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Ale anjel im povedal: NEBOJTE SA!

V

ianočné sviatky poväčšine prežívame
v pokojnej atmosfére domova, medzi
svojimi blízkymi. Pravda je, že i tento
zvyk sa vytráca a ľudia cez sviatky dovolenkujú na rôznych miestach sveta. V súčasnosti
však prežívame nielen pokojnú atmosféru Vianoc, ale aj mnohé obavy a strach. Pohybujem
sa medzi ľuďmi a tak viem, že najviac sa boja
o svoj život. A boja sa
vakcíny, boja sa korony, boja sa, že nedostanú patričnú lekársku
starostlivosť, boja sa, že sú
sami, a čo ak sa im niečo stane... Strach vedie niekedy až
k iracionálnemu či detinskému správaniu. Strach nahráva rôznym konšpirátorom, aby zmiatli
ľudí, napr. v oblasti vedeckého poznania.
Strach je živná pôda pre špekulantov, aby
na ňom zarobili, napr. predajom ‚akože‘ užitočného lieku proti korone.
Namieste je otázka, ako sa má kresťan vyporiadať s tým bytostným strachom o život?
Počas uzatvorenia kostolov a krajiny som sa
rozhodol dať do poriadku náš časopis Zborový list popradských evanjelikov a pripraviť
staršie čísla na zviazanie pre archiváciu. V jednom z čísel v roku 2006 som natrafil na článok
o depresiách, strachu a strate dôvery. Autor

ponúka jednoduchý návod: Neboj sa! Taká
istá výzva znela od anjelov pre pastierov,
ktorí sa preľakli z ich návštevy. Po tej výzve
nebáť sa prišla aj inštrukcia, na čo sa majú
zamerať a čo robiť. Pastieri mali ísť do Betlehema, kde sa narodil ich Spasiteľ. Na tom sa
nič nezmenilo dodnes. Ak prežívame rôzne
strachy, znásobené pandémiou korony, tak,
ako veriaci kresťania, máme
rovnaký návod. Nebojme sa
a poďme k Pánovi Ježišovi.
Vianočné sviatky sú práve o tom:
ísť za narodeným Spasiteľom, lebo
On nás môže a vie zachrániť.
Nebáť sa a ísť vo viere ku Kristovi je veľmi praktické. Bojíme
sa o život? Jeden mladý kresťan
vyznal: Čo sa mi môže stať?
Však, pôjdem len k Pánovi
Ježišovi. Bojím sa vakcíny?
Čo sa mi môže stať? Však,
to ma môže načas ochrániť pred ťažkým priebehom
ochorenia. Bojím sa korony? Aj keby som ju
dostal, Pán Ježiš má spočítané aj moje vlasy,
a vie ako to so mnou skončí. Som v Jeho rukách. Bojíme sa, že nebudeme ošetrení? Spoliehajme sa na lekárov, že budú mať na nás
čas, ale pravda je, že Hospodin je náš lekár
(2M 15,12-17).
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život. Patrí Pánu Bohu. Len v plnom odovzdaní
sa Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, som v bezpečí. Iba vtedy môžem pokojne vyznať: Nikdy
nemôžem padnúť hlbšie, ako do Tvojej dlane!
Nie my držíme Jeho, ale On drží nás!

Bojíme sa hoaxov a klamárov, čo chcú zbohatnúť na ľudskej biede? Poďme k Pánovi Ježišovi, modlime sa, však nám dá múdrosť, aby
sme rozpoznali klamstvo...
Môžeme zakončiť citáciou zo spomínaného Zborového listu: Strach o môj život je
neopodstatnený, pretože už to viac nie je môj

Michal Findra, zborový farár

Modlitba: Kráľov Kráľ a pánov Pán, nezdráhal si sa prísť ako služobník, aby si ukázal, že pravá
veľkosť spočíva v obeti. Zjavil si svoju slávu na betlehemských pastvinách, aby si nám ukázal, že si
zvrchovaný vládca a dobrotivý záchranca i tam, kde je všetko najvšednejšie. Zveril si svoje posolstvo
najjednoduchším ľuďom, aby sme nečakali so svojím svedectvom viery a nádeje dovtedy, kým
nebudeme dokonalí. Prosíme Ťa, zjav svoju slávu aj nám a naplň ňou naše srdcia až po okraj tak,
aby sme ju vedeli pokorne žiť a verne hlásať Tebe na česť a svetu na pokoj. Amen.

