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Žijeme zvláštnu dobu. Už je to viac ako 
dva mesiace, čo sme sa nestretli na služ-

bách Božích a stále nevieme, kedy sa bude-
me môcť opäť stretnúť. Naposledy 
sme mali služby Božie pred via-
nočnými sviatkami. Čas rých-
lo letí – a keď vychádza toto 
číslo nášho časopisu – sme 
už sme v pôstnom obdo-
bí a blížia sa veľkonočné 
sviatky. Presunuli sme sa 
do online priestoru na in-
ternete, do televízie a rozhlasu, 
ale chýba nám vzájomné spoločen-
stvo. Akoby sme dačo stratili.

Verš z Lukášovho evanjelia je vybratý 
z kontextu rečí Pána Ježiša, keď začal prvý 
raz zvestovať, že musí ísť do Jeruzalema a že 
tam bude vydaný na smrť. Učeníkom zves-
toval aj iné zásadné veci a vybratý verš ho-
vorí o záchrane a strate života. Veľmi to súvi-
sí s terajším časom, keď mnohí tvrdia, že veľa 
strácajú a strádajú z dôvodu koronakrízy.

Náš Spasiteľ nás však upozorňuje, aby 
sme nehľadeli na materiálne a duševné 

straty. Napríklad ako sme v mínuse pre za-
tvorenie a pozastavenie podnikania, alebo 
ako sú deti nespokojné, lebo sa musia učiť 

dištančnou formou výučby.
Dôležité je upozornenie 
od Pána Ježiša, aby sme sa za-

mysleli, či náhodou nestrá-
came život, keď žijeme aj 
tento ťažký čas bez Neho. 
Pán Ježiš nás pozýva dať 
mu celý život a úplne sa mu 

odovzdať – tak sa môžeme 
zachrániť! Tá záchrana je nielen 

pre život vo večnosti, ale aj pre ži-
vot v pozemskej realite. Ak sme stratili život 
pre Krista, potom vieme v pokoji prekonať 
aj tlak finančnej straty. Potom vedia deti 
a študenti prežiť v pokoji aj čas bez svojich 
priateľov a učiteľov.

Máme pôstny čas, preto prajem každé-
mu, aby mohol v pôstnom stíšení celkom 
dať svoj život Pánovi Ježišovi, a tak nájsť 
správny smer v každodenných starostiach 
a nájsť záchranu i pre večnosť.

Michal Findra, zborový farár

DEO

Zisk či strata?
Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; a kto by stratil 

život pre mňa, zachráni si ho.  (L 9,24)
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Modlitba Martina Luthera
Nebeský Otče, milý Bože! Som nehodný úbohý hriešnik. Nie som hoden pozdvihnúť k Tebe oči 

a ruky a modliť sa. Ale pretože si nám všetkým prikázal modliť sa – k tomu si nám prisľúbil vyslyšať 
nás, okrem toho si prostredníctvom svojho Syna, nášho milého Pána Ježiša Krista naučil nás aj 
slovám a spôsobu modlitby – preto poslušný Tvojmu prikázaniu prichádzam modliť sa. Spolieham 
sa na Tvoje milostivé zasľúbenie. Modlím sa v mene Pána Ježiša Krista spolu so všetkými svätými 
na zemi tak, ak ma to On naučil: ‚Otče náš, ktorý si na nebesiach…‘

(Pripomíname si 475. výročie smrti reformátora Martina Luthera, 
ktorý zomrel 18. februára 1546 vo veku 62 rokov.)

Udalosti v cirkevnom zbore
 Zuzana Valeková

Služby Božie na Pamiatku reformácie 
31. októbra sa konali v sobotu podvečer a za 
základ kázne brat farár M. Findra vybral text 
J 8,31-36. Povedal, že svätodušné sviatky by 
sa mohli považovať za narodeniny, a Pamiat-
ka reformácie zasa za meniny našej cirkvi, 
ktorá stojí na pravde evanjelia a podľa toho 
má i meno – evanjelická. V biblickom texte 
Ján uvádza, že židia, ktorí uverili v Pána Ježi-
ša, boli s Ním v spore. Je niečo také možné? 
Pán Ježiš vedel odhadnúť ich vieru, že nie je 
správna ako Abrahámova, hoci sa odvolávali 
na Abrahámovo synovstvo. Ostro im povedal, 
že sú otroci hriechu a slúžia diablovi. Pán Je-
žiš, ako Boží Syn, je vysloboditeľ z hriechov. 

Židia Ježišovi verili ako učiteľovi-rabbimu, ale 
neverili, že je aj Boží Syn. Prekážalo im, že sa 
robí rovný s nebeským Otcom. Takáto viera je 
nesprávna a nemôže vyslobodiť z hriechov! 
Paralely tohto rozhovoru sú aj v stredove-
kej reformácii cirkvi. M. Luther pribil 95 téz, 
lebo chcel vyvolať teologickú diskusiu načo 
je v cirkvi odpustenie hriechov, ako duša 
dosiahne odpustenie hriechov a ďalšie. Ľu-
dia boli vtedy zámerne držaní v nesprávnej 
povere, že len cirkevná vrchnosť môže od-
pustiť či zadržať hriechy. Pre reformátorov 
bolo zásadné vyviesť cirkev z tohto omylu, 
lebo – ako hovorí Písmo sväté – Pán Ježiš 
Kristus nás oslobodzuje od hriechu. On nás 
tiež oslobodzuje do učeníckeho vzťahu. Ostré 
vyjadrenia mal aj reformátor Luther, lebo volal 
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poblúdenú stredovekú cirkev reformovať 
vzťah k Ježišovi Kristovi a k jeho Otcovi. Ale 
Luther v Duchu Svätom volal aj: Tu stojím, 
inak nemôžem, tak mi Boh pomáhaj! Luther 
veľmi chcel, aby ľudia porozumeli Božiemu 
slovu – ako majú správne veriť a žiť i poznať 
vyslobodzujúcu pravdu – preto preložil Bibliu 
do nemeckého jazyka. Tieto bohoslužby boli, 
pre pandemické opatrenia vlády SR, neverej-
né a video i audiozáznam z nich bol umiest-
nený na internetových adresách CZ ECAV 
Poprad. (Podobne tak bolo až do konca roka 
2020.) Brat farár pripomenul, že chrám Boží 
v Spišskej Sobote si na Pamiatku reformácie 
pripomína aj Pamiatku posvätenia, a to 243. 
výročie. Tento kostol patrí medzi tzv. kostoly 
milosti, teda postavené z milosti panovníč-
ky Márie Terézie. Sobotčania boli oň žiadať 
na cisárskom dvore vo Viedni ešte v čase pred 
tolerančným patentom. Stojí však najmä z mi-
losti Božej, keď sa evanjelici vyzbierali na jeho 
stavbu, aby mohli mať svoj kostol. Posvätený 
bol v r. 1777 na Pamiatku reformácie. Dnes, 
v čase pandémie, sa aj od nás žiadajú správne 
postoje, a o to viac, že sa mení aj financovanie 
ECAV. Nech nám milostivý Boh cez svoje slo-
vo pomôže z hriechov k učeníctvu, aby sme 
pevne stáli vo viere v Neho.

1. novembra bola 21. nedeľa po Svätej 
Trojici. Pre nariadenú karanténu celej rodiny 
Findrovcov sa služby Božie konali vo farskom 
úrade a videozáznam z nich bol zverejnený 
na zborovej webstránke. Služby Božie boli 
k Pamiatke zosnulých. Kázeň brata farára M. 
Findru mala základ v texte Mk 5,38-39, v kto-
rom predstavený synagógy prosil o uzdrave-
nie svojej dcéry. Pri Pamiatke zosnulých treba 
si nám uvedomiť, že Pán Ježiš, ako Boží Syn 
a Mesiáš-Spasiteľ, má moc uzdravovať, a aj 
kriesiť z mŕtvych, lebo On porazil smrť. Aj ci-
tovaný odsek z Biblie nás povzbudzuje úplne 
Mu dôverovať. Ľudia už boli presvedčení, že 
dievča je mŕtve, ale Pán Ježiš Jairosovi pove-
dal, aj pre nás povzbudzujúcu, vetu: Neboj 
sa, len ver! Pravá viera je spoľahnutie sa aj 

na nemožné a k takejto viere nás Pán Ježiš 
pozýva. Pri smrti my nič nevieme urobiť, ale 
Božie slovo nás uisťuje, že smrť nemá posled-
né slovo. Ako Jairos, aj my majme plnú dôveru 
v Pána Ježiša. Smútok je legitímny pri smrti 
blízkych, ale Ježiš bol kritický k ľuďom, ktorí 
Mu nedôverovali a poslal ich preč (plačky). Aj 
dnes sa mnohí vysmievajú Pánovi Ježišovi, 
keď si napr. hľadajú inú vieru alebo sú nepria-
teľskí. Platí však upozornenie, že vonku bude 
plač a škrípanie zubov. Ale stále, kým sme živí, 
je príležitosť odovzdať sa Pánovi Ježišovi. Nie 
z povinnosti ani nasilu, ale preto, že chceme 
slúžiť Bohu aj blížnym, k čomu nás volá Pán 
Ježiš a dal nám v tom aj dobrý príklad. Ak 
veríme v Pána Ježiša, potom vieme, že umie-
rame v Ňom. Pri Pamiatke zosnulých, možno 
pod vplyvom katolíckeho Sviatku všetkých 
svätých, máme aj my tendenciu zahrávať sa 
so záhrobím, čo nemá opodstatnenie podľa 
Biblie. V Liste židom 9,27 je napísané: každé-
mu je určené zomrieť a potom príde súd... Nič 
tam nie je o modlení sa za mŕtvych či vyku-
povaní niekoho zo záhrobia a ani o získavaní 
odpustenia pre mŕtvych. Apoštol Pavol tiež 
vyznal, že Pán Ježiš je pán všetkého a týka sa 
to aj života po smrti: či žijeme či zomierame, 
Pánovi sme. Naša konečnosť nie je beznádej, 
lebo Pán Ježiš svojou smrťou a z mŕtvych 
vstaním premohol smrť a aj nás prevedie 
do Božieho kráľovstva.

8. novembra bola 22. nedeľa po Svätej 
Trojici a Tretia nedeľa do konca cirkevného 
roka. V posledných troch nedeliach pred kon-
com cirkevného roka sa upriamujeme na več-
nosť. Pre kázeň si brat farár M. Findra vybral 
text R 14,7-9, aby sme sa zamysleli nad zna-
meniami konca času, ktoré môžeme pozoro-
vať aj my. Slovami Pána Ježiša cirkev verne 
ohlasuje, že príde koniec sveta a hmotné sa 
pominie. Desia nás už mnohé veci, najnovšie 
je to aj pandémia Covid-19. Podstatné pre nás 
je, že Pán Ježiš panuje nad všetkým, a to je aj 
dnešná téma nedele. 1. Treba sa nám zamys-
lieť komu patríme, komu sme poslušní, kto 



4

Z b o r o v ý  l i s t

nám panuje? Veľká radosť kresťana je v po-
tešujúcej viere, že Pán Ježiš panuje vo mne 
i nad všetkým. 2. Kresťan má žiť tak, aby bol 
požehnaním pre iných, aby blížnych neod-
radil, ale svojím životom aj postojmi ich po-
vzbudil odovzdať sa vo viere Pánovi Ježišovi. 
3. Dôležité je komu žijeme, ale tiež i to, komu 
umierame. Veriaci kresťania sú Pánovi, to sa 
týka nielen života, ale aj zomierania. Pán Ježiš 
prešiel cez smrť do večného života ako prvý 
a my ho budeme nasledovať. Istota života 
vo večnosti, to je veľká radosť aj pri našom 
zomieraní – aj my budeme vzkriesení ako náš 
Pán Ježiš Kristus.

