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Pánom JEŽIŠOM

Keď sa apoštolovia vrátili, vyrozprávali Ježišovi, čo vykonali.
Vzal ich so sebou a uchýlil sa do samoty smerom k mestu Betsaida.
(L 9,10)

L

eto si spájame so zaslúženým oddychom. Pravda je, že mnohí ľudia okolo
nás veľa pracujú a namáhajú sa. Pred
letom sú niekedy už veľmi unavení, a tešia
sa na dovolenku, oddych a pokoj. Veľmi podobne je to v školstve, a týka sa to aj života
cirkvi. Po mnohých podujatiach a aktivitách,
poväčšine cez školský rok, trochu ustane naša
činnosť. Samozrejme, máme letné stretnutia
– hlavne pre deti, žiakov a študentov – ale
ostatného je menej.
V úvode máme veršík od evanjelistu Lukáša, kde, veľmi podobne ako je to pri nás,
popisuje pôsobenie a oddych učeníkov Pána
Ježiša. Boli Kristom vyslaní do služby a vrátili
sa späť s informáciami ako sa im darilo. Kde
všade boli, koľko konali uzdravovania, ako
zvestovali evanjelium. Náš Spasiteľ ich
však neposiela do ďalšej práce,
ale pozýva ich k oddychu.
Volá ich do samoty
pri meste Betsaida. Azda, aby sa
hlbšie porozprávali o tom, čo zažili,

aby sa modlili, aby si našli čas na upokojenie.
Ďalšia horúčkovitá činnosť by mohla priniesť
málo osohu a pochopenia čo je podstatné.
Treba mať odstup. I keď si toho pokoja veľmi neužili – lebo ich našli zástupy, a potom
nasledoval zázrak nasýtenia piatich tisícok
ľudí – je zrejmé, že Pán Ježiš vedel o potrebe
odpočinku.
Máme pred sebou letné dni a je namieste
otázka: ako ich prežijeme? Samozrejme, budeme viac oddychovať, ale budú aj pracovné
záležitosti. Dôležité je, či vo všetkom budeme s Pánom Ježišom. On vysielal učeníkov
do služby. On aj nám v živote dáva určitú
zodpovednosť a pracovné zaradenie. K tomu
máme požehnanie mnohých
darov Ducha Svätého. Kristus Pán pozval učeníkov
do samoty k odpočinku.
On aj nás pozýva oddýchnuť si v spoločenstve s Ním. Tešme sa
zo všetkých možností,
ktoré máme pred sebou. A to aj napriek
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určitým obmedzeniam, ktoré nás, dúfame,
budú múdro chrániť. Každý moment nášho
žitia, či už práca alebo odpočinok, je pre veriaceho človeka spojený s Božím vedením.
Prajem každému z nás, aby sme prežili požehnané chvíle letného odpočinku s Pánom

Ježišom. Verím, že aj na pokojných stretnutiach na službách Božích – či už u nás v kostoloch alebo rôznorodo inde po šírom svete.



Michal Findra, zborový farár

Udalosti v cirkevnom zbore
posadnutím. Pán Ježiš ju uzdravil, lebo Jemu
záleží na hodnote ľudského života, chce ľudí
vyslobodiť od hriechu, diabla a smrti. Vierou v Ježiša Krista sa dostávame do novej
dimenzie života – On nám namiesto smrti
dáva život. Keď predstavený synagógy vyčítal
Ježišovi uzdravenie v sobotu, Ježiš dal jasnú
odpoveď: nie predpisy sú dôležité, ale hodnota Bohom darovaného ľudského života.
To je výzva aj pre nás, aby sme sa tešili z prítomnosti Boha Otca, Syna i Ducha Svätého
v našom živote, aby sme sa s radosťou chceli
s Ním stretávať, napr. v nedeľu v kostole, ale
i pri ďalších príležitostiach. Radujme sa, že
Pán Ježiš je chlieb života, s Ním nebudeme
mať nedostatok v ničom. Naopak, budeme
pomáhať blížnym (i teraz v pandémii), ochraňovať život, planétu, mier... Vložme sa do náručia Pána Ježiša Krista.
Smrtná nedeľa/Iudica 21. marca mala
tému Pravý Veľkňaz a Prostredník. Pašiové služby Božie sa konali v dcérocirvi Stráže. Brat farár M. Findra kázal na texty Zach
12,10-11; L 23,28. Smutná je Smrtná nedeľa, pripomínajúca odsúdenie Ježiša Krista
na smrť. Duch Svätý nám dáva pravú ľútosť
cez starozmluvné texty a pôstne piesne, aby
sme tak mohli precítiť spasiteľné dielo, ktoré
za nás podstúpil Boží Syn. Zachariáš píše o Jedináčikovi, nad ktorým budú nariekať všetci.
Prorokuje tak o veľkom utrpení Pána Ježiša
na kríži. Ako vnímame toto spásne utrpenie?
Bez Ducha Svätého nedokážeme pochopiť
čo sa dialo na golgotskom kríži pre našu záchranu pre večnosť. V Lukášovom evanjeliu je

Zuzana Valeková
Tretia pôstna nedeľa Oculi/Oči (podľa
Ž 25,15) 7. marca mala tému Premoženie
zlých mocností a zborový farár Michal Findra si za kázňový text zvolil L 11,14-28. Oblasť nadprirodzena je oddávna ľuďom známa.
Biblia nás varuje pred čarovaním i veštením,
ale hovorí o zvrchovanosti a majestátnosti
Pána Ježiša, ktorý uzdravil nemého. Lukáš
píše, že táto nemota bola od démona. Áno,
s diablom prišli na svet porušenosť, hriech
aj choroby. Pán Ježiš svojou mocou démona
vyhnal a nemý prehovoril. On aj pri nás napráva, čo satan pokazil a kazí. V čase pandémie
neodmietame medicínsku pomoc, ale veríme
v Božiu moc nad všetkým. Keď Ježiša obvinili,
že démonskou mocou vyháňa démonov, sám
vysvetlil, že je vládca nad všetkým. Dom zničený satanom vyčistil, ale zároveň aj povedal,
že nemôže zostať prázdny. Luther to vyjadril,
že človek má dve možnosti: patriť Bohu alebo
satanovi. Pre človeka je najblahoslavenejšie,
keď prijíma Božie slovo a žije podľa neho,
povedal Pán Ježiš. Boh chce prebývať v našich srdciach a to je veľká milosť – tak o ňu
prosme.
Štvrtá pôstna nedeľa Laetare/Radujte
sa (Iz 66,10-11) 14. marca mala tému Chlieb
života. Za základ kázne si brat farár M. Findra
vybral text L 13,10-17. Nedeľa nás smeruje
k radosti v Pánovi Ježišovi aj v pôste. Príbeh
predstavuje uzdravenie ženy, ktorá bola 18
rokov pokrivená a Lukáš nám opäť dáva
vedieť, že to bolo spôsobené démonským
2
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zaznamenané, že Pán Ježiš odporúčal ženám
v zástupe, aby plakali samy nad sebou. Naša
práva ľútosť má byť nad sebou samými, teda
nad svojou hriešnosťou, pre ktorú potupne
na kríži musel zomrieť Ježiš-Spasiteľ. Prosme
Ducha Svätého, aby nám dal milosrdné
a vďačné srdce.
Kvetná nedeľa/Palmarum 28. marca
mala tému Služobník Hospodinov a záznam
pašiových služieb Božích bol vyhotovený
v kostole v Spišskej Sobote. Brat farár kázal
na text L 23,1-4. Keď Ježiš prichádzal do Jeruzalema, ľud Ho vítal kvetmi a palmovými
ratolesťami ako kráľa, sediaceho na oslíkovi,
čo bol znak Jeho pokory. Aj Pilát Ho nazval
kráľom. Zamyslime sa však, aký je to kráľ
a s akým kráľovstvom. Židovská veľrada Ho
odsúdila na smrť, lebo sa priečil ich predstavám o Božom služobníkovi. On videl škodlivosť veľkého formalizmu náboženských
predpisov a učil, že na prvom mieste má byť
Boh. Ľudia majú ctiť Boha nie z nanútenosti,
ale majú byť motivovaní láskou. Pán Ježiš je
kráľ lásky a ňou konfrontuje všetky pozemské kráľovstvá. V Božom kráľovstve je láska
a nie boj. Niekedy aj kňazi bojovali o svetskú
moc, čo potom vyústilo do reformácie cirkvi.
Ľud miloval Ježiša, lebo videl iné ciele kráľovstva, o ktorom On hovoril. Ježiš Kristus je
kráľ pre všetkých – aj keď v cirkvi rozlišujeme
aktivity či príslušnosť – On však nechcel robiť
rozdiely a miloval všetkých, aj nepriateľov.
On nás z hriechov vyslobodzuje pre večnosť.
Teda, nie predpisy, ale láska. Aby ona rástla,
Ježiš dáva milosť každému.
V Zelený štvrtok/Dies viridium 1. apríla boli večerné služby Božie s témou Nová
zmluva. Pre kázeň brat farár M. Findra vybral
text Sk 14,21-28. Povedal, že v dnešný sviatok si pripomíname poslednú večeru Pána
Ježiša na židovský sviatok ‚Pascha‘. Sviatosť
Večere Pánovej je veľký dar, ktorý nás udržiava, buduje a posilňuje vo vernosti Pánovi
Ježišovi. Vybratý text hovorí o misijnej práci
apoštolov Pavla a Barnabáša. Títo, obdarení

