sociálny zmier. K tomu sa pridávajú ozbrojené
konflikty ‚pred našimi dverami‘. – Predsa len je
možné, že nedržíme všetko vo svojich rukách? –
Chce azda týmto spôsobom hovoriť k nám Boh?
Potom sa stane ešte niečo, čo vlastne nie je
nejako zvlášť vzrušujúce. Malá sopka na Islande
sa aktivuje a začne soptiť. Ďaleko od strednej
Európy. Týka sa to aj nás? Áno, mraky popola zasiahnu aj európsky kontinent. Letecká prevádzka je ochromená. Asi stotisíc letov je zrušených.

Zdroj: App Dobrá sejba
Potrestám svet pre jeho nešľachetnosť
a bezbožných pre ich vinu. Urobím koniec pýche nadutých a znížim povýšenosť tyranov.
(Iz 13:11)
Razantný pokrok vo vede a technike – rastúci
blahobyt v priemyslovo vyspelých krajinách –
široko rozprestretá sociálna sieť – desaťročia
pokoja po druhej svetovej vojne: to všetko urobilo človeka „domýšľavým“. Myslí si, že všetko
drží v rukách. Myšlienka na Boha úplne ustupuje
do pozadia. Ľudia sa už nepýtajú na Jeho vôľu,
na Jeho meradlá pre dobré a zlé. Človek už Boha
nepotrebuje. A Ten pravdepodobne – tak si to
mnohí myslia – ani vôbec neexistuje.
Pre túto pýchu povedie Boh človeka
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Vyše osem miliónov cestujúcich sedí, čiastočne
celé dni, na letiskách.
Aj v týchto mrakoch popola – aj v malých
mrakoch v našom osobnom živote – môžeme

postrehnúť napomínajúci Boží hlas. Nenúti nás,
ale nás pozýva. Nehrozí nám, ale varuje nás pred
prichádzajúcim súdom. Dbajme preto na Jeho
hlas!
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Legenda: ALBA, ALELUJA, ARCHA, ATÓM, ÁBEL, ÁRON, BETÁNIA, BLUD, BRAT, CELA, CELIBÁT, CESTA,
CMAR, EZOP, FARÁR, HRAD, HRANICA, HRIECH, CHLIEB, CHRÁM, IHLA, JOEL, JOZUE, KMEŇ, KOTVA,
KRST, LIGA, LITÁNIE, LORETO, MIER, OFERA, OCHOTA, OMŠA, OPÁT, OVCA, POTOPA, ROSA, RUŽA, RYBA,
RYBÁR, SABAT, SAHARA, SNEM, STRACH, TÓRA, UZDA, ZÁKON, ZLOBA, ZRADA, ŽIAK
Tajničku osemsmerovky tvorí 50 nevyškrtaných písmen.
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Dejiny Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
v roku 1921. V období prvej republiky mala cirkev najužšie kontakty s Českobratskou cirkvou
evanjelickou.
Evanjelická cirkev, na rozdiel od niektorých
ostatných cirkví, nepoužíva na oslovenie duchovných slovo ‚otec‘, pretože podľa Ježišových
slov v evanjeliách patrí toto oslovenie len nebeskému Otcovi. Preto pred oslovenie biskup,
senior, farár, patrí slovo ‚brat‘.
Služby Božie. Základné časti služieb Božích
možno podľa poradia zoradiť takto.
Úvodná hudba môže byť formou spevokolu, ale aj reprodukovanej hudby,
či prostredníctvom organu. Napomáha najmä dôstojnosti vstupu
do priestoru chrámu.
Oslovenie predstavuje jeden z novších prvkov služieb
Božích. Kazateľ oslovuje zbor,
prípadne privíta hostí.
Introit alebo predspev pripravuje kazateľa na kázeň a prijímanie Ducha Svätého.
Glória je pieseň na oslavu Pána Boha
za istotu viery a za istotu odpustenia kajúcim.
Salutácia je pozdravenie, ktorým sa kňaz
s účastníkmi služieb Božích pozdravia a poprajú si Božiu prítomnosť.
Kolekta je modlitba, v ktorej veriaci prosia
o požehnanie stretnutia s Bohom.
Kyrie je časť, keď chrámové zhromaždenie
vyjadruje prosbu za zmilovanie a odpustenie
hriechov. Kyrie sa môže nahradiť Konfiteorom
(z lat. vyznanie, priznanie), kde zhromaždenie
veriacich odrieka spoločne text, prednesený
duchovným.
Epištola je text Biblie, ktorým sa Boh prostredníctvom kazateľa prihovára zhromaždeným veriacim. Do čítania biblických textov
možno zapájať aj zodpovedných členov zboru.
Druhá pieseň, oslavná pieseň, ktorú spievajú
veriaci ako prípravu na kázeň.