15. novembra bola 23. nedeľa po Svätej 
Trojici a Predposledná nedeľa cirkevného 
roka. Pre pandemické opatrenia boli služby 
Božie len v úzkom kruhu (6 osôb), konali sa 
v dcérocirkvi Stráže a záznam z nich bol zve-
rejnený na webe zboru. Za základ kázne brat 
farár M. Findra vybral biblický text L 19,26-27, 
upozorňujúci na posledný súd. Povedal, že 
je to zároveň vážna i nádejná téma: vážne je 
to, že príde posledný súd a nádejné zasa to, 
že Ježiš Kristus ako sudca bude spravodlivý. 
Na tomto súde budeme súdení jednotlivo, 
možno však povedať, že sú tri typy ľudí. 1. 
Nepriatelia – Pán Ježiš bol odmietaný v mi-
nulosti, keď zaznelo aj: Nechceme, aby tento 
panoval nad nami! A aj dnes sa v cirkvi stretá-
vame s ľuďmi, čo si pýtajú negatívne potvrde-
nie, teda, že nie sú kresťania. Tí, čo odmietajú 
Boha, majú veľký hriech, ale, napriek tomu, 
je ešte čas na nápravu. 2. Falošní kresťania – 
v príbehu o zverených talentoch, jeden sluha 
talent vôbec nezúročil a vrátil ho Pánovi ako 
dostal. Takíto ľudia na súde tiež skončia zle, 
lebo konali podľa seba a nie podľa rady svoj-
ho Pána. Nestačí sa len hlásiť ku kresťanom, 
treba aj poslúžiť. Luther povedal: Ak máme 
vieru, máme aj možnosť a silu konať na Božiu 
chválu. 3. Praví kresťania – títo žili na Božiu 
česť, v pokání prijali dar viery a odpustenie 
hriechov, slúžili Bohu aj blížnym. Títo pri svo-
jej smrti vedia kam idú a tešia sa na Ježišove 

slová: Dobrý a verný sluha/dobrá a verná slu-
žobnica, vojdi do radosti svojho Pána! V tejto 
súvislosti je tiež dôležité priznanie sa ku kres-
ťanskému evanjelickému vierovyznaniu aj 
pri nadchádzajúcom sčítaní obyvateľov. Boží 
súd bude spravodlivý: kto chcel veriť Bohu 
a bol s Ním tu na zemi, bude aj vo večnosti; 
kto nechcel za života, nebude ani vo večnosti 
– to je Božia spravodlivosť. Tieto služby Bo-
žie boli slávnostné, keďže Strážania mali aj 
Pamiatku posvätenia chrámu (býva v nedeľu 
po Martinovi). História hovorí, že obyvatelia 
Stráží prijali reformačné myšlienky a 96 ro-
kov používali tamojší kostol sv. Jána Krstiteľa. 
V čase násilnej rekatolizácie im bol odobratý 
a 21 rokov mohli svoju vieru praktizovať len 
v domácnostiach, kým dostali povolenie po-
staviť si drevenú modlitebňu. Po tolerančnom 
patente (1781) sa rozhodli postaviť murovaný 
kostol bez veže s jednoduchou fasádou. Bol 
postavený v r. 1784. Pod vedením murárske-
ho majstra Františka Bartla sa na jar začalo 
stavať a v jeseni už bol hotový. V tej dobe to 
bol unikátny prejav živej viery aj veľká ocho-
ta darovať zo skromných financií prostried-
ky na Boží stánok, v ktorom Pána oslavujú 
dodnes.

22. novembra bola 24. nedeľa po Svätej 
Trojici a Posledná nedeľa cirkevného roka. 
Pre kázeň vybral brat farár Findra biblický 
text Zj 7,9-17, opisujúci nebeské kráľovstvo. 
Božie kraľovanie je iné ako pozemských krá-
ľov. Božie kráľovstvo je pre Božích verných 
zo všetkých národov. Ježiš Kristus zabezpečil 
spasenie všetkých, ktorí oň stoja a tí sa z toho 
nevýslovne tešia. Ich biele rúcho, ktoré si vy-
prali v krvi Božieho baránka, teda úprimne 
sa kajali z hriechov, je znamenie očistenia 
od všetkých hriechov. Boha oslavujú aj ne-
beské bytosti, lebo Pán Ježiš je hodný takej 
oslavy pre svoju múdrosť, lásku a moc za-
chrániť z hriechu. Boh Otec svojmu Synovi 
Pánovi Ježišovi dal všetku moc a spolu kra-
ľujú v nebeskom kráľovstve. Pred trónom sú 
tí , čo boli oslobodení zo súženia, lebo život 
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človeka na zemi je v mnohom trápení i pre-
nasledovaní. Na záver brat farár konštatoval, 
že všetky ľudské opisy Božieho kráľovstva sú 
nedostatočné, ale určite vieme, že to bude 
nádherné panovanie a veľká radosť žiť v ne-
beskej domovine. Povedal tiež, že verí, že nás 
táto zvesť evanjelia potešila a nadchla, aby 
sme, v odovzdaní sa do Božích rúk, už teraz 
žili v radostnom očakávaní večného života.

1. adventná nedeľa bola 29. novembra 
a jej téma bola Pán prichádza. Základ kázne 
brata farára M. Findru bol text Jer 23,5-8. Je-
remiáš ho písal pred odvlečením izraelského 
národa do babylonského zajatia, asi 600 ro-
kov pred narodením Pána Ježiša Krista. Boh 
zjavil Izaiášovi, že na tom nemožno nič zme-
niť, ale povzbudzujúca zvesť bola, že príde 
osloboditeľ a oslobodenie. Osloboditeľ-Me-
siáš príde ako kráľ, s Ním bude kraľovať múd-
rosť a spravodlivosť. My v tomto texte vní-
mame, že to je proroctvo o Ježišovi Kristovi. 
Toto evanjelium je rozvinuté o upozornenie, 
že príde iný kráľ ako tí zemskí, lebo Mesiáš 
koná záchranu a spásu navždy, na veky. On 
bude záchranca z našej hriešnej podstaty 
a má meno Hospodin je spravodlivosť. Ľudia 
vedia narobiť veľa nespravodlivostí, ale Boží 
Syn Ježiš Kristus ukázal, čo je pravá Božia spra-
vodlivosť. Jeremiáš hovorí o novom mene 
Mesiáša, že nielen privedie národ domov, ale 
ho aj zhromaždí a dá mu prebývať v pravom 
pokoji. Mesiáš Pán Ježiš nás vyslobodzuje 
do slobody Božích detí, prebývania na po-
kojnej pôde svojej cirkvi a napokon privedie 

do večného domova v nebesiach. Židia oča-
kávali Mesiáša, ale Pána Ježiša neprijali... my 
ho prijmime, veď On prišiel aj pre nás, nielen 
pre izraelský národ!

6. decembra bola 2. adventná nedeľa 
a jej téma bola Kráľovstvo Božie prichádza. 
Pre kázeň si brat farár Michal Findra vybral text 
Iz 11,1-10. Vladár tohto Božieho kráľovstva je 
Pán Ježiš Kristus z rodu kráľa Dávida, dokonalý 
vládca s krásnymi vlastnosťami. Toto kráľov-
stvo funguje podľa spravodlivého Božieho 
zákona. V nebesiach je súd nad nami žalost-
ný, ale máme tam Spasiteľa Pána Ježiša, ktorý 
zaplatil za naše hriechy. Tam platí, že slabým 
nemôže byť ukrivdené a platia len pravdivé 
výroky, žiadne lži ani polopravdy. Text hovorí, 
že sudca bude biť zem palicou svojich úst a bez-
božníka usmrtí dychom svojich perí. Tu nám 
pomôže zas len Pán Ježiš, ak v Neho veríme. 
Majme na pamäti, že pre neveriacich záchrana 
nie je a rovnako neexistuje ani žiadna stredná 
cesta. V Božom kráľovstve budú nové pomery: 
nebude tam nepriateľstvo a praví kresťania 
budú žiť v nových vzťahoch. Vladár je zo Židov, 
ale kráľovstvo je pre Božích verných zo všet-
kých národov, nielen z izraelského. Otázku 
kde je Božie kráľovstvo, máme tiež zodpo-
vedanú. Apoštol Pavol hovorí, že už teraz je 
medzi nami! Je v cirkvi, ktorá je nevesta Pána 
Ježiša, ako nám o tom svedčí Biblia na mno-
hých miestach. Uvažujeme akí sme my sami? 
Hodíme sa do Božieho kráľovstva podľa krité-
rií proroka Izaiáša a Pána Ježiša Krista? Poteši-
teľné je, že čas milosti stále trvá – a aj pre nás!
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V utorok 8. decembra, pri dodržaní pro-
tiepidemických opatrení, sa konalo stretnu-
tie členov zboru, ktorí sú vo väčšej miere 
zapojení do aktivít. Predsedníctvo CZ sa tak 
chcelo poďakovať za ich službu Bohu na pro-
spech zboru. Brat farár M. Findra sa prítom-
ným prihovoril na základe biblických slov (Mk 
6,34). Povedal, že Pán Ježiš nás pozná a vie, 
ako sa máme, i čo nám ide. Pisateľ v texte 
predstavuje dve skupiny: učeníkov a zástup 
ľudí, ktorí chceli počúvať Ježiša. Učeníci boli 
unavení a Ježiš ich zobral, aby si odpočinuli 
a to je príklad, aby sme aj my odpočívali v Je-
žišovej blízkosti. Zástupy zasa hľadali Pána 
Ježiša, lebo potrebovali Božie slovo a On im 
vyhovel. To je tiež príklad pre nás, aby sme aj 
my, podľa Jeho vzoru, poslúžili našim blížnym 
s láskavým srdcom ako On. Potom dostali slo-
vo: sestra Zuzana Hybenová za Spoločenstvo 
evanjelických žien a Zborovú diakoniu, sestra 
Zuzana Valeková za Modlitebné spoločen-
stvo, Emília Cebuľová za spevokol a sestra 
Lucia Dindošová za detskú besiedku. Všetky 
sestry ďakovali Pánu Bohu za možnosť služby 
a pozývali aj ďalších aktívne sa zapájať. Ako 
vyjadrenie vďaky potom brat farár Findra 
a sestra dozorkyňa Hesová rozdali darčeky: 
brožúru Tesnou bránou 2021 a Tranovského 
kalendár 2021.

13. decembra bola 3. adventná nede-
ľa a jej téma bola Pripravovateľ cesty Pánovi. 
Biblický text, ktorý poslúžil za základ kázne 
brata farára M. Findru (Mal 3,1-9), jasne po-
ukazuje na príchod Mesiáša, teda na Ježiša 
Krista. Tiež sa v ňom hovorí o poslovi, ktorý 
príde pred Ním, teda o pripravovateľovi cesty 
pre Pána, a tým je Ján Krstiteľ. Boh cez proro-
ka Malachiáša preto žiada dôkladné čistenie 
chrámu i ľudských sŕdc. Áno, aby sme mohli 
byť v blízkosti Pána Ježiša, musíme byť očis-
tení a predpoklad pre to je úprimné pokánie 
nás, hriešnych ľudí. Účinné pokánie je čis-
tenie v cirkvi a robí ho Duch Svätý. Pokánie 
je aj vo sviatosti Večere Pánovej, ktorá je aj 
dnes pre nás prichystaná. Boh vo vybratom 

texte pozýva ľud k očisteniu sa od hriechov 
a oni Mu odpovedajú protiotázkami. Človek 
sa takto zachoval už v raji, keď žiadal dôkaz 
o spáchaní hriechu. Toto však nemožno na-
zvať inak ako bohorúhačstvo – nesprávajme 
sa tak! Láskavý Boh však ľudu, i nám, ponú-
ka: Vyskúšajte ma! Boha nemáme doslovne 
skúšať, ale vidieť v tom šancu darovanú nám 
od Boha, aby sme sa obnovili a žili nový, Bohu 
príjemný, život. Pamätajme, že Boh nie je zá-
vislý na nás, to my sme závislí na Jeho milos-
tivom konaní. Pán Ježiš, Boží Syn, je Mesiáš, 
poslaný na našu záchranu, Tešme sa tomu aj 
v tomto čase adventu a Vianoc, keď si pripo-
míname nielen vtelenie Mesiáša, ale aj to, že 
On druhý raz príde ako sudca.