Duchom Svätým, budovali cirkevné zbory.
Hlásali Božie slovo a tak veriaci pribúdali.
A slovo Pánovo, s pomocou Ducha Svätého,
kresťanov utvrdzovalo v ich viere v Pána Ježiša Krista. Mladé cirkevné zbory sa učili ako
veriť a žiť, aby neminuli svoj cieľ – život s trojjediným Bohom vo večnosti. A toto pokračuje
do dnešných čias. Naša viera má byť aktívna,
aby bol oslávený Boh – bez viery nemôže existovať cirkevný zbor a tiež sa nesmie nechať
ničím odlákať od pravej viery. Pavol s Barnabášom prežili mnoho súžení a učili svojich, že
aj súženiami si nás Pán Ježiš buduje, veď predpovedal prenasledovanie veriacich v Neho.
Cieľ však máme jasný – život vo večnosti,
ktorý je hodný obetí. Apoštoli pre poriadok
ustanovovali starších/presbyterov zborov,
za ktorých sa všetci modlili, aby Duch Svätý
vyvolil tých správnych. Brat farár povedal, že
my v súčasnosti sme stále v izolácii pre pandémiu, ale zakaždým sa vyhotovujú záznamy
služieb Božích, aby boli k dispozícii ‚online‘.
Dodal, že mal priaznivé odozvy na nahrávky
a ďakoval Bohu za to.
Veľký piatok /Parasceve pripadol
na 2. apríla, jeho téma bola Ukrižovanie
a na službách Božích sa po tretí raz čítali pašiové texty. Základ kázne bol biblický text L
23,39-43. Brat farár M. Findra zdôraznil, ako
veľmi pre nás trpel Pán Ježiš. Jeden z lotrov
Ho vyzval, aby ich všetkých zachránil, keď hovoril, že je Kristus, teda Mesiáš-Spasiteľ. Pán
Ježiš však nezachraňuje pre časnosť. Dodnes
si to mnohí tak myslia a mýlia sa. Počas života Boha nepoznajú a spomenú si na Neho až
keď sú v problémoch. Druhý ukrižovaný lotor
reagoval lepšie, lebo priznal hriešne konanie i zaslúžený trest. Tiež sa obrátil na Pána
Ježiša, vnímal však, že On je naozaj Mesiáš.
A tak vysloví prosbu o milosť, aby mohol
byť s Ježišom vo večnosti. Nato počul veľmi
vzácne zasľúbenie, že ešte v ten deň bude
v raji. Toto je potešujúce aj pre nás! Túžme aj
my, ako lotor na kríži, byť s Pánom Ježišom
a prosme o túto záchranu. Vidíme, že sa tak
3
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môže stať, ak odovzdane dôverujeme nášmu
Spasiteľovi v živote i pri našom skone. Pozoruhodné je i to, že Ježiš ničím nepodmieňoval
zasľúbenie – neboli potrebné žiadne záslužné skutky – len úplná dôvera a odovzdanosť
Ježišovi-Spasiteľovi.
V nedeľu 4. apríla bola Prvá slávnosť
veľkonočná/Resurrectio Domini a tému
mala Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Brat farár M. Findra kázal na biblický text L 24,1-12
a povedal, že pre kresťanstvo je veľká radosť,
že náš Spasiteľ žije. To je jasná pravda evanjelia! O zásadnej pravde prázdneho hrobu
v nedeľné ráno sú tri svedectvá – žien, anjela
a Petra. Ženy boli spočiatku presvedčené, že
mŕtveho Ježiša ukradli. Anjel im povedal, že
živý nemôže byť medzi mŕtvymi. A Peter sa
presvedčil, že v hrobe sú len plachty. Na začiatku bolo veľa rozpakov a dodnes sa mnohí
nevedia z toho skutočne radovať a pýtajú sa,
čo to vlastne kresťania oslavujú. Duch Svätý
postupne objasňuje tajomstvá a cez ne daruje vieru. Hoci učeníci boli informovaní svojím Majstrom, tiež neverili ženám. Podobne
aj dnes ľudia spochybňujú vzkriesenie, že sú
to bájky, na ktoré veriaci ‚skočili‘. A ako Peter,
tak aj dnešní ľudia si veci radi overujú. Uveriť
pomôže Duch Svätý. Peter tiež neveril ženám
a divil sa, že je to pravda. V súčasnosti ľudia
rovnako neveria životu po živote, ale ak sa
otvoria pre Ducha Svätého, potom sa radujú
zo vzkriesenia Spasiteľa a z viery vo večný život. Istotne je pravda, že Ho niet v hrobe – On
vstal z mŕtvych! Radujme sa celým srdcom
z tej krásnej zvesti, že náš Spasiteľ je živý naveky a moc smrti je porazená!
Druhá slávnosť veľkonočná bola v pondelok 5. apríla s témou Vskutku vstal Pán.
Text L 24,13-35 si brat farár M. Findra vybral
pre svoju kázeň. Príbeh je aktuálny aj dnes.
Pán Ježiš v ňom dáva vzor pravej evanjelizácie. V úvode vidíme empatiu Ježiša, ktorý sa
dvoch učeníkov, idúcich do Emáuz pýta čo
ich trápi a počúva. Ďalej vidíme, že Ježiš sa
k nim pridáva. Sprevádzanie je dôležité, aj

my tak máme konať a privádzať ľudí do spoločenstva, teda milovať ich. Ježiš ďalej hovorí,
že o Kristovi svedčia všetky Písma a že všetko
sa splnilo podľa nich – toto je jadro evanjelia
a je dôležité, aby zaznelo. Dôležité je oživenie
zvesti (litera zabíja, duch oživuje) – učeníci
videli také oživenie, keď Ježiš s nimi stoloval –
dobrorečil Bohu a podával im chlieb a oni Ho
vtedy spoznali. My máme tiež krásne oživenie
evanjelia vždy pri Večeri Pánovej a najväčší
zázrak je, keď hriešnik oľutuje hriechy a obrátenie mu slúži pre večný život. Pán Ježiš
dáva živú vieru v horiacich srdciach, v ďalšom spoznávaní Boha v Duchu Svätom, aby
sme Ho životom oslávili. A napokon vidíme,
že učeníci sa vrátili k svojim druhom, aby im
hovorili o stretnutí so Vzkrieseným. Učme sa
aj my evanjelizovať, ako nám Pán Ježiš dal
príklad.
Prvá nedeľa po Veľkej noci Ako novonarodení/Quasimodogeniti bola 11. apríla
a jej téma bola Blahoslavená viera. Základom kázne bol text L 24,36-49. Brat farár M.
Findra povedal, že je veľká radosť, že môžeme
byť veriaci v Ježiša Krista aj že je veľká milosť,
že nám bol darovaný dar viery. Kázňový text
nám ukazuje, že zhromaždení Pánovi učeníci
boli prestrašení. Keď k nim prišiel Ježiš, pozdravil ich ‚Pokoj Vám!‘ Tento pozdrav znie aj
nám do aktuálnej situácie, keď nás prestrašila koronavírusová pandémia. Ježiš je darca
pokoja. Pán Ježiš dáva učeníkom, ktorí boli
plní pochybností, ďalej dar viery a s ňou istotu. Dáva im možnosť dotknúť sa Ho a pýta si
jedlo, aby sa potvrdilo, že je živý-vzkriesený.
Táto istota je povzbudzujúca aj pre nás v našich pochybnostiach. Potom Ježiš učeníkom
vysvetľoval Písma, že svedčia o Ňom, a tak
aj nám vysvetľuje o sebe. Deje sa tak v Ním
ustanovenej cirkvi a istotu máme v Božom
slove-Biblii. Veriacim otvára Duch Svätý rozum i srdce pre Pána. Viera učeníkov bola svedecká-aktívna, a tak sa kresťanstvo úspešne
rozšírilo po celom svete. Aj my evanjelizujme vo svojom okolí – v rodine, ale aj ďalej
4
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– a modlime sa za evanjelizátorov i evanjelizovaných vo svete.
Druhá nedeľa po Veľkej noci Milosrdné
srdce Pána/Misericordias Domini bola 18.
apríla a mala tému Dobrý pastier. V zmysle
kázňového textu L 15,1-7 nám brat farár M.
Findra predstavil obraz pastiera s ovečkami.
Pán Ježiš nás pripodobnil k ovečkám, ktoré
On pasie, On sa o ne stará. Dobre je v prítomnosti Pána Ježiša. K Nemu prichádzali
hriešnici a publikáni a On nikoho neodmietol
a neodmieta – cez svoju cirkev je stále Dobrý
pastier. Ďalší aspekt starostlivosti Pána Ježiša
je vyučovanie, keď učil všetkých, ktorí mali
záujem. Aj my na službách Božích počúvame
Ježišovo vyučovanie. Chválime Ho aj za to, že
teraz v pandémii sme mohli byť vyučovaní
‚online‘ cez záznamy služieb Božích. Keď Ježiš
hľadá stratenú ovečku, zachraňuje a nesie ju
domov, to je Ježišova veľká láska. Aj nás On
zachraňuje, keď sa Mu stratíme, zablúdime
a zamotáme sa do krovia hriechov, ktoré nás
ničia. A Dobrý pastier starostlivo opatruje
tú zachránenú, ale aj všetky ostatné. Skrze
Ducha Svätého Kristova cirkev stále ponúka
záchranu i prijatie vo svete stratených ovečiek. Po vzore nášho Pána sa aj my máme
podobne starať o blížnych. Na záver príbehu
Pán Ježiš zdôrazňuje radosť – áno, najväčšia
radosť pre nebo je zachránený hriešnik, nový
nebešťan. Pán Ježiš však nemôže zachrániť
samospravodlivých, ktorí nechcú poznať
a v pokání oľutovať svoje hriechy. My, ktorí
patríme Pánovi Ježišovi vieme, aké dobré je
byť v cirkvi a oceňujeme, ako nám je dobre
v spoločenstve Dobrého pastiera i navzájom
v bratsko-sesterskom spoločenstve.
Večerné služby Božie s Večerou Pánovou, 22. apríla (po ďalšom uvoľnení protiepidemických opatrení od 19. apríla) boli pre nás
vzácne, keďže po dlhom čase sme mohli pristúpiť ku spovedi a prijať sviatosť Večere Pánovej. Pre túto príležitosť brat farár M. Findra
vybral text 1M 12,1-6. V zamyslení povedal,
že ako Boh povolal Abraháma, aj my sme

Ním povolaní a ako bol Boh s Abrahámom,
tak je aj s nami – i teraz cez sviatosť Večere
Pánovej. Boh Abrahámovi zasľúbil, že cez jeho
rod budú spasené národy... a deje sa tak, lebo
z Abraháma bol aj Pán Ježiš-Boží Syn a Spasiteľ. Abrahám zobral Božie slovo vážne a dôveroval Mu, naučil sa veriť Bohu v pohanskom
svete. Aj nám Duch Svätý dal dar viery, ktorou
aj my prijímame Božie požehnanie a spoveďou sa k Bohu priznávame. Ako Abrahám veril
zasľúbeniam, aj my, pri Večeri Pánovej, sme
tiež vyzvaní dôverovať zasľúbeniam o odpustení našich hriechov. Abrahámovi sa Boh stal
stredobodom života, a podobne stredobod
nášho života má byť Ježiš Kristus, aby sme boli
príťažliví pre blížnych vo svojom okolí. Spoločenstvo pri sviatosti Večere Pánovej je pre nás
zároveň vážna i radostná udalosť a v tento
večer sme pociťovali aj šťastie, že, po dlhšom
čase, nám mohla byť prislúžená.
Tretia nedeľa po Veľkej noci Jubilate/
Radujte sa 25. apríla mala tému Rozlúčka
a návrat. Brat farár M. Findra kázal na text
L 10,21-24. Na úvod povedal, že je radostné
môcť byť opäť spolu po dlhom čase – pred
Vianocami boli uzavreté kostoly pre bohoslužby a tento týždeň od pondelka 19. apríla
sa kostoly otvorili pre verejnosť (obmedzenia
15 m2/os, R-O-R). Biblický text hovorí, že sa
Pán Ježiš rozveselil, keď sa 70 učeníkov vrátilo
z misijnej činnosti a povedal, že ich mená sú
zapísané vo večnosti. Radujme sa s Pánom
Ježišom aj my! Pravú radosť môžeme prijať
len so srdcom malého dieťaťa, lebo ľudská
5
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múdrosť často bráni prijať Božie slovo a porozumieť mu. Ľudské mudrovanie nemá hranice, preto Pán Ježiš ocenil detskú oddanosť
a radosť. Učeníci boli nadšení z úspechu ich
misie a Ježiš im vysvetlil, že im bolo dopriate
vidieť to, čo si priali vidieť proroci. Že ľudia
chcú a prijímajú Božiu radosť z evanjelia,
toho svedkovia sme dodnes aj my. Veď aj my
sme dnes takto prišli do kostola ako Boží ľud
a mohli by sme svedčiť, ako Boh koná v našom živote. Kristovca-kresťana robí šťastného,
keď počúva evanjelium, keď potom Boha poslúcha a žije podľa Jeho vôle. Ježišove slová
majú moc a dávajú život i radosť. Cirkev hlása
Božie slovo a veriaci počúvajú radostnú zvesť,
že hriešni ľudia môžu byť spasení. Blahoslavené, teda šťastné, sú naše oči aj uši, aký úžasný
je náš trojjediný Boh.
Štvrtá nedeľa po Veľkej noci Spievajte/
Cantate 2. mája mala tému Zasľúbenie Ducha Svätého. Pre kázeň si brat farár M. Findra
vybral text L 4,42-44. Na úvod dal do pozornosti názov nedele, ktorý nás vyzýva spievať.
Spev cirkvi je dar Ducha Svätého a je iný ako
svetský. Pán Ježiš vyhlásil, že musí zvestovať
kráľovstvo Božie a evanjelium sa zvestuje aj
spevom duchovných piesní – ony nesú Božie
slovo a melódia nám pomáha pamätať si slová. Pán Ježiš zvestoval evanjelium svojím najbližším a svojím učeníkom. Pred odchodom
do Getsemanskej záhrady zaspievali pieseň,
bol to asi Dávidov žalm. Uvedomme si, že aj
my sme Ježišovi učeníci a, ako takí, doma i pri
službách Božích tiež spievame pri všetkých
sviatkoch a príležitostiach. Pán Ježiš bol ‚populárny‘, ľudia Ho vyhľadávali. Tešíme sa aj
my, že duchovné piesne a hudba zasahujú
aj neveriacich ľudí, napr. sú ochotní na Vianoce prísť do kostola a počúvať evanjelium
v piesňach či programe; cítia, že nestačia len
hmotné veci. Pán Ježiš však zvestuje aj tým,
ktorí sú vzdialení, lebo vedel, že Jeho Otec si
to tak želá a Biblia dokumentuje, kde všade
chodil so zvesťou evanjelia. Kresťanský spev
zasahuje mnohých aj vzdialených od cirkvi.