Štedrý večer / Dar Vianoc
zostávame pri ňom a neprestáva nás milovať ani vtedy, keď odchádzame od neho.
Miluje ma a túžobne čaká na môj návrat.
Ježiš nám ponúka spoločenstvo so sebou.
Povedal, že nevyhodí nikoho, kto k nemu
príde. Každý deň si môžeme prečítať jednu
kapitolu z evanjelií a v tichom sústredení
prežiť spoločenstvo s Ním. Bude do nás
prúdiť Jeho pokoj. Nikdy od neho neodídeme s prázdnymi rukami. Ten Jeho pokoj
tak veľmi potrebujeme. Veď, toľko je nepokoja, nervozity, strachu v našich srdciach.
Cez Vianoce sa snažíme tvoriť pokojnú rodinnú atmosféru. Neraz býva veľmi krehká
a prvé všedné dni ju rozbijú. Ale Ježiš nám
ponúka nie iba sviatočný pokoj, ale pokoj
pre všetky dni a pre všetky situácie.
Ježiš nám ponúka možnosť dostať odpustenie. Koho z času na čas netrápi svedomie?
Očistiť nás môže len ten, komu sme za svoj
život zodpovední. Evanjeliá rozprávajú, že
viacerým pomohol svojím odpustením. Odpustil ochrnutému, hriešnej žene, zločincovi
na kríži a ďalším. Vianočný dar odpustenia,

Ján Grešo, Sila lásky premieňa (skrátené)
Nie samým chlebom bude človek žiť,
ale každým slovom, ktoré vychádza z úst
Božích (Mt 4,4). Je niekoľko vecí, ktoré sú
pre Štedrý večer a Vianoce také typické, že
by sme si bez nich sotva vedeli predstaviť
tieto sviatky. Jedna z týchto charakteristických zložiek vianočnej atmosféry sú darčeky
pod vianočným stromčekom. Najmä deti sa
na ne veľmi tešia.
I keď sú darčeky dôležitá súčasť vianočnej
atmosféry, nie sú jediná a ani hlavná zložka.
Kázňový text Mt 4,4 by sme mohli trochu obmeniť a povedať: Nie iba darčeky pod stromčekom robia Vianoce Vianocami, ale každé
slovo, ktoré vychádza z úst Božích. Hlavná
vec, bez ktorej by Vianoce absolútne neboli
Vianocami, je vstup Ježiša Krista do sveta. On,
večné Božie Slovo, nám priniesol duchovné
dary. Niektoré z nich sa pokúsime rozbaliť.
Ježiš nám prináša istotu, že sme Božie deti
a že nás Pán Boh za všetkých okolností
miluje absolútnou láskou. Miluje nás, keď
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pokoja a nového životného začiatku si
máme nadovšetko ceniť.
Ježiš nám ponúka možnosť odpustiť druhým.
Koľkí z nás majú na niekoho ťažké srdce
pre menšie, väčšie alebo veľmi veľké zranenia, krivdy, sklamania! S ponukou Božieho
odpustenia spája Ježiš výzvu, aby sme aj my
odpustili. Robí tak v jednej prosbe Modlitby
Pánovej: Odpusť nám viny naše, ako aj my
odpúšťame svojim vinníkom. Na otázku, koľko razy máme odpustiť jednému človeku,
odpovedal, že máme odpúšťať bez obmedzenia. Daj nám, Pane, silu pochopiť veľkú
pravdu svätého slova, že sa nemáme dať
premôcť zlému, ale že máme dobrým premáhať zlé.
Ježiš Kristus nám ponúka pokoj pri stretnutí
so smrťou. Stretnutiu so smrťou sa nikto nevyhne. Cítime veľkú bolesť, keď nám odchádza blízky človek. Cítime zvláštnu úzkosť,
keď myslíme na vlastnú smrť. Do týchto
úzkostí, strachov a bolestí nám znejú Jeho
slová: Ja žijem, aj vy budete žiť. Ďakujem Ti,
Pane, že som v Tvojich rukách. Ďakujem,
že pri poslednej rozlúčke môžem svojich

