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Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi?

N iet H o

Ž

tu , ale vstal .

(L 24,5b-6a)

ijeme v čase, keď sa na nás každodenne valia čísla o počte zosnulých na následky koronavírusu. Sme utrápení
z nemožnosti stretávať sa osobne v spoločenstve cirkvi. Akoby prevládalo okolo nás
pochmúrne myslenie a beznádej. Mnohí ľudia
upadajú do depresie. Máme, ako kresťania,
nejaké východiská, povzbudenie, potešenie?
V nadpise nášho úvodníka máme zapísanú
reč anjelov k veľmi smutným ženám. Prišli pomazať mŕtve telo Pána Ježiša a našli otvorený hrob, ale telo v ňom nebolo.
Prežili veľmi smutné chvíle.
Ten, ktorý bol ich Majster
a Pán, je mŕtvy. Bol zradený, ponížený, odsúdený
a potupne popravený
na kríži. Teraz prišli k hrobu, a tu je ešte ďalšia
rana. Niekto ukradol
Kristovo telo. Môžeme
povedať: naozaj zúfalá
situácia.
Pri otvorenom hrobe je však zvláštna skutočnosť. Nie je to bežný
zjav. Sú tam anjeli, a ešte

majú aj odkaz o Pánovi Ježišovi. Znie až neuveriteľne: ‚Už nie je mŕtvy ale živý, lebo bol
vzkriesený‘. Zdá sa, že ženy tomu uverili a išli
to rozpovedať učeníkom Pána Ježiša. Neskôr
sa so vzkrieseným Kristom stretávajú aj učeníci. Smútok sa mení na prekvapenie, úžas,
radosť a nádej.
Na otázku v prvom odseku musíme, ako
veriaci ľudia, veľmi jasne odpovedať: ‚Pre
ľudí utrápených okolo nás máme potešenie,
povzbudenie a východiská. Osoba Pána
Ježiša je posilou. Duch Svätý
chce darovať zdeptanému srdcu istotu a radosť
zo záchrany, z hriechov
a aj zo smrti, pre večný
život. Kristus nás tak
veľmi miluje, že namiesto nás podstúpil smrť, aby sme my
mali život. Vrhnime sa
do Jeho milujúcej náruče a zažívajme tiež prekvapenie, úžas, radosť
a nádej‘.
Michal Findra,
zborový farár
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Modlitba Eliáša Mlynárových: Pane Ježiši Kriste, Ty si Pán slávy, Knieža pokoja, Víťaz
nad smrťou i peklom. Tebe s radostným srdcom ďakujeme, že si pre naše hriechy nielen umrel,
ale pre naše ospravedlnenie s veľkou slávou i z mŕtvych vstal. Svojím víťazným zmŕtvychvstaním si odňal moc smrti a z podsvetia si na svetlo priniesol život a nesmrteľnosť. Zrušil si satanove zákony, vymazal hriechy a vydobyl nám večné ospravedlnenie. Ty si vzkriesenie a život
a kto v Teba verí, bude živý naveky. Za to Ťa ctíme, oslavujeme a z toho sa tešíme. Prebývaj
v našich srdciach a podmaň si aj naše duše, aby sme každodenne kráčali v novote života,
nech s Tvojou pomocou premáhame hriech a smrť a nech pri zmŕtvychvstaní i my spasiteľne
vstaneme k večnému životu v nebesiach. Dopraj nám to, náš drahý Spasiteľ. 
Amen.

Udalosti v cirkevnom zbore
život v Božej milosrdnej prítomnosti. Sú to
‚provokujúce‘ výzvy na začiatku nového roka
2021, aby sme konali ako koná náš Boh s nami
– teda nie podľa zásluh, ale nezištne s milosrdným srdcom.
V nedeľu 3. januára bola Nedeľa po Novom roku s témou Cez ťažkosti k radosti. Základ kázne brata farára M. Findru bolo Zachariášovo proroctvo L 1,67-80. Pripomenul,
že po Novom roku sú opäť sprísnené pandemické opatrenia, a tak nie je neopodstatnená
otázka mnohých z nás: čo len s nami bude?
V kázňovom texte Zachariáš dobrorečí Bohu
a chváli Ho za dieťa-syna Jána, ktorého mu
Boh požehnal a ktorý mal v dospelosti prímenie Krstiteľ, keď ohlasoval príchod Mesiáša
a krstil hriešnikov. Zachariášovo slovo bolo
nielen oslavné, ale zároveň aj prorocké. Boh
má iné hľadiská ako my. On nám dal záchranu
aj Záchrancu, a to všetko sa začína napĺňať
podľa sľubu, ktorý Boh dal ešte Abrahámovi.
Teraz sa modlíme za vyslobodenie z pandémie, ale Boh nám dáva podstatnejšie požehnanie – vyslobodenie z hriechov, avšak nie
bez pokánia. Boh nás vyslobodzuje nielen ‚z‘,
ale aj ‚k‘ niečomu, a to k službe. Služba Bohu
má atribúty: svätosť – sme svätí cez Ducha
Svätého; spravodlivosť – kresťan konaná spravodlivo a robí najlepšie aj keď ho nik nevidí;
vytrvalosť – Bohu slúžime počas celého života;
vyučovanie – Ján Krstiteľ vyučoval Boží ľud

Zuzana Valeková
V piatok 1. januára sme začali Nový rok
2021. Súčasne je to aj sviatok Obrezanie
Pána/Circumcisio Domini s témou V Ježišovom mene. Video služieb Božích na tento
sviatok bolo nahrávané v kostole v Strážach.
Brat farár Michal Findra kázal na biblický text
L 6,36. Na úvod povedal, že žijeme v čase
covidovej pandémie, keď sú uzavreté kostoly, keď ona je na príčine skonu mnohých
z nás, keď sa úpenlivo modlíme k Bohu za jej
skončenie. Ale, keby nebola pandémia, bolo
by už všetko ‚OK‘, teda v poriadku? Prečítané
biblické slovo je aj heslo na rok 2021. Milosrdenstvo je opak egoizmu. Boh je milosrdný a Jeho milosrdenstvo sa rozhojnilo. Boh
nemôže byť nemilosrdný, Jeho láska je láska
‚agapé‘, teda obetujúca sa láska. Písmo nás
hneď na začiatku roka výzva, aby sme aj my
boli milosrdní. My, v našej hriešnej prirodzenosti, nevieme byť milosrdní; ale, hľadiac
na obeť Pána Ježiša, inšpiruje to aj nás konať
milosrdne. On nás vyzýva k tomu aj v rečiach
na vrchu o blahoslavenstvách. Medzi iným,
modliť sa aj za nepriateľov – veď, modlitba je
veľká zbraň. Milosrdenstvo nášho Boha by sa
malo prejavovať cez nás a Duch Svätý nám,
veriacim, dá silu konať ako Ježiš Kristus, ak Ho
o to prosíme. A Pán Ježiš sľúbil, že milosrdní
dostanú milosrdenstvo, On prisľúbil večný
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ako keď zasvieti slnko a horlivo slúžil Bohu
a Spasiteľovi Pánovi Ježišovi... aj my sami sa
máme vyučovať (Biblia, iná kresťanská literatúra – aj z knižnice nášho farského úradu
– a okrem klasických spôsobov aj virtuálne
cez internet,...) a blížnym poslúžiť dobrým príkladom. Na záver brat farár zaželal, aby sme
žili v Božom požehnaní po celý rok, ktorý je
pred nami.
Na stredu 6. januára pripadol sviatok
Zjavenie Krista Pána mudrcom/Epifánia,
ktorej téma je Sláva Pánova. Na túto dobre
známu poslednú slávnosť vianočného kruhu poslúžil ako základ kázne biblický text L
2,8-20. Brat farár M. Findra povedal, že Boh
sa nadprirodzene prelamuje do nášho sveta – pastieri na betlehemských poliach videli anjelov, a tak sa náš Boh zjavil na zemi.
Pastieri boli zasiahnutí nadprirodzeným Božím zjavením, čo sa prejavilo ich strachom
a úctou-rešpektom. My dnes nemáme veľa
rešpektu pred mnohými vecami, mnohokrát
dokonca ani pred Bohom. Človek zmenil úctu
voči Bohu za kamaráta, neškodného deduška na oblaku, automat (potrebujem, tak mi,
Bože, daj),... Nesprávajme sa tak, vezmime si
príklad z pastierov, lebo Boh pre nás pripravil
veľké dielo spasenia: Boží Syn je Spasiteľ sveta
a je pre celé ľudstvo – aj pre nás! Ďalej vyzval
na pochopenie a podanie tej veľkej zvesti. Tu
si vezmime za príklad anjelov, ako vznešene ohlasovali Božie spasenie pre svet. Aj my
máme byť hlásatelia spásnej zvesti a hovoriť
o nej aj vo svojom okolí. A po tretie: rozmýšľajme a konajme – aj v tom si vezmime príklad
od pastierov, o ktorých Biblia píše, že uvažovali čo im bolo povedané a išli sa presvedčiť
do Betlehema, teda boli aktívni a konali. Nebuďme ani my ľahostajní a chladní, zaktivizujme sa ako pastieri a buďme aj presvedčiví, ako
boli oni. Preverme sa: aké je naše kresťanstvo?
sme presvedčiví? alebo len laxní? Podobne aj
v Márii máme príklad ako si ona všetko ukladala do srdca. Pastieri i Mária boli radostní,
lebo osobne prežili stretnutie s ohlasovaným