Buďme hrdí na kresťanské piesne aj interpretov. Napr. veriacu speváčku Simu Martausovú mládež rada počúva. Kresťanské piesne
rôznych hudobných druhov často oslovujú
mladých i starších, zasiahnu ich dušu a privedú ku viere v Ježiša Krista. To je úžasná moc
evanjelia aj vo forme piesní.
Piata nedeľa po Veľkej noci Rogate/
Modlite sa pripadla na 9. máj a mala dve
témy Modlitba činiteľov Slova a Cti si otca
i matku. Brat farár M. Findra kázal na text L
18,9-14. Povedal, že dnešná nedeľa je pre nás
výzva modliť sa. Pripomenul, že je aj Deň
matiek a tie básňou pozdravila mladá sestra
Zuzana Findrová. Cez modlitbu chce byť Boh
s nami, modlitba je Božie dielo v nás. Boh sa
nám prihovára mnohými spôsobmi i javmi
a tiež v cirkvi pri spoločných modlitbách počas služieb Božích, v modlitebnom spoločenstve, ale aj pri mnohých ďalších stretnutiach.
Evanjelium ukazuje dvoch modlitebníkov
v chráme. Farizej je seba vychvaľujúci, namyslený, samospravodlivý a publikána si všimne
len preto, aby sa nad neho povýšil. Všetci
uznáme, že to nie je správny postoj k modleniu, ani k blížnemu. Publikán pochádza z chudobnej vrstvy, stojí pokorne na boku, ale jeho
modlitba je o pokání, lebo pozná svoju biedu
a prosí Boha o milosť. A evanjelista píše, že
to je správny a Bohu milý postoj. Žiaľ, aj dnes
sme v cirkvi rôzni, preto si z vyberme ten
správny postoj publikána. Povýšenecký farizej
bol pokorený a pokorný publikán zas povýšený v Božích očiach. Boh nás svojím slovom
zastavuje, učí aj usmerňuje, aby sme vedeli
čo je Jemu milé. Bohu Otcovi i Pánovi Ježišovi
však ležia na srdci aj tí, ktorí sú povýšeneckí
či Ho odmietajú. Hoci ľudia boli proti Ježišovi
a ukrižovali Ho, On však, aj napriek tomu, ma
záujem o všetkých... to majme na pamäti.
Vo štvrtok 15. mája bol sviatok Vstúpenie Krista Pána na nebo/Ascensio Domini s témou Oslávený Pán nad všetkým,
ktorý sme slávili na večerných službách
Božích. Vstúpenie je zaznamenané v Biblii
6
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v evanjeliu L 24,50-54. Brat farár M. Findra
nás týmto vybratým textom upriamil na opis
pekného obrazu Ježiša s učeníkmi. Keď ich
poučil čo majú robiť, vyviedol ich k Betánii.
Potom zdvihol ruky a požehnal ich. To bol aj
obraz žehnajúceho Boha. Požehnanie a požehnávanie zostalo až dodnes – aj v programe
služieb Božích. Oni sa pritom poklonili, čo je
znak úcty, pokory a ďakovania Pánovi pánov
a Kráľovi kráľov. Pán Ježiš vstúpil k svojmu
Otcovi a Ním povzbudení učeníci sa vracali späť s veľkou radosťou. Už neboli zronení
a bezradní ako počas Veľkej noci, teraz mali
uistenie, že taký je Boží plán spásy a bolo im
prisľúbené zoslanie Ducha Svätého. Rovnako
sa máme tešiť aj my a, po vzore učeníkov, aj
my zostávajme v pravom učení, v spoločenstve zboru pri sviatostiach a nesme evanjelium do svojho okolia. Je nás málo, preto sa
modlime za tých, ktorí neprichádzajú do spoločenstva kresťanov, aby sa otvorili radosti
z trojjediného Boha. Učeníci si uvedomovali, to požehnanie, že im bolo dopriate byť
v spoločenstve s Pánom Ježišom; aj my sa
tešme, že patríme Kristovi a o tomto šťastí
rozprávajme iným. V súčasnosti sme šťastní aj
z otvorenia kostolov a ďakujeme za možnosť
sledovať online prenosy počas ich zatvorenia
pre verejnosť.
Nedeľa po Vstúpení, Exaudi/Počuj 16.
mája mala tému Príprava na posledné veci.
Brat farár M. Findra si pre kázeň vybral text L
11,5-13, v ktorom Pán Ježiš učí modlitbe svojich učeníkov, aby boli schopní prijať Ducha
Svätého. Aj my sme učeníci a aj pred nami sú
výzvy, ale Pán nás smeruje, aby sme čakali

na modlitbách. Čakanie má spôsobiť trpezlivosť a vytrvalosť. Tak to vidno i v prečítanom
príbehu: človek, prosiaci v noci chlieb od svojho priateľa, ho dostane pre svoju vytrvalosť
pred dvermi a môže tak pohostiť nečakanú
návštevu. Podobne aj my sme museli štyri
mesiace čakať na uvoľnenie opatrení, aby
sme mohli opäť prísť na služby Božie. Druhý
príklad o otcovi a prosiacom dieťati prirovnal
Pán Ježiš ku vzťahu medzi nami a nebeským
Otcom, ktorý je k nám láskavý ako k svojím
deťom. Keď Boha o niečo prosíme, dostaneme to. A ak nedostaneme, treba nám vedieť,
že Boh má s nami iný plán. Tiež nie je správne
obracať sa k Bohu až vtedy, keď zlyhali všetky
naše a iné možnosti. Čakanie na Ducha Svätého je vzácna túžba, volajúca a posúvajúca nás
do kráľovstva Božieho. Aké sú naše túžby? Nemajú byť povrchné. Dôležité je budovať vnútorného človeka: modliť sa a očakávať, nechať
sa preniknúť Božím duchom, aby sme dobre
chápali aj Písmo sväté, mohli podľa neho žiť
a potom raz byť v Jeho kráľovstve.
V nedeľu 23. mája bola Prvá slávnosť
svätodušná/Pentecoste, a mala tému Zoslanie Ducha Svätého. Brat zborový farár M.
Findra pozdravil prítomných zdôraznením
veľkého významu Svätodušných sviatkov
pre cirkev i pre každého jej člena. Za základ
kázne vybral text Sk 2,37-41. Je to záver kázne
apoštola Petra, ktorý zdôrazňuje, že pre spásu potrebujeme Ducha Svätého. Pod vplyvom Petrovej reči pri zoslaní Ducha Svätého
na apoštolov sa tritisíc prítomných ľudí dalo
pokrstiť a vytvoril sa tak prvý cirkevný zbor.
Duch Svätý usvedčuje ľudí z hriechu – židov
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‚bodlo v srdci‘, keď od Petra počuli výčitky, že
ukrižovali Pána Ježiša a že aj inak konali zle.
Na ceste uvedomenia si hriechov a pokánia
je v závere večný život človeka. Preto Peter
pozýva kajúcnikov ku krstu. Krst je voda, symbolizujúca ponorenie do Pána Ježiša a, v spojení so slovami ustanovenia od Pána Ježiša,
toto vytvára nádhernú a vzácnu sviatosť. Nie
je dobré zanedbávať túto sviatosť – veď aké
krásne sú krsty počas služieb Božích. Z toho
má potešenie a povzbudenie celý zbor, ale
najmä náš Boh. Reformátor Luther sa satanovi
vzpieral: Som pokrstený, patrím Ježišovi Kristovi, ktorý mi zabezpečil večný život! Krstenci
pri krste prijmú Ducha Svätého, ktorý nás
vedie k Bohu po celý život. On v nás buduje
nového človeka obohateného ovocím Ducha Svätého. Nestačí však len pasívne prijímať
Božie dary, ale treba nimi slúžiť, aby cirkev
rástla na slávu nášho Boha a aby sme aj my
duchovne rástli. Po kázni prečítal brat Jakub
Onuščák pastiersky list biskupov ku Svätodušným sviatkom.
Druhú slávnosť svätodušnú/Pentecoste sme slávili na večerných službách Božích
v pondelok 24. mája a mala tému Ovocie
Ducha Svätého. Text L 12,1-12 si brat farár
M. Findra vybral za základ kázne. Vidíme
Pána Ježiša, že aj napriek zástupom ľudí sa
venuje učeníkom a to je zvesť pre nás, že
podobne Mu záleží aj na nás. Napriek nepriaznivým okolnostiam, s Ním sa aj zlé veci
menia na požehnanie. Vyčíta farizejom, že
sú pokrytci, keď ľudu zatajujú, čo by mali
zvestovať. Tu je na zamyslenie ako by sme
dopadli my? Znovuzrodený kresťan je čestný, nemusí sa skrývať keď koná podľa Ducha Svätého a ohlasuje záchranu pre večný
život – vďaka Bohu, že zlá doba ‚špicľovania‘
sa už pominula. Duch Svätý mení aj strach
zo straty života a Pán Ježiš upozorňuje, že
– z hľadiska večnosti – je nebezpečnejšie
podľahnúť klamstvu satana. V tom čase bola
krutovláda Rimanov, ktorí kresťanov prenasledovali. V pandémii máme dnes strach