blízkych v tichej modlitbe odovzdať do Tvojich mocných a milosrdných rúk.
Rozbalili sme niektoré dôležité duchovné
dary, ktoré nám prináša narodený Pán a Spasiteľ. Ak ich prijmeme, budeme vedieť odpovedať na otázku, čo sme dostali na Vianoce.
Dostali sme istotu, že sme Božie deti. Možnosť
pravidelného spoločenstva s Ježišom Kristom.
Kristov pokoj do našich bytostí a do rodín.
Odpustenie od Pána Boha. Schopnosť odpustiť druhým. Pokoj pri stretnutí so smrťou.
Vzácnych Božích darov je omnoho viac
a treba ich objavovať. Prosme Pána Boha, aby
tieto dary boli pre nás permanentný zdroj pokoja a čistej radosti. Amen.

Martin Luther a reformácia zmenili
VIANOČNÉ ZVYKY
Vianočný stromček svieti už od konca 16.
storočia a v dnešnej podobe sa do nemeckých protestantských salónov a kostolov
dostal až začiatkom 17. storočia. Švédsky
dôstojník bol údajne zranený v bitke pri nemeckom meste Lützen v r. 1632 a následne
ho ošetrovali v neďalekej komunite. Poďakoval im na vianočnom večierku a nechal si tiež
postaviť stromček so svetlami, ako to bolo
zvyčajné v jeho domovskej krajine. Známe
je však aj tvrdenie, že vianočný strom popularizoval Martin Luther. Existujú dve rytiny
(Carla Augusta Schwerdgeburtha a Gustava
Koeniga z 19. stor.), ktoré Luthera zobrazujú

Zdroj: internet
Vonku je zima a tma, možno sneh, ale
v obývacej izbe je sviečkami jasne osvetlený
vianočný strom s betlehemskou hviezdou
na vrcholci. Rodina je spolu pri dobrotách
a káve či čaji. Vianočné koledy zaspievajú rodičia i deti. Potom si môžu rozbaliť darčeky
uložené pod stromčekom. Takto to vyzerá
na Štedrý deň v mnohých obývacích izbách.
Nebývalo to tak vždy a niektorí ľudia veria, že
Martin Luther a reformácia súvisia s tým, že
teraz to tak je. Pozrime sa na vianočné zvyky
a ako sa časom menili.
3
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na Vianoce so svojou rodinou, ale nie je to
žiadny historický obraz – Lutherovci nikdy
nesedeli pod vianočným stromčekom. Spomenutí umelci sa jednoducho riadili ideálnymi nápadmi vianočného večera v rodine
strednej triedy, ktoré boli v tom čase rozšírené. Obraz-oceľorytina je z r. 1856, rýchlo sa
však rozšíril medzi ľuďmi, a tak bol spopularizovaný vianočný stromček.
To však neznamená, že vianočná slávnosť
v Lutherových časoch bola bez vždyzelených
stromčekov. Už v roku 1419 zdobilo Bratstvo
pekárov vo Freiburgu v Breisgau stromček
perníkmi, jablkami, papierom a farebnými
orechmi. A je historicky dokumentované,
že v roku 1521 zaplatili lesníkovi v Sélestate
v Alsasku za stráženie slávnostného stromu,
vyzdobeného len červenými plodmi v čase
Vianoc. Avšak nie so svetlami, ako ich my poznáme, ale s čisto červenými plodmi. Luther
teda nemá nič spoločné s vianočným stromčekom. Ale čo dary?
Dieťa Ježiš prináša vianočné darčeky. Nie
vždy sa však ľudia obdarovávali na Vianoce.
A je všeobecne známe, že Martin Luther sa
do tejto zmeny intenzívne zapájal. Vianoce
boli v nemecky hovoriacich krajinách len
štátny sviatok od roku 813, podľa ustanovení
synody v nemeckom meste Mohuč (Mainz).
Tento sviatok sa dlho oslavoval iba v kostole a nie doma v obývacích izbách. V 16. storočí bolo pre deti bežné, že dostali dary 6.
decembra. Boli to väčšinou malé drobnosti,
jablká či orechy. Ten, kto prinášal darčeky