Spasiteľom – to je veľká radosť Vianoc, tak sa
aj my radujme podobne!
Prvá nedeľa po Zjavení a Nedeľa misie bola 10. januára a jej téma bola: Ježišov
krst a Pán vysiela svojich. Pri tejto príležitosti
si pre kázeň brat farár Michal Findra vybral
text L 3,15-22 o tom, ako Ján Krstiteľ pokrstil
v Jordáne Pána Ježiša. Treba si všimnúť, že tu
účinkovali tri osoby nášho Boha: okrem Pána
Ježiša aj Boh-Otec, ktorého hlas V Tebe sa mi
zaľúbilo! počuli všetci a Boh-Duch Svätý sa
vznášal ako holubica. Aj my prijímame sviatosť Krstu svätého, ktorá je spojená s Duchom
Svätým a cirkev ju už dlhé stáročia prisluhuje. Náš Spasiteľ si praje, aby tak bolo v mene
Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého. A také
bolo aj vyslanie učeníkov pri Jeho na nebo
vstúpení. Reformátor Martin Luther sa tešil
i bránil pred satanom, keď vyhlásil: Som pokrstený! Dôležité je všimnúť si v Krste svätom
milosť pokánia a nasledovania Pána Ježiša.
Nestačí byť len pokrstený vodou – je to dar
a sviatosť – ale Pán Ježiš krstí nielen vodou,
ale aj ohňom. A to je pokánie a preukázanie
vernosti v súžení sveta a hriechu, ako sa prečisťuje ruda na čistý kov. Ježiš Kristus nám
dal návod: pomáhať blížnym na Božiu česť,
to znamená kresťansky žiť. V sviatosti Krstu
je aj odkaz na posledný súd. Pán Ježiš pozná
svojich verných a zhromaždí si ich ako dobré
zrno, avšak bezbožní sú ako plevy, ktoré sú
nepoužiteľné a budú vyhodené. V Krste je
veľká nádej pre nás, ktorá je v tom, že Boh
má zaľúbenie v Pánovi Ježišovi a tak aj v nás.
Druhá nedeľa po Zjavení bola 17. januára a mala tému Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť (tieto služby Božie boli
nahrávané aj pre TV Poprad). Základ pre kázeň, ktorý vybral brat farár M. Findra je text
L 4,38-41. Dotýka sa rodiny... ako rodina cirkevného zboru sa stále nemôžeme stretávať
fyzicky, ale Pán Ježiš aj tak koná svoje dielo
inými spôsobmi. Prítomnosť Pána Ježiša je
veľmi vzácna a dôležitá a aj v rodinách. Slovo
Božie nás vovádza do domácnosti apoštola
3
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Petra, kde v horúčke ležala Petrova svokra.
Pán Ježiš si tam však nesadol, aby si po celom dni oddýchol, ale neodkladne konal, keď
uzdravil Petrovu svokru. Áno, On chce aj naše
rodiny uzdravovať: manželské zväzky – aby
ľudia žili v takýchto zväzkoch, ustanovených
Bohom; rozvody nie sú podľa Božej vôle, lebo
v nich trpia deti i ďalší príbuzní; máme príklad
vo viacgeneračnom rodinnom spolužití, ktoré
potrebnom aj dnes. Pán Ježiš nás tiež chce
motivovať k službe, podobne ako uzdravená,
ktorá hneď ochotne posluhovala. Brat farár
ďakoval Pánovi za milosť, že aj ich rodina
Findrovcov slúži, aby mohlo byť šírené Božie
slovo cez internet v tomto čase pandémie
a ďakoval aj za ďalšie rodiny i jednotlivcov,
slúžiacich zboru podľa svojho obdarovania
a možností. Posvätenie domácností sa deje
cez prítomnosť Ježiša Krista v domácnosti,
keď je Boh oslavovaný, keď svojím Slovom
oslobodzuje od hriechov, ktoré majú členovia domácnosti voči sebe navzájom, či sami
v sebe. Pán Ježiš chce vstupovať do našich
rodín ako keď prišiel do Petrovej domácnosti... prosme o to v modlitbách.
Tretia nedeľa po Zjavení bola 24. januára s témou Ježišovo premenenie. Brat farár
M. Findra kázal na text L 8,22-25 aby ešte raz
pripomenul prelomenie sa Boha do nášho
sveta, a to na príbehu, opisujúcom ako Pán
Ježiš zaspal na lodi, keď sa s učeníkmi plavili
po rozbúrenom Galilejskom jazere. Učeníci
sa báli, že sa môžu utopiť, a to ešte aj po utíšení búrky. Na tom vidieť, že mali rešpekt
a úctu voči Božej moci. Božia podstata Pána
Ježiša si vyžaduje rešpekt a strach hriechu,
ktorý pred Ním neobstojí. On je mocný Boh
a skrze Neho bolo všetko stvorené. Okrem
obáv a rešpektu, ľudia zostali stáť v údive,
lebo Ježiš iba slovom zastavil búrku a nebezpečenstvo z nej hroziace. Áno, my ľudia sme
stále v údive, ako nás Pán Ježiš miluje – až
po Jeho obeť na kríži. V texte sa píše, že učeníci sa aj divili a rozmýšľali, kto Ježiš je. Mnoho
o tom bolo napísané a umelecky, filozoficky

aj inak spracované, aký úžasný bol Pán Ježiš
Kristus a Jeho božské konanie. A neveriaci
mu to nechcú uznať, hoci potvrdzujú, že žil
a bol mimoriadny človek. Toto všetko však
nestačí. Ježišova otázka pre učeníkov kde je
vaša viera? zaznieva aj pre nás do dnešných
čias. Len viera je najdôležitejšia, musí byť prvá
a najdôležitejšia, lebo len cez vieru môžeme
vedieť, prečo obdivujeme a oslavujeme Pána
Ježiša ako Boha. Ctíme Ho a radostne oslavujeme, stále o Ňom hovoríme, lebo vieme, že je
toho všetkého hodný, lebo On nás zachránil
pre večnosť od hriechu a moci satana.
Nedeľa 31. januára bola Nedeľa Deviatnik-Septuagesima, teda deväť týždňov
do Veľkej noci a mala tému Nezaslúžená
milosť. (Videonahrávka služieb Božích bola
z kostola v Spišskej Sobote.) Brat farár Michal
Findra kázal na biblický text L 17,7-10, ktorý
hovorí o Božom poriadku. Je to tak, že my nič
Bohu nemôžeme dať, čo by nám už Boh nebol daroval. Naše mysle sú nastavené na záslužníctvo, preto sa nám stále treba učiť ako
funguje život v Božom kráľovstve. Poznáme
aj pozemské kráľovstvá, ale v tom Božom je
to inak. Pán a sluha sú postavy z otrokárskej
spoločnosti a dnes to je vzťah nadriadený
a podriadený. Súčasná doba nepočíta s Božím
panovaním, a to je na našu škodu – my by sme
mali rozumieť, že Božie spravovanie sveta je
to najlepšie, lebo Boh tento svet stvoril z lásky.
Keď hovoríme o slúžení/službe, tu je poukaz
na prácu sluhu. Ako takí máme byť stále aktívni a pracovať ako náš Boh. Po vyhnaní z raja
pociťujeme trpkú príchuť v slovách, že človek
bude pracovať v pote tváre. Ale napriek tomu
sa máme vo svojej práci dobre osvedčiť...
a podobne aj v cirkvi: nebuďme záhaľčiví, ale
konajme na oslavu trojjediného Boha. Keďže
všetko máme Bohom darované, nemáme si
zakladať na svojich skutkoch a očakávať za to
odmenu... na mieste je vďačnosť voči Bohu.
Naša hodnota nie je v tom, čo sme vykonali,
ale v tom, že sme Božie deti, že patríme Bohu.
Žiadnym skutkom si nemôžeme nič zaslúžiť
4
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7. februára bola Nedeľa po Deviatniku-Sexagesima a jej téma bola Dar Božieho
slova. Za základ kázne brat farár M. Findra vybral text L 8,9-15 o štvorakej pôde. Povedal,
že Božie slovo v Písme svätom je veľký dar,
podľa ktorého si môžeme a máme zariadiť
život. Ľudia často vravia, že nerozumejú Božiemu slovu a odložia ho. Treba však prosiť
Ducha Svätého, aby nám pomohol porozumieť a využiť aj iné príležitosti, ktoré máme
k dispozícii. Zrno v príbehu je Božie slovo
a rozsievač je Pán Ježiš, ktorý bohato rozsieva
všetkým. K dispozícii máme mnoho prekladov Biblie a zvestuje sa aj v chrámoch. Pán
Ježiš chce, aby čím viacerí počuli Božie slovo
a aby prinieslo čím väčší úžitok v ľudských
životoch aj v spoločnosti. O pôdach: kraj cesty
to je o satanovi, ktorý vytrháva Božie slovo;
kamenistá pôda je ľudská chvíľkovosť; v tŕní
je Slovo zadusené starosťami sveta. Tieto tri
príklady malého úžitku poukazujú na dnešok
aj keď nie je núdza o Božie slovo. Vraví sa, že
dnes je svet o inom, že treba zarábať, užívať
si, že sme zahltení starosťami,... Iní sú úplne
nepriateľskí alebo zosmiešňujú Božie slovo
– toto všetko je satanovo dielo. Našťastie, je
aj úrodná pôda v čistých a dobrých srdciach,
a to cez dar viery, po ktorej nasleduje pokánie
a zmena života ľudí. Osobnosť naplnená Božími princípmi tak môže prinášať úžitok. Táto
nedeľa nás upomína na dôležitosť Božieho
slova, aby mohol byť človek znovuzrodený
pre Boha, aby tak prišiel do cieľa, ktorým je
večný život.
Predpôstna nedeľa-Quinquagesima
bola 14. februára a jej téma bola Dar Božej
lásky. Brat farár Michal Findra kázal na text
L 18,31-43, ktorý nám približuje Božiu lásku.
Pán Ježiš bol na ceste do Jeruzalema, kde priniesol najväčšiu obeť pre ľudstvo. Na ceste
uzdravil slepého človeka, čo je nepochybne
ďalší prejav Božej lásky. Hoci Pán Ježiš učeníkom hovoril otvorene ako to bude s Jeho
smrťou a vstaním z mŕtvych na tretí deň, učeníci to nedokázali prijať ani pochopiť. Mnohí