20. decembra bola 4. adventná nedeľa 
s témou Radostné svedectvo o blížiacom sa 
Pánovi. Brat farár M. Findra kázal na text Iz 
52,1-10 a upriamil pozornosť na výzvy v texte, 
platné aj pre nás. Prvá Izaiášova výzva pre ľud 
v zajatí bola Prebuď sa... uvoľni si putá! Aj my 
sme v zajatí hriechu a treba sa nám prebudiť 
a skúmať svoje srdcia. Druhá výzva znela Ne-
chaj sa zmeniť... zadarmo ste boli predaní a bez 
peňazí budete vykúpení! Izraeliti boli v zaja-
tí, ale Boh ich vykúpil, keď bol s nimi. Aj my 
podobne sme boli v zajatí hriechu, nič sme 
však nezaplatili, Ježiš Kristus za nás priniesol 
najväčšiu obeť a vykúpil nás z hriechov. Ďalšia 
výzva Poznaj meno Božie! Po prebudení ná-
roda sa Boh dáva židom poznať. A Pán Ježiš 
prišiel do nášho pozemského sveta, aby nám 
predstavil Svojho Otca v nebesiach. Závereč-
ná výzva Vypukni v radosť... lebo Hospodin 
vykúpil Jeruzalem! dáva vedieť, že je to veľká 
radosť, keď ľudu kraľuje Hospodin. Nám sa 
vo Večeri Pánovej dáva poznávať náš Vykupi-
teľ Pán Ježiš Kristus – tešme sa tomu, je to veľ-
ká radosť pre nás! A záverečné konštatovanie, 
že všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho 
Boha je tiež zdroj veľkej radosti. Večera Páno-
va nám pomáha podobať sa Pánovi Ježišovi, 
zvestovať Jeho obeť za naše hriechy, ktorú 
máme ohlasovať blížnym a tešiť sa, že aj iné 
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národy môžu poznať Vykupiteľa sveta. Toto 
všetko má nami ‚zatriasť‘, aby sme poznali svo-
ju hriešnosť, ale tiež Božiu lásku v odpustení 
hriechov.

Pre pandemické opatrenia boli prítomným 
rozdané očíslované lístky, aby sme dodržali 
obmedzený počet veriacich v kostole aj počas 
Štedrovečerných služieb Božích.

Štedrovečerné služby Božie pripadli 
na štvrtok 24. decembra a pre pandémiu 
sa konali netradične dopoludnia. Brat farár 
M. Findra kázal na text L 1,26-38 o vtelení 
Božieho Syna, ktoré Márii prišiel oznámiť 
anjel Gabriel. Anjeli sú Boží poslovia, ohla-
sujúci Božie veci-plány. Anjel Máriu oslovil 
ako milosťou obdarenú, čomu sa ona začu-
dovala. Bola však obdarená milosťou, lebo 
Boh s ňou hovoril prostredníctvom svojho 
anjelského posla, že bude matkou Božieho 
Syna. Boh aj dnes s ľuďmi hovorí, a hovorí 
aj s nami – cez Božie slovo a sviatosti, a tak 
cez spoločenstvo cirkvi môžeme získať Božiu 
milosť. Ďalší príklad nám Mária dáva v tom, 
že uverila Božej reči, prijala poverenie byť 
matkou špeciálneho dieťaťa Mesiáša-Kráľa. 
Preto sa aj my sústreďme len na Dieťa Vianoc 
a odbremeňme sa od balastu, ktorý svet s Via-
nocami spája. Anjel Márii vysvetlil aj spôsob 
ako sa taká veľká vec stane. Je to spojenie 
ľudského elementu, ktorý predstavuje Pan-
na Mária, s tým Božím, ktorým je Duch Svätý. 
Boh sa k nám skláňa ako Spasiteľ a Záchranca 
pre večný život. Boh nám aj dnes dáva nový 
život, keď v Neho veríme – v tejto osobnej 
viere sa k nám skláňa. Brat farár na záver všet-
kým zaželal, aby sa Pán Ježiš narodil v našich 
srdciach, aby sme prijali Ducha Svätého – to 
je podmienka, aby sme mohli byť zachránení 
pre večný život. O tejto milosti však hovorme 
aj iným!

Služby Božie na 1. slávnosť vianočnú 
v piatok 25. decembra sme si mohli pozrieť 
na zborovej webstránke. Brat farár M. Findra 
kázal na text L 1, 39-45, opisujúci situáciu, kde 
boli aktívne dve ženy (Alžbeta a Mária) a jeden 

muž (Ján Krstiteľ v tele Alžbety). Duch Svätý 
viedol Máriu do domu Zachariáša a Alžbety. 
Píše sa, že Mária sa rýchlo vydala na cestu. 
Duch Svätý ju viedol presvedčiť sa o Božom 
slove, ktoré povedal anjel Gabriel, že jej prí-
buzná Alžbeta vo vysokom veku otehotnela. 
Mária putovala zo severu na juh cca 150 km 
a v tej dobe to bola namáhavá i nebezpečná 
cesta. Aj naše životné cesty sú plné trápenia 
a námahy. Hneď pri stretnutí, keď Mária po-
zdravila Alžbetu, dieťatko sa pohlo v jej tele 
a Duch Svätý naplnil Alžbetu. Tu môžeme 
vidieť, ako sa Alžbetino dieťatko – v budúc-
nosti Ján Krstiteľ – pohlo a citlivo reagovalo 
na Boha. Asociácia s naším životom je v tom, 
aby si matky plne uvedomili vzácny Boží dar 
priviesť nový život na svet a aby si uvedomili, 
že je dobré zhovárať sa s dieťaťom už v prena-
tálnom období, a že Duch Svätý chce aj nás 
viesť k Pánovi Ježišovi. Duch Boží viedol aj 
Alžbetu, keď blahoslavila Máriu, že ju Boh tak 
veľmi požehnal a v Máriinom plode spoznala 
svojho Pána. Dar viery urobil z Márie blaho-
slavenú, lebo sa nebála uveriť Božím slovám 
a naproti tomu pochybujúci Zachariáš načas 
onemel. Dnes si pripomíname narodenie Spa-
siteľa ľudí. Mária, Alžbeta i Ján Krstiteľ vyznali, 
že Ježiš Kristus je ich Pán a odovzdali svoje 
životy pod Jeho vládu. Je úžasné veriť, že aj 
nám sa narodil Spasiteľ a môcť to aj vyznávať 
na slávu Boha a nám na spasenie. Po kázni 
brat farár prečítal ešte Pastiersky list biskupov 
ECAV. V ňom, okrem iného, bola výzva starať 
sa v pandémii o zdravie tela (pravidlo R-O-R, 
vakcinácia,...), ale nezanedbať ani starostlivosť 
o dušu. Pomoc máme v Božom Synovi, zostu-
pujúcom na našu zem. Vianoční ľudia tvoria 
Božie kráľovstvo už tu na zemi, vidieť na nich 
oddanosť Bohu, empatiu k najbližším i všet-
kým blížnym. Bohu sa svet nevymkol z rúk, On 
uložil doň svojho Syna, aby nás spasil.

Aj na 2. slávnosť vianočnú v sobotu 26. 
decembra sme mohli sledovať služby Božie 
len zo záznamu (až do odvolania boli zatvo-
rené kostoly v celej našej vlasti). Pre kázeň si 
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brat farár Michal Findra vybral text L 1,46-56 – 
Máriin chválospev. Magnificat bol aj pre refor-
mátora M. Luthera obľúbený text. Pán Ježiš je 
Spasiteľ, ktorý je hodný najvyššej úcty a osla-
vy. Oslavovala ho Mária, ale i Štefan, prvý mar-
týr pre svoju vieru v Krista. Mária hovorí, že 
jej velebenie a radosť prichádza z jej duše. 
Náš duch je Bohom vdýchnutý duch. Radu-
jeme sa zo Spasiteľa s duchovnou radosťou. 
Veľkú inšpiráciu máme vo vianočných pies-
ňach v Evanjelickom spevníku. Mária oslavuje 
Boha, že koná veľké veci pre hriešnikov i za 
to, že koná cez ňu. Aj so Štefanom Boh vyko-
nal veľké veci: hľadal a spoznal, že Pán Ježiš 
je Boh-Spasiteľ a uveril v Neho. Štefan videl 
otvorené nebo, keď ho kameňovali a pro-
sil za nepriateľov. Pán Ježiš koná aj pri nás, 
lebo hriešnik môže uveriť, kajať sa a tak byť 
spasený. Dokazuje sa silným ramenom, lebo 
pýcha, moc, či bohatstvo pred Bohom nič ne-
znamenajú. Uvažujme o Márii a Štefanovi ako 
sa pri nich Boh dokázal silným ramenom. Cir-
kev a kresťanov svet považuje za bezvýznam-
ných, ale aj pri nás sa dokazuje mocné Božie 
rameno, lebo Boh je naše útočisko a pravá 
viera je záchrana pre večný život a večné spa-
senie. Ježiš Kristus vykonal veľký zápas na krí-
ži, On nás svojím silným ramenom vyslobodil 
pre večnosť a bude s nami i tu, v pozemskom 
živote, kým prídeme do nebeskej vlasti.

27. decembra bola Nedeľa po Viano-
ciach. Pre kázeň si brat farár M. Findra vy-
bral text L 1,57-66. Je to stať o narodení Jána 
Krstiteľa. Text hovorí, že Hospodin zveľaďuje 
svoje milosrdenstvo. Boh je láska, preto nevie 
byť nemilujúci a narodenie Jána Krstiteľa tiež 
zveľadilo Božie milosrdenstvo. Rovnako aj Via-
noce sú naplno prejavená Božia láska k nám, 
lebo Boh dal ľudstvu Spasiteľa. Božie a ľudské 
je neporovnateľné, ale aj naším narodením sa 
prejavila Božia láska a milosrdenstvo; rovnako 
aj v Krste svätom je Božie prijatie a je to naše 
duchovné narodenie. V narodení Jána Krsti-
teľa je zjavný zázrak, lebo sa narodil rodičom 
vo vysokom veku, a zázrak bol aj v tom, že 

otec dieťaťa Zachariáš onemel, keď neuve-
ril Bohu, ale po narodení dieťaťa opäť začal 
rozprávať. Pri narodení Božieho Syna sa tiež 
diali zázraky: anjeli z neba ho velebili, hľadali 
a našli Ho pastieri i traja mudrci. Naše naro-
denie aj viera v trojjediného Boha a spasenie 
hriešnika je tiež nadprirodzené zachránenie 
pre večnosť. V texte je zaznamenaná otázka: 
čo len bude z tohto dieťaťa? Ján Krstiteľ bol 
verný ohlasovateľ príchodu Spasiteľa sveta 
a tak pripravoval cestu Pánovi Ježišovi. Aj nám 
znie otázka: čo len s nami bude? Naliehavá je 
aj v súčasnej pandémii. Ale my si smieme 
privlastniť odpoveď, že Ježiš Kristus je naša 
nielen radosť, ale aj budúcnosť. Dar viery je 
najväčší zázrak pri nás a s ňou sa dostaneme 
až do večnej domoviny. Boh zveľadil aj pri nás 
svoje milosrdenstvo – Jeho sme, Jemu patrí-
me! Aj keď zúri pandémia a keby sa aj svet 
rúcal, my môžeme byť veselej mysle, lebo 
máme úžasnú perspektívu života v nebesiach.