v tento deň, bol svätý Mikuláš. Bol to biskup
Nikolaus z Myry. Hovorí sa, že to bol mimoriadne filantropický veriaci človek, dobrodinec chudobných.
Martin Luther bol v podstate proti kultu
svätých, teda aj proti kultu svätého Mikuláša, o ktorom je málo faktov a je opradený
legendami, ako o tom Luther hovoril v kázni
na Mikulášskom festivale v roku 1527. Luther
v prinášaní darčekov videl príležitosť na výchovu detí. Dával otázku, že keď sa deti modlia a postia, aby dostali darčeky, či sa nemajú
radšej modliť ku Kristovi – prichádzajúcemu
pre našu spásu ako narodené dieťa Ježiš –
a nie ku svätcovi Mikulášovi?
Sú však záznamy, že v Lutherovej domácnosti boli kúpené darčeky na sv. Mikuláša,
ale dary dostávali aj sluhovia a slúžky. Počas
Vianoc to však boli jednoduché a praktické
veci, ktoré boli stanovené ako zákonné práva zamestnancov. Keďže Luther videl kult
sv. Mikuláša ako ‚hru pre deti‘ či dokonca
ako lož – rovnako ako to bolo pri mnohých
iných katolíckych zvykoch – rád by ho bol
zakázal... napokon to neskôr urobili niektorí
z jeho nástupcov.
Luther však do neporiadku priniesol ďalšiu
postavu. V jednom zo svojich tradičných rozhovorov pri stole sa opýtal svojej dcéry Magdalény: „Lenichen, čo ti prinesie Svätý Kristus?“ Podľa niektorých názorov, svätý kresťan
sa nezodpovedá novorodencovi Ježišovi, a to
je pravda. Ale Luther sa vracia späť k anjelskej
radosti v Betleheme z darovaného Božieho
dieťaťa pre spasenie ľudí. A toto tiež zodpovedá dnešnej prezentácii Krista-dieťaťa. Luther
teda ‚nevynašiel/neobjavil‘ Krista-dieťa, ale
je nesporné, že s rastúcim významom daru
ľudstvu v Kristovi, sa väčšina darov potom
už dávala na Vianoce a už menej na deň sv.
Mikuláša a to aj v katolíckom svete.
Skladby v nemeckom jazyku pre lepšiu bohoslužbu. Tretia veľká časť vianočných zvykov sú vianočné koledy. Aj tu Luther zanechal
svoje stopy. Ako študent v Magdeburgu bol
4
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člen speváckeho zboru a učil sa hrať na rôznych nástrojoch. Bol aj v študentskom zbore,
ktorý koledoval od dverí k dverám – najmä
počas Veľkej noci a Vianoc – aby získal dary.
Neskôr v Erfurte sa Luther naučil hrať na lutne, v čase zotavovania sa z vážneho zranenia,
keď si prerezal stehnovú tepnu mečom, ktorý
povinne musel nosiť ako študent. Luther bol
teda hudobne vzdelaný. To dobre využil, lebo
s reformáciou sa spev cirkevníkov stal súčasťou bohoslužieb. Luther do uctievania-bohoslužieb zaviedol nemecký jazyk, ale piesne
v nemeckom jazyku chýbali.
Od roku 1523 sa Luther preto stále viac venoval tvorbe nových piesní pre zborový spev.
Spočiatku sa zameral na pridávanie nemeckých textov k starým piesňam. V roku 1524

sa objavila prvá Lutherova vianočná pieseň
Chváľte, Ježiša Krista, ktorá vychádza z latinskej Grates nunc omnes, spievanej na polnočnej omši na Vianoce. Lutherova najznámejšia
vianočná koleda je Vom Himmel hoch (Anjeli
z nebies výsosti, ES 38) z roku 1535. Na pôvodnú Spielmannovu pieseň Pochádzam zo vzdialených krajín, neskôr napísal zborovú melódiu.
Prvýkrát bola vytlačená v roku 1539 a Luther
ju písal výslovne pre rodinné Vianoce ako detskú pieseň na Vianoce. Martinovi Lutherovi
možno jednoznačne priradiť 37 piesní. Stále
ich možno nájsť v evanjelických hymnických
knihách a tvoria začiatok duchovnej hudobnej kultúry, ktorú potom k vrcholu priviedol
Johann Sebastian Bach.