zo straty života, ale väčší strach treba mať
z večného zahynutia. Tu tiež pomôže Duch
Svätý, On spôsobuje, že sa nebojíme a máme
istotu, že budeme žiť v Božom kráľovstve. Aj
dnes však môžeme byť v nebezpečenstve,
keď sa priznávame ku viere – ide o posmech
či znevažovanie okolia – ale v moci Ducha
Svätého môžeme smelo vyznať, komu sme
uverili. Na záver Ježiš hovorí, aký dôležitý je
Duch Svätý, lebo rúhanie proti Nemu nebude nikomu odpustené. Žime tak, aby sme sa
páčili Bohu, Duch Svätý nás posilní vo viere
i v službe na Jeho chválu.
V nedeľu 30. mája bol sviatok Svätej
Trojice/Sancta Trinitas s témou Otec, Syn
a Duch Svätý a tiež Pamiatka posvätenia
chrámu. Pred kázňou brat Rastislav Dindoš
prečítal historickú správu spred 186 rokov,
keď na trojičný sviatok bol posvätený náš
chrám, ktorý z Božej milosti užívame dodnes.
Biblický text L 3:21-22 poslúžil za základ kázne
brata farára M. Findru. Na úvod povedal, aby
sme boli vďační Pánu Bohu za našich zbožných predkov, ktorí za ťažkých podmienok
postavili evanjelický chrám na námestí v Poprade. Ďalej povedal, že Svätá Trojica je v Písme svätom zjavená na viacerých miestach.
Vybratý text nás vedie k Jordánu, kde Boží
prorok Ján Krstiteľ krstil ľudí, ktorí oľutovali
svoje hriechy. Okrem ľudu sa prišiel dať pokrstiť aj Pán Ježiš. Ján sa zdráhal a cítil sa nehodný, lebo vedel, kto ho o pokrstenie žiada. Ježiš
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však trval na krste, lebo On-Spasiteľ sa postavil na naše miesto a krstil sa na odpustenie
hriechov za nás. Duch Svätý sa pritom zjavil
vo fyzickej forme holubice, ktorá je symbol
pokoja-mieru. Duch Svätý je vzácny a potrebný, cez Neho máme dobrú správu-evanjelium
o spasení hriešnikov, dáva pokoj duše, oživuje
Písmo, atď. Boh Otec bol prítomný v hlase: Ty
si môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Otec sa takto prihováral svojmu Synovi, Pánovi Ježišovi. Medzi tromi Božskými osobami
je zjavná láska a cez Ježiša Otec miluje nás,
veriacich v Neho. Náš kostol nesie meno Svätej Trojice, lebo na ten sviatok bol posvätený.
Z toho sa tešíme, ďakujeme za našich predkov a ceníme si Božiu milosť, že tento krásny
chrám môžeme až dodnes používať a v ňom
sa stretávať.

Spomienka na Vincenta BLAŽKA
zachoval vo svojom mene. Zoslal si
Ducha Svätého, ktorý ich zmocnil,
naplnil silou a viedol. Veď, v tomto
svete obchádza nás aj sila zla, ktorá
zvádza a zotročuje naše telo. Ale mocou Ducha Svätého môžeme v živote
prinášať ovocie Ducha, keď On bude
náš učiteľ aj svetlo. I v chorobe a ťažkosti spoliehame sa, Pane, že Tvoja
ruka nás chráni, podopiera, posilňuje.
Tak s Tebou chceme víťazne dobojovať svoj boj,
lebo telo nič neprospieva, ale Duch oživuje. Nevieme kedy príde posledný deň nášho života, ale
vieme, že smerujeme do Tvojho náručia, ktoré je
naplnené láskou kríža. Vo vernosti a stálosti nás
udržuj až do konca. Amen.
Vložme si do srdca Božie požehnanie v slovách Pána Ježiša: Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo
sveta – tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky. Amen.

Zuzana Hybenová,
vedúca zborovej diakonie
Už päť rokov uplynulo 12. mája
ako Pán do večnosti odvolal brata
farára Vincenta Blažka. V dôchodkovom veku žil v Poprade a v našom
cirkevnom zbore bolo citeľné jeho
pôsobenie v mnohých oblastiach.
Pod názvom Božie potešenie
v chorobe a trápení vypracoval pre zborovú
diakoniu krátke pobožnosti, ktoré vydal náš
zbor. Táto útla knižka vyšla so želaním, aby
na jej stránkach čitateľ našiel Božie potešenie,
posilnenie viery a nádeje i radosť z Božej prítomnosti v utrpení vo chvíľach samoty.
Pri spomienke na brata farára Blažka pripájam túto modlitbu zo spomínanej brožúry: Pane náš, Ježiši Kriste, k Tebe sa utiekame,
lebo vieme, že Tvoje reči sú Duch a život. Ty si sa
modlil za svojich učeníkov, aby ich nebeský Otec

Prvé stretnutie MoS po uvoľnení opatrení
Prišlo osem sestier a skonštatovali sme, že je
nám naozaj vzácne toto stretnutie, o čom
svedčili aj rozhovory, ktoré sa bezprostredne
rozprúdili.
Po chvíli sme sa však sústredili na tému
podľa nášho štvrťročníka MoS-t. Bola o tom,
ako Boh povzbudzoval Eliáša, keď bol

Zuzana Valeková
Vo štvrtok 20. mája sa, asi po siedmich mesiacoch, mohlo v zborovej miestnosti opäť
stretnúť naše zborové MoS. Pre protipandemické opatrenia bolo do tohto času povolené
výlučne iba konanie služieb Božích v kostole.
9
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Chóreb, kde kedysi Mojžiš hovoril s Bohom
a Izraelu priniesol Boží zákon-Desatoro. Ako
Mojžiš aj Eliáš zažil Božie zjavenie-teofániu.
Zjavil sa mu prekvapivo v jemnom vánku. Náš
Boh vždy prekvapuje a prekvapuje aj nás: prišiel ako dieťa uložené v jasliach, spásu nám
vydobyl odsúdený na kríži a poslal nám Ducha Svätého. Tak môžeme byť s trojjediným
Bohom v spojení neustále cez modlitby – aj
Pán Ježiš sa často modlieval a tak bol v spojení s Otcom, aby mal silu do každého svojho
diela.
My sme si z tohto uvedomili, aký je Boh
milostivý, keď môžeme zažívať, že pandémia
ustupuje a my sa opäť môžeme postupne
opatrne vracať k normálnemu životu.
Ďakujeme, Bože, že nás dvíhaš, keď sme so silami na dne, keď sme v beznádeji a nevidíme
svetlo na konci tunela. Odpusť nám, keď nemáme dostatočne silnú vieru a Ty sám nás posilňuj
a dvíhaj k sebe. Amen.

unavený a vyčerpaný v dôsledku prenasledovania od kráľa Achába a jeho manželky Jezábel a musel utiecť do samoty na púšť. Tam si
žiadal zomrieť: Dosť už; teraz, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia (1Kr 19,4). Boh mu však poslal na pomoc
anjela, ktorý ho potom priviedol až na horu

Ak nebudete ako DETI
Alena Findrová
Do škôlky medzi deti prišli hasiči.
Na dvore zaparkovali svoje auto, celé ho
pootvárali a tak odkryli pred deťmi všelijaké neznáme veci. Ešte sme všetci čakali, kým prídu aj najmenšie deti, ktoré sú
pomalšie ako tie staršie. Keď prišli, jeden
trojročný chlapček sa prihovoril hasičovi:
Ahoj, ja ťa poznám. Hasič bol prekvapený
a tak zisťoval: Áno? Už sme sa niekde stretli?
Chlapec so svojou detskou istotou pokračoval: Ja viem ako sa voláš! Na to sa naňho
hasič pozrel pozornejšie: No, to ti neverím.
Tak povedz, ako sa volám. Chlapec urobil
krok bližšie, pozrel veľkému do očí a povedal: Predsa, Pán Hasič!
Všetci sme sa na tejto milej príhode pobavili. Ale, aké poučenie z toho vyplýva pre nás
dospelých a navyše kresťanov?

Chlapec poznal hasičov z rozprávania
v škôlke a iste aj z domu. Niektoré iné deti sa
báli ísť na stretnutie s hasičmi, ba aj slzičky
im vypadli. No tento chlapec vedel, že ‚Pán
Hasič‘ uhasí oheň, keby horel ich byt. Vedel
tiež, že by ho zachránil z havarovaného auta
a rovnako, že vždy príde rýchlo, keď ho niekto
potrebuje a zavolá ‚SOS číslo‘ 112. Povieme
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si: detská predstava. Ale, či aj nám Pán Ježiš
nepovedal, že máme byť ako deti? Či nám
nepovedal, že Mu máme veriť? Či nám nepovedal, že príde skoro? Či nám nepovedal,

že Ho môžeme zavolať veľmi jednoducho
v modlitbe?
To sa teraz naučme od trojročného chlapca, ktorý žije tu v Poprade niekde medzi nami.

O lyceálnej knižnici v Kežmarku
v súvislostiach
nemohla prísť pomôcť v tejto situácii. Odcestovala som teda a v nedeľu som išla do kostola. Tam je zvyk, že pán farár pred kostolom
víta veriacich. Keď som sa predstavila, spýtal
sa odkiaľ pochádzam. Povedala som že som
zo Slovenska z mesta Poprad. Po niekoľkých
dňoch pán farár prišiel navštíviť sesternicu
a mňa sa spýtal, či máme nemecký partnerský
zbor. Ani som nevedela, že také niečo existuje.
Jednoducho, takto sa uzavrelo partnerstvo
medzi lohmarskými a popradskými evanjelikmi. V r. 1991 prišli Lohmarčania na prvú
návštevu. Boli sme v Tatrách, v Levoči aj
v Kežmarku. Tam som hosťom povedala, že
v Evanjelickom lýceu máme vzácnu knižnicu,
kde je aj 400-ročná kniha o Kolíne nad Rýnom. Boli z toho nadšení. Jeden z účastníkov,
pán Hoffmann, sa hneď spriatelil s riaditeľkou
tejto knižnice a padla otázka či majú kontakty
s Nemeckom. Nemali. Pán Hoffmann sľúbil, že
im pomôže a aj pomohol. Po roku, keď sme
my Popradčania boli v Lohmare, na spiatočnej ceste sme už viezli počítač pre túto
knižnicu. Vtedy to bol poriadne veľký kus,
nie ako dnešné notebooky! Pán Hoffmann
potom vždy, keď prišli Lohmarčania na Slovensko, išiel do Kežmarku na návštevu knižnice. O všetko sa zaujímal a zisťoval čo ešte
potrebujú a či by im mohol pomôcť. Žiaľ, dnes
už pán Hoffmann nie je medzi nami, ale spomíname na neho s láskou.
Na záver dodám, že partnerstvo našich
cirkevných zborov intenzívne fungovalo
dvadsať rokov a trvá dodnes aj keď s menšou
frekvenciou návštev.