ani nič Bohu odplatiť. Máme preto radostne
plniť svoje poslanie a Božie poverenie, a tak
prejaviť vďačnosť Bohu za Jeho nesmiernu
milosť a lásku voči nám.
V utorok 2. februára bol sviatok Predstavenie Pána Ježiša s témou Zasvätenie Pánovi.
Brat farár M. Findra kázal na text L 2,25-32.
Sviatok je pripomenutie 40 dní od narodenia
Pána Ježiša, ktorý sa v ECAV dosť opomína.
V príbehu vidíme celú Trojicu: Mária s Jozefom v Duchu Svätom prinášajú dieťa Ježiša
do chrámu, aby Ho zasvätili Bohu. Nádherná
prítomnosť Ducha Svätého v príbehu oživuje
aj nás. Simeon, tiež vedený Duchom Svätým
prišiel do chrámu a píše sa o ňom, že bol
obdarený darmi Ducha Svätého. Môžeme
to vyjadriť, že Duch Svätý je konajúci Boh.
Boh Simeonovi sľúbil, že neumrie, kým neuvidí Pomazaného Božieho, teda Mesiáša/
Spasiteľa. A vďačný Simeon v Duchu Svätom
oslavuje Boha za možnosť vidieť Mesiáša, daného na záchranu ľudstva – teda aj pohanov.
Túžme aj my podobne oslavovať Pána Ježiša
Krista rôznymi spôsobmi a celým životom.
Malý Ježiš bol prinesený na zasvätenie Bohu,
a tak aj my sa posväcujme pre Boha. Rovnako, podľa Simeonovho príkladu, poslúchajme vedenie Ducha Svätého. A so Simeonom
prosme: Nech v Pánovi Ježišovi Kristovi zažiari
spasenie všetkým národom i tomu nášmu!
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ľudia povedia, že nerozumejú Božej láske, že
by sa Pán Ježiš mal za nich obetovať. Príčina je
asi v tom, že si neuvedomujú svoju hriešnosť.
Človek je v hriechu ‚až po uši‘, ale niektorí si to
nechcú uvedomiť. Pán Ježiš nás veľmi miluje
a chce, aby sme nebránili tejto láske. Ľudia
bránili aj slepému aby kričal a tak bránili Kristovej láske, lebo si mysleli, že on toho nie je
hodný. Niekedy sú aj naše spoločenstvá až
priveľmi uzavreté – treba sa nám viac otvoriť
a ľudí viac pozývať do kresťanského spoločenstva. Napríklad, keď sa stane, že niekto nový
príde do kostola a sadne si na naše miesto,
vtedy tiež treba preukázať lásku a neodmietnuť mu sedieť spolu s nami. Podobne, ak sú
pre niekoho ‚nezrozumiteľné pojmy‘ (deti
na náboženstve či nováčikovia na službách
Božích,...), treba používať zrozumiteľnú pojmológiu a pomôcť im pri objasňovaní. Duch
Svätý v Písme svätom nás upozorňuje, kde sa
mýlime. Božia láska naplnila nádej slepého
a je jej dosť pre každého, avšak najcennejšie
je vyslobodenie z hriechu pre večnosť, ktoré
nám zabezpečil Pán Ježiš Kristus. Konajme
vždy podľa Jeho príkladu a prejavme lásku
všetkým. Dnešnou nedeľou sa končí Národný
týždeň manželstva – aj manželská láska je
vzácna, prajme si ju a obdarúvajme sa láskou
navzájom
Videozáznam služieb Božích bol k dispozícii
aj na Začiatok pôstu 17. februára na Popolcovú stredu. Brat farár M. Findra vybral text Sk
13,1-3 a ponúkol úvahu o prvej misijnej ceste
apoštola Pavla. Pôst je čas zastavenia a rozmýšľania o Božom diele spásy cez smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista. Text nás vedie do cirkevného zboru v Pisidskej Antiochii. Pán Ježiš
je hlava cirkvi aj tohto zboru. To platí odvtedy
až podnes a aj v našom cirkevnom zbore, lebo
pravá cirkev dáva dôraz na Božie spravovanie
cez Ducha Svätého. Duchovné dary sú Božie
dary, je ich veľký počet a sú všeobecné aj špecifické. V cirkvi je dôležité vyučovanie-proroctvo.
Proroctvo neznamená predpovedanie, ale viac
vyučovanie, a to Božím slovom pre konkrétne

situácie v živote ľudí, aby poznali a mohli vyznať: ‚však to je o mne‘. Ďalej sa z textu môžeme
poučiť o spravovaní cirkvi. Sú menovaní piati
muži (najlepšie poznáme Saula-apoštola Pavla). Ide o vyslanie misionárov, ktoré nevymysleli ľudia, ale všetko sa deje pod pôsobením
Ducha Svätého. Aj v našom zbore sa modlíme
o dar Ducha Svätého, aby sme konali Božie
dielo podľa Božej vôle. Pôst je špecifické obdobie – v texte sa spomína, že muži-misionári
sa tiež postili pred svojou misiou. Pôst nie je
len odriekanie sa jedla a nápojov. Ide najmä
o modlitby, ktoré sú dnes dosť nedocenené
a treba sa nám úpenlivo modliť. Spomenutých mužov vyslali na misiu skladaním rúk. To
je znak odobrenia celého zboru pre vyslaných,
lebo je dôležité, aby zbor bol v tomto úmysle
jednotný. A vysielaní sú povolaní byť aktívni
v Božom poverení, lebo realizácia je dôležitá,
nestačí len dobrá myšlienka. Na záver brat farár povedal, že hoci pôst začína bez možnosti
stretávania sa v chráme, Boh nás neopúšťa – to
si treba uvedomiť najmä keď klesáme na mysli
v tomto pandemickom čase.
Prvá pôstna nedeľa Invocavit-Povolal,
s témou Boj s pokušeniami, bola 21. februára.
Brat farár M. Findra kázal na text L 9,46-56. Boj
s pokušeniami je veľmi dôležitý a aj náš Spasiteľ bol diablom pokúšaný. Zvíťazil nad pokušiteľom a tak aj hriešnikom dal silu, aby sme
dokázali odolávať pokušeniam a zamenili ich
za Božiu cestu. Vybratý text hovorí, akým pokušeniam boli podrobení Pánovi učeníci. V prvom rade išlo o povýšenosť učeníkov. Keď Pán
Ježiš povedal, že zomrie, učeníci hneď rozvinuli debatu, kto bude v popredí namiesto
Neho. Tento večný boj o pozície vidíme všade
a, žiaľ, aj v cirkvi, lebo je to v každom z nás.
Pán Ježiš si volá si učeníkov k sebe a vysvetľuje, na príklade dieťaťa, ako to má byť. Treba
pozdvihnúť tých najslabších a najmenších
a vždy uprednostniť na prvé miesto Pána
Ježiša všade, kde sme postavení. Ďalej je potrebné vyslobodenie z pýchy. Ján vraví Pánovi
Ježišovi, že museli zasiahnuť, keď niekto iný
6
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zvestoval evanjelium – akoby ‚patent‘ na to
mali len učeníci. Aj dnes vidíme také konanie... jednotlivcov, či zborov, alebo aj niektorých denominácií. Treba sa nám veľa modliť,
aby sme neprepadli pokušeniu pýchy. Napokon vidíme aroganciu ako ďalšie pokušenie
učeníkov. Keď ich v dedinke v Samárii nechceli prichýliť, učeníci navrhovali zničiť celú dedinu. Nadradenosť, arogancia, neznášanlivosť
je tiež častá medzi ľuďmi, etnikami i národmi
dodnes a osobitne je to hrozné v cirkvi, ak
sa tak deje. Pán Ježiš učeníkov za to karhá
a dodáva, že také myšlienky sú od satana a sú
neprijateľné. Veď On prišiel zachraňovať a nie
ničiť ľudí. Pán Ježiš nás vedie k životu v láske,
lebo On sám bol láska a my máme byť vďační
za vyslobodenie z hriechu pre večnosť v Božej
láske. My, kresťania-kristovci, máme vedieť
komu patríme a podľa toho sa aj správať –
nebyť sudcovia, ale ohlasovatelia evanjelia
o Božej láske k hriešnikom.
Druhá pôstna nedeľa Reminiscere-Rozpomeň sa s témou Zápas o posvätenie, bola
28. februára. Základ kázne brata farára Michala Findru bol text L 10,17-20. Na úvod
povedal, že sa tešíme, že aspoň virtuálne
môžeme byť na službách Božích a že nás Pán
Ježiš povolal, aby sme boli Jeho služobníci.
Biblický text nás vovádza do situácie, keď
Pán Ježiš vysiela do služby 70 učeníkov, aby
hlásali, že sa približuje kráľovstvo Božie. Dobovo podmienený názor ľudí vtedy bol, že

Pán Ježiš prevezme vládu od rímskych okupantov, zaujme miesto po zlých panovníkoch
a tak oslobodí národ. My vieme, že kráľovstvo
Božie nie je z tohto sveta, nie je o politike, ale
je to vládnutie v láske a pravde. Aj my zvestujme aká milosť sa nám dostáva – je to dar
viery cez Ducha Svätého a tiež spôsob života
podľa viery. Keď Pán Ježiš vysiela do služby,
dáva na to aj autoritu tak, ako 70 učeníkom,
ktorí sa tešili, že majú moc vyháňať démonské sily. Avšak Ježiš vraví, že Boží služobníci
budú mať omnoho viac spôsobilostí. A to je
potešiteľné aj pre nás, lebo stále sú mnohí
ľudia ovládaní rôznymi démonskými silami
a zlou poviazanosťou... tu sú potrebné aj naše
modlitby. Vyslaných do služby Pán Ježiš varuje pred satanom. Ani Boží služobníci nie sú
imúnni pred jeho zákernými útokmi, môže
to byť samochvála pri úspechu, pesimizmus
pri neúspechu, ... Hriech pýchy neobchádza
ani cirkev, napr. keď sú rôzne nezhody takmer
pri každých voľbách biskupa, dozorcu, to všetko sú útoky diabla. Na záver brat farár povedal, že keď Pán Ježiš svojich vysiela do služby,
ukazuje kde je pravá radosť zo služby – upriamuje nie na radosť z výkonu, ale z toho, komu
slúžime a komu patríme a že naše mená sú
zapísané v nebi. A keď raz skončíme v časnosti, potom budeme v Božom kráľovstve. To je
najväčšia radosť, že Boh sa na nás rozpomína,
ako hovorí názov dnešnej nedele.

Kresťania z celého sveta sa modlili za jednotu
Dnes má komunita približne päťdesiat
sestier rôzneho veku, z rozličných cirkevných
tradícií, krajín a kontinentov. V pripravených
materiáloch chceli odovzdať pohľady a vedomosti, ktoré získali prostredníctvom svojho
kontemplatívneho života v súlade s Božou
láskou. „Nie je vždy ľahké zostať v Kristovi,
zostať v láske,“ hovorí sestra Anne-Emmanuelle Guy, predstavená Grandchamp. Farár

Zdroj: www.ecav.sk
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2021
pripravila mníšska komunita z Grandchamp.
Na základe Jánovho evanjelia vybrali tému:
„Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa
ovocia“ (J 5,5-9), ktorá vyjadruje tiež povolanie komunity k modlitbe, zmiereniu a jednote
v cirkvi i ľudskej rodine.
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Dr. Odair Pedroso Mateus, riaditeľ Komisie
pre vieru a cirkevný poriadok je presvedčený,
že cesta modlitby, načrtnutá v brožúre k Týždňu modlitieb, nám môže pomôcť zostať v spojení ako spoločenstvo, a to napriek tomu, že
sa v značnej miere bude odohrávať len ONLINE. (Poznámka: Podobne aj v našom zbore sme
mali účasť na tomto týždni len virtuálne, a tak
aj v limitovanom počte.)
Podobne aj Ekumenická rada cirkví veriacim
na Slovensku ponúkla podnety prostredníctvom sociálnych sietí, aby sa v tomto týždni

modlili za jednotu. Verejnosť mala vo forme
nahrávok biblické zamyslenia na osem dní
Týždňa modlitieb. Dostupné boli na mnohých
stránkach a kanáloch členských cirkví.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
používa jednotný manuál od roku 1968, ktorý pripravili Pápežská rada na podporu jednoty
kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Tradičný termín konania Týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej
pologuli od 18. do 25. januára.