Aj služby Božie na Závierku občianskeho 
roka vo štvrtok 31. decembra boli zo zázna-
mu (pre vládou vyhlásené sprísnené opatre-
nia a zákaz vychádzania až do odvolania). Zá-
klad kázne bol biblický text L 12,32: Neboj sa, 
malé stádočko... Brat farár M. Findra povedal, 
že zakončujeme zvláštny, priestupný aj ‚co-
vidový‘, rok 2020. Aj keď v kostole môže byť 
len šesť osôb, predsa je možnosť poslúžiť pro-
stredníctvom záznamu služieb Božích. Nerep-
táme, ale radšej sa obrátime k Bohu. Podobne 
aj v kázňovom texte Pán Ježiš hovorí, aby sme 
sa priveľmi nestarali o tie základné potreby, 
pričom to vravel v dobe, keď ľudia denne zá-
pasili o prežitie a žili ‚z ruky do úst‘. Ježiš pa-
radoxne upozorňuje, že to nie je podstatné 
a upriamuje pozornosť na Boha, ktorý sa stará 
o ľalie, vtákov,... My sme zas v ohrození života 
pre pandémiu COVID-19, ale Ježišove slová 
majú povzbudiť aj nás teraz. Pán Ježiš oslovu-
je malé stádočko a tu môžeme vidieť paralelu 
s našou cirkvou, ktorá v priebehu dejín bola 
takmer vyhladená a máme aj prázdne kostoly, 
keď je veľa ‚papierových kresťanov‘. Ježišove 



9

J a n u á r  —  A p r í l

slová sú však povzbudzujúce, že Boh zo svojej 
lásky zaopatruje všetko aj všetkých nás. Pán 
Ježiš ďalej otvorene hovorí, že kresťanov ne-
bude veľa, podstatná je však vernosť. Božie 
kráľovstvo je najväčší dar aký môžeme dostať, 
je veľkolepé a prichystané pre verných. Je to 

Božie prisľúbenie, ktorému veríme. A keď te-
raz zavierame zvláštny rok 2020, nebojíme 
sa ani sa nestarostíme, ale tešíme sa, že to 
najvzácnejšie je pre nás prichystané u nášho 
Boha.

Ukončenie Roku evanjelického školstva
 EPST 49-50/2020

V Deň boja za slobodu a demokraciu 
17. novembra 2019 bol, na službách Božích 
v Prešove, otvorený Rok evanjelického školstva 
(REŠ). A 15. novembra 2020 na službách Bo-
žích v Modre bol REŠ ukončený. Bolo to v deň, 
keď sme si pripomenuli 350. výročie úmrtia 
učiteľa národov Jana Amosa Komenského. 
Tajomníčka pre školstvo a vzdelávanie GBÚ 
ECAV Daniela Veselá vyjadrila vďaku Pánu 
Bohu za možnosť vzdelávania žiakov a štu-
dentov intelektuálne, morálne i duchovne. 
Naša cirkev má 13 materských a 7 základných 
škôl, 7 gymnázií a jednu praktickú školu inter-
nátnu v Červenici. Na všetkých týchto školách 
študuje 4440 detí a žiakov a vyučuje 494 uči-
teľov. Praktizuje sa bilingválna forma štúdia 
a na školách pôsobia aj duchovní správcovia. 
Pri skončení REŠ v programe vystúpili deti, 
spevokol mladých a mládežnícka kapela 
so sólo spevom.

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko si pre ká-
zeň vybral biblický text Ž 4,9: V pokoji ľahnem 
si aj zaspím, lebo Ty, Hospodine, 
aj keď som sám, dáš prebývať 
mi bezpečne. V priebehu REŠ 
sa malo konať 18 podujatí, 
ale pre pandémiu Covid-19 sa 
uskutočnilo len päť. Vyslovil 
vďaku pedagógom a zamest-
nancom škôl za nasadené úsi-
lie, tiež aj žiakom a študentom. 
Ďakoval aj za Jana Amosa Ko-
menského a pripomenul čím aj 

nás oslovuje, a to ako osobnosť a aj svojím 
dielom. Bol geniálny a 42 rokov prežil ako 
exulant. Na morovú epidémiu mu zomreli dve 
manželky a dvaja synovia, pri požiari v poľ-
skom Lešne stratil celý majetok a množstvo 
vzácnych kníh. Mal lukratívne ponuky z Euró-
py aj z Ameriky. Komenský bol po celý svoj ži-
vot nezlomený – bol optimista s podmienkou, 
že vôľa, rozum a schopnosti sa budú rozvíjať.

A zachrániť ľudstvo aj z moci hriechu a zla 
sa snažil pomocou pedagogiky. Veril, že musí 
existovať cesta ku ‚všenáprave‘, treba pritom 
vsadiť na vzdelanie. Presvedčil sa, že moc 
hriechu je silná, ale schopnosti, získané vzde-
lávaním, pomáhajú eliminovať moc hriechu.

Známy je jeho spis Jediné potrebné. Pod-
ľa neho je potrebné mať Boha a ticho sedieť 
pri Kristových nohách. V tomto nachádza 
tiché spočinutie v 77. roku života. Predobra-
zom je pieseň 4. žalmu. Je to silná a povzbu-
dzujúca pieseň. Vyzýva ľudí k zmene, k no-
vým postojom. Žalmista opisuje ako si líha 
spať a to je obraz intimity človeka s Bohom. 
Akoby svet prestal existovať. Patriť Bohu je 
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pravá existencia. To je to najväčšie, čo objavil 
Komenský: sedieť pri Božích nohách. Vyzýval 
ľudstvo snažiť sa: učitelia vyučujte, žiaci učte 
sa, rodiča, politici a všetci vedzte, že jediné je 
potrebné, a to sedieť pri Kristových nohách.

Na tomto podujatí zazneli ďakovné modlit-
by, ale aj prosby o pomoc. Študentka ďakova-
la učiteľom a rodičom za možnosť vzdelania 
a prosila aj o odpustenie, keď sa previnili. 
Najviac sa chcú učiť dôverovať Bohu. Nasle-
dovalo poďakovanie učiteľky s prosbou robiť 

vyučovanie s láskou. Prosila aj za riaditeľov 
škôl a pracovníkov ministerstva školstva, aby 
prijímali múdre rozhodnutia. Ďalej zazneli 
prosby, aby študenti kládli svoju budúcnosť 
do Božích rúk, a tiež prosby, aby Boh sprevá-
dzal deti, aby neboli len vzdelané ale aj vycho-
vané. Do Božích rúk vkladali aj cirkevné zbory, 
aby správne viedli mládež a deti. Ďakovali aj 
za ostatný rok i za slávnostný deň na jeho 
záver a prosili o chápanie pôsobenia Ducha 
Svätého v našich životoch.

Červená streda
 Ivana Damankošová, EPST 49-50/2020

Už niekoľko rokov sa v poslednú stredu 
pred začiatkom adventu mnohé známe ve-
rejné budovy, chrámy a významné pamiatky 
na celom svete vysvietia načerveno. Základ-
ný cieľ iniciatívy Červená streda je poukázať 
na skutočnosť, že kresťania sú v mnohých 
krajinách sveta prenasledovaní a diskrimi-
novaní pre svoje náboženské presvedčenie. 
Vizuálny symbol akcie – červené svetlo – pri-
pomína krv obetí náboženskej perzekúcie.

Do Červenej stredy sa 25. novembra 2020 
prvýkrát zapojilo aj Slovensko. Osvietený bol 
Bratislavský hrad a Most SNP, Katedrála sv. 
Alžbety v Košiciach, či mestská veža v Banskej 
Bystrici. Pridali sa tak ku mnohým architek-
tonickým dominantám, ako napr. Koloseum 
v Ríme, britský parlament, či socha Ježiša 
Krista nad brazílskym Riom de Janeiro.

Kresťanská mimovládna organizácia Open 
Doors, ktorá už od r. 1993 monitoruje stav ná-
boženskej slobody vo svete, vo svojej aktuál-
nej správe upozorňuje na znepokojivý trend, 
že prenasledovanie kresťanov všetkých de-
nominácií vo svete narastá. Približne 260 
miliónov kresťanov čelí rôznym formám dis-
kriminácie a prenasledovania. Vo svetovom 
meradle bolo v uplynulom roku pre svoju vie-
ru zabitých až 2 983 kresťanov a ďalšie tisíce 

boli uväznené bez súdneho procesu. Úmy-
selne bolo poškodených 9 488 kresťanských 
kostolov a modlitební, mnohé z nich boli vy-
kradnuté, vypálené a úplne zničené. Najviac 
prenasledovaná náboženská skupina v sú-
časnosti sú kresťania. Až 70 % nábožensky 
motivovaných útokov je namierených práve 
proti nim. Hlavná príčina je nárast nábožen-
skej radikalizácie v oblastiach, kde prevláda 
islam. Ide najmä o oblasť východnej, západ-
nej a severnej Afriky, ako aj o niektoré ázijské 
moslimské krajiny. Rastúce islamské hnutie 
neohrozuje len kresťanské komunity, ale aj 
iné moslimské náboženské spoločenstvá. 
Za prenasledovaním kresťanov však nestojí 
len islamský útlak. V Indii má vystupňovanie 
protikresťanskej neznášanlivosti na svedomí 
hinduistické nacionalistické hnutie Hindutva, 
ktoré vytvára tlak na ‚hinduizáciu‘ krajiny. Me-
dzi ďalšie prenasledovania kresťanov vo sve-
te patrí vplyv komunistickej ideológie, ako 
v prípade Číny, Laosu a Vietnamu. Extrémne 
prípady predstavujú diktátorské režimy, napr. 
v africkom štáte Eritrea, ale najmä v Severnej 
Kórei. Táto krajina je, v posledných dvoch de-
saťročiach, vôbec najhoršie miesto pre život 
kresťanov.

Na druhej strane, silné svedectvo Bo-
žej milosti je tá skutočnosť, že na mno-
hých miestach, kde perzekúcia kresťanov 
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dlhodobo pretrváva, nasledovníkov Ježiša 
Krista pribúda. Vzorový príklad v tomto je 
Čína. Je to krajina všemožne sa snažiaca, 
aby všetky vierovyznania – kresťanstvo ne-
vynímajúc – boli v súlade s ich interpretáciou 
komunizmu. Čínska vláda neustále zvyšuje 
kontroly a obmedzenia voči veriacim tak, že 
vnútri kostolov sú nainštalované policajné 
kamery ktoré sledujú kázanie i správanie sa 
veriacich. A ak sú farári vyhodnotení ako prí-
liš otvorení a neadekvátne politicky aktívni, 
bývajú sledovaní a často aj uväznení. Napriek 
tomu, počty členov kresťanských cirkví ne-
ustále rastú.

Mnohí vnímajú prípadné prenasledovanie 
od štátu ako skúšku viery a útechu hľadajú 
v Ježišovom uistení: Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé 
na vás lživo hovoriť. Radujte a veseľte sa, lebo 
v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto 
prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. 
Mt 5,11-12

Naše modlitby sú minimum, ktorým mô-
žeme naše sestry a našich bratov vo viere 
podporiť.