Anna Wielandová
Po prečítaní článku o kežmarskej knižnici
v eVýchode 5/2021 sa mi začali vynárať spomienky a napadlo mi, že by som sa o ne mohla podeliť v našom zborovom liste.
V rokoch 1951 až 1961 som pracovala
v Kežmarku vo výkupnom podniku. Kancelárie boli v budove židovskej školy na, dnes už
neexistujúcej, ulici medzi našimi evanjelickými kostolmi. Odtiaľ som chodila do knižnice
za pánom farárom Konštantínom Mohrom,
ktorý sa priatelil s mojím otcom. Podmienky
tam neboli ľahké. Napríklad pri inventarizácii kníh pracoval v knižnici v hrubom kabáte.
Knihy boli všade. Porozhadzované na zemi,
niektoré aj potrhané a všade plno prachu.
Po ňom tam pokračoval aj pán farár Kowarik
a iní. Samozrejme, že pri tejto práci museli vedieť po nemecky, po latinsky a čítať texty písané švabachom. Prešli roky, knižnica bola usporiadaná a dnes je sprístupnená verejnosti.
Mám aj ďalší príbeh súvisiaci s lyceálnou
knižnicou v Kežmarku. V r. 1990 mi zavolala
sesternica z nemeckého Lohmaru, že má vyvrtnutý členok a požiadala ma či by som jej
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Príbehy z Légií
v Bratislave zostali a pokračovali v kontakte
s týmto spoločenstvom. Iní sa však z Bratislavy vrátili domov. Niektorí z nich to, čo sa naučili – ako v evanjelickom prostredí duchovne
pracovať s deťmi, mladými ľuďmi, so staršími,
so spevokolom – tento spôsob práce vnášali
do rodných cirkevných zborov.
Toto spoločenstvo navštevovali aj viacerí teológovia. V čase normalizácie v 70-tych
rokoch sa stretnutia mládeže zmenili na biblické hodiny, lebo ako stretnutia mládeže už
nemohli fungovať. Mládež sa potom preorientovala na organizovanie letných táborov.
Tiež navštevovali starších členov cirkevného
zboru ako diakonická služba. Títo ‚mládežníci‘
sa aj po viac ako päťdesiatich rokoch stále
stretávajú na biblických hodinách.
Príbehy z Légií približujú svedectvá 28
účastníkov z tohto kolektívu, ktorí otvorene
vyznávajú, čo pre nich toto spoločenstvo
znamenalo a ako ich zmenilo. Sú to aj farári
či funkcionári v cirkevných zboroch a horliví
úprimne veriaci evanjelici. Niektorí si v spoločenstve našli aj svojich životných partnerov.
Na záver uvádzam citát historika Martina
Kováča: Päťdesiat rokov takejto misijnej práce
potvrdilo správne smerovanie tohto hnutia, a to
prinieslo požehnanie nielen v Bratislave, ale i na
mnohých ďalších miestach po celom Slovensku
a aj na Sliezsku.

Zuzana Hybenová podľa ‚Príbehy z Légií‘
Ako vianočný darček som dostala zaujímavú knihu s názvom Príbehy z Légií a chcem sa
podeliť o dojmy z nej.
V roku 1968 niekoľko zanietených veriacich mladých ľudí z cirkevného zboru Bratislava-Legionárska ulica zatúžili stretávať sa
a upevňovať svoju vieru v Pána Ježiša Krista,
a to na pôde a v spoločenstve cirkevného
zboru. Spoločne si čítali state z Biblie, spievali mládežnícke duchovné piesne pri gitare
či klavíri, modlili sa a navzájom zdieľali svoje
názory a skúsenosti na ceste viery.
Vo vtedajšom Česko-Slovensku vládla komunistická strana a jej ideológia bola silne
ateistická. Cirkev bola mimoriadne sledovaná
a kontrolovaná štátnou bezpečnosťou a všetky náboženské prejavy, obzvlášť mladých
ľudí, boli sledované a potláčané.
Už to bol div, že – v takejto nepriaznivej
dobe – sa našli mladí ľudia, ktorým záležalo
nielen na raste svojej viery, ale od počiatku
pracovali na tom, aby sa ich rady rozrastali. Do spoločenstva pozývali mladých ľudí,
prichádzajúcich na služby Božie do kostola.
A nielen pozývali, ale snažili sa ich vieru posunúť, aby bola osobná, uvedomelá a stala sa
pre človeka programom života.
Mladí ľudia tohto spoločenstva boli
zväčša študenti. Po skončení štúdií niektorí

Golgotský kopijník
biblickým príbehom.
Zaujímavý je článok Ivana Lukáča, kaplána
v Bratislave-Dúbravke, pod názvom Golgotský
kopijník – vyplnené proroctvo. O tomto kopijníkovi sa nezachovali žiadne správy aký postoj
mal k živému Ježišovi. Ide o rímskeho vojaka,
ktorý kopijou prebodol bok ukrižovanému

Ivan Lukáč, EPST 13-14/2021
V čase koronakrízy je Evanjelický posol
spod Tatier veľká náhrada biblického vzdelávania pre tých, čo nemajú internet. Aktuálne
prináša aj domáce pobožnosti na každú nedeľu a sviatok a odborné výklady k rôznym
12

Jún — August

Ježišovi, aby tak bezpečne dokázal, že je
mŕtvy (J 19,33-36). Z Písma o ňom vieme
len veľmi málo. O niečo viac sa možno
dozvedieť zo starého mimobiblického
spisu Skutky Pilátove. Tam sa píše, že
sa volal Longinus a patril k vojakom
podriadeným Pilátovi. Pravdepodobne ide o latinizované meno z gréckeho
‚lonche‘, čo znamená ‚kopia‘. Už toto
meno prezrádza, že bol Riman. V spise Skutky Pilátove, ktorý je súčasťou
apokryfného Nikodémovho evanjelia,
sa uvádza, že po Ježišovom pohrebe
bol Longinus určený do stráže pri hrobe.
A, ako strážca, bol účastný aj pri Ježišovom
vzkriesení. Táto kniha hovorí, že keď Židia
po Ježišovom vzkriesení rozšírili, že Ho učeníci ukradli, bol to vraj práve Longinus, ktorý
Piláta upozornil, že klamú, lebo na vlastné
oči videl Jeho vzkriesenie. V dôsledku účasti
pri vzkriesení, sa Longinus stal kresťanom.
Podľa tradície to bol vraj on, kto priniesol
kresťanstvo do talianskeho mesta Mantova.
Keď staré mimobiblické spisy hovoria, že
Longinus sa stal kresťanom, znamená to, že
aj on pochopil, koho na kríži prebodol. V Ježišovi Kristovi spoznal aj on svojho Spasiteľa
a s úprimnou kajúcnosťou vyznal, že Ježiš je
pravý Boh a Pán.
Longinus mal očnú chorobu sivý zákal,
a to bol dôvod, že, ako vyslúžilý dôstojník,
nemohol bojovať v légiách. Podával do Ríma
správy o náboženskej a politickej situácii v Jeruzaleme. Dva roky sledoval činnosť Ježiša.

Bol priamy svedok Kristovho ukrižovania
na Golgote, kde na neho mimoriadne
zapôsobila Kristova odvaha na kríži.
Keď Ho prebodol, niekoľko kvapiek
krvi a vody z Jeho boku dopadlo aj
na Longinusovu tvár, čím sa mu zrak
zázračne uzdravil.
Po čase sa rozhodol zanechať
vojenský stav a venovať sa výlučne
ohlasovaniu evanjelia. Podľa všetkého, prijal svätý krst z rúk apoštolov,
opustil Jeruzalem a odcestoval do rodnej Kapadokie, kde mnohých získaval
pre Krista. Keď sa židovskí veľkňazi a starší
dozvedeli, kde sa Longinus zdržiava, priniesli
Pilátovi bohaté dary a žiadali ho, aby poslal
list cisárovi, že Longinus sa odmieta podriadiť
rímskej moci a hlása Krista ako jediného Kráľa. Pilát to urobil a cisár Tiberius – na základe
listu i vďaka darom, ktoré mu poslali židovskí
predstavitelia – vydal rozkaz Longinusa zatknúť a popraviť. Pilát poslal do Kapadokie
vojakov, aby ho sťali a, ako dôkaz, priniesli
do Jeruzalema jeho hlavu. Longinus tak
zomrel mučeníckou smrťou.
Ako Longinus – ktorý na vlastné oči videl
a spoznal, že Ježiš Kristus je Spasiteľ sveta
a Ho aj svojimi ústami nebojácne a odvážne
vyznal – nech rovnako aj my v Kristovi neustále vidíme Vykupiteľa a Záchrancu. Nech
aj naše oči neustále hľadia na Krista ako
na toho, v ktorého dúfame a na jeho milosť
sa spoliehame a rovnako nech Ho aj naše ústa
neprestajne chvália a velebia!

K Tebe, ó, Bože môj – jubileum piesne
novinár, ktorého pre názory uväznili a zomrel
v roku 1825. Oboch dievčat-sirôt sa ujal reverend William Johnson Fox ktorý sa preslávil
podporou práv žien, slobody tlače a ďalších
pokrokových vecí.
Pod jeho vedením sa Sarah i sestra Eliza
venovali literatúre a hudbe. V unitárskom

Martin Vargovčák, EPST 17-18/2021
Pred 180 rokmi vznikla pieseň K Tebe,
ó, Bože môj. Autorka textu je Sarah Flower
Adamsová (1805 Essex – 1848 Londýn). Matka
jej zomrela, keď mala iba päť rokov. Mala ešte
o dva roky staršiu sestru. Otec bol radikálny
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kostole, kde reverend pôsobil,
našli obe sestry svoje poslanie.
Eliza bola skladateľka mnohých
melódií pre cirkevné texty piesní. V roku 1841 Sarah s Elizou
pomohli pripraviť nový spevník.
Do neho Sarah prispela 13 textami a Eliza 62 melódiami.
V tomto spevníku sa prvýkrát
objavila pieseň K Tebe, ó, Bože
môj. Pôvodne sa spievala na nápev vytvorený Elizou. Pätnásť
rokov po napísaní slov piesne však americký
skladateľ cirkevnej hudby Lowell Mason zložil melódiu, ktorá sa stala najpopulárnejšia
pod názvom Bethany a na túto melódiu spievame pieseň aj my dnes (ES 519).
V osudnú noc 15. apríla 1912, keď sa potopila ‚nepotopiteľná‘ loď Titanic, sa stalo
mnoho hrdinských činov. Medzi najznámejšie patrí koncert lodného orchestra Titanicu
pod vedením britského huslistu Wallacea
Harleyho. Krátko po polnoci, keď cestujúci
začali nastupovať do záchranných člnov,
zhromaždil kapelník svoj orchester v salóniku prvej triedy a začali hrať. Pasažieri, ktorí nehodu prežili, komentovali, aké to bolo
zvláštne: mať na sebe záchrannú vestu a čakať na rozkaz nastúpiť do záchranných člnov,
zatiaľ čo znela hudba orchestra. Hrali rôznu
hudbu na upokojenie cestujúcich. Pasažieri,
očakávajúci smrť v chladnej vode, požiadali
kapelníka, aby hrali nábožné piesne-hymnusy. Najviac si žiadali hymnus K Tebe, ó, Bože
môj. Piesňou sa hudobníci nielen rozlúčili, ale

odovzdali aj svoje životy do Božích rúk, spolu s 1500 obeťami
tejto tragédie.
Pozoruhodný je aj príbeh
vstupnej haly liverpoolskej filharmonickej spoločnosti. Do nej
namontovali, a následne odhalili,
pamätnú tabuľu s menami všetkých hudobníkov orchestra lode
Titanic. Keď budovu zničil rozsiahly požiar, nahradila ju v r. 1939
budova v modernistickom štýle.
Nová budova, aj s nepoškodenou pamätnou
tabuľou, prežila ťažké bombardovanie Liverpoolu počas Druhej svetovej vojny. Po rekonštrukcii haly v roku 1995 tabuľu premiestnili
do vstupného foyer, kde je pre verejnosť vystavená doteraz.
Príbeh piesne K Tebe, ó, Bože môj nesie
v sebe konkrétne skúsenosti človeka a ľudí,
plaviacich sa na oceáne zvanom ‚ľudský život‘. Pieseň je osobné svedectvo tých hrdinov,
ktorí si uprostred búrok na mori uvedomovali svoju pominuteľnosť a zároveň závislosť
od niečoho, čo je trvalé, bezpečné a večné.
A práve táto túžba po Bohu, túžba prebývať
s Bohom v Jeho nebi, robí človeka úplného,
odvážneho a tiež súcitného voči iným.
Životný príbeh autorky tejto piesne, hudobníkov z nešťastného Titanicu, ako aj každého z nás, sa môže stať pokojnou plavbou,
na konci ktorej sa ozve: A keď raz na krídlach
v radosti deň, zabudnúc svet celý, výš sa vznesiem aj vtedy pri speve, Bože môj, len k Tebe,
Bože môj len k Tebe, bližšie k Tebe.