Vianočné piesne piesne o narodení
Ježiša KRISTA
čerpať, to je studnica dobroty a života, z ktorej máme a smieme naveky piť.
Naši predkovia nám zanechali tieto sviatky,
ktoré hovoria o Božej láske a Jeho nekonečnej milosti. Zanechali nám v nich aj dobré vyznania v slovách krásnych vianočných piesní
z rôznych období, ktoré pretrvali až dodnes
a my ich s radosťou a posvätnosťou, s neopísateľným pocitom šťastia a rozochvenia
duše každý rok spievame. Veď, či si dokážeme
predstaviť naše evanjelické Vianoce bez takých piesní, ako napr. Čas radosti veselosti (ES
41), Anjeli z nebies výsosti (ES 38), Narodil sa
Kristus Pán (ES 47), Nebo otvorené (ES 49), Radujte sa, ó, kresťania (ES 55), Tichá noc (ES 60),
ku ktorým postupne pripájame aj novšie vianočné chorály, ako napr. Bachovu a Gerhardtovu Pri jasliach stojím pokorne (ES 54) či Ó,
kresťania, poďme (ES 52)? To sú piesne našich
evanjelických-luteránskych Vianoc, bez ktorých by Vianoce neboli Vianocami v plnom
zmysle slova. Tieto, a ďalšie vianočné piesne,

Martin Vargovčák, EPST 51-52/2009
Zjavila sa Božia milosť. Radujte sa, ó, kresťania! Radujte sa všetci spolu; milosť Božia je
nám daná, Kristus prišiel z nebies dolu... takto
stručne a jasne vystihujú obsah Vianoc slová
našej známej vianočnej piesne ES 55. Vianoce
– sviatky narodenia Pána Ježiša Krista – nám
každý rok znovu a znovu pripomínajú veľkosť
Božej lásky k nám hriešnym ľuďom, ako píše
apoštol Pavol Títovi 2,11: Lebo zjavila sa milosť
Božia, spásonosná všetkým ľuďom. Proroctvá
sa naplnili a Slovo sa stalo telom. Mesiáš prišiel
v plnosti času, aby sme verili v Boha, ktorý je
stále s nami, v našich radostiach, trápeniach;
aby bol s nami v našom terajšom živote, aby
bol s nami v našej smrti. Aby nám daroval nádej a svetlo pre našu budúcnosť, keď sa majú
naplniť Božie zasľúbenia o našom vzkriesení,
večnom živote, večných príbytkoch, ktoré
Boh pripravil pre nás – pre tých, ktorí ho milujú. To je Božia milosť, z ktorej smieme naplno
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vždy nanovo vlievajú do našich sŕdc radosť,
lásku, pokoj – tie hodnoty, ktoré tak veľmi
chýbajú dnešnému svetu. Nuž, aj takýto je
úžitok vianočných piesní, ktoré Božiu milosť,
nádej a radosť vyjadrujú vhodne slovom aj
nápevom.
Rozmanité vianočné melódie. V našom
evanjelickom spevníku máme 33 vianočných
piesní zaradených medzi piesne v slávnostnej
polovici cirkevného roka. Okrem toho, k nim
pripočítavame i vianočné tzv. detské piesne,
pod číslami 590 až 597. K Vianociam patrí aj
predspev Poďakujme, určený na Prvú slávnosť
vianočnú a ďalší vianočný predspev Slovo stalo sa telom. Spevník prináša aj vianočné kánony č. 656/2 a 3 a vianočný Žalm 98 pod č. 657.
Teda, počtom ide o najväčšiu skupinu piesní
v slávnostnej časti cirkevného roka. Väčšina
z nich pochádza z Cithary Sanctorum-Tranosciusa 17, zo Zpěvníka je ich 5 a z Prídavku 3.
Úplne nových je 8 piesní.
Melodicky sú vianočné piesne rozmanité
a pochádzajú z rôznych období. Väčšina má
vlastné nápevy, pri iných sa opakuje melódia iných piesní a novo zaradené piesne majú
svoju vlastnú melódiu.
Najstaršie piesne majú latinský pôvod. Patria medzi ne Kyrie (ES 32), Hospodine, Studnica
dobroty z latinského originálu Kyrie fons bonitatis z 10. stor. Pieseň z latinčiny preložil Lukáš
Pražský, biskup Jednoty bratskej v roku 1501.
Známa pieseň Čas radosti, veselosti patrí tiež
medzi najstaršie vianočné piesne z latinskej
Omnis mundus jucundentur zo 14 stor. Text
je pôvodne slovenský uvedený po prvýkrát
v Cantus Catholici z roku 1655.
Predreformačný husitský pôvod majú piesne Veríme srdečne (ES 36) (v r. 1505 preložil J
Tranovský), Narodil sa Kristus Pán (ES 47) (z r.
1522) a ‚bratský‘ pôvod má tiež pieseň Kristus,
Syn Boží (ES 45) a Slnko z hviezdy už vyšlo (ES 57).
Predreformačný a reformačný nemecký pôvod má pieseň (ES 33) Buď Bohu sláva
na nebi (nem. Gelobet seist du Jesu Christ).
Z pôvodne ľudovej piesne Martin Luther