Okienko pre deti – omaľovánka Nehemiáš
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Videobesiedka s Nehemiášom
 Alena Findrová a spolupracovníci DB

Aj v tomto zložitom období plnom ob-
medzení a predpisov sa slovo Božie šíri. Je to 
veľmi dobrá správa. Osobne sa nemôžeme 
stretávať, a tak sa, podobne ako iné aktivity 
cirkvi, preniesla do virtuálneho priestoru aj 
besiedka pre deti. Je to tak i v našom cirkev-
nom zbore. Popri svojich povinnostiach, slu-
žobníci a pomocníci pri práci s deťmi, každý 
týždeň pripravujú videobesiedky. Tieto cca 
30-40 minútové videá potom posielame de-
ťom na mailovú adresu ich rodičov. Ak máte 
vo svojej rodine deti, prihláste sa na mailo-
vej adrese poprad@ecav.sk a my vám bu-
deme posielať videobesiedky. Pošleme ich 
vždy v nedeľu ráno, aby ste si ich spolu s deť-
mi pozreli a porozprávali sa o tom, čo bolo 
vo ‚videjku‘.

Čo je v besiedke teraz aktuálne? Zoznamu-
jeme sa s jednou krátkou biblickou knihou 

zo Starej zmluvy, ktorá hovorí aj o časti his-
tórie Božieho ľudu, konkrétne o prestavbe 
Jeruzalema. Múry Jeruzalema ležali 140 rokov 
v ruinách. Najskôr sa po mnohých rokoch za-
jatia v Babylone vrátilo 50-tisíc Židov na čele 
so Zerubábelom a tí opäť vystavali chrám. 
Potom sa so skupinou dobrovoľníkov vrátil 
Ezdráš, aby obnovili uctievanie Hospodina. 
Nakoniec, okolo roku 445 pred Kristom sa 
vrátila posledná skupina s Nehemiášom, aby 
znovu vystavali múry a brány mesta. Meno 
Nehemiáš znamená Hospodin utešuje. A to 
je on, muž, o ktorom sa na každej besiedke 
dozvedáme viac a viac. Je to muž modlitby, 
odvahy a veľký ‚pracant‘. Spolu s Nehemiášom 
vedieme deti – chlapcov aj dievčatá – aby 
sme vstúpili do Božieho plánu, ktorý On má 
s každým z nás, a to je spasenie, posvätenie 
a služba.

Deti i rodičia, pozývame vás, 
pridajte sa k nám!

Vianoce 2020
 Zuzana Hybenová

Pred Vianocami sme sa často zamýšľali aké 
budú. Brat farár Pavel Kušnír z Vysokých Tatier 
pre EPST povedal: Vianoce určite budú, hoci 
nemusia mať takú vonkajšiu podobu, na akú 
sme boli zvyknutí. Svet sa nezrútil, zrútil sa ‚len‘ 
v našich predstavách. Ako kresťania, môžeme 
po prežití Vianoc konštatovať, že naozaj boli 
iné. V dôsledku šíriacej sa pandémie boli vy-
prázdnené a dobrovoľne uzavreté kostoly aj 
v našom senioráte. Slovo Božie, ktoré znelo 
počas Vianoc, sa však nezmenilo a naliehavo 
sa k nám prihováralo, ale aj potešovalo.

Na Štedrý deň dopoludnia sa v kostole v Po-
prade konali jediné vianočné služby Božie pred 
sprísnenými opatreniami. To bol dôvod, že sa 

ich zúčastnilo len málo veriacich. Božie slovo, 
znejúce kazateľnice, bolo potešujúce. Evanje-
lium (L 1,26-38) hovorilo o Máriinom videní, 
keď ju navštívil archanjel Gabriel, a o jej od-
povediach na tri archanjelove príhovory k nej, 
ktoré sú veľavravné aj pre nás. V poslednom 
príhovore archanjel Márii oznámil: ... aj to, čo 
sväté narodí sa z teba, bude sa volať Syn Boží. 
Vzácna je odpoveď Márie: Som služobnica Pá-
nova, staň sa mi podľa tvojho slova!

Z uvedeného je pre nás dôležité uvedomiť 
si, že Mária našla milosť u Boha. Aj my, hoci 
hriešni, našli sme tiež milosť u Boha, keď nám 
poslal Spasiteľa. Narodený Kráľ prišiel zachrániť 
nielen izraelský národ, ale nás všetkých, v Neho 
veriacich. Uzavretie chrámov nás má ešte viac 
priviesť ku Kristovi. Aj doma sa môžeme tešiť, 
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že prišiel náš Spasiteľ. Duch Svätý, ktorý pôsobil 
pri Márii, pôsobí aj dnes a aj pri nás.

Štedrovečerné služby Božie vysielala RTVS 
z CZ ECAV Martin. Biblický kázňový text (L 
21,25-28) hovorí o druhom príchode Syna 
človeka. Príchod Ježiša nebol jednoduchý a aj 
jeho druhý príchod budú sprevádzať zname-
nia. Ježiš chce svoju cirkev pripraviť, a preto 
nám hovorí: Keď sa toto začne diať, vzpriamte 
sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše 
vykúpenie. Naznačuje to, že človek je zahľa-
dený do seba so sklonenou hlavou a pohľad 
do zeme môže znamenať aj rezignáciu. Ale Je-
žiš hovorí: Ja vám dávam šancu, zdvihnite svoje 
hlavy, lebo sa približuje vaša záchrana – zahľaďte 
sa hore do neba! Privlastnime si tieto krásne 
slová, lebo Pán a Vykupiteľ prichádza aj pre nás.

V Prvý sviatok vianočný sme mohli sledo-
vať televízne služby Božie z CZ ECAV Obišovce 
v Košickom senioráte. Biblický text (Tit 3,4-6) 
viedol kazateľa ku hodnoteniu postoja dnešné-
ho človeka: veľmi zahľadenému len na seba je 
potom ťažko brať ohľad na druhých. Ale via-
nočné sviatky nám ukazujú na to, že Boh do-
kázal byť láskavý a ohľaduplný k nám hriešnym 

a práve teraz by to malo byť vidieť i pri nás, 
kresťanoch, voči našim blížnym. Čo od nás čaká 
pán Ježiš? Brat farár vyzval, aby si odpoveď aj 
konanie zvážil každý sám. Prišli Vianoce, prišla 
k nám Božia láska. Aj na nás by mala byť zjavná 
dobrotivosť nášho Spasiteľa v rodinách, spoloč-
nosti, cirkvi, štáte – teda všade. Toto čaká Pán 
Ježiš od každého z nás. Zamyslime sa a zvážme, 
čo nám Božie slovo cez Vianoce hovorilo a čo 
sme si z neho pre ďalší život odniesli. V našom 
konaní a v celom živote nech vidno kresťanstvo 
v oddanosti Ježišovi Kristovi.

V Nedeľu po Vianociach sme mali mož-
nosť vypočuť si rozhlasové služby Božie z CZ 
ECAV Dudince. Kázňový text (L 2,8-11) hovorí 
o pastieroch, ktorí v noci strážili svoje stáda. 
Keď sa anjel Pánov postavil vedľa nich a sláva 
Pánova ich osvietila, veľmi sa báli. Anjel ich však 
upokojoval: Nebojte sa, zvestujem vám veľkú ra-
dosť, ktorá bude všetkému ľudu! V Biblii sa výzva 
Nebojte sa! opakuje 365 krát. Ona aj nás, v tej-
to ťažkej pandemickej situácii, upokojuje. Tak 
skúsme prekonať náš egoizmus, strach, choro-
by a všetko zlé... a premeňme to na lásku, lebo 
nám stále znie: Nebojte sa!

Nezabudnuteľní Slováci
 Zdroj: internet

Janko 
Matúška
Pred dvesto rokmi – 10. 

januára 1821 – sa narodil 
Janko Matúška, štúrovský 
básnik, prozaik, dramatik, 
publicista a autor textu 
slovenskej štátnej hymny 
Nad Tatrou sa blýska.

Literárna tvorba Janka Matúšku úzko 
súvisela s národnobuditeľskými aktivitami 
štúrovskej generácie, čoho výsledkom je 
aj vlastenecký piesňový text pod názvom 

Dobrovoľnícka, ktorý dnes všetci poznáme 
ako štátnu hymnu Slovenskej republiky.

V roku 1839 začal Janko Matúška študovať 
na evanjelickom lýceu v Bratislave, na kto-
rom od roku 1840 prednášal aj Ľudovít Štúr. 
Ten mal na mladých slovenských študentov 
enormný vplyv. Keď Štúrovi, v čase silnejúcej 
maďarizácie na prelome rokov 1843 a 1844, 
zakázali prednášať, 22 oddaných študentov 
opustilo na protest bratislavské lýceum. Me-
dzi nimi aj Janko Matúška, ktorý pod vplyvom 
týchto udalostí napísal spomínaný vlastenec-
ký text na melódiu ľudovej piesne Kopala stu-
dienku. Časť revoltujúcich študentov sa roz-
hodla doštudovať na lýceu v Levoči. Cestou 
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z Bratislavy si spievali Matúškovu pieseň. 
Písomný záznam Viliama Paulinyho-Tótha je 
najstarší zápis textu slovenskej štátnej hymny 
a je uložený v Literárnom archíve Slovenskej 
národnej knižnice v Martine.

V revolučnom meruôsmom roku spolu 
s inými významnými oravskými mužmi (Sa-
muel Novák a Ctibor Zoch) patril k popred-
ným predstaviteľom Slovenského povstania 
na Orave. Matúškovo zdravie poškodili ne-
úspešné výsledky povstania, čo neskôr zme-
nilo jeho život. Nepriazeň prírody v horách 
severnej Oravy, v okolí Mútneho, kde sa na jar 
roku 1849 skrýval pred Görgeyho gardami, 
ťažko zasiahla Matúškov organizmus. Literár-
ne sa odmlčal.

Po čase sa stal úradníkom na súde, kde 
pôsobil spolu s Hviezdoslavom a Belom Klei-
nom-Tesnoskalským. Nejaký čas vykonával 
funkciu vládneho adjunkta v Trstenej.

V materiálnych problémoch a na násled-
ky ťažkej choroby zomrel 11. januára 1877 
vo svojom rodisku, v drahej Orave. Na jeho 
hrobe v Dolnom Kubíne stojí: Svoji svojmu!

Ľudovít 
štúr
Už 165 rokov uplynulo 

od úmrtia politika, histo-
rika, filozofa a pedagóga 
Ľudovíta Štúra, ktorý sa 
narodil 28. októbra 1815 
v Uhrovci. Zomrel 12. ja-
nuára 1856 v Modre.

Pochádzal z učiteľskej rodiny Samuela Štú-
ra, ktorý bol veľmi vzdelaný a to odovzdal aj 
svojim synom.

Vyššie vzdelanie Ľudovít potom získaval 
na gymnáziu v Györi, na lýceu v Bratislave, 
ale i na univerzite v Halle. Ako jeho brat 
Karol, zaujímal sa o národnú problemati-
ku. Úspešne inicioval reformu Spoločnosti 
česko-slovanskej, čo bol študentský spolok 
pri evanjelickom lýceu v Bratislave, oriento-
vaný na literárnu tvorbu a samovzdelávanie, 

keď doviedol jeho aktivity k pomyselnému 
vrcholu.

Po skončení štúdia na lýceu sa vrátil 
do Uhrovca, kde získal dobre platené miesto 
úradníka. Zakrátko sa však vrátil na lýceum, 
postupoval na viacerých postoch a nakoniec 
zaujal najvyšší post podpredsedu Spoločnosti 
česko-slovanskej. Začiatkom roka 1837 sa Štúr 
stal námestníkom (suplentom) Katedry reči 
a literatúry československej, čiže zástupcom 
profesora Juraja Palkoviča.

V rokoch 1838 – 1840 Štúr absolvoval štu-
dijný pobyt v nemeckom Halle. Oboznámil sa 
tak s liberálnejším prostredím, s filozofiou G. 
W. Hegela a usporiadal si nápady na ďalšiu 
činnosť v Uhorsku. Na bratislavskom lýceu 
chcel získať stále miesto profesora a vytvoriť 
národné centrum Slovákov. Uvedomoval si 
tiež potrebu slovenských politických novín. 
V neposlednom rade veril v interkonfesijné 
porozumenie a zjednotenie Slovákov.