Národný týždeň manželstva 2021
– PRIATEĽSTVO – ODPUSTENIE
a štyri, ktoré bezpečie v manželstve ohrozujú: KRITIKA – EGOIZMUS – NEÚCTA – NUDA. Ku každej
téme bolo pripojené inšpiratívne
video, rozhovor alebo tip na aktivitu pre strávenie spoločného
času vo dvojici. Kto to nestihol,
má možnosť vrátiť sa k témam aj v nasledujúcich mesiacoch.

Zdroj: internet
Pre pandémiu COVID-19 sa
Národný týždeň manželstva 2021
konal vo virtuálnom priestore ako
Projekt „NTM doma“, a to od 7.
do 14. februára.
Bol zameraný na štyri oblasti,
ktoré prispievajú k tomu, aby manželstvo
bolo bezpečné miesto: ZÁVÄZOK – PRIJATIE

Johann – cesta hudby, Albert – cesta lásky
výročie jeho narodenia a 55. výročie smrti).
Od smrti jedného po narodenie druhého
uplynulo presne 125 rokov. Tí dvaja sa nikdy
nestretli, ale i tak patria neoddeliteľne k sebe.
Čo majú spoločné?
Prvá odpoveď znie: spája ich kráľovský nástroj organ. Albert Schweitzer bol vo svojej
dobe považovaný za najlepšieho európskeho
organistu, za detailného znalca a najlepšieho
interpretátora Bachovho diela a najtalentovanejšieho znalca európskych organov.
Bach bol tiež považovaný za najlepšieho
organistu, minimálne v Nemecku, za výnimočného znalca nemeckých organov a jeho
kompozície pre organ sa dnes považujú

EPST 1-2/2021
V roku 2020 sme sa niekoľkokrát zastavili
a s úctou spomínali na viacerých velikánov
pri ich historických jubileách. Generálny biskup ECAV Ivan Eľko v prvom tohoročnom
dvojčísle EPST spomína ďalších dvoch velikánov z galérie postáv novovekej i modernej európskej civilizácie – na hudobného
skladateľa, organového virtuóza, violistu
a znalca organov Johanna Sebastiana Bacha (okrúhle 335. výročie jeho narodenia
a 270. výročie jeho smrti), a tiež na teológa, filozofa, lekára, organového virtuóza
a znalca organov Alberta Schweitzera (145.
8
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za vrchol toho, čo sa dá napísať
a interpretovať v organovej hudbe.
Albert Schweitzer sa ako hráč
v Bachových skladbách pohyboval
s najväčším pôžitkom, s umeleckým i duchovným zadosťučinením. Spájal ich teda organ.
A čo je to najhlbšie a najautentickejšie spojivo medzi týmito
dvomi velikánmi? Obidvaja túžili
vyjadriť dokonalosť a majestátnosť Boha tak,
ako ju sami spoznávali a zažívali vo svojej ľudskej a duchovnej skúsenosti. A nie iba vyjadriť
Boha, ale v rovnakej miere seba samého, svoje
vlastnosti, telo, existenciu a celé ľudské dielo priviesť do takej podoby, ktorá by najviac
zodpovedala dokonalosti Božej. Johann sa
majestát Boha rozhodol vyjadriť cestou hudby v čo najdokonalejšej kráse a harmónii zvukov. Albert sa majestát Boha rozhodol vyjadriť
cestou lásky nesebeckého dobra, slúžiaceho
tým najúbohejším.
Johannov smelý životný projekt vyjadriť
majestát Boha cestou hudby, nezačal vôbec bombasticky. Dokonca
ani 50 či 70 rokov po jeho smrti
to nevyzeralo tak, že Európa by si
uvedomovala, že mala medzi sebou génia, ‚teológa vyjadrujúceho
sa v notách‘. Johannov príbeh bol
zarámovaný do vedome reflektovanej a vrúcnej evanjelickej viery,
ktorú Johann vo všetkých životných situáciách radostne a vďačne
vyznával. Do jeho príbehu patrilo šťastné detstvo v starej muzikantskej rodine i úplne osirenie vo veku desať rokov. Zarábal si hudbou
na skromné prežitie už od pätnástich rokov.
Neskôr sa neustále uchádzal o miesta profesionálneho hudobníka na kniežacích dvoroch
a u mestských rád na rozličných miestach.
Zrelý Bach, (muž z posledných miest pobytu
Weimar, Köthen, Lipsko), organista a kapelník
z lipského Kostola svätého Tomáša sa nám už
javí ako jasný hudobný obor. Aj nezasvätený

človek a prostý poslucháč ktorejkoľvek doby je ním zasiahnutý.
Musí byť schopný rozoznať v jeho
diele dve ingrediencie, z ktorých je
uhnetené. Tá prvá je až matematická racionalita Bachových skladieb.
Veď Bachovi je racionálny samotný
Boh – Jeho dielo je racionálne a je
v ňom vnútorná logika, poriadok,
primeranosť cieľu, prozreteľnosť.
Druhá ingrediencia Bachovej hudby je láska
a dôverné objatie, ktoré vyjadruje. Takto kresťan, vrúcny luterán Johann Sebastian Bach
úplne vedome kráča cez svoje diela k Bohu.
Boha vyjadruje ako nezmerateľnú majestátnu
Dokonalosť, ktorá je však zároveň schopná
lásky, nehy, prijatia, obdarovania a ochrany.
Dá sa povedať, že Albertov životný projekt
vyjadriť Boha cestou lásky sa bombasticky
začal. V roku 1905 mal A. Schweitzer 30 rokov. Zo syna, z veľmi skromnej evanjelickej
fary v Alsasku, je už docent teológie a filozofie
na Univerzite v Štrasburgu. Pôsobí zároveň
ako farár evanjelického zboru, kde
do služby nastúpil po otcovi, aj keď
ako dieťa si to nevedel predstaviť.
A považujú ho za najlepšieho európskeho organistu svojej doby.
V tom roku sa prihlásil aj na riadne denné štúdium medicíny, a to
na univerzite, kde pôsobil ako docent. Osem rokov študoval medicínu so špecializáciou na tropické
choroby. Praxuje, stážuje, robí si
atestáciu a zároveň koncertuje po celej Európe. Zhromažďuje peniaze na vycestovanie
a pôsobenie v zahraničí. Najprv nevie presne kde, ale potom je akoby úderom blesku
jasné – na vycestovanie do rovníkovej Afriky.
Zvyšok života chce prežiť ako lekár v pralese
napriek tomu, že ho rodina, kolegovia i priatelia majú za blázna. V jeho úmysle pôsobiť ako
lekár v pralese ho nechce podporiť ani pietisticky ladená misijná spoločnosť. Albertov
úmysel, stráviť zvyšnú časť života v pralese,
9
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je jeho súkromne realizovaný plán – vymyslený a zaplatený iba ním samým. Po boku
mu stojí len verná manželka Helena. Prečo
takýto človek odloží celú svoju sľubne sa vyvíjajúcu kariéru a odíde z civilizácie, celý život
komunikuje s negramotnými domorodcami
– a to bezmála dlhých 60 rokov Albertovho
života? Dôvod je ten, že Albert, ako filozof,
si uvedomuje hlbokú krízu, v ktorej sa ocitá
celá západná civilizácia. Môžeme o tom čítať
v jeho diele ‚Kultúra a etika‘, ktorú písal v Lambarene. Civilizácia sa nachádza v hlbokej
morálnej kríze a potrebuje nový svetonázor:
racionalistický, optimistický, hlboko etický,
prajný životu, vážiaci si a uctievajúci si život,
ktorý je pre Schweitzera absolútna posvätná
hodnota prekrývajúca sa s pojmom ‚Boh‘. Sekulárny svet už prestáva rozumieť pojmom
a predstavám kresťanskej vierouky. To posledné je presvedčenie, a zároveň postoj, že Boh
je morálny, že je láska.
Ak slovo ‚kresťan‘ pochádza z vyznania ‚byť

Kristov‘, tak to treba zobrať vážne a všimnúť
si, že Ježiš v žiadnom okamihu svojho života nechcel byť iba sám pre seba, ale vždy
pre iných. Čo znamená byť kresťan dnes? Čo
dnes znamená nasledovať Krista? Znamená
to zaujať rovnaký postoj ako On – postoj nesebeckej lásky a úcty k životu. Albert prežíval
a uvedomoval si od útleho detstva, že život je
zázrak a treba ho všemožne chrániť. Že všetko
živé má právo žiť a tešiť sa. Že vo svete je prítomné nesmierne utrpenie. Že šťastní nemajú
právo nechávať si svoje šťastie iba pre seba.
Tridsaťročný Albert sa rozhodol naplniť
Ježišov príkaz lásky a odísť do Afriky, aby už
nikdy viac nestál za univerzitou katedrou, aby
už nikdy viac nesiahol na klávesy milovaného
organa a aby v Lambarene zomrel vo svojej
nemocnici ako 90-ročný.
Obom, Bachovi i Schweitzerovi, vyjadrujeme vo svojich myšlienkach a spomienkach
hlbokú úctu a ďakujeme Bohu za ich životné
dielo, za cestu hudby a cestu lásky.