prevzal v r. 1524 text aj melódiu a doplnil ju
šiestimi vlastnými strofami.
Pôvodné slovenské piesne. Z nemeckých piesní treba spomenúť známu ľudovú
pieseň Anjeli z nebies výsosti (ES 38). Text zložil
Luther v r. 1543. Melódia však pôvodne patrí
skoršej Luherovej detskej vianočnej piesni,
ktorú Luther zložil v roku 1535 a nápev v roku
1539. Skomponoval ju pre rodinný vianočný
večierok a vystúpenie detí. Táto pieseň, inak
veľmi obľúbená, sa zachovala v Tranosciu
pod č. 108 ako Tranovského preklad Z výsosti nebeské jdu k vám. Medzi ďalšie staršie
nemecké piesne patria: Nuž, všetci verní kresťania (ES 51), Nuž, kresťania (ES 50), Už sa nám
púčik rozvil (ES 61).
Z 33 vianočných piesní máme 10 pôvodných slovenských: č. 31, 34 a 35 od Michala
Miloslava Hodžu. Pieseň č. 44 Kristus, kráľ náš
tichý je od Karola Kuzmányho. Ďalšie so slovenským pôvodom sú č. 48 Narodil sa Vykupiteľ, č. 55 Radujte sa, ó, kresťania, č. 56 Radujte
sa, srdečne plesajte, z Prídavku pochádzajú
piesne č. 49 Nebo otvorené od Ondreja Miloslava Bellu, č. 60 Tichá noc od Jozefa Gašparíka-Leštinského a č. 63 V temne vzplála hviezda
nám od Martina Braxatorisa. Najnovšie slovenské piesne sú: č. 58 Srdečne sa radujme
od Tomáša Gálla a č. 37 Aká veľká vec to, Pane
od Andreja Hajduka.
Spievajme Hospodinovi novú pieseň.
Po obsahovej stránke všetky vianočné piesne v Evanjelickom spevníku vyhovujú vianočnej evanjeliovej zvesti o príchode Spasiteľa
na svet. Na rozdiel od katolíckych ľudových
kolied, naše evanjelické vianočné piesne nesú
v sebe hĺbku vianočnej udalosti a sústreďujú sa na podstatu evanjelia, že s narodeným
Ježišom prišla na svet Božia láska, záchrana
od hriechu a večnej smrti, že narodený Ježiš
prináša so sebou nový život a svetlo, ktoré zaháňa akúkoľvek tmu hriechu. Snáď za všetky
piesne treba spomenúť č. 54 Pri jasliach stojím
pokorne, kde je v 2., 3. a 5. slohe krásnym spôsobom vyjadrené posolstvo Vianoc: Na svete
6
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ešte som nebol, keď Ty si sa narodil, z tmy hriechov si ma vyviedol, zo smrti vyslobodil, ja,
krehké slabé stvorenie od Otca mám zaľúbenie,
že Ty si spása moja. Na cestách môjho života
si Svetlo moje jasné, si pomoc, vzácna útecha,
s Tebou je srdce šťastné; si Slnko, svetlo žiarivé,
zdroj viery, živej nádeje, nás Tvoja láska hreje.
O jedno vrúcne prosím Ťa a túžim, drahý Pane,
by som Ťa navždy v mysli mal a žil som s Tebou
stále; len v srdci mojom prebývaj, v ňom ako
v jasliach spočívaj a radosťou ma naplň. A tak
aj cez tohtoročné vianočné slávnosti, v našich
chrámoch či domácnostiach, zo srdca spievajme Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal
divné veci... Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národov (Ž 98).
Slnko spásy a spravodlivosti zostúpilo k nám
v narodenom Ježišovi.
Nech nám naše vianočné piesne vlejú
do sŕdc radosť a vďačnosť z najväčšieho daru
– betlehemského Dieťaťa. Odovzdajme Mu
svoje srdce, dušu a všetky myšlienky. Nech
nám vianočné piesne a zvesť vianočného
evanjelia pomáhajú roznášať lásku a pokoj,
ktorý nám tak veľmi chýba. Staňme sa Božími
nástrojmi, roznášajúc posolstvo o Božej láske.