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%A1_cirkev_augsbursk%C3%A9ho_vyznania_na_Slovensku
Reformácia na Slovensko prvýkrát prenikla v súvislosti s učením Jana Husa a výbojmi
Jana Jiskru. Po jeho potlačení sa v prvej polovici 16. storočia nemalý počet zborov začal
prikláňať k Lutherovmu učeniu a jeho návratu
k Biblii. Zbory vznikali už pár rokov po zverejnení Lutherových výpovedí proti odpustkom
v roku 1517. V 2. polovici 16. storočia
2/3 obyvateľstva prijali evanjelické
vierovyznanie.
Na synode v Žiline v roku
1610 sa položili základy samosprávnej organizácie cirkvi.
Vznikli prvé tri superintendencie (biskupstvá) a boli zvolení
prví traja superintendenti (biskupi) :Eliáš Láni, Samuel Melík
a Izák Abrahamides pre západné
a stredné Slovensko. Na východnom
Slovensku vznikli dve superintendencie
v roku 1614 na synode v Spišskom Podhradí.
Medzi ústrednými postavami Žilinskej synody
bol aj palatín Juraj Thurzo. Cirkev jestvovala
s obmedzeniami od roku 1681 (Šopronské
artikuly). Oficiálne bola cirkev opäť povolená
Tolerančným patentom z roku 1781, ktorý vydal
pre Uhorsko cisár Jozef II. Po ňom boli postavené, s mnohými stavebnými obmedzeniami,
dve tretiny evanjelických kostolov v Uhorsku.
Úplná rovnosť cirkví pred zákonom nastala až
v roku 1848.
Liberalizáciu vo vzťahu štátu k evanjelickej
cirkvi znamenal i Cisársky patent z roku 1859,
ktorý však vyvolal v cirkvi spory známe ako
patentálne boje. Vznikom ČSR v roku 1918 sa
z Evanjelickej cirkvi v Uhorsku konštituovala
samostatná ECAV na Slovensku. Prvá ústava
samostatnej evanjelickej cirkvi bola prijatá
16
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Evanjelium, ktoré nasleduje, je ďalší text
na službách Božích, ktorým duchovný pastier
evanjeliom, t. j. radostnou zvesťou, obracia pozornosť na Boha. Zbor odpovedá: ‚Chvála Tebe,
Hospodine, haleluja‘, čo je oslava Boha za túto
milosť.
Krédo je pieseň vyznania viery a potvrdenie
faktu, že zbor si slovo pravdy evanjelia osvojuje
a priznáva sa k nemu. Aby sa tieto piesne-kréda neopakovali často, možno vyznanie viery
vysloviť slovami Apoštolského vierovyznania
a potom sa spieva pieseň pred kázňou, alebo
iná vhodná.
Kázeň je stredobod evanjelických služieb
Božích.
Záverečná liturgia sa skladá z ďakovnej antifóny, kolekty a Áronovského požehnania. Potom
sa dospieva štvrtá pieseň, po ktorej kňaz vyzve
ľudí k podaniu rúk a pokojnému rozídeniu sa,
čo je sprevádzané záverečnou organovou hrou
(Postludium).
Evanjelici sa majú zúčastňovať služieb Božích v nedele, ak nejdú do kostola z ľahostajnosti, z nedostatočnej lásky k Bohu, a ak uprednostňujú svoje veci pred Božími, je to hriech.
Nemajú to ale dané cirkevným prikázaním ako
katolíci.
Najväčšie evanjelické sviatky sú nedele ako
deň Pánovho vzkriesenia, Veľký piatok, deň
Ježišovej smrti a Veľká noc. Majú advent pred
Vianocami a pôstne obdobie šesť týždňov pred
Veľkou nocou.
Vo veciach morálky majú podobné zásady
ako katolíci. Veria v umučenie Ježiša Krista,
jeho zmŕtvychvstanie a tiež v jeho vstúpenie
na nebo ako katolíci.
Rovnako ako katolíci veria v posledný súd,
v život večný, ktorý bude buď v blaženosti
v nebi alebo vo večnom zatratení, v trojjediného Boha, v anjelov.
Cirkevné zbory v evanjelickej cirkvi riadia
presbyteri. Najvyšším zákonodarným orgánom
je synoda.
V symbolických knihách majú výklad Biblie,
ktorý zostavili reformátori.