Evanjelická diakonia v službe cirkvi
a spoločnosti
je zamestnaných 300 zamestnancov starajúcich sa o 900 klientov
– od detí v jasliach až po seniorov.
Okrem toho poskytuje službu aj 13
diakonických stredísk, ktoré zriadili cirkevné zbory. Diakonia, ako
práca alebo ako organizácia, má
vo svojom logu kríž, okno a korunu. Okno symbolizuje, že kresťania vidia potrebu pomoci vo svete a opačne,
cez diakoniu môže svet vidieť ‚kúsok‘ cirkvi.
Okrem stredísk diakonie je organizovaná
a zborová diakonia (ZD) ktorá vznikla ako samostatný referát v roku 1998. Jej Iniciátorka
bola sestra farárka Zuzana Kolárovská prvá
riaditeľka znovu objavenej Evanjelickej diakonie. V rámci ZD sa na dobrovoľníckej alebo na

EPST 5-6/2021
a Zuzana Hybenová,
vedúca SEŽ a ZD
Služba je neoddeliteľná súčasť
cirkvi. Slúžiť môžeme slovom aj
skutkom. Pre službu skutkom sa
v evanjelických cirkvách používa
slovo ‚diakonia‘. Pod týmto názvom
si môžeme predstaviť konkrétnu pomoc, službu jeden druhému. Slovo diakonia sa používa
aj v názve organizácií, ktoré v cirkvi takúto
službu konajú.
V tomto roku si Evanjelická diakonia
na Slovensku pripomína 30 rokov od obnovenia svojej činnosti. Aktuálne spravuje sieť
27 stredísk evanjelickej diakonie, v ktorých
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profesionálnej báze zabezpečuje návštevná
opatrovateľská či ošetrovateľská služba.
Do ZD sa zapojil aj náš cirkevný zbor v rámci Spoločenstva evanjelických žien v roku
2000. Začali sme organizovať návštevnú službu pre starších a chorých členov cirkevného
zboru, ktorá je u navštívených stále vítaná.
V októbri 2001 navštívili náš cirkevný zbor
sestra farárka Z. Kolárovská so skúsenou diakonisou Mariou Luise Rieger z Nemecka. Ich
prítomnosť nám poslúžila na poučenie aj
povzbudenie v odhodlaní poslúžiť blížnym.
Teoretické poučenie sme mohli čerpať z knihy ‚Staroba a choroba‘, ktorú zostavila sestra
farárka Z. Kolárovská.
Spoločenstvo evanjelických žien sa v rámci
ZD zapojilo aj do služby pre Afriku. Prostredníctvom Misie na Níle, z darovanej vlny a ďalších materiálov, pletieme, háčkujeme, a šijeme veci potrebné v Afrike. Za 20 rokov tejto
služby sme odoslali množstvo balíkov s vyhotovenými vecami. Veľakrát sme z Misie na Níle
dostali listy s poďakovaním a uistením, že veci
sa dostali k tým, ktorí ich potrebujú. Pre koronakrízu a obmedzenie pohybu, sme v poslednom období mohli využiť čas na zhotovenie
vecí do Afriky. Ďakujeme darcom, že máme
dostatok materiálu. Chcem sa poďakovať aj

sestre Findrovej, mamičke nášho zborového
farára, ktorá už viackrát uháčkovala krásne
vlnené deky – úprimne jej za pomoc ďakujeme. Vďaku si zaslúžia aj sestry M. Benková, H.
Kotschová a aj darcovia vlny.
Misia na Níle je kresťanská charitatívna organizácia. Už 120 rokov sa usiluje o zlepšenie
životných podmienok znevýhodnených ľudí,
prebúdza a posilňuje nádej a vieru v Ježiša
Krista v šiestich afrických krajinách pozdĺž rieky Níl. Misia zameriava svoju činnosť na oblasť
vzdelávania, výživy, zdravia a mieru. Angažuje
sa v pomoci ľuďom postihnutým chudobou
a konfliktami.
Nezabúdajme v modlitbách prosiť za týchto ľudí i za tých, ktorí im pomáhajú. A ak môžeme, prispejeme aj finančne. Pre ilustráciu
uvediem jeden príklad z Etiópie. Učni tam
prichádzajú do školy hladní, lebo si nemôžu
dovoliť viac ako jedno jedlo denne. Misia im
preto na desiatu pripravuje dve žemle a čaj.
Stáva sa, že zjedia len jedno pečivo a druhé si
nechávajú na neskôr, keď budú hladní. Toto sa
im poskytuje navyše, mimo nákladov bežnej
prevádzky. V nábožnej piesni z Evanjelického
spevníka č. 554 spievame: Také mi srdce daj,
ktoré blížnych miluje, z nešťastia sa rmúti, z ich
šťastia sa raduje...

Svetový deň modlitieb 2021
marca. Nebyť mimoriadnych opatrení v dôsledku pandémie, by sa boli stretli – v rámci ekumény – všetky popradské cirkvi v kostole jednej
z cirkví; býva tak každý rok v kostole inej cirkvi.

A. Kerekrétiová, EPST 7-8/2021
Každoročne sa koná Svetový deň modlitieb
(SDM). V tomto roku bol stanovený na piatok 5.
11
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mesto je Port Vila, ktoré leží na Ostrove Efaté.
Ľudia na Vanuatu verili, že niekde na nebesiach prebýva stvoriteľ a tomu prinášali obety. Misionári a bádatelia, podobne ako obchodníci a lovci otrokov, tam prišli približne
v rovnakom čase v 19. stor. S cieľom priniesť
kresťanstvo, si cirkvi ostrovy rozdelili podľa
jednotlivých denominácií. Katolícka cirkev
zamierila na juh, presbyteriáni na Efaté, anglikáni na sever a adventisti siedmeho dňa
na Malakulu. Dnes sa približne 83 % obyvateľstva hlási ku kresťanstvu, 17 % tvoria iné
náboženstvá, tradičné viery a kulty. Predpokladá sa, že v r. 2021 bude mať Vanuatu 312
000 obyvateľov.
Kresťanstvo hlboko ovplyvnilo pôvodnú
kultúru a náboženské praktiky, ako aj systém
vládnutia a spoločenský život. Misionári donútili ľudí presťahovať sa z rôznych miest do centier, kde budovali kostoly, školy, nemocnice
a začali zvestovať evanjelium Ježiša Krista.
Mierne podnebie a orná pôda na Vanuatu sú vhodné pre poľnohospodárstvo a chov
dobytka. Najdôležitejšia plodina je kokosová
palma, ale pestujú aj ovocie a zeleninu. Ostrovy často postihujú živelné katastrofy, ako sú
zemetrasenia, cyklóny a erupcie sopiek. Stúpajúca hladina oceánu ohrozuje pobrežie
eróziou a k tomu znečistenie z výfukových
plynov, ropa z lodí a plastový odpad nepriaznivo ovplyvňujú životné prostredie. Dnešná
doba naliehavo vyžaduje potrebu modlitieb
nielen v jeden deň, ale každý deň, aby sme
zjednotení v Duchu Svätom niesli zodpovednosť za svet nielen doma, ale aj vo vzdialených
krajinách, oblastiach a i na ostrovoch Vanuatu.
Modlime sa za celý svet a jeho uzdravenie!

K tohtoročnému dňu pripravili podklady
kresťanky z Vanuatu, čo je pre nás neznáma
krajina. Nachádza sa východne od austrálskeho queenslandského pobrežia v Južnom Pacifiku. Kresťansky tejto krajiny pripravili SDM
na tému ‚Stavaj na pevnom základe‘. Téma vypovedá o potrebe jediného základu, ktorým
Je Pán Ježiš Kristus – na Ňom môžeme pevne
stáť vo viere aj v dnešných neistých časoch
v súvislosti s pandémiou COVID-19.
Pre pandémiu sa ani v Slovenskej republike nemôžeme spoločne modliť za Vanuatu
a celý svet v ekumenických zhromaždeniach.
Ale môžeme, ba priam potrebujeme, sa modliť
individuálne v našich modlitbových komôrkach doma.
Vanuatská republika je vybudovaná
na tradičných hodnotách a kresťanských
princípoch. Viera ľudu v Boha je zakotvená aj
v ústave tejto republiky, ktorú prijali pri získaní
nezávislosti 30.7.1980. Vanuatu je tropické súostrovie v tvare písmena ‚Y‘ v Južnom Pacifiku.
Z vyše 80 ostrovov je 65 osídlených. Hlavné

Dokonané (J 19,30)
na kríži, bolo slovo ‚Dokonané!‘ Je to krátke
slovo hlbokého významu.
Slovo ‚Dokonané!‘ platilo predovšetkým
o Jeho pozemskom živote. Nebol dlhý.

Miroslav Hvožďara st., EPST 14-15/2020
Jedno z posledných slov, ktoré povedal Pán Ježiš na Veľký piatok, keď zomieral
12
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Nezomieral ako starec, ale v najlepšom veku
ako tridsaťtriročný. A predsa tu vykonal všetko čo vykonať mal. Krátko predtým sa modlil
v Getsemanskej záhrade: ‚Otče... dielo, ktoré
si mi dal konať, som dokonal‘. A bolo to najväčšie, najhodnotnejšie a najkrajšie dielo aké
niekto na tejto zemi vykonal.
Keď Pán Ježiš na kríži vyriekol slovo ‚Dokonané!‘ znamenalo to tiež, že sa skončilo
Jeho veľké utrpenie. Kríž bol hrozná surová
poprava, ale utrpenie je už dokonané. Skončili
sa Ježišove veľké muky. Zatíchli bôle Božieho
Syna. Koľko sa Mu na tejto zemi naubližovali!
Teraz sa rúhavé výkriky ľudí spod kríža zmenili na anjelské ‚Hosana!‘ a Jeho tŕňová koruna

na korunu slávy. Teraz si Otec nebeský privinul svojho milého Syna k sebe.
Keď Pán Ježiš na kríži zvolal ‚Dokonané!‘,
to znamenalo, že je dokonané dielo spásy –
vykúpenie hriešneho človeka. Ježišov kríž – to
nebola prehra. Naplnilo sa Božie zasľúbenie
a proroctvá. Tu na kríži Pán Ježiš svojou smrťou splatil dlh za nás hriešnych.
Golgota je miesto veľkej Božej lásky i veľkej
nádeje. Je veľký Boží dar pre nás. Možno ho
vo viere prijať, ale možno ho tiež odmietnuť.
Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým čo hynú,
ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou
Božou (1K 1,18).