Po zrušení spoločnosti vznikol tajný spo-
lok Vzájomnosť a napokon Slovanský ústav. 
Aj ten však bol po čase ochromený a zani-
kol. V roku 1844 sa situácia zopakovala, takže 
časť agendy prebral už celoslovenský spolok 
Tatrín (1844) a časť novovzniknutá štruktúra 
Jednoty mládeže slovenskej s centrom v Le-
voči (1847).

V r. 1848 boli skoncipované Žiadosti 
slovenského národa, ktoré načrtli možnosť 
riešenia slovensko-maďarských vzťahov 
na základe princípu rovnoprávnosti. Záro-
veň Štúr organizoval zvolanie Slovanského 
zjazdu do Prahy. Maďarská vláda však vydala 
na Štúra, Hurbana a Hodžu zatykač. Napriek 
perzekúcii sa Štúrovi podarilo zúčastniť sa 
Slovanského zjazdu, na ktorom sa zišli hlavní 
predstavitelia slovanských národov, žijúcich 
v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Zástupco-
via Slovanov sa tu snažili nájsť východisko 
zo zložitej situácie. Po stroskotaní všetkých 
zákonných aktivít vymôcť si národné práva 
od maďarskej vlády, boli Štúr s Hurbanom 
odhodlaní na boj.
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Vo Viedni bola 15. – 16. septembra 1848 
utvorená Slovenská národná rada, ktorá sa 
vyhlásila za jediného vykonávateľa moci 
na území Slovenska a odmietla poslušnosť 
maďarskej vláde. Politickí vodcovia SNR boli 
Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal 
Miloslav Hodža. Táto SNR hneď v septembri 
vyzvala Slovákov do ozbrojeného povstania 
za vydobytie si svojich národných a sociál-
nych práv.

Sklamanie po revolúcii, osamelosť v Mod-
re (kde sa staral o osirené deti svojho brata 
Karola), nepriazeň modranskej maďarizova-
nej mestskej rady i úmrtia blízkych – to všet-
ko negatívne vplývalo na Štúra.

Pre Ľudovíta Štúra to však neboli nepre-
konateľné prekážky, lebo mal mnohé plány, 
ktoré zostali nenaplnené... Možno sa iba 
dohadovať, akým spôsobom by bola jeho 
činnosť akcelerovala beh slovenských dejín. 
Zabránila tomu nešťastná náhoda, keď sa 
na poľovačke 22. decembra 1855 pošmykol 
a postrelil do stehna. Napriek povrchovému 
zaceleniu rany nakoniec tomuto zraneniu 12. 
januára 1856 podľahol. Týmto sa však život 
tohto velikána nekončí, pretože v našich srd-
ciach žije dodnes.

A dodnes žije i v našom rodnom jazyku 
– áno, medzi najznámejšie dátumy spojené 
s Ľudovítom Štúrom patrí aj 11. júl 1843, keď 
sa stretol s Hurbanom a Hodžom na Hurba-
novej evanjelickej fare v Hlbokom. Práve 
vtedy sa títo traja velikáni Slovákov dohodli 
na postupnom uzákonení spisovného slo-
venského jazyka, na základe stredosloven-
ského nárečia.

Samuel 
Jurkovič
Vo februári bolo 225 

rokov od narodenia Sa-
muela Jurkoviča, ktorý sa 
narodil 9.2.1796 v Brezo-
vej pod Bradlom a zomrel 
3.7.1873 vo svojom rodisku.

Samuel Jurkovič bol pedagóg, národný 
a kultúrny dejateľ, priekopník slovenského 
družstevníctva, popredný ľudovýchovný 
pracovník a mecén v obrodeneckom, naj-
mä v štúrovskom duchu: zakladateľ uči-
teľských a čitateľských spolkov, školských 
knižníc a nedeľných škôl, popularizátor 
využívania nových plodín a modernizácie 
poľnohospodárstva.

V r. 1841 spoluzakladal Slovenské národné 
divadlo nitrianske, v r. 1845 založil v Sobotiš-
ti Spolok gazdovský, prvé úverové družstvo 
na európskom kontinente a základ sloven-
ského družstevného hnutia, podľa ktorého 
na Slovensku vznikali podobné spolky najmä 
v druhej polovici 19. stor. Z prejavu Samuela 
Jurkoviča na poslednom riadnom zhromaž-
dení Gazdovského spolku: Že aj takýto, hoci 
v malom počte zavedený a usporiadaný ústav, 
za tie roky predsa len pre mnohých bol prospeš-
ný a užitočný, to musia priznať tí, ktorí z jeho 
činnosti mali osoh. A nech povie kto chce a ako 
chce, istá neomylná pravda sa skrýva v poznaní, 
že náš vcelku úbohý a roztratený národ nevy-
hnutne potrebuje takéto ústavy v záujme svoj-
ho materiálneho a duchovného zvelebenia. Je-
dine vtedy sa postaví na nohy, ak spojí svoje sily.

Zaoberal sa aj výchovou dospelých, písal 
učebnice pre slovenské vidiecke školy, rozpra-
coval metodiku vyučovania. Bol autor príle-
žitostných básní a článkov v časopisoch. Na-
písal historickú prácu Biographie Rectorum... 
(v kronike evanjelickej a. v. školy v Sobotišti) 
a plán organizácie škôl v nitrianskom seniorá-
te (1839). Je autor kroniky prvého slovenské-
ho divadla. Podporoval a propagoval Štúrove 
Slovenské národné noviny, spolupracoval aj s J. 
M. Hurbanom, zúčastňoval sa zasadnutí spol-
ku Tatrín. Významná bola aj jeho účasť na prí-
prave Slovenského povstania 1848 – 1849, bol 
člen Slovenskej národnej rady a spoluzakla-
dateľ Matice slovenskej. (Jeho dcéru Aničku 
mal za manželku J. M. Hurban. A významný 
a uznávaný slovenský architekt Dušan Samuel 
Jurkovič bol jeho vnuk.)
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Pár myšlienok o Biblii
 Zdroj: J. Heller, www.vira.cz

Čo je Biblia? Nie je to ani historická re-
portáž, ani súbor vymyslených príbehov, ale 
záznam skúseností, ktoré získali ľudia s Bohom 
– priamo aj nepriamo. Pre toho, kto takú skú-
senosť nemá, sú však často takéto svedectvá 
neprijateľné. Ale dôležité je, že tieto skúsenos-
ti sa dajú overiť. Nie však zvonka, z hľadiska 
vonkajšieho pozorovateľa, ale zvnútra, to je 
tak, že do nich vstúpite a túto skúsenosť sami 
prežijete.

Každý biblický príbeh je vlastne pozva-
nie, aby sme do neho, priamo či nepriamo, 
sami vstúpili; samozrejme, rôznym spôsobom 
a podľa rôznych možností, a tak znova prežili, 
či sa sami podieľali na tom, o čom hovorí.

Biblia a viera. Biblia nás nenúti veriť 
v Boha. Ľutuje však tých, ktorí vieru odmieta-
jú, pretože si tak sťažia svoj život aj smrť. Biblia 
hovorí: Keď sa odvážiš otvoriť oči – a práve 
v tom ti chcem pomôcť – uvidíš, že Boh už je 
tu s nami a že aj teba prevedie vo svojej láske 
životom aj smrťou. A ty budeš môcť odložiť 
strach a vchádzať aj do neznáma v dobrej 
nádeji.

Biblické zákazy. Je pravda, že v Biblii, naj-
mä v Starej zmluve, sa často niečo zakazuje. 
Nie je to však preto, že by Boh z nás chcel 
urobiť bábky na špagátiku. Ten, kto hlbšie 
prenikne do biblického obsahu, rozpozná, že 
sú to múdre a láskyplné rady, aby sme nerobili 
to, čím si ublížime. Boh nemá radosť z našich 
pádov, a preto nás varuje. Aj hebrejské slovo 
pre zákon je ‚tóra‘ čo pôvodne znamená uka-
zovateľ/ukazovateľ cesty. Je to teda pre nás 
taká smerovka – choď tadiaľto a neublížiš si. 
Tomu, kto na ňu nedbá a ublíži si, smerovka 
pripomína, že si za to môže sám. A tomu sa 
potom v Biblii hovorí súd.

Obviňovanie Boha. Veľa ľudí cíti, že svet 
nie je v poriadku. V tom majú pravdu. Avšak, 

v žiadnom prípade nie sú ochotní pripustiť 
svoju spoluzodpovednosť za tento stav. A tak 
hľadajú, často veľmi usilovne, koho by za to 
mohli obviniť a samých seba obvinenia zba-
viť. Preto často za všetko vinia Boha. Lebo, 
keď vraj je všemohúci, tak aj môže za všetko. 
A Boh sa ich výčitkám nebráni aj keď ho takto 
znova križujú. Je to ‚dobrý‘ protivník, ktorý sa 
nebráni; alebo presnejšie: bráni sa len slovom 
svojich svedkov, ktorí ľuďom vysvetľujú, ako 
to je, že ich Boh – kresťanský Boh – je iný. 
Boh, ktorý z lásky k človeku zostúpil z nebies 
na zem k nám a je tu teraz s nami. A všetko 
znáša s nami, dokonca aj našu smrť. Je teda 
iný, ako si ho väčšina ľudí predstavuje.

Krutosti (najmä) v Starej zmluve. Niekto-
rým ľuďom sa zdá Biblia, a najmä Stará zmlu-
va, veľmi krutá. Môže sa im to tak javiť, ak sa 
na Starú zmluvu pozerajú očami súčasného 
humanizmu. Starovek bol celkovo iný, omno-
ho drsnejší, čo je premietnuté aj do Biblie a to 
umocňuje aj dobový odstup. Napr. Izraeliti 
mali príkaz zničiť modly pohanov; keďže aj po-
hanský kráľ sa pokladal za boha a bol pre svo-
jich ľudí modlou, preto aj na neho sa vzťahoval 
trest za modly… Častý trest v staroveku bola 
poprava a drsná spoločnosť sa popravami zlo-
čincov akoby očisťovala. Väzenia slúžili väčši-
nou len na vyšetrovaciu väzbu. Podobne aj 
otroctvo či patriarchálne väzby sa premietli 
do Biblie. Námietky voči krutosti Písma však 
môžu mať ešte hlbší koreň. Môžu popierať 
Božiu zvrchovanosť. V podstate dodnes platí, 
že ten, kto život dáva, má právo ho aj vziať. 
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Ten, kto toto právo (právo vziať život) Bohu 
upiera, popiera tým aj to, že Boh život dal – 
a tým vlastne popiera všemohúcnosť Boha. 
Avšak pozor, máme právo obviňovať niekoho, 
v koho v skutočnosti vlastne ani neveríme? 
Prisudzovať vinu nejakej fikcii, aby som ju 
nemusel prisúdiť sebe, je demagógia. Každý 

demagóg vždy hľadá niekoho, na koho môže 
všetko zvaliť, aj keď v neho vôbec neverí!

Treba vedieť poctivo si priznať, že v Biblii 
sú veci, o ktorých neradi čítame. Asi im ani 
celkom nerozumieme. No nemôžeme ich vy-
škrtnúť. Môžeme však dúfať, že raz, niekedy 
v budúcnosti, ich pochopíme.

Prečo by sme sa mali modliť (1/3)
 A. M. Behnam, Pán je blízko

A povedal im podobenstvo, 
ako sa im treba vždy modliť 
a neochabovať. (L 18,1) Veď 
Boh, váš Otec, vie, čo potre-
bujete, skôr, ako Ho prosíte. 
(Mt 6,8)

Zdá sa, že niektorí akoby sa 
chceli opýtať prečo sa máme modliť, 
keď Boh vie, čo potrebujeme, bez toho, aby 
sme niečo prosili? 