Nech nám k tomu pomáhajú aj piesne našich
‚evanjelických‘ Vianoc.
Poznámka redakcie: V Nedeľu večnosti 21.11.2021 sme
sa v Čiernom nad Topľou,
v nádeji vzkriesenia a večného života, rozlúčili so vzácnym človekom, evanjelickým
a. v. farárom Mgr. Martinom
Vargovčákom, zborovým farárom vo Vranove nad Topľou, ktorého si Pán života a smrti povolal k sebe vo veku 42 rokov. Bol člen
Výboru pre cirkevnú hudbu a hymnológiu,
držiteľ čestného uznania Ceny Sebastian 2010
za propagáciu diela J. S. Bacha, usporiadateľ
a interpret Bachovho diela pre súčasníkov.
Napísal aj viacero hymnologických článkov
pre cirkevné médiá. Bol hudobne nadaný
a veľmi miloval hudbu, najmä cirkevnú, a poukazoval na to, že aj cez slová a melódie piesní sa k nám prihovára večný Boh so svojím
príbehom lásky, ktorá chce objať každého.
Do večnosti svojho Pána odišiel vzácny Boží
služobník, ktorý bude v ECAV veľmi chýbať.
Článok uverejňujeme na jeho pamiatku.

Zvíťazila láska a odpustenie
ho neposlúchalo. Nuž, teta Zuzka s mamou
ho vzali pod pazuchy a horko-ťažko dotiahli
do izby. Vyzliekli ho zo zimného kabáta, celého
bieleho od snehu. Ujo Štefan pomaly prichádzal k sebe a mútnym pohľadom sa pozeral
okolo. Posadili ho k peci, lebo bol celý premrznutý. Čakalo sa na starého otca, čo na to povie.
Keď prišiel, zostal nechápavo stáť uprostred
kuchyne. Keď mu dcéry vysvetlili situáciu, pohladil sa po fúzoch a povedal: „Nuž, keď už je
tu, musíme sa oňho postarať.“
Teta Milka pomáhala mamke s večerou
a teta Zuzka so starým otcom dávali do poriadku nášho vianočného hosťa. Napokon sme
zistili, že nie je až taký opitý, ale skôr nešťastný

Vincent Blažko
Boli to Vianoce ako z rozprávky. Na zem padali žiarivé snehové hviezdičky, všade bolo cítiť
sviatočnú atmosféru.
Starý otec niesol v košíku kravičkám všakovaké vianočné dobroty, mama sa krútila okolo
sporáka, odkiaľ rozvoniavala vianočná kapustnica. Tety Zuzka a Milka pripravovali vianočný
stôl, pričom spievali vianočné piesne.
Keď sme prišli z kostola, zbadali sme, že
na našej podstienke niekto leží. Mama a tety
v ňom spoznali nášho vzdialeného príbuzného, ktorý býval blízko kostola. Snažil sa vstať,
ale bolo zjavné, že už dosť ‚nakúpil‘ a telo
7
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a zúfalý. Obriadili sme ho a všetci sme si posadali k štedrovečernej hostine. Najskôr sa starý
otec pomodlil, potom sme zaspievali našu obľúbenú vianočnú pieseň ‚Anjeli z nebies výsosti‘, ktorú sa snažil spolu s nami spievať aj ujo
Štefan. A začali sme večerať. Najskôr oblátku
poliatu medom a položenú na pohár naplnený
vínom. A práve táto chvíľa sa mi natrvalo vryla
do pamäti. Náš hosť si trasúcimi sa rukami zobral oblátku, z ktorej sa cez jeho prsty prelieval
voňavý med a stekal na stôl. Ujo si oblizoval
prsty, ale z očú mu prúdom stekali slzy. Nechápavo som sa na neho pozeral a veľmi som
ho ľutoval. Mamka i starý otec uja chlácholili,
ponúkali ho jedlom, až sa napokon upokojil.
Prišla však chvíľa, keď zo seba vydal všetku
bolesť a zúfalstvo, ktoré ho priviedli do tejto
situácie. Mal vážne nezhody so svojou manželkou, ktorú si zobral už ako vdovu so synom.
Ujo si nedokázal získať srdce nevlastného
syna, preto ho začala nenávidieť aj vlastná
žena. Z toho vyvstala aj predvianočná zvada.
Necítil sa dobre a, napriek tomu, žena mu kázala narúbať drevo, pričom syn sa povaľoval
na gauči a popíjal pivo. Ujo Štefan nevládal ani