Modlitba
za cirkev
Martin Rázus
Bože, Tys, videl cirkev schnúť,
však nedals, pravde zahynúť.
Nech máme ruky do práce
a srdcia vierou horiace.
Daj vodcov čo nás povedú
s úsmevom smelo dopredu
a viera divy vykoná!
Len žehnaj hradbám Siona!
Amen.

ŽIVÝ KAMEŇ

A SVÄTÝ NÁROD
Zhoďte teda zo seba všetku zlobu
i všetku faloš a pokrytectvo, závisť
a všetky ohovárania a ako práve
narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli
na spásu, keď ste už okúsili, že Pán
je dobrý. Pristupujte k nemu, živému
kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale
pred Bohom je vyvolený a vzácny. Aj
vy sa dajte zabudovať ako živé kamene
do duchovného domu, aby ste sa stali
svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu
skrze Ježiša Krista.
1. Petrov 2, 1-5
17

Zborový list

Blahoželáme
jubilantom

MODLITBA NEVINNE
PRENASLEDOVANÉHO
Dávidova modlitba. Čuj, Hospodine,
spravodlivú vec! Pozoruj môj nárek!
Naslúchaj mojej modlitbe z úst, ktoré
neklamú! 2 Od Teba nech vyjde súd
o mne, nech Tvoje oči vidia, čo je správne. 3 Preskúmal si mi srdce, prehliadol
ma v noci, preskúšal si ma, no nič nenachádzaš; zaumienil som si, že sa moje
ústa neprehrešia. 4 Podľa slova Tvojich
úst pri ľudských činoch chránil som sa
chodníkov násilníckych. 5 Po Tvojich
cestách pevne kráčam; a neklátia sa
moje kroky. 6 K Tebe volám, lebo ma
vypočuješ, Bože; ó, nakloň ku mne svoje
ucho, počuj moju reč! 7 Predivne dokáž
svoju milosť, záchranca tých, čo sa pred
protivníkmi utiekajú pod Tvoju pravicu.
8
Chráň ma ako zrenicu oka! Ukry ma
v tôni svojich krídel 9 pred bezbožníkmi, čo pášu na mne násilie, pred mojimi
nepriateľmi, čo ma dychtivo obkľučujú!
10
Svoje srdce bezcitne uzavreli; ich ústa
pyšne hovoria. 11 Stopujú nás, teraz nás
obkľučujú; oči si upierajú, aby nás zrazili k zemi. 12 Podobajú sa levovi, čo by
chcel trhať; levíčaťu, čo sedí v úkrytoch.
13
Povstaň, ó Hospodine, predíď ho
a zraz! Svojím mečom zachráň mi život
pred bezbožníkom 14 a svojou rukou,
Hospodine, pred mužmi, pred mužmi
tohto sveta, ktorých podiel je v tomto
živote, Ty im zo svojich zásob naplň
brucho; nech sa ich synovia nasýtia
a zvyšok zanechajú svojim deťom. 15 Ja
ospravedlnený uzriem Tvoju tvár, keď sa
prebudím, nasýtim sa Tvojím obrazom.
Žalm 17
1