Svätodušné sviatky
Ale v máji máme aj cirkevné sviatky – tretie
sviatky cirkevného roka. Prvé sú Vianoce, keď
si pripomíname príchod Ježiša Krista na tento
svet. Jeho príchod oznamovala hviezda, ktorá
priviedla pastierov aj mudrcov do Betlehema,
kde sa Boží syn narodil. Druhé sú Veľkonočné

S použitím EPST 20-21/2020,
Zuzana Hybenová
Mesiac máj bol bohatý na sviatky. Mali sme
dva štátne sviatky, keď sme si pripomínali
Sviatok práce a Deň víťazstva nad fašizmom.
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sviatky, pripomínajúce obetovanie Božieho
Syna, nášho Vykupiteľa a Spasiteľa, za hriechy
celého ľudstva. Podstatný je kríž na ktorom
zomieral a ktorý zostal prázdny. Áno, Ježiš
Kristus zomrel a bol pochovaný, avšak dôležité je, že bol Vzkriesený a premohol smrť.
Na konci mája si pripomíname Vstúpenie
Krista Pána na nebo a Zoslanie Ducha Svätého.
Aj vtedy sa uskutočnilo viditeľné znamenie:
učeníci boli zhromaždení na jednom mieste,
keď povstal zvuk z neba, ukázali sa rozdelené
jazyky akoby z ohňa a usadili sa na každého
z nich a Duch Svätý ich naplnil. Apoštoli, plní
Božieho ducha, začali ľuďom zvestovať o spáse v Kristovi. Ľudia si vo viere v Ježiša Krista
mohli opäť rozumieť. Duch Svätý ich zjednotil

a vytvoril jedno veľké spoločenstvo.
O takéto spoločenstvo sa máme usilovať
aj my. O spoločenstvo spojené Duchom Svätým vo viere, že Božie dielo v Pánovi Ježišovi
prinesie tomuto svetu záchranu.
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti nielen za zasľúbenie zoslať Ducha Svätého, ale aj za to, že
sa naplnilo. Ďakujeme aj za spoločenstvo veriacich – cirkev, ktorú si založil. Prosíme, spoj nás
všetkých v jednotu úprimnej viery, vzájomnej
lásky a porozumenia, aby sme i životom dokazovali, že sme Tvoje deti, Tvoj ľud. Prosíme, aby
sme aj my boli zvestovatelia pre svojich blížnych. Uspôsob nás k tomu mocou a prítomnosťou svojho Svätého Ducha. Amen.

Spomienky na aktivity zboru pred pandémiou
s ukončením v nedeľu ekumenickou pobožnosťou vždy v kostole inej cirkvi; pravidelne
sa konali biblické hodiny; počas celého roka
sa vo štvrtky stretávalo modlitebné spoločenstvo, organizovalo aj výlety pre spomienku
na významné osobnosti našej cirkvi a počas
prázdnin zabezpečovalo služby pri otvorení kostola pre verejnosť; SEŽ organizovalo
zborové popoludnia zamerané na biblické
udalosti a významné osobnosti našej cirkvi,
boli to aktivity pri 500. výročí reformácie,
stretnutia s rôznymi osobnosťami a prednášateľmi o významných osobnostiach ECAV;
tiež to boli stretnutia životných jubilantov,
v rámci zborovej diakonie návštevy starších
a chorých členov cirkevného zboru i koncoročné stretnutie členiek zborovej diakonie.
Bohatá bola aj činnosť zborového spevokolu, ktorého vystúpenia nechýbali pri sviatočných udalostiach, pri zájazdoch do iných
cirkevných zborov, na dištriktuálnych dňoch
a inde. Spevokol mal viac ako tridsať členov,
členky spevokolu, najmä A. Lichvárová, poslúžili aj na cirkevných pohreboch.
Vzácne boli stretnutia a organizované

Zuzana Hybenová
Počas pandémie, ktorá trvá už druhý rok,
bola utlmená činnosť cirkví, teda i ECAV a tak
aj nášho cirkevného zboru. Hromadné aktivity, a tiež účasť na službách Božích, boli obmedzené alebo celkom zrušené.
Zaspomínajme si na cirkevný život pred
pandémiou. Činnosť v našej cirkvi, i v našom
cirkevnom zbore, bola rôznorodá pre všetky
generácie.
Okrem pravidelných služieb Božích,
pre deti a žiakov to bola nedeľná besiedka,
denné detské tábory, náboženská a konfirmačná príprava i konfivíkendy. Mládež sa
mohla stretávať na úrovni zboru i seniorátu
a aj v letných táboroch.
Činnosť dospelých bola tiež rôznorodá:
na Sídlisku Juh sa v nedeľu konali večerné
služby Božie; zbor organizoval zborové dni
s dopoludňajším duchovným programom
a pokračovaním v cirkevnej záhrade pri dobrom guláši a vzájomných rozhovoroch; stretávali sme sa na adventnom modlitebnom týždni a týždni modlitieb za jednotu kresťanov,
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na úrovni seniorátov, dištriktov aj celocirkevné. Radi sme sa zúčastňovali seniorátnych a dištriktuálnych dní, konferencii MoS,
konferencií EVS, valných zhromaždení SEŽ,
evanjelizácií ProChrist, biblicko-rekreačných
týždňov v Herľanoch.
Rovnako radi sme privítali družobné návštevy z maďarského Sarvaša a nemeckého
Lohmaru a návštevy sme oplácali u nich.
Na všetko pekné, obohacujúce a posilňujúce našu vieru môžeme teraz len spomínať.

V modlitbách prosíme Otca nebeského o pomoc pri odolávaní nebezpečnému vírusu
a tiež, aby mohli byť obnovené aktivity v spoločenstve cirkevného zboru aj celej cirkvi.
Nezabudnime však aj ďakovať za všetky
služby Božie vysielané cez internet a tiež prostredníctvom RTVS, ktoré sme sledovali v domácnostiach. Čiastočne nám to nahrádzalo
chýbajúce živé stretnutia pri Božom slove
a v spoločenstve sestier a bratov.
Nech Pán odmenení každú službu.

Pán Ježiš v rádiu v Afrike
priestor tridsať minút. Frekvencia vysielania
bola raz do týždňa a bolo počuteľné na území
obývanom štyrmi miliónmi ľudí.
Pán farár M. Tshibasu tak, spolu s učiteľmi,
pripravovali pútavý radostný a oslovujúci detský program. Po privítaní, modlitbe, biblickej
lekcii, piesňach a hudbe mohli deti zavolať priamo do štúdia a položiť otázky k téme vysielania.
Telefonovali aj mnohí rodičia, zaujímajúci sa
o kresťanskú vieru. Vysielanie bude pokračovať minimálne do polovice roka 2021. Pán farár
Tshibasu je šťastný, že toľko detí, aj v odľahlých
dedinách, má možnosť počúvať biblické príbehy a piesne. Vďaka rádiu sa tak nedeľnej školy
zúčastňuje oveľa viac detí ako predtým.

Zdroj: Pramene, časopis Misie na Níle
Koronavírus zmenil život aj v Tanzánii. Školy
boli zatvorené a deti trávili viac času na ulici.
Do nedeľnej školy sa ešte mohlo chodiť, ale
mnohí rodičia sa báli, že sa tam deti nakazia,
a tak sa nedeľné školy vyprázdnili.
Dlhodobo rozdávať zošity s biblickými príbehmi bolo nákladné, a tak sa hľadalo iné riešenie. Keď deti nemôžu prísť, musíme ísť my
za nimi. Zrodil sa nápad Sunday School Nyumbani – znamená to niečo ako Nedeľná škola u teba
doma. V priebehu krátkeho času sa naskytla
možnosť dohody s rádiostanicou Radio Joy (Rádio radosť), že počas štyroch týždňov poskytnú

Pandémia zintenzívnila
PRENASLEDOVANIE KRESŤANOV
a nacionalistov vyvíja čoraz väčší nátlak
na kresťanov aj Čína. Za výrazným zhoršením
situácie pritom stála aj pandémia koronavírusu.
Veľmi vysokej až extrémnej úrovne perzekúcie bolo podľa Open Doors v r. 2020 vystavených až 340 miliónov kresťanov. Najextrémnejšie formy obmedzovania slobody
vierovyznania boli fyzické týranie a mučenie, uväznenie a, žiaľ, aj násilné usmrtenie.
Prenasledovanie a porušovanie základných

Ivana Damankošová, EPST 17-18/2021
Naddenominačná misijná a ľudskoprávna
organizácia Open Doors (Otvorené dvere), ktorá sa zameriava na pomoc prenasledovaným
kresťanom, zverejnila začiatkom tohto roka
novú hodnotiacu správu, týkajúcu sa situácie
kresťanov vo svete.
Z jej záverov vyplýva, že fenomén prenasledovania opäť narástol. Okrem islamistov
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ľudských práv je pritom často podporované
priamo štátnou mocou.
Open Doors každoročne zostavuje smutný
rebríček päťdesiatich krajín, v ktorých je veľmi
nebezpečné byť kresťan. Štáty s extrémnou
úrovňou perzekúcie kresťanov v r. 2020 boli:
1. Severná Kórea, 2. Afganistan, 3. Somálsko, 4.
Líbia, 5. Pakistan, 6. Eritrea, 7. Jemen, 8. Irán, 9.
Nigéria, 10. India, 11. Irak, 12. Sýria.
Počet kresťanov zavraždených z náboženských dôvodov sa zvýšil až o 60 %. Pre vieru
bolo zabitých 4761 kresťanov. K najväčším masakrom dochádzalo na africkom kontinente.
Len v Nigérii, od apríla do augusta 2020, prišlo
o život najmenej 2200 kresťanov. Za príčinu
rastúceho násilia v Afrike Open Doors označuje zlyhanie miestnych vlád, ktoré nie sú
schopné alebo ochotné chrániť kresťanov či
iné menšiny.
Už 20 rokov patrí nelichotivé prvé miesto
Severnej Kórei. Je to štát, v ktorom možno
slobodne uctievať jediné božstvo – vládnucu
dynastiu Kimovcov. Smrť aj mučenie hrozí každému, u koho nájdu Bibliu. Otvorene sa hlásiť
ku kresťanstvu nemožno ani v Afganistane.
V prípade, že niektorý člen moslimskej rodiny
konvertoval na kresťanstvo, musí rodina zachrániť svoju ‚česť‘ tým, že ho vylúči zo svojho
stredu, či dokonca usmrtí.
Nové vírusové ochorenie COVID-19 sa stalo
jedným z kľúčových prvkov vo vzťahu k diskriminácii a perzekúcii kresťanov. Vo viacerých
krajinách sa pre svoju vieru ocitli na konci radov pri čakaní na distribuovanú pomoc a často
sa k nim, z tohto dôvodu, vôbec nedostala. Len
v Indii nadácia Open Doors pomáha viac ako

stotisíc kresťanom, ktorým otvorene odmietli pomôcť pre ich vieru. Kresťania, väčšinou
ide o konvertitov, boli, z dôvodu obmedzení v mobilite a cestovaní, nútení zostať žiť
na miestach, kde sa voči nim správali nepriateľsky. Trpeli najmä ženy a deti. Boli zasiahnutí
aj obmedzením kontaktov so spoluveriacimi.
Pandémia tak celkovo posilnila všetky
druhy represie a diskriminácie kresťanov.
Vo svojich modlitbách pamätajme na týchto
trpiacich v krajinách Afriky a Ázie. Prosme, aby
ich milostivý Pán ochraňoval a v utrpení posilňoval. Nezabúdajme tiež ďakovať za slobodu
vierovyznania, ktorú máme a posilňujme svoju
vieru, keď môže rásť bez prekážok.
V CZ ECAV Nitra nahráva bohoslužby asýrsky kresťan Roony Al-Belaty. Vyštudovaný
stavebný inžinier prišiel na Slovensko i so
svojou manželkou, tromi deťmi, ale aj s ďalšími príbuznými v decembri r. 2015. Vtedy ich
do našej vlasti prišlo 149, ale takmer 100 sa ich
vrátilo späť do Iraku. Odhodlali sa z domova
vycestovať, pretože sa tam necítili bezpečne.
Na výber mali možnosti: konvertovať na islam
– ak nie, hrozila im smrť – a ďalšia možnosť
bola odísť krajiny. Toto im ponúkli len preto,
že sú kresťania. Možnosť prijať islam odmietli,
pretože sú z čisto kresťanskej rodiny, pochádzajúcej z mesta Accre, ktoré predtým patrilo
Ninive. V súčasnosti je tam už len málo kresťanov. Na príčine sú mnohé masakry páchané
na tamojších kresťanoch – najväčší z nich bol
v r. 1930 – a tie spôsobili, že kresťania vymreli.
Tieto spomenuté rodiny sa ukrývali v horách
a takto predišli smrti.