Bachove ‚VEĽKÉ PAŠIE‘
hudba ako luteránske pašiové oratórium.
Medzi vyše tisícimi dochovanými dielami,
patriacimi veľkému lipskému kantorovi Bachovi, patrí výnimočné miesto Matúšovým
pašiám. Význam tohto diela v kultúrnej tradícii Západu je taký veľký, že Bacha niekedy
nazývajú ‚piaty evanjelista‘. Text pašií je zhudobnený Lutherov preklad Evanjelia podľa
Matúša do nemeckej reči, konkrétne 26. a 27.
kapitola.
Pašiový príbeh sa začína v Betánii, kde
Ježiš predpovedá svoje ukrižovanie. Dej
potom pokračuje príbehmi: Judášovo spolčenie sa s farizejmi, Ježišovo volanie k Bohu
v Getsemanskej záhrade a napokon zrada
a uväznene. Anna Magdaléna Bachová, druhá
manželka Johanna Sebastiana Bacha, podáva verné svedectvo uvedenia pašií takto: Keď
som ich počula spievať, bola som taká zničená
akoby sa bolo nado mnou prelialo ohromné
more. Ľudia, ktorí nepočuli túto hudbu, nemôžu si ju predstaviť ani po lepšom opísaní ako je
moje. Táto hudba vychádzala zo Sebastianovho najhlbšieho srdca. Písal ju v ťažkom utrpení, lebo nikdy nemohol pomyslieť na Kristove

Martin Vargovčák, EPST 14-15/2020
Na Veľký piatok 15. apríla 1729, pri popoludňajšej bohoslužbe v Kostole svätého
Tomáša v Lipsku, uviedol Johann Sebastian
Bach po prvý raz jedno zo svojich najdôležitejších hudobných diel – pašiovú hudbu
pre dva zbory podľa evanjelistu Matúša. Toto
skvelé dielo, žiaľ, upadlo do zabudnutia. Až
keď ho po sto rokoch, v roku 1829, skladateľ
Mendelssohn-Bartholdy znovu objavil, stali
sa ‚Matúšove pašie‘ pojmom.
Pre Bacha bola všetka hudba spätá s náboženstvom a jej komponovanie chápal ako prejav viery a uvádzanie ako spôsob bohoslužby.
‚Každý tón bol určený Bohu, nikomu inému‘,
napísal americký dirigent Leonard Bernstein.
‚Konečný a vrcholný cieľ všetkej hudby‘, ako
v roku 1738 vysvetľoval Bach svojim žiakom,
‚by mala byť iba sláva Božia a osvieženie duše‘.
Pod pojmom ‚pašie‘ rozumieme históriu
utrpenia a smrti Pána a Spasiteľa Ježiša Krista
podľa svedectiev štyroch evanjelistov. Vďaka
teológii kríža reformátora Martina Luthera,
sa vyvíjala v evanjelických cirkvách pašiová
13
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rany a smrť na kríži a netrpieť pri tom a necítiť
hriešnosť ľudských tvorov. A len z tejto bolesti
rodila sa otriasajúca krása, ktorá zaplavuje celú
Sebastianovu pašiovú hudbu. Počas života J.
S. Bacha zazneli Matúšove pašie tri, nanajvýš
štyri razy ako súčasť liturgie v lipskom Kostole
svätého Tomáša. Na svoj koncertný život si
museli počkať nasledujúcich sto rokov.
Bachova tvorba ako celok medzičasom
vyšla z módy a v úzkom umeleckom kruhu
žili len jej niektoré fragmenty – až kým Matúšove pašie v roku 1829 v Berlíne opätovne
oživil, v tom čase len 20 ročný, skladateľ a dirigent Felix Mendelssohn-Bartholdy. Tento
mladý a veľmi nadaný syn židovského bankára dostal kópiu partitúry pašií od matky
ako narodeninový dar. Zasiahol do diela tak,
že prispôsobil barokovú hudbu luteránskeho kantora vtedajšiemu umeleckému cíteniu
poslucháčov 19. stor.
Príbeh Veľkej noci sa stal symbolický
i vzkriesením Bachovej hudby. Toto znovu
objavovanie a znovu uvedenie Bachovej
hudby našlo svoje pevné miesto u všetkých
veľkých skladateľov i dirigentov 20. storočia.
Jedna z najkrajších, najdojemnejších a najsmutnejších melódií, pred ktorou zatíchne

ľudský duch v úžase, je časť, ktorá opisuje
Petrov kajúci plač po tom, čo trikrát zaprel
svojho Majstra. Je to časť ‚Zmiluj sa‘. Anglický
scenárista umeleckej realizácie Matúšových
pašií z konca 90-tych rokov 20. storočia hovorí: V tom diele je mnoho momentov a prekvapení, ktoré ma desia a nikdy dopredu neviem,
ktorá časť to bude. Okrem jednej, ktorá ma
premôže vždy – pripravujem sa na ňu, snažím
sa odolať, ukryť sa, aby som nemusel zahanbene vzlykať – je to práve ‚Zmiluj sa‘. Asi to súvisí
s tým, čo vyjadruje moment keď si spomeniete,
že niekto už povedal čo urobíte, že ho zradíte...
A vy ste prežili celú tú hroznú, zmätenú noc,
tak ako bolo povedané, išli ste a urobili ste to...
A teraz padáte a prosíte o odpustenie... Je to
jednoducho najsilnejší dramatický príbeh. Môžete ho čítať vždy znova a znova – ako dráma
nikdy nezlyhá.
Chorál: Aj keď som Ťa zaprel, Pane, znova
k Tebe prichodím. Veď Ty svietiš neprestajne
na cestu nám nehodným. Netajím zlé konanie,
ale v Tebe láska je, láska väčšia ako viny, súcit
s ľuďmi bezmocnými.
Zločin, martýrium, odpustenie, láska... taká
je nadčasová, večná hudba Veľkej noci.

Kedy sa vrátime k ‚normálu‘?
bežné radosti a tiež starosti a trápenia, ktoré
prežívame ako jednotlivci i rodiny.
Táto pandémia je mimoriadne Božie oslovenie. Pán Boh často hovorí potichu: pri počúvaní kázne na službách Božích alebo pri čítaní
a premýšľaní nad Božím slovom v tichu domova. No, v poslednom roku, Boží hlas buráca
na celý svet.
Otázka nestojí kedy sa vrátime k ‚normálu‘, ale kedy sa vrátime k Pánu Bohu celým
srdcom. Návrat k Pánu Bohu je totiž celoživotný každodenný zápas. Každodenné pokánie nie je len Lutherova teologická fráza, ale
naliehavá Božia výzva k pokore a sebareflexii,

Boris Mišina, EPST 9-10/2021
To je otázka, ktorú si v tomto čase kladieme všetci: lekári a zdravotníci, deti a rodičia, školy, majitelia reštaurácií a cestoviek a,
v neposlednom rade, aj my v cirkvi. Choroboplodný vírus sa dotýka a ohrozuje všetkých
bez rozdielu na celom svete. Všetci sa pýtame:
Kedy to už skončí?
Odpoveď nevie nik. Vieme však jedno:
Pán Boh sa rozhodol k nášmu svetu prehovoriť, a to mimoriadne dôrazne. Hovorí k nám
predovšetkým svojím Slovom. Jeho volaním
k človeku sú aj udalosti, ktoré sa nás dotýkajú:
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k pokornému vnímaniu vlastných pochybení,
hriechov, nevedomosti a nelásky. Tak veľmi
v cirkvi potrebujeme šíriť nie obviňovanie
a zatracovanie druhých, ale oslobodzujúce
odpustenie, bratsko-sesterskú lásku, vľúdnosť, pokoru, slušnosť, napodobňovanie Pána
Ježiša. Všetci sa potrebujeme navrátiť celým
srdcom k Bohu. On nás k sebe volá aj touto
pandémiou a slovom proroka (Zach 1,2-3):
Hospodin sa veľmi rozhneval na vašich otcov.
Povedz im teda: Takto vraví Hospodin mocností:
Vráťte sa ku mne – znie výrok Hospodina mocností – a ja sa navrátim k vám, vraví Hospodin
mocností. A Pán Ježiš k tomu pridáva láskavé
pozvanie: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa,
lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si
odpočinutie duše (Mt 11,28-29). Návrat k Bohu
je najlepší ‚normál‘, pokoj trvalé odpočinutie.
Koronavírus bolestne zasiahol do našich
životov. Nič nie je zlé na túžbe, aby už odišiel.
No, kým sa tak stane, pýtajme sa čo máme
na sebe zmeniť, aby náš ‚normál‘ bol Pánovi
Ježišovi milý. A keď sa budeme modliť aby sa
k nám Pán Boh vrátil a vyliečil nás aj svet, s pokorou prosme o vlastnú schopnosť vrátiť sa
k Pánu Bohu, milovať Ho z celého srdca, duše
i mysle a blížnych ako seba samých. Pandémia

slúži mnohým k zlobe a túžbe vrátiť sa k svojim, často pomýleným, hodnotám. Ale, táto
kríza môže mnohým poslúžiť aj k návratu
k Bohu, Jeho láske a Jeho stálej prítomnosti,
k človeku, k návratu ku pokániu. Nech sa tak
stane aj pri nás.
Poznámka redakcie: Napriek mnohým
opatreniam proti koronavírusu, neustále rastú
počty chorých a, žiaľ, i zomretých. Veľmi sa
nás dotýka ak ide o známych z rodnej obce,
cirkevného zboru, či z cirkvi. Pán života a smrti
aj z nášho zboru odvolal viacerých, ktorí budú
chýbať v kostolných laviciach. Napriek tomu,
sme vďační Pánu Bohu za ich život i službu.
Odišli: brat Jiří Přibyl presbyter a sestra Gizela
Nitschová dlhoročná kurátorka dcérocirkvi
Stráže a zborová presbyterka.
Veľkú stratu pre ECAV znamená skon
dvoch bratov farárov – dokonca z jednej rodiny – otca, brata farára Miroslava Hvožďaru
st. vo veku 84 rokov (do roku 2016 slúžil v CZ
Senica-Čáčov, teraz bol na dôchodku) a jeho
54-ročného syna Rastislava Hvožďaru (naposledy farár v CZ Sobotište). Naša ECAV tiež
smúti aj za redaktorkou Naďou Lučanskou,
(51 r.) ktorú sme 25 rokov mohli počúvať z vysielania rozhlasových náboženských relácií.
V modlitbách za nich ďakujeme – že sme ich
mali i za ich službu.