Prečo sa máme vždy modliť: na začiatok si 
povedzme, že modlitba nie je obmedzená len 
na prosenie; sú modlitby ďakovania, modlit-
by chválenia a velebenia a modlitby vyznania 
a iné. Modlitby teda nemusia byť obmedzené 
na prosby, my sa však pozrieme na to, prečo by 
sme sa mali na Boha obracať s prosbami. Je to 
cesta, ktorú nariadil Boh a na ktorej môžeme 
byť obdarovaní.

Náš Boh je boh, ktorý komunikuje; nie je 
ako bohovia pohanov, ktorí majú ústa, ale ne-
môžu hovoriť; majú uši, ale nepočujú. Náš Boh 
hovoril s človekom len čo ho stvoril. Keď Adam 
a Eva zhrešili, Boh s nimi hovoril a počúval ich 

odpovede. Boh chce, aby sme my, jeho 
deti, s ním hovorili. To je to, čo sa 

nazýva modlitba a Pán Ježiš po-
vedal: Proste a dostanete... 
lebo každý, kto prosí, do-
stane (Mt 7,7-8). A apoštol 
Pavol nám hovorí: nebuďte 

ustarostení, ale vo všetkom 
s vďakou predkladajte Bohu 

svoje žiadosti vo všetkých svojich 
modlitbách a prosbách (F 4,6). Jakub nám tiež 
hovorí: nemáte, lebo neprosíte (Jk 4,2). Ktosi 
povedal, že kým nevieme, že život je boj, ne-
môžeme vedieť, načo je modlitba. Pavol nám 
tiež hovorí, že náš boj nie je proti krvi a telu, 
ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pá-
nom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom 
v nebesiach (Ef 6,12). Preto, okrem oblečenia 
celej Božej výzbroje, sa potrebujeme modliť 
v každom čase všetkých modlitieb a prosieb, 
modlievajte sa v Duchu (Ef 6,18). Pán Ježiš nám 
povedal: Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli 
do pokušenia (Mt 26,41).

To sú niektoré dôvody pre modlitbu – ale 
je ich viac!

Horlil za cirkev v neľahkých časoch
Prof. ThDr. Ján Michalko, ThDr. h. c.,  
EPST 51-52/2000

Stál na mieste, kde fúkal neraz ostrý vietor 
a kde bili hromy-blesky do tela cirkvi Pána Ježiša 

Krista. Bol kňaz, profesor a dekan i generálny bis-
kup našej cirkvi. Vynikal teologickým rozhľadom 
a pohotovosťou kazateľa, a preto mu patrí po-
predné miesto medzi osobnosťami našej cirkvi. 
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V týchto dňoch si pripomíname 30. výročie jeho 
úmrtia.

Ján Michalko sa narodil 16. októbra 1912 vo 
Važci. Vyštudoval evanjelickú bohosloveckú fa-
kultu v Bratislave, rok študoval aj na univerzite 
v Bazileji. Po ukončení štúdií pôsobil ako kaplán 
v Bratislave, ako farár v Spišskej Novej Vsi, Pozdi-
šovciach, v Mysleniciach-Grinave, potom v Rači 
a napokon v Bratislave.

Po zložení rigoróznych skúšok získal 
doktorát teológie (ThDr.). V roku 1947 
sa stal asistentom na teologickej 
fakulte v Bratislave, v roku 1950 ho 
vymenovali za docenta a o dva roky 
za profesora teológie.

Roky 1948 – 1952 boli veľmi búr-
livé a budúcnosť fakulty bola neistá. 
Uvažovalo sa o jej zrušení a pričlenení 
k protestantskej teologickej fakulte v Prahe. 
Napokon k tomu neprišlo a zásluhu na tom mal 
aj Ján Michalko. Bol nielen profesor, ale aj dekan 
a prodekan fakulty. Od r. 1970 až do r. 1990 bol 
generálny biskup našej cirkvi. Byť v tých rokoch 
na čele fakulty či cirkvi nebola prechádzka ružo-
vou záhradou. V rokoch, keď aj v našej cirkvi za-
tvárali kňazov (1961 – 1963), bol aj jeden z tých, 
o ktorého mala štátna bezpečnosť veľký záujem. 
Videli v ňom ‚agenta amerického imperializmu‘; 
tak to tvrdili nám, ktorí sme v tom čase ešte boli 
vo vyšetrovacej väzbe. Nesúhlasil som s tým 
a obraňoval som ho ako nábožensky hlboko 
veriaceho, teologický fundovaného služobníka 
Božieho, cirkvi i ľudu, z ktorého aj sám vyšiel. 
Bol som rád, že sa nestal jedným spomedzi nás 
vo väzení.

Nebolo to ľahké po roku 1948, ale ani po roku 
1968. Cirkev zahnali do geta kostolov. A predsa 
sa našli takí – a on bol jeden z nich – ktorí dávali 
nádej, ukazovali dopredu a verili že pravda Pá-
nova zvíťazí. Málo bolo takých, ktorí po norma-
lizácii kázali tak ako on. Šiel akoby s mocnými 
vtedajšieho sveta, len aby získal čo-to pre život 
cirkvi a jej poslanie.

Ján Michalko bol pomazaný kazateľ. Kázal 
spamäti, jeho kázne mali však logickú stavbu 
a propozíciu. Na záver kázne použil ešte vhod-
né slová z Písma svätého alebo z niektorej 

z duchovných piesní, ktoré vedel naspamäť. 
Bol nielen kazateľ, ale aj učiteľ, profesor a au-
tor mnohých básničiek pre deti a tiež aj článkov 
v Evanjelickom posle spod Tatier, Cirkevných lis-
toch a i. Jeho zásluhou začala vychádzať ‚Služba 
slova‘ ako pomôcka pre kňazov. Zostavil zbierku 
kázní ‚Nová evanjelická postila‘ preložil Augs-
burské vyznanie viery, pripravil, spolu s Dr. Ru-

dolfom Koštialom, ‚Výber zo spisov Dr. Martina 
Luthera‘. Jeho najvýznamnejšie dielo je 

kniha ‚Kázňové smery‘ (1955).
Dr. Ján Michalko bol významný či-

niteľ v medzinárodných cirkevných 
inštitúciách - Svetová rada cirkví, 
Svetový luteránsky zväz, Konferencia 

európskych cirkví a Kresťanská mierová 
konferencia. Jeho prácu si cenili doma 

aj zahraničí, keď mu udelili päť čestných 
doktorátov v Európe aj v USA.

Hlásal teológiu tvárou k životu. Sú niektoré 
názory, že to bola teológia bez dostatočnej kri-
tickosti k realite, aká vtedy vládla. Je však otázne, 
či mohla byť väčšia kritickosť. Len tichou prá-
cou, pôsobiacou ako kvas v ceste, bolo možné 
v tých časoch pracovať v cirkvi. Teológia vždy 
bola, je a zostane tvárou k životu. Takému, aký 
je. Je vecou času, podmienok i odvahy byť nielen 
svedecky na strane Božej pravdy, ale aj kritic-
ký voči zlu, ktoré sa na svete deje. V slobodnej 
spoločnosti je to možné, totalitná spoločnosť to 
vylučovala. Dr. Ján Michalko šiel pod vplyvom 
slov pána Ježiša Krista: A kto sa chce súdiť s tebou 
a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť; a ak ťa 
niekto núti na míľu, choď s ním dve (Mt 5, 40-41). 
Tomu sa hovorí stratégia a taktika. Nie preto, aby 
poprel svoju identitu (evanjelicko-kresťanskú 
totožnosť), ale aby aspoň niečo získal pre život 
cirkvi v tej dobe.

Zomrel 10. decembra 1990 v Bratislave, kde 
je aj, na cintoríne v Slávičom údolí, pochovaný. 
Žil v cirkvi a pre cirkev. Nebol dokonalý – a kto 
z nás je? Aj jemu patrí vďaka, že v r. 1978 vyš-
la celá Biblia v slovenčine, po jeho smrti vyšiel 
Evanjelický spevník (1994) a Agenda (1995). Na 
každom z týchto diel mal svoju nezanedbateľnú 
účasť. Aj preto si právom na neho s láskou spo-
míname a Bohu ďakujeme za jeho život a dielo.
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Modlitba v zhromaždení veriacich
 Mária Bunčáková, EPST 49/2001

Boh nám vo svojej dobrote nedaroval iba ti-
chú osobnú modlitbu, ale daroval nám aj spo-
ločnú modlitbu. Aj prví kresťania prednášali spo-
ločne pri rôznych príležitostiach svoje prosby.

V Sk 2,42 sa dokonca hovorí, že v modlitbách 
‚zotrvávali‘. Schádzanie sa k modlitbe malo v ži-
vote zhromažďovania prvých kresťanov pevné 
miesto. Pociťujeme tiež potrebu zúčastniť sa 
na spoločnej modlitbe? Ak na to nemáme závaž-
ný dôvod, nezameškajme nikdy hodinku takejto 
modlitby.

O zhromaždení v Jeruzaleme sa hovorí v Sk 
12,5, že sa ‚horlivo‘ za Petra modlilo. ‚Hor-
livo‘ znamená, že sa nemodlili iba raz, ale že 

opätovne prosili za tú istú vec. Treba sa však 
vyhnúť formálnemu opakovaniu aj rutine. Hoci 
sa niekedy viackrát za tú istú vec modlíme, mali 
by sme to robiť vždy spontánne a s chuťou.

‚Za neho‘. Modlitby spomínaného zhromažde-
nia boli celkom konkrétne. Modlili sa za Petra, 
ktorý bol vo väzení. Pomenujme aj my celkom 
konkrétne osoby a prosby v modlitbe. Potom 
vieme všetci o koho alebo o čo ide a môžeme 
dodať srdečné ‚amen‘.

‚K Bohu‘. Nezabudnime nikdy ku komu sa 
modlíme! Nemodlíme sa preto, aby to ostatní 
veriaci počuli, modlíme sa k Bohu v nebi, ktorý 
je mocný odpovedať. Myslime aj na to, aby nám 
pri modlitbe nikdy nechýbala potrebná pokora 
a úcta!

 Zdroj: Dobrá sejba

Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Kris-
ta, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby 
ste vy zbohatli Jeho chudobou. Preto Ho aj Boh 
nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé 
meno. (2K 8,9; F 2,9)

  Pán Ježiš Kristus bol svetlo, a predsa visel 
na kríži v hlbokej tme.
  Bol život, a predsa vylial svoju dušu 
na smrť.
  Bol skala vekov, a predsa zvolal: Topím sa 
v hlbokom blate a pevného miesta niet!
  Je Syn Boží, a predsa bol ukrižovaný ako 
nejaký zločinec.
  Nepoznal hriech, a predsa bol za nás uro-
bený hriechom.
  Bol lev z pokolenia Júdovho, a predsa bol 
vedený na zabitie ako baránok.
  Mal svedectvo, že všetko na Ňom je milé, 
a predsa o ňom Biblia hovorí: Nemal po-
stavu ani dôstojnosť.

  Bol všemohúci Boh, a predsa sa stal člove-
kom a bol ukrižovaný v slabosti.
  Bol obraz neviditeľného Boha, a predsa 
bol neľudsky zohavený, že sa nepodobal 
ľudským synom.
  On povedal – a stalo sa, prikázal – a bolo 
tu, a predsa sa sám ponížil a bol poslušný 
až po smrť na kríži.
  Bol túžbou národov, a predsa bol opovrh-
nutý a ľuďmi zavrhnutý.
  Bol prameňom života, a predsa na kríži 
zvolal: Žíznim!
  Nebesá Ho nemôžu obsiahnuť, a predsa 
chce byť deň čo deň s nami, kým my ne-
budeme pri Ňom v sláve.