September
Kellová Danka
Rusnačková Želmíra
Skokanová Marta
Nitsch Richard
Jakupček Jaroslav
Michaliček Jaroslav
Kulčárová Božena
Krišková Lýdia, Ing.
Gaborčík Štefan
Kvaššay Tibor
Dávidíková Božena, Ing.

Október
Gaborčíková Viera
Žilka Milan, Ing.
Krausová Irena
Miháliková Erika, Mgr.
Remiáš Miloš
Hybenová Darina
Miková Zuzana
Lištiaková Stanislava
Ferianček Vladimír

Vypísané z matrík za mesiace
júl – august 2020
V nádeji vzkriesenia sme sa rozlúčili s:
Ján Profant (71), Alena Kordiaková (61),
Anna Michalková (96)
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September — Október

Ďalšie pozvania a informácie
S eptember je čas začiatku nového školského
roka. V školách sa vyučuje aj náboženstvo, preto naň prihláste svoje deti. Ak potrebujete pomôcť či poradiť, s dôverou sa obráťte na farský
úrad. Je užitočné a dobré vychovávať aj deti
vo viere v Pána Ježiša Krista. S Božím slovom
a modlitbou začneme aj tento školský rok
na službách Božích, ktoré budú v nedeľu
6. septembra o 9.00 h v kostole v Poprade.
Príďte deti, rodičia, starí rodičia i pedagógovia.
Tešíme sa na Božie vedenie a požehnanie.

sme sa mohli zúčastniť na službách Božích
na Pamiatku reformácie, ktoré sa budú konať v našom kostole Svätej Trojice v tento
posledný októbrový deň o 17.30 h.
O
 päť sa blížime ku koncu kalendárneho roka,
preto dávame do láskavej pozornosti členov
CZ skontrolovať si uhradenie cirkevného príspevku za rok 2020, ktorý je 7,00 €/
člen/rok. Vstúpme do nového roka bez dlhov
a s čistým kontom – Biblia nám to jednoznačne odporúča (Rim 13,7-8). Svoju podlžnosť
môžete vyrovnať v hotovosti vo farskom
úrade alebo bankovým prevodom na účet
cirkevného zboru (číslo bankového účtu CZ
ECAV Poprad: SK87 1100 0000 0026 2721 4159,
pritom do správy pre prijímateľa treba uviesť
mená osôb, za ktoré je platba posielaná a príslušný rok).

P o dlhej prestávke (spôsobenej obmedzeniami súvisiacimi s pandemickou situáciou) opäť
môžu pokračovať stretnutia v našej zborovej kaviarni ‚KaMoS‘. Srdečné pozvanie platí rovnako pre všetkých členov nášho zboru
– stretnutie v kaviarničke má vždy začiatok
o 14.00 h a býva vždy v posledný štvrtok
v mesiaci v zborovej miestnosti. Do konca
roka sú to tieto termíny: 24. september, 29.
október, 26. november.

S voju vďaku voči Pánu Bohu (za prežité roky,
za zdravie, uzdravenie z choroby, a i.) mnohí
členovia zboru vyjadrujú tým, že radi prinesú aj milodary na cirkevné ciele, teda na Božie dielo medzi nami. Dobre je, keď aj na to
myslíme, keď sa modlíme a aj finančne či inak
pomáhame ... lebo ochotného darcu miluje Boh
(2Kor 9,6).