Za bratom Jiřím Přibylom
Brat Jiří Přibyl pochádzal
z dedinky Bolinka blízko Prahy
a v Kladne sa vyučil za inštalatéra.
Základnú vojenskú službu absolvoval v Kvetnici pri Poprade a tu sa
zoznámil so svojou budúcou manželkou Máriou. Zostal tu žiť, najskôr
v Hranovnici a potom v Poprade.
Bol spoločenský, mal veľa priateľov a známych. Mal všestranné záľuby: spev,
historické knihy a filmy, dychovú hudbu a prácu v záhradke. Okrem toho rád cestoval, a to

Michal Findra
Žijeme v zlom čase protipandemických opatrení, ktoré sa ešte
sprísnili po Novom roku. Okrem
toho, prvé dni nového roka priniesli aj nečakanú smutnú správu,
že nás navždy opustil náš veľmi aktívny spolubrat Jirko Přibyl. Zdalo
sa nám to neuveriteľné, lebo sme ho vnímali
ako činorodého človeka, ktorý nemal vážnejšie problémy.
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nielen po Slovensku a Česku, ale aj do zahraničia. Celý život pracoval ako údržbár v Chemosvite vo Svite.
Správa o odchode nášho milého brata Jirka bola aj pre mňa neuveriteľná. Hneď sa mi
vynorili spomienky ako aktívne sme sa stretávali v cirkevnom zbore a tiež obraz, ako sme
spoločne vybúravali otvor pre nové dvere
a vyhadzovali starú podlahu pri rekonštrukcii
zborovej miestnosti. Jirko bol neodmysliteľná
súčasť cirkevného zboru a zborového života.
Pravidelne so svojou rodinou bol na službách
Božích i na biblických hodinách, výletoch či
sústredeniach. Rád pomohol kde bolo treba a mnoho rokov bol aktívny v spevokole.
Tiež bol zvolený za presbytera zboru a mal
na srdci nielen starosť o cirkevný majetok, ale

aj o duchovný život. Trápilo ho, ako pôsobiť
na deti, mládež aj ich rodičov, aby sa nevytrácali zo zboru. V zbore bol veľkou oporou,
ktorú všetci veľmi dobre vnímali.
Pán života a smrti odvolal nášho spolubrata Jiřího Přibyla z tejto časnosti 2. januára
vo veku nedožitých 81 rokov a rozlúčili sme
sa s ním na cintoríne v Hranovnici 5. januára.
Ostáva nám len poďakovať Pánovi Ježišovi za nášho spolubrata Jirka Přibyla, že ho
daroval medzi nás. Pre pozostalú manželku
s dcérami i ich rodinami vyprosujme Božiu
útechu a zostávame s nimi na modlitbách. Ale
ja k Bohu volám a Hospodin mi pomôže. Večer
i ráno, i na poludnie rozmýšľam a vzdychám,
a On počuje môj hlas. Vykúpi v pokoji moju
dušu z boja, ktorý vediem (Ž 55,17-19).

Za sestrou Gizelou Nitschovou
sa zúčastňovali pravidelne detskej
besiedky a vystupovali v detských
programoch. A keď v Strážach pribúdali deti, bola medzi iniciátormi,
aby aj v tejto dcérocirkvi vznikla
detská besiedka.
Ako kurátorka sa Gizka verne
a zodpovedne starala o kostol
a cirkevný majetok v Strážach.
Spolu so zborovými farármi J. Pavlovičom
a L. Bednárom sa zaslúžila o navrátenie reštituovaného cirkevného majetku, najmä poľnohospodárskej pôdy. Počas jej funkcie, ako
kurátorky, bol generálne opravený strážsky
Boží chrám, a to interiér i fasáda. Spolu s manželom pomáhala a dohliadala na rekonštrukciu ďalšej cirkevnej budovy. Dnes je v nej byt
a na prízemí zborová miestnosť s kuchynkou
a príslušenstvom. Gizke neboli ľahostajné ani
hroby evanjelických farárov, ktorí pôsobili
v zbore a sú pochovaní na strážskom cintoríne. Trvala na oprave ich pomníkov a starala
sa, aby boli upravené.
Veľmi nám je ľúto, že sme 9. februára,

Ingeborg Paulinyová
Ďalšia správa, ktorá nás 1. februára veľmi prekvapila i zarmútila, bola tá, že nás navždy opustila
dlhoročná presbyterka cirkevného zboru a kurátorka dcérocirkvi
Stráže pod Tatrami sestra Gizela
Nitschová.
Pochádzala zo starej stážskej evanjelickej rodiny Ondruškovcov. Jej sesternica mi
rozprávala, že ako deti chodili každú nedeľu
poobede na rodinnú pobožnosť, ktorú viedol
starý otec Ondruško. Až potom sa deti mohli
ísť sa hrať. Gizkina mama zomrela po tom,
čo ju zrazilo osobné auto, keď bola na ceste
do Popradu na biblickú hodinu. Svoju vieru Gizka, i jej manžel Richard, odovzdávali
obom svojím synom. Veľmi sa tešila vnukovi
Gilbertovi aj vnučke Barborke, ktorá pracovala
v zborovej mládeži a vypomáhala v detskej
besiedke. Všetci sme sa tešili, keď do rodiny
Nitschovcov pribudli ďalšie vnúčatá – trojičky. Iste aj pod vplyvom veriacej starej mamy
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pre prísne pandemické opatrenia, nemohli
byť na poslednej rozlúčke v strážskom chráme Božom. Nie len svojej rodine, ale aj nám

všetkým, ktorí sme ju poznali a mali radi, bude
Gizka veľmi chýbať. Nech Pán Boh požehná jej
pamiatku v našich srdciach.

Veľkonočné PRIANIE
ľudí sa sústredí na letcov a oslavuje ich, pretože oni robia všetky tie kotrmelce, ale v skutočnosti hrdinovia sú chytači. Tajomstvo ich
úspechu je v tom, že letec musí lietať a chytač
musí chytať. Letec musí s vystretými rukami
dôverovať, že chytač tam pre neho bude, bezpečne ho chytí a vytiahne na plochu za svoju
hrazdu. Keď to John počul, mysľou mu prebleskli Ježišove slová: „Otče, do Tvojich rúk
porúčam svojho ducha“. Umierať znamená
veriť svojmu Chytačovi. Nebojte sa, pamätajte, že ste milované dieťa Božie. On je tam,
keď spravíš dlhý skok, On ťa uchopí. Len vystri
ruky a dôveruj, dôveruj, dôveruj!
Príbeh je prevzatý z knihy Johna Ortberga Mal by som ťa radšej, keby si bol trochu
viac ako ja!, ktorú vydalo Evanjelizačné stredisko v roku 2020. Vrelo vám ju odporúčam
na prečítanie.

Alena Findrová
Prajem vám, aby ruky vášho života boli
neustále vystreté k Pánu Bohu. Nielen počas
týchto Veľkonočných sviatkov, nielen počas
tejto hroznej pandémie, keď nikto nevie, ktorý deň tu na zemi je ten jeho posledný, ale
prajem vám vystreté ruky k Pánu Bohu počas
celého vášho života.
Aby sme tomu prianiu dobre porozumeli,
prerozprávam vám príbeh Johna Ortberga.
Fascinovala ho skupina akrobatov na hrazde.
Niečo na lahodnosti a dôvere, ktoré sprevádzajú ich lietanie vzduchom, mu pripomínalo
obraz intimity, radosti a bezpečia v Božom
kráľovstve. A tak sa prihlásil na kurz akrobacie
na visutej hrazde.
Celé umenie je o vzťahu medzi dvoma
typmi akrobatov: letcov a chytačov. Väčšina

Prečo by sme sa mali modliť (2/3)
k Otcovi. Ako odpoveď na jeho modlitbu
Otec poslal zasľúbeného Ducha Svätého. Ján
(kap. 17) zaznamenáva jeho kňazskú modlitbu za nás. Okrem jeho príkladu máme jeho
napomenutia... ako skrze jasné napomenutie,
tak aj v podobenstvách (L 18,1-14). Kristus
chce, aby sme sa modlili.
Apoštol Pavol bol muž modlitby, či už
vo svojej službe alebo vo väzení. Mučení
v klade vo väzení vo Filipis, potom, čo boli
zbičovaní, Pavol a Sílas, modliac sa, spievali Bohu chvály (Sk 16,25). Tak isto sa modlil
za zhromaždenie vo väzení v Ríme. Tiež napomínal svätých, aby sa neprestajne modlili
(1Tes 5,17). Žiadal ich, aby sa modlili za neho

A. M. Behnam, Pán je blízko
Zavčasu nadránom, ešte za tmy, vstal a vyšiel, odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil.
(Mk 1,35)
V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a na
modlitbách k Bohu strávil noc. (L 6,12)
Máme sa modliť, pretože to je spôsob,
ako môžeme prijímať, a tiež by sme sa mali
modliť, pretože to patrí k duchovnej výzbroji.
Mali by sme sa modliť aj keď chceme nasledovať príklad nášho Pána Ježiša Krista a jeho
verných služobníkov vo všetkých storočiach.
Pán Ježiš bol skutočne muž modlitby. Jeho
prvé a posledné slová na kríži boli modlitby
17
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Veľkonočná modlitba

Pod krížom

Martin Rázus

Alžbeta Ondusková

Ó, Kriste, keď si zvládol smrť,
neodchoď od nás, s nami buď,
voď nás a v púti z lásky raď,
na naše ľudské biedy hľad!
Buď s tými, čo Ťa volajú
a v Tvoju pomoc dúfajú!

Pod krížom tíchne každá bolesť,
bremeno hriechu neťaží,
tam hriešnik čuje hudbu nebies,
čo milosťou ho ovlaží.
Pod krížom slnko jasne žiari,
tam mizne hriechu každý tieň,
Pánova obeť na oltári
zmenila noc na jasný deň.

Kde súži nemoc – vzhliadni, lieč,
a daj čuť verným Tvoju reč,
čo dvíha z lôžka – uľaví,
osladí život boľavý!

Pod krížom cítiť dotyk lásky,
sťa vánok jari čo hladí,
milosti dych sťa opar ranný,
dušu z rán hriechov uzdraví.

Buď s tými, čo šli do sveta,
kde nádej v Tebe opretá –
pomáhaj dietkam, rodičom,
nedaj trieť biedy na ničom!

Pod krížom tečie prameň živý,
viera si z neho načiera,
tam tíchnu všetky bôľne vzdychy,
tam lieči láska Kristova.

A tých, čo v smútkoch hľadia k nám,
poteš – ó, Pane – poteš sám,
uisť ich v svojej dobrote
o novom, lepšom živote,
kde zhliadajú, až príde čas,
stratených svojich milých zas!

Pod krížom svitá ráno nové,
moc smrti je tam zlomená,
dušu objíma lásky more,
tam už nieto odsúdenia.

A keď sa budí nový kvet,
i strom sa počal pod ním skvieť,
i tráva bujnie zelená,
na poli úfnosť znovená –
ach, Spasiteľu, šťastia praj
a chlebu nášmu požehnaj!
Jak v Emaus tých raz z večera,
sa zrak náš k Tebe upiera:
Ó, ostaň s nami, s nami buď,
pamätaj na nás – na svoj ľud
a niekdy, až raz zmrkne sa,
otvor nám svoje nebesá! Amen.
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(R 15,30-32; Kol 4,3-4). Hovoril o Epafrasovi,
ktorý horlivo zápasí za svätých v Kolosách
(Kol 4,12).
Nielen apoštolovia boli mužovia modlitby,
ale takí boli počas celých storočí všetci, ktorí
boli činní v Pánovom diele. Tak sa rozšírilo Božie slovo po svete. Škótska kráľovná povedala,

že sa bojí modlitieb Johna Knoxa viac, ako
celej armády. Či už to boli evanjelisti, ktorí
obrátili k Pánovi mnohých, či vykladači, opäť
objavujúci zabudnuté vzácne pravdy.
Tí všetci si uvedomovali dôležitosť modlitby. A tak sa aj my všetci snažme nasledovať
tieto príklady.