Ježiš schudobnel, aby sme zbohatli
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Najväčší 
z anonymov

Milan Rúfus

Nedozvieme sa aký si. A žiaľ –
raz navždy je to dané.
Nečitateľne si sa podpísal
pod vlastné dielo, Pane.

Horúčkovité naše predstavy.
To naša duša, chorá
z poznania – v lebke ako v náprstku
vynáša vodu z mora.

Je to skôr o nás ako o Tebe.
Môj Pane, je to o nás.
A delí nás to ako zvieratká
delieva pach a vôňa.

Ale Ty si.
Ty – princíp, milosť žiť
pre nepatrné telo.
A je to prosté že si: musí byť
i autor ak je dielo.

A dielo je a my sme v ňom i ním.
Ó, mierou našej chvály
nemerateľný Boží Anonym!
Akí sme vlastne malí...

Otvorme sa Božej láske
 Zdroj: Dobrá sejba

Či azda mám záľubu v smrti bezbožného 
– znie výrok Hospodina, Pána – a nie v tom, 
aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive?  
(Ez 18,23)

Tak hovorí Boh v Starej zmluve. A dodnes 

tento svoj postoj nezmenil. Praje si, aby aj 
v 21. storočí sa hriešni, stratení ľudia na svo-
jej doterajšej ceste obrátili a vrátili sa späť 
k Nemu. V Novej zmluve čítame, že nechce, 
aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na po-
kánie. (2Pt 3,9)

Mnoho ľudí sa o Božie priania vôbec 

Stratený 
kľúčik

Ďakujem Ti Pane Bože,

Tvoja vôľa všetko zmôže.

Darmo hľadám kľúč od schránky,

iné nechcú ísť do zámky.

Pán osvietil moju myseľ,

náhradný kľúč by sa zišiel.

Spomenula som si teda,

mohol by byť u suseda.

Keď nám schránku montovali

aj náhradný kľúč nám dali.

Susedovcom som ho dala,

v časoch keď som cestovala.

Chvála Tebe Bože chvála,

kľúč pasuje, Tebe sláva!

Túto báseň ako modlitbu napísala naša 
92-ročná spolusestra. Povedala si: „Pane Bože, 
ak mi pomôžeš vyriešiť problém s kľúčikom, 
zložím ďakovnú modlitbu v rýmoch.“ Po jej 
napísaní – asi o dva dni - bol aj stratený kľúčik 
zavesený na nástenke. Ani nevedela, kto ho 
našiel a kde. 
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nestará. Vzďaľujú sa od Boha, odmietajú Ho 
a žijú, ako keby nebol. Sú dokonca takí, ktorí 
sa Mu posmievajú. Ale jedno odstrániť nemô-
žu: Boh človeka miluje! Žiadny človek nemôže 
zabrániť Božej láske, ktorá smeruje k nemu 
samému. To, že Boh nás ľudí miluje, nie je 
nejaká krásna predstava, ale obdivuhodná 
skutočnosť. Golgotský kríž je toho jasný dô-
kaz. Vtedy, keď Ježiš Kristus zomrel na kríži, 
Boh dokázal svoju lásku k nám, strateným ľu-
ďom. Dal to najmilšie, čo mal – svojho jediné-
ho milovaného Syna – namiesto nás na smrť. 

Cena, ktorú Božia svätosť vyžadovala za naše 
hriechy, za naše neprávosti, za našu vinu, bola 
smrť, lebo odmena za hriech je smrť (R 6,23). 
Pretože nás Boh miluje a nechce, aby sme 
večne trpeli, dal na smrť svojho Syna, ktorý 
bol absolútne bez hriechu. V tom je láska, že 
nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás 
a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše 
hriechy (1J 4,10)

Vzdajme sa svojho odporu voči Bohu 
a otvorme sa Jeho láske!

Blahoželáme jubilantom

Január
Turčanová Ľudmila
Bugárová Iveta, Ing.
Turčiačiková Tatiana
Žáková Zlatica
Halászová Jana
Wielandová Anna
Barillová Lýdia
Hanzelyová Helena
Kostrošová Mária, Ing.
Graindová Mária
Skokanová Jana, Mgr.
Kurucová Zuzana

Február
Gregušková Anna
Gavurová Mária
Greňová Viera, Ing.
Rusnačko Pavol
Fedáková Hedviga
Kuviková Elena
Pavlovičová Andrea
Chromá Oľga
Šeďová Viera
Boržecká Oľga
Koreňová Tatiana
Repková Anna

Vypísané z matrík za mesiace november – december 2020

Sviatosť Krstu svätého prijali: Saša Kušionová, Rebeka Hronská
Do večnosti v nádeji vzkriesenia odišli: Margita Münnichová (87), Nicolas Goldbach (16), 
Juraj Ovčar (71), Klementína Frankovičová (72), Erika Horvayová (89), Mária Skokanová (81), 
Daniel Lištiak (67), Štefan Zahoranský (88)



22

Z b o r o v ý  l i s t

OSEMSMEROVKA

Legenda: ACETÓN, ADVENT, AGÁT, ANJEL, ATLAS, BANÁN, BARDEJOV, BENZÍN, BRAT, CELA, 
CESTA, CESTO, CIEĽ, EFEZ, ENOCH, FARÁR, HOREB, HRAD, HROM, CHLIEB, CHOLERA, CHOROBA, 
CHRÁM, INRI, KADIDLO, KOSŤ, KRST, KVET, MANNA, MANTINEL, NAIM, OBETA, OLEJ, ROSA, 
RYBA, SABAT, SEMENO, SINAJ, SODOMA, TAJOMSTVO, VIANOCE, VIETOR, VLAK, ZÁHRADA, 
ZRNO, ŽIVOT, ŽOLD

Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen.

Ž O T A R B Ž T S R K I C

V I M K Y E A Ú CH O N E S

C I V B B B L N R S L I B

E E O O A T H V Á A V E O

T R S S T R I A M N I Ť J

K A R T A I D S Ľ L E A T

Z O J D A V V E CH Ž T I B

M Á Y O E S I E J L O E K

L Ľ H N M C I A A O R L A

S E T R R S N S N O V CH D

M A N N A I T B H O O A I

I R N I S D E V Z R C S D

V E M D T N A F O E O E L

Ť L I T Z N A B T D F M O

S O A Í Á R A Ó O T S E C

O CH N K Á G N M L E J N A

K C Z R N O A A T E B O E
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Informácie
  Vážení čitatelia, na záver každého čís-
la nášho časopisu pod týmto nadpisom 
uvádzame stručné oznamy čo sa najbliž-
šie chystá v našom či okolitých zboroch 
alebo aj z úrovne dištriktov a ústredia 
ECAV. S ľútosťou konštatujeme, že teraz 
tak nemôžeme urobiť a na príčine je neistá 
a stále sa meniaca situácia v súvislosti s dl-
hodobo prítomnou pandémiou COVID-19. 
Preto vás naďalej odkazujeme na ‚online 
priestor‘, teda na internet. Na webstrán-
ke nášho zboru www.ecavpp.sk alebo aj 
v podcastoch si môžete vypočuť záznam 
zo služieb Božích a tam nájdete aj ďalšie 
aktuálne informácie.
  Keďže máme viacej času pre seba a sme 
viac sami vo svojej domácnosti, môže-
me ho venovať modlitbám a prosiť náš-
ho trojjediného Pána Boha o zmilovanie 
a odňatie tejto zlej choroby nielen z našej 
vlasti, ale z celej našej planéty. Nedajme sa 
premôcť smútku či beznádeji, ale buďme 
vytrvalí v modlitbách, lebo Bohu nič nie je 
nemožné a On nám prisľúbil, že kto prosí, 
dostane...
  Predsa však, do vašej pozornosti dávame, 
že môžete uhradiť cirkevný príspevok 

na rok 2021, ktorý je v sume 7,00 €/člen/
rok, a to v hotovosti vo farskom úrade 
alebo bankovým prevodom na účet cir-
kevného zboru (číslo bankového účtu CZ 
ECAV Poprad: SK87 1100 0000 0026 2721 
4159, pritom do správy pre prijímateľa tre-
ba uviesť mená osôb, za ktoré je platba 
posielaná a príslušný rok).

  V súčasnej situácii je dobré myslieť aj na vý-
padok príjmov zboru, keďže pandémia 
nám zabraňuje účasť na bohoslužbách. 
V tejto súvislosti budeme radi a vopred 
ďakujeme za 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 ochot-
ného darcu miluje Boh (2Kor 9,6).

  Do vašej pozornosti dávame aj Sčítanie ob-
čanov, domov a bytov 2021, ktoré sa začalo 
15. februára. V tejto súvislosti pripomína-
me, aby ste v príslušnej otázke nezabudli 
uviesť kresťanskú príslušnosť k ECAV. Rov-
nako ponúkame pomoc pri elektronickom 
sčítaní tým, ktorí nemajú počítač a potre-
bujú pomôcť. Budeme pre vás k dispozícii 
na farskom úrade do konca marca vždy 
v stredu popoludní od 13:00 od 16:00.

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 
Spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, Alena Chlebovcová.

Vopred ďakujeme za vašu láskavosť, ak sa rozhodnete vydávanie časopisu podporiť finančným darom.

PRIZNÁM SA K SVOJEJ CIRKVI
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Na našej web stránke w w w. e c av p p. s k 
alebo v podcastoch si môžete vypočuť záznam zo Služieb Božích 

cca o 6 hodín po ich konaní. 

Marec
4. ŠTV 17.30 Pôstne večerné služby Božie Poprad, kostol

7. NED
09.0 3. pôstna nedeľa Poprad, kostol
10.30 3.pôstna nedeľa, služby Božie s Večerou Pánovou Stráže, kostol

11. ŠTV 17.30 Pôstne večerné služby Božie Poprad, kostol

14. NED
09.00 4.pôstna nedeľa

Poprad, kostol
10.00 Večera Pánova

18. ŠTV 17.30 Pôstne večerné služby Božie Poprad, kostol
21. NED 09.00 5.pôstna nedeľa Smrtná (pašiové SB) Poprad, kostol
25. ŠTV 17.30 Pôstne večerné služby Božie Poprad, kostol

28. Ne
09.00 6.pôstna nedeľa Kvetná (pašiové SB) Poprad, kostol 
10.30 6.pôstna nedeľa, služby Božie s Večerou Pánovou Sp. Sobota, kostol

Apríl
1. ŠTV 17.30 Zelený štvrtok, služby Božie s Večerou Pánovou Poprad, kostol

2. PIA
09.00 Veľký Piatok

Poprad, kostol
10.00 Sviatosť Večere Pánovej

4. NED
09.00 1.slávnosť veľkonočná Poprad, kostol
10.30 1.slávnosť veľkonočná Stráže, kostol

5. PON 09.00 2.slávnosť Veľkonočná Poprad, kostol
8. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, zborovka

11. NED
09.00 1. nedeľa po Veľkej noci

Poprad, kostol
10.00 Sviatosť Večere Pánovej

15. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, zborovka
18. NED 09.00 2. nedeľa po Veľkej noci Poprad, kostol
22. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, zborovka

25. NED
09.00 3. nedeľa po Veľkej noci Poprad, kostol
10.30 3. nedeľa po Veľkej noci Sp. Sobota, kostol

29. ŠTV 17.30 Biblická hodina Poprad, zborovka

Podľa usmernia vlády 
Slovenskej republiky 
na Službách Božích dodr-
žujeme tieto opatrenia: nosíme rúško dezinfikujeme si ruky vetráme kostol

Služby Božie sa budú konať podľa usmernení hygienikov a vlády Slovenskej republiky.
Zmeny oproti tomuto rozpisu sledujte na našej web stránke.

Rozpis služieb Božích 
a ďalších cirkevno-zborových aktivít