Symboly Ducha Svätého
svedectvo vo svojej knihe Boh existuje a ja
som sa s Ním stretol.
Raz podvečer vošiel v jednej parížskej
štvrti do malej kaplnky, v ktorej sa konali bohoslužby, aby tam vyhľadal svojho priateľa.

Miroslav Hvožďara, ml., EPST 21-22/2009
Francúzsky vedec André Flossard prežil
ako 20-ročný študent obrátenie a s ním aj hlbokú premenu svojej bytosti. Podáva o tom
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Do kaplnky vošiel ako pochybovač-ateista, ktorý pravdami Božími pohŕdal,
a z kaplnky vyšiel ako veriaci kresťan. Keď sa ho neskôr spýtali, ako
si vysvetľuje túto náhlu prevratnú zmenu, povedal, že to dobre
nedokáže vysvetliť, ale jedno vie
celkom iste: Od tej chvíle sa stal
v mojom živote radikálny obrat.
Sviatky zoslania Ducha Svätého
nám svedčia, že je to Duch Svätý, ktorý nás ku viere privádza a vo viere nás
utvrdzuje aj zachováva. Pán Ježiš v rozhovore
s Nikodémom povedal: Vietor veje kam chce,
počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza
a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha (J 3,8).
Dokonale vyjadriť podstatu Ducha Svätého, ako osoby Svätej Trojice, nedokážeme. Ale
výsledky pôsobenia Ducha Svätého sú celkom zjavné a môžeme ich dobre pozorovať.
Aby sme prácu Ducha Svätého a jeho účinky
pri nás mohli lepšie poznať a pochopiť, Biblia na to používa symboly. V Biblii sa prejavil
Duch Svätý pri rôznych príležitostiach ako:
vietor, oheň, voda, olej, holubica a pečať.
Vietor. V správe o zoslaní Ducha Svätého
na apoštolov sa hovorí, že Duch Svätý zostúpil z neba v podobe vetra. Tu zrazu povstal
zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí (Sk
2,2). Vietor okom nevidíme, ale jeho silu
a účinky vidíme dobre: hýbe vetvami a konármi stromov, očisťuje ťažký sparný vzduch,
opeľuje obilie a stromy. Bez účinkov vetra by
bola úroda ohrozená. Podobne pôsobí Duch
Svätý. Vo Veľpiesni (4,16) je takáto prosba,
vzťahujúca sa na cirkev: Prebuď sa, severný
vietor, a príď, južný vánok. Prevej mi záhradu.
V prírode sa stáva, že sa odrazu priženie studený vietor, ktorý zničí škodlivý hmyz, ale potom sa zmení na teplý životodarný vánok. Tak
Duch Svätý najskôr prebudí duchovné spiaceho človeka, zatrasie ním, obviní ho z hriechu
a potom zaveje ako tichý vánok, ktorý vedie
hriešnika ku pokániu, zjavuje mu Božiu lásku,

Kristov kríž, kde nachádza odpustenie,
pokoj a radosť zo spásy. A v dejinách
Kristovej cirkvi môžeme pozorovať
jav, keď sa Duch Svätý postavil
navzdory víchriciam prenasledovania, ktoré cirkvou nebezpečne
otriasli. Mnohé prenasledovania
nedokázali cirkev zničiť. Často
len preverili a upevnili jej vieru.
To nás posilňuje v radostnej istote, že cirkev je Božie dielo, ktoré Pán
Boh ochraňuje a zachováva.
Oheň. Ďalší vonkajší prejav pri zoslaní Ducha Svätého na apoštolov bol oheň. I ukázali
sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa
na každého z nich (Sk 2,3). Bolo to znamenie,
že poslanie apoštolov je kázať a zvestovať
evanjelium. A v symbole ohňa je skrytý i ďalší
obsah. Oheň svieti, vyžaruje do tmy svetlo,
a tiež dezinfikuje a čistí. Lekár musí najskôr
položiť skalpel na oheň, aby ho zbavil baktérií, a len potom s ním robí zákrok. Aj hrnčiar,
keď sformuje hlinenú nádobu, musí ju položiť na oheň, aby sa stala pevnou. V surovom
stave je nepoužiteľná. Keď sa stane, že nás
Božia ruka uchopí a vedie do utrpenia, to nás
páli a bolí, neraz utrpeniu nerozumieme. Ale
takáto Božia kúra je vždy potrebná, aby bola
spálená naša pýcha a samoľúbosť. Učeníci
sa po zoslaní Ducha Svätého prestali hádať
kto z nich je najväčší. Boli jedno srdce a jedna
duša. A Pán pridával na každý deň takých,
ktorí boli zachránení (Sk 2,47).
Voda. V Biblii sa častejšie hovorí o Duchu
Svätom v súvislosti s vodou. Voda je podstatná zložka života, bez nej život hynie. Keď
dlho neprší, príroda je ohrozená. Podobne
v cirkvi: bez zavlaženia Duchom Svätým život
vädne a odumiera. V knihe proroka Izaiáša
(44,3-4) je vzácne Božie zasľúbenie pre cirkev: Vylejem vody na smädnú pôdu a bystriny
na suchú zem, vylejem svojho Ducha na tvoje
potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď.
My dnes veľmi túžime po takomto čase, v ktorom by sa splnilo toto krásne proroctvo. Aj
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sviatosť Krstu svätého spojil Pán Ježiš s vodou. V rozhovore s Nikodémom povedal: Ak
sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže
vojsť do kráľovstva Božieho (J 3,5). Apoštol
Pavol označuje krst za kúpeľ znovuzrodenia.
V liste Filemonovi (3,5) píše: Spasil nás podľa svojho milosrdenstva a to kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého,
ktorého vylial na nás hojne skrze Ježiša Krista,
nášho Spasiteľa. Voda pri krste je znamenie
obmytia človeka od hriechov. Ako vie človek
zakaliť a znehodnotiť čistý prameň, tak dokáže svojím zvráteným životom zmariť aj veľké
požehnanie krstu. Preto musí veriaci kresťan
ustavične bdieť. Reformátor Martin Luther to
vyjadruje v Malom katechizme: Krstenie vodou znamená, že starý Adam (hriešny človek)
má byť v nás každodennou ľútosťou a pokáním,
so všetkými hriechmi a zlými žiadosťami, topený a mŕtvený a každý deň v nás má vyrastať
a postávať nový človek, ktorý by v spravodlivosti a čistote života žil pred Bohom naveky.
Olej. Na viacerých miestach Písma svätého
je činnosť Ducha Svätého spojená s olejom.
Keď prorok Samuel pomazal olejom Dávida
za kráľa, na Dávida zostúpil Duch Svätý a zostával na ňom do toho dňa (1S 16,13). A Dávid
spravoval zverený ľud spravodlivo (Ž 78,72).
Požehnaný je národ, ktorý má spravodlivých
vladárov, na ktorých je zrejmé Božie pôsobenie. Olej sa bežne používa aj na mazanie

strojov. Stroj bez oleja škrípe, motor sa zadrhne, dvere vŕzgajú. Tam, kde sú v dome
a v cirkvi časté hádky, napätie a krik, tam
určite chýba pomazanie Duchom Svätým.
Lebo ovocie Ducha Svätého je láska, radosť,
pokoj, zhovievavosť, dobrotivosť. Duch Svätý
nás zjemňuje, ruší trecie plochy. A je Parakletos-Potešiteľ, ktorý zmäkčuje a hojí naše rany.
A kto mu dáva vo svojom živote priestor, dostáva balzam, ktorým ošetruje aj rany svojich
blížnych, ako to robil milosrdný Samaritán.
Holubica. Objavila sa nad Jordánom
pri krste Pána Ježiša a z neba sa ozval hlas:
Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo (Mt 3,17). Holubica nad kazateľnicou
nemá byť len mŕtvy symbol. Kazateľ, ktorý
vystupuje na kazateľnicu, si uvedomuje že on
sám je bez Ducha Svätého len pusté miesto
a zvesť Božieho slova je prázdna, bez účinku.
Je to Duch Svätý, ktorého pôsobenie objasňuje skryté tajomstvá Božieho slova.
Pečať. Pečať je znak vlastníctva. Apoštol
Pavol píše veriacim, že sme Duchom Svätým
zapečatení ku dňu vykúpenia. A ten istý Duch
spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie
deti. Ale ak sme deti, sme aj dediča, a to dedičia
Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme,
aby sme s Ním boli aj oslávení (R 8,16-17). Pán
pozná tých, ktorí sú Jeho a On si ich vyznačil
pre večný život.

Prečo by sme sa mali modliť (3/3)
nám prisľúbil dať, ak o ne budeme prosiť...
Múdrosť: Ak niekomu z vás chýba múdrosť,
nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým a bude mu daná (Jk 1,5). Ale
múdrosť. ktorá je zhora, je predovšetkým čistá,
potom pokojamilovná, krotká, poslušná, plná
milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná,
bez pokrytectva (Jk 3,17), je cennejšia ako
korále, nevyrovná sa jej nič z tvojich vzácností (Prísl 3,15). Túto múdrosť nemôžeš získať

A. M. Behnan, Pán je blízko
Amen, amen, vám hovorím: Keď budete
prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene...
Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.
(J 16,23-24)
Ak prosíme v Kristovom mene, musí to
byť za určité dobré veci, ktoré On chce,
aby sme dosiahli cez modlitbu. Tu sú niektoré nevyhnutné a vzácne veci, ktoré
19

Zborový list

na univerzitách alebo od veľkých
ľudí tohto sveta. Ale môžeš ju mať
pri tróne milosti.
Milosrdenstvo a milosť:
Pristupujme teda s dôverou
ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť
na pomoc v pravý čas (Žid 4,16).
Aké vzácne požehnania sú nám
zasľúbené skrze modlitbu! Prečo by ju mal niekto zanedbávať?
Múdrosť, milosrdenstvo a milosť
za modlitbu – s predpokladom, že
sme úprimní a prosíme vo viere. Ale
je tu ešte viac.
Radosť: Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná (J 16,24) Radosť tiež? Áno,

modlitba nie je bremeno – ona napĺňa
radosťou. Dávid povedal: V Tvojej pravici je večná blaženosť (Ž 16,11)! Jasne sa ukazuje, prečo sa satan snaží
zabrániť nám v modlitbe: Nebuďte
smutní, lebo radosť z Hospodina je
vaša sila (Neh 8,10).
Pokoj: Tento svet sa snaží o pokoj, ale nie je schopný dosiahnuť
ho. Ale nám je sľúbený pokoj: O nič
nebuďte ustarostení, ale vo všetkom
s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách
a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje
každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše
mysle v Kristovi Ježišovi (F 4,6-7).