Božie POZVANIE
svojim učeníkom Ježiš Kristus: Jeden človek
pripravil veľkú hostinu a pozval mnoho hostí. Ale pozvaní hostia nechceli prísť, preto
prikázal svojmu sluhovi, aby išiel na ulicu
a pozval na hostinu všetkých bezdomovcov
a osamelých ľudí. Prial si, aby sa jeho dom
naplnil hosťami.
Tak isto Boh cez evanjeliá pozýva všetkých
ľudí, aby svoj život dali do poriadku a verili
v Božiu milosť. Boh ich chce všetkých, ako
svoje milované deti, prijať a v nebesiach im
darovať večný domov.
Každý, kto prijme toto pozvanie, sa môže
stať šťastným Božím dieťaťom!

Z nemčiny preložila Anna Chábová
Náš svet je plný osamelých ľudí. V mestách
síce mnohí bývajú vedľa seba, ale ledva poznajú tých, čo bývajú na tom istom poschodí.
Každý z nich žije pre seba a svoje záujmy a je
pritom osamelý. Obzvlášť to cítiť pri rozličných sviatkoch alebo ešte viac teraz pri ‚lockdownoch‘. Ak patríte k týmto ľuďom, tak mám
pre vás dobrú správu: je niekto , kto na vás
čaká! Je to sám Boh a Ježiš Kristus. On chce,
aby ste mali s Ním kontakt a spoznali Ho ako
svojho nebeského Otca.
Toto pozvanie v jednom príbehu povedal

Pár myšlienok o Biblii
či sa sami podieľali na tom, o čom hovorí.
Biblia a viera. Biblia nás nenúti veriť v Boha.
Ľutuje však tých, ktorí vieru odmietajú, pretože si tak robia svoj život aj smrť ťažšími. 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, hlavne 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

Zdroj: J. Heller, www.vira.cz
Čo je Biblia? Nie je to ani historická reportáž, ani súbor vymyslených príbehov, ale
záznam skúseností, ktoré získali ľudia s Bohom
– priamo aj nepriamo. Pre toho, kto takú skúsenosť nemá, sú však často takéto svedectvá
neprijateľné. Dôležité však je, že tieto skúsenosti 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 pozvanie, aby sme do neho, priamo či nepriamo,
sami vstúpili; samozrejme, rôznym spôsobom
a podľa rôznych možností, a tak znova prežili,
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to, čím si ublížime. Boh nemá radosť z našich
pádov, a preto nás varuje. Aj hebrejské slovo
pre zákon je ‚tóra‘ čo pôvodne znamená ukazovateľ/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 zbaviť. 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. Niektorým ľuďom sa zdá Biblia, a najmä Stará zmluva, veľmi krutá. Môže sa im to tak javiť, ak sa
na Starú zmluvu pozerajú očami súčasného

humanizmu. Starovek bol celkovo iný, omnoho drsnejší, a to je premietnuté aj do Biblie
a to umocňuje aj dobový odstup. Napr. Izraeliti
mali príkaz zničiť modly pohanov; keďže aj pohanský kráľ sa pokladal za boha a bol pre svojich ľudí modlou, preto aj na neho sa vzťahoval
trest za modly… Častý trest v staroveku bola
poprava a drsná spoločnosť sa popravami zločincov akoby očisťovala. Väzenia slúžili väčšinou 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.
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 si vedieť poctivo priznať, že v Biblii
sú veci, o ktorých neradi čítame. Asi im ani
celkom nerozumieme. No, nemôžeme ich vyškrtnúť. Môžeme však dúfať, že raz niekedy
v budúcnosti, ich pochopíme.

Blahoželáme jubilantom
Marec

Apríl

Peter Jaroš
František Odložilík, Ing.
Ján Satoris
Miriam Slodičáková
Jarmila Sendecká
Anna Rošková
František Cvik
Lýdia Illašová
Ján Korenko
Anna Gumuláková

Ján Rezník
Mária Pokorná
Mária Hmizáková
Jarmila Rusnačková
Daniel Barlák
Anna Gansejová
Rudolf Vaškovič
Katarína Žilková, Mgr.
Mária Přibylová
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Vypísané z matrík za mesiace január – február
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Jiří Přibyl (80), Ján Roško (70), Jozef Šimko
(66), Mária Koglerová (83), Alfréd Fabiny (79), Anna Šimková (73), Gizela Nitschová (76), Daniel
Božoň (83), Anna Mikulášová (93)

Informácie
Vážení čitatelia, na záver každého čísla
nášho časopisu na tomto mieste uvádzame stručné oznamy čo sa najbližšie chystá v našom či okolitých zboroch alebo aj
z úrovne dištriktov a ústredia ECAV. S ľútosťou konštatujeme, že stále tak nemôžeme
urobiť, lebo situácia sa mení podľa aktuálnych nariadení našej vlády v súvislosti
s pandémiou COVID-19. A tak vás naďalej odkazujeme na ‚online priestor‘, teda
na internet. Na webstránke nášho zboru
www.ecavpp.sk alebo aj v podcastoch si
môžete vypočuť záznam zo služieb Božích
a tam nájdete aj ďalšie aktuálne informácie
predsedníctva cirkevného zboru.

treba uviesť mená osôb, za ktoré je platba
posielaná a príslušný rok).
 súčasnej situácii je dobré myslieť aj na výV
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 ochotného darcu miluje Boh (2Kor 9,6).
Do vašej pozornosti dávame aj Sčítanie
občanov, domov a bytov 2021. Od 1. apríla
do 31. októbra bude trvať asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nedokážu – z dôvodu zdravotných obmedzení, veku alebo
nedostatku digitálnych zručností – sami
sčítať prostredníctvom elektronických
formulárov na sčítanie obyvateľov. V tejto
súvislosti pripomíname, aby ste v príslušnej
otázke nezabudli uviesť kresťanskú príslušnosť k ECAV. Asistované sčítanie znamená,
že: buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto
zriadené mestom Poprad, kde ho sčíta stacionárny asistent; alebo obyvateľ telefonicky požiada mesto o mobilného asistenta,
ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

 eďže máme viacej času pre seba a sme
K
viac sami vo svojej domácnosti, môžeme ho venovať modlitbám a prosiť nášho 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 cirkevného zboru (číslo bankového účtu CZ
ECAV Poprad: SK87 1100 0000 0026 2721
4159, pritom do správy pre prijímateľa
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Legenda:
AMEN, ANJEL, ATÓM, ÁBEL, BRAT, CELIBÁT, EFEZ, ELIÁŠ, ENOCH, FARÁR, FARNOSŤ, HLAS,
HRIECH, CHARIZMA, CHRÁM, INRI, IZÁK, JOEL, KALICH, KŇAZ, KRAJ, KRST, KVALITA, KVAS, KVET,
MANNA, MILOSTI, MISÁL, MISIE, NAIM, NAZARET, OMŠA, OSOBA, OSTROV, PASCHA, PAŠIE, PATENA, POKÁNIE, POKOJ, POROTA, PROROK, SABAT, STRACH, TIARA, TÓRA, TREST, VIERA, ŽALM
(Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen.)
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Apríl — Máj

PRIZNÁM SA K SVOJEJ CIRKVI

Redakcia
Zborového listu popradských evanjelikov
želá svojim milým čitateľom
požehnané sviatky nášho spasenia; keď sa tešíme
z Kristovho víťazstva nad smrťou –
Jeho prázdny hrob znamená, že náš život je plný lásky,
pokoja a najmä istoty večného života.
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.
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Zborový list

Rozpis služieb Božích
a ďalších cirkevno-zborových aktivít
1. ŠTV
2. PIA
4. NED
5. PON
8. ŠTV
11. NED
15. ŠTV
18. NED
22. ŠTV
25. NED
29. ŠTV

2. NED
6. ŠTV
9. NED
13. ŠTV
16. NED
20. ŠTV
23. NED
24. PON
27. ŠTV
30. NED

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

APRÍL
Zelený štvrtok, služby Božie s Večerou Pánovou
Veľký piatok, pašiové služby Božie
Sviatosť Večere Pánovej
1. slávnosť veľkonočná
1. slávnosť veľkonočná
2. slávnosť veľkonočná
Biblická hodina
1. nedeľa po Veľkej noci
Sviatosť Večere Pánovej
Biblická hodina
2. nedeľa po Veľkej noci
Biblická hodina
3. nedeľa po Veľkej noci
3. nedeľa po Veľkej noci
Biblická hodina

Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Stráže, kostol
Poprad, kostol
Poprad, zborová miestnosť
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, zborová miestnosť
Poprad, kostol
Poprad, zborová miestnosť
Poprad, kostol
Spišská Sobota, kostol
Poprad, zborová miestnosť

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

MÁJ
4. nedeľa po Veľkej noci
4. nedeľa po Veľkej noci
Biblická hodina
5. nedeľa po Veľkej noci
Sviatosť Večere Pánovej
Vstúpenie Krista Pána na nebo
Nedeľa po vstúpení a Slávnosť konfirmácie
Biblická hodina
Prvá slávnosť svätodušná
Prvá slávnosť svätodušná
Druhá slávnosť svätodušná
Biblická hodina
Svätá Trojica a Pamiatka posvätenia chrámu
Svätá Trojica

Poprad, kostol
Stráže, kostol
Poprad, zborová miestnosť
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, zborová miestnosť
Poprad, kostol
Stráže, kostol
Poprad, kostol
Poprad, zborová miestnosť
Poprad, kostol
Spišská Sobota, kostol

Podľa usmernia vlády
Slovenskej republiky
na Službách Božích dodržujeme tieto opatrenia:

nosíme rúško

dezinfikujeme si ruky

vetráme kostol

Na našej web stránke w w w. e c avpp.s k
alebo v podcastoch si môžete vypočuť záznam zo Služieb Božích
cca o 6 hodín po ich konaní.
Služby Božie sa budú konať podľa usmernení hygienikov a vlády Slovenskej republiky.
Zmeny oproti tomuto rozpisu24
sledujte na našej web stránke.