Stretnutie jubilantov nášho cirkevného zboru bude v nedeľu 18. októbra. Ako zvyčajne, začne sa popoludní o 14.00 h v kostole
prislúžením sviatosti Večere Pánovej a bude
pokračovať v zborovej miestnosti.
T ento rok je 503. výročie Lutherovej reformácie 31. októbra. Tešíme sa a chceme osláviť
túto historickú udalosť, takú dôležitú pre celý
‚luteránsky‘ svet. Hoci tohtoročná slávnosť pripadla na sobotu, zariaďme si svoje povinnosti
(i tie, súvisiace s Pamiatkou zosnulých) tak, aby

Na našej web stránke

www.ecavpp.sk

alebo v podcastoch si môžete vypočuť
záznam zo Služieb Božích
cca o 6 hodín po ich konaní.

Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru ECAV v Poprade. Adresa:
Námestie sv. Egídia 8/17. Tel. kontakt do farského úradu: 052/7895872.
e-mail: poprad@ecav.sk, www: ecavpp.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Ing. Michal Findra, zborový farár (tel.: 0903/602902).
Jazyková úprava: Mgr. Zuzana Valeková a Mgr. Lucia Dindošová
Spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, Alena Chlebovcová.
Vopred ďakujeme za vašu láskavosť, ak sa rozhodnete vydávanie časopisu podporiť finančným darom.
19

Rozpis služieb Božích
a ďalších cirkevno-zborových aktivít
SEPTEMBER
3. ŠTV
6. NED
10. ŠTV
13. NED
17. ŠTV
20. NED
24. ŠTV
27. NED

17.30
9.00
10.30
17.30
9.00
10.00
17.30
9.00
17.30
9.00
10.30

Biblická hodina
13. nedeľa po Sv. Trojici, začiatok škol. roka
13. nedeľa po Sv. Trojici, začiatok škol. roka
Biblická hodina
14. nedeľa po Svätej Trojici
Sviatosť Večere Pánovej
Biblická hodina
15. nedeľa po Svätej Trojici
Biblická hodina
16. nedeľa po Svätej Trojici
16. nedeľa po Svätej Trojici

Poprad, zbor. miestnosť
Poprad, kostol
Stráže, kostol
Poprad, zbor. miestnosť
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, zbor. miestnosť
Poprad, kostol
Poprad, zbor. miestnosť
Poprad, kostol
Spišská Sobota, kostol

OKTÓBER
1. ŠTV
4. NED
8. ŠTV
11. NED
15. ŠTV
18. NED
22. ŠTV
25. NED
28. STR
29. ŠTV
31. SOB

17.30
9.00
10.30
17.30
9.00
10.00
17.30
9.00
17.30
9.00
10.30
15.00
17.30
17.30

Biblická hodina
17. nedeľa po Svätej Trojici
17. nedeľa po Svätej Trojici
Biblická hodina
18. nedeľa po Svätej Trojici
Sviatosť Večere Pánovej
Biblická hodina
19. nedeľa po Svätej Trojici
Biblická hodina
20. nedeľa po Svätej Trojici
20. ned. po Sv. Trojici, Pam. posvät. chrámu
Biblická hodina
Biblická hodina
Pamiatka reformácie

Poprad, zbor. miestnosť
Poprad, kostol
Stráže, kostol
Poprad, zbor. miestnosť
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, zbor. miestnosť
Poprad, kostol
Poprad, zbor. miestnosť
Poprad, kostol
Spišská Sobota, kostol
ZS Komenského ul.
Poprad, zbor. miestnosť
Poprad, kostol

P o d ľ a u s m e r n i a v l á d y S l o v e n s ke j r e p u b l i k y
na Službách Božích dodržujeme tieto opatrenia:

nosíme rúško

dezinfikujeme si ruky

vetráme kostol