Meno, ktoré zachraňuje
im podal vakcínu proti besnote. Zachránilo
sa tak 16 z 19 ľudí, traja však chorobe podľahli. Ako vďaku za pomoc týmto ľuďom poslal
ruský cár do Francúzska veľkú sumu peňazí
a z nej postavili Inštitút Louisa Pasteura.
Aj dnes je celý svet nakazený hroznou chorobou – hriechom. Tu je len jedna pomoc:
pevná viera v Ježiša Krista, ktorý zomrel
na kríži, aby hriešni ľudia boli spasení. V Biblii čítame: Každý človek, ktorý by vzýval meno
Pánovo, bude spasený. (R 10,13)

Z nemčiny preložila Anna Chábová
...lebo nebolo dané iné meno, v ktorom by
sme mali dôjsť spasenia. (Sk 4,12). V roku 1885
použil Louis Pasteur vakcínu proti besnote.
Toto úspešné liečenie ho spravilo svetoznámym. Dopočuli sa o tom aj ruskom Smolensku. A tak sa 19 sedliakov, ktorých uhryzol
besný vlk, vydalo na cestu do Paríža. Pretože
nevedeli po francúzsky, opakovali len jedno
slovo Pasteur! Priviedli ich k učencovi, ktorý

Potrebné obrátenie
životom, a potom musel spoznať následky
vedúce až k zúfalstvu. Je jasné: on bol skutočne stratený syn, on potreboval obrátenie a odpustenie. Ale začala tragédia a vina
jeho života až vtedy, keď skončil v mravnom bahne a chudobe, ktoré boli viditeľné
pre všetkých? Vôbec nie, tá začala slovami:
Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí.
Už počas otcovho života požadoval dedičstvo

Zdroj: Denné zamyslenia ‚Dobrá sejba‘
Hriech je predsa prestúpením zákona (1J 3,4).
Otázka: Vo vašom kalendári sa stále znovu veľmi jasne hovorí o hriechu, a potom aj
o nutnosti obrátenia a pokánia. Ale, naozaj
je potrebné takto zovšeobecňovať?
Odpoveď: Ježiš Kristus rozprával príbeh
o ‚stratenom synovi‘ (L 15). Ten žil neviazaným
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a potom odišiel preč, hoci doma mal všetko
k dispozícii – tým akoby hovoril: Otče, pre mňa
si zomrel. Ja chcem žiť svoj vlastný život. Ty sa
do neho nehodíš.
Táto vzbura na začiatku, to bol rozhodujúci
bod v živote strateného syna. Naproti tomu,
následky jeho pochybenia mu na konci otvorili oči a on sa obrátil.
A to je problém nás všetkých. Vzbura, ktorá spočíva v tom, že chceme žiť život nezávisle na Bohu, že Božie dary, ako je zdravie,

rozum, šťastie a blahobyt, chceme využívať
bez Neho. Ak neuznáme Boha za Pána nad sebou, potom je už samotný život bez Neho
dostatočná vzbura, a to aj bez konania zvláštnych hriešnych skutkov. Hriech je prestúpenie
zákona, teda bezzákonnosť. A tou sú mienené
nielen priestupky, lež každý životný prejav
nezávislý na Bohu a na Jeho požiadavkách.
V tomto svetle sa každý
z nás potrebuje obrátiť!

Z webstránky ECAV
Ďakujeme za duchovný pokrm. My,
evanjelici augsburského vyznania na Slovensku, srdečne ďakujeme všetkým sestrám farárkam, bratom farárom, kantorom,
hudobníkom, kostolníkom, kameramanom,
strihačom, pomocníkom a všetkým, ktorí stáli
za prípravou video-bohoslužieb počas pandemických obmedzení. Aj vďaka vám sme
mohli prijímať duchovné povzbudenie. Sme
za vašu prácu vďační a vážime si vás. Modlíme
sa za vás, aby aj vám dával Pán Boh dostatok
odpočinku a ďalšie sily.
Keď nevidíme slnko nádeje, Peter Dubec.
Farár Wurmbrandt bol 14 rokov v komunistickom väzení. Ešte aj okno mal obrátené na vysoký sivý múr, takže nevidel slnko. Pýtal sa:
Bože, dávaš slnko dobrým aj zlým ľuďom, prečo
nie mne? – Lebo ty nie si ani dobrý, ani zlý človek,
ale moje dieťa. Tebe dávam viac! A prišla nádej
a radosť. A Wurmbrand začal kázať smerom
na múr. Od neho sa slová odrážali do okien
iných ciel a ľudia mohli byť povzbudení. To je
naša úloha počas korona-pandémie. Prinášať
nádej, prinášať duchovný život. Modliť sa…
Modlite sa za politikov – za všetkých,
Peter Dubec. Aj za tých, ktorých považujem
za nepriateľov? Aj za tých, o ktorých si myslím, že ma prenasledujú? Za tých, čo sa mi
protivia? Pán Ježiš povedal: Ale ja vám hovorím:
Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým,

ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás
nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia. (Mt 5,44) Áno,
Pán Ježiš nás práve k tomuto vyzýva. A Písmo ešte pridáva: Napomínam, aby sa konali
prosby, modlitby, príhovory a ďakovania
za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným
životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.
(1Tim 2,1-2) A aj rozumom vidíme, že je to
pravda. Keď na ňu zabúdame, spoločnosť sa
rúca. Dezorientovaní ľudia šíria vírus po námestiach a myslia si, že konajú dobro, keď
bezhlavo nadávajú na vládu. Vládu, samozrejme, možno napomínať. Ale človek potrebuje
veľmi dôsledne skúmať fakty, aby to mohol
urobiť. Musí sa naučiť rozumieť štátu, ako
funguje a to sú náročné veci. Vzdelávajme sa
teda, aby nás nikto neoklamal, vyjadrujme sa
len k veciam, ktorým hlbšie rozumieme. A najmä sa modlime, lebo to zmení Slovensko aby
sme tichým a pokojným životom žili v úplnej
pobožnosti a statočnosti.
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Zborový list

Blahoželáme jubilantom
Júl

Máj
Kantor Ivan, Ing.
Macko Pavel
Bocko Ján
Čistý Stanislav, Ing.
Kráľ Ján, Ing.
Hropko Rudolf
Nemčíková Viera
Copuš Michal
Ilavská Daša, Ing.
Lenková Mária

Korenko Stanislav
Mlynár Rastislav
Lučivjanská Marta
Minarovjech Milan
Tomusko Dušan
Berátz Eugen
Kordovánová Zuzana
Lenko Daniel
Krajč Sendecká Eva

Jún

August
Starovič Peter
Mitrová Anna
Korenková Dana
Pastrnáková Anna
Bakurová Elena
Tomiskinová Anna
Lašanová Judita
Korenko Pavel
Ilavská Miroslava

Cziel Ján
Hámorová Anna
Paulínyová Ingeborg
Perašinová Dana, PaedDr.
Oravec Matúš
Menky Marcel
Čupková Darina
Madáč Miroslav, Ing.
Sochorová Katarína
Ondruško Pavol
Bartko Martin
Šebestová Mária
Pabišová Mária
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Jún — August

Vypísané z matrík za mesiace marec – máj
Sviatosť Krstu svätého prijal: Teodor Hegedüš
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie nás predišli: Rudolf Bobovský (60), Jozef Čapka (90),
Ján Djurba (59), Anna Borošová (90), Mária Omastová (86), Zuzana Bozáňová (83), Zuzana
Vnenčáková (44)

Pozvania, informácie
U
 pratovanie kostola v Strážach. Ako
minulý rok, aj tohto leta bude v Strážach
upratovanie kostola, a to od 1. júla. Treba si dohodnúť termín so správkyňou
kostola sestrou Katarínou Gandžalovou
a prevziať si od nej kľúč.

Z
 borový deň sa uskutoční 11. septembra. Začne sa v zborovej miestnosti
o 10.00 h prednáškou sestry Evy Oslíkovej
farárky z CZ ECAV Modra, predsedníčky
SEŽ a bude pokračovať vo farskej záhrade
obedom a ďalším programom. Pozvanie
platí pre všetkých členov zboru.

Oznamujeme deťom a ich rodičom, že
v dňoch 12. – 16. júla sa v našom cirkevnom zbore opäť uskutoční denný detský tábor pod názvom Indiánsky tábor.
Prihlášky sú k dispozícii vo farskom úrade alebo si ich môžete vyžiadať mejlom
na adrese poprad@ecav.sk

V
 nedeľu 19. septembra bude u nás
v Poprade Deň Východného dištriktu
ECAV, uskutoční sa v Aréne Poprad.

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

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

Biblická hodina
1. nedeľa po Svätej Trojici
1. ned. po Sv. Trojici; konvent dcérocirkvi
Biblická hodina
2. ned. po Sv. Trojici, SB s Večer. Pánovou
Konvent matkocirkvi a CZ ECAV Poprad
Biblická hodina
3. ned. po Sv. Trojici, Slávnosť konfirmácie
Biblická hodina
4. nedeľa po Svätej Trojici, záver škol. roka
4. nedeľa po Svätej Trojici
Sviatok apoštolov Petra a Pavla

9.00
10.30
17.30
9.00
10.00
9.00
9.00
10.30

5. nedeľa po Svätej Trojici
5. nedeľa po Svätej Trojici
Sviatok Majstra Jana Husa
6. nedeľa po Svätej Trojici
Sviatosť Večere Pánovej
7. nedeľa po Svätej Trojici
8. nedeľa po Svätej Trojici
8. nedeľa po Svätej Trojici

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

JÚL
4. NED
6. UTO
11. NED
18. NED
25. NED

Poprad, kostol
Stráže, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Spišská Sobota, kostol

AUGUST
1. NED
5. ŠTV
8. NED
15. NED
22. NED
29. NED

9.00
10.30
17.30
9.00
10.00
9.00
9.00
9.00
10.30

Podľa nariadení vlády
Slovenskej republiky
dodržujeme
tieto opatrenia:

9. nedeľa po Svätej Trojici
9. nedeľa po Svätej Trojici
Služby Božie, nahrávka pre TV Poprad
10. nedeľa po Svätej Trojici
Sviatosť Večere Pánovej
11. nedeľa po Svätej Trojici
12. nedeľa po Svätej Trojici
13. nedeľa po Svätej Trojici
13. nedeľa po Svätej Trojici

nosíme rúško

Poprad, kostol
Stráže, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Spišská Sobota, kostol

dezinfikujeme si ruky

vetráme miestnosti

Prípadné zmeny oproti tomuto rozpisu (v dôsledku pandémie) sledujte na web stránke
www.ecavpp.sk, kde nájdete aj záznamy zo služieb Božích (približne o 6 hodín po ich konaní).