sekeru zdvihnúť, nuž, drevo nenarúbal. Žena
na neho spustila paľbu výčitiek a urážok, až to
nemohol počúvať a utiekol do krčmy. A teraz
sa ocitol v našej domácnosti. Všetci sme jeho
bolestnú spoveď počúvali veľmi citlivo a ja
som sa čudoval, ako sa niečo také môže stať
práve na Vianoce. Ujo Štefan pocítil našu lásku
i spoluúčasť na jeho trápení, preto sa znova
rozplakal a bolo ťažké utíšiť ho. Po večeri mu
mamka a tety prichystali nocľah na prípecku,
aby sa dobre rozohrial, lebo videli, že je chorý
a zoslabnutý.
Ráno som uja Štefana takmer nepoznával.
Stál predo mnou úplne iný človek: umytý,
učesaný a mamka mu vykefovala a vyžehlila
šaty. Po raňajkách šiel s nami do kostola a po
službách Božích išiel s ním starý otec do jeho
domu. Boli sme veľmi zvedaví ako sa situácia
vyrieši. Ale narodený Ježiš aj jeho žene zoslal
do srdca lúč lásky a pomerila sa so svojím
mužom. Syn po Vianociach odišiel z domu
za prácou...
Kiežby nám všetkým vianočný med stekal
nielen pomedzi prsty, ale priamo do srdca, aby
v ňom zvíťazila láska a odpustenie.

Mikuláš – svätý dobrodinec
Miroslav Hvožďara, EPST 51-52/2009

o jeho povestnej štedrosti a dobročinnosti
zameranej najmä na chudobných. Historicky
presných záznamov o jeho osobe a živote sa
však zachovalo len veľmi málo.
Narodil sa v Patare v dnešnom Turecku medzi rokmi 270 – 286. Presný dátum narodenia
nemožno zistiť. Mal zámožných rodičov, ktorí mu umožnili študovať teológiu v Byzancii.
Ako kňaz postupne dosiahol hodnosť biskupa
so sídlom v Myre (dnešná Demora v južnom
Turecku). Po smrti rodičov zdedil väčšie bohatstvo, ktoré si nenechal pre seba, ale použil ho
na dobročinnosť. Viedli ho k tomu čisté motívy.
Tam, kde sa stretol s chudobou, dokázal štedro pomáhať a rozdávať. Nechcel tým dosiahnuť úctu, ale robil to v duchu evanjelia: Nech

Meno Mikuláš spadá do adventu a v kalendári pripadá vždy na 6. december. Ako deti
sme si predvečer Mikuláša starostlivo čistili topánky a potom ich kládli na oblok s nádejou že
ich ráno nájdeme naplnené sladkosťami. A nikdy sme neboli sklamaní. V škole sme v tento
deň na tabuľu napísali veľkými písmenami:
Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa!
A naši učitelia nám to bez výnimky tolerovali.
Táto pekná tradícia, ktorá prináša deťom
radosť, sa viaže na starokresťanského biskupa
Mikuláša. Kto vlastnej bol tento výnimočný
muž? V priebehu storočí sa o ňom zhromaždili viaceré historky a legendy. Všetky hovoria
8
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nevie tvoja ľavica, čo robí pravica (Mt
6,3). Jeho dobročinnosť vyzdvihujú
aj dvaja cirkevní otcovia: Ambrózius
z Milána a Bazilius z Cézarey. Zomrel
6. decembra v období rokov 345 – 352
v biskupskom sídle v Myre.
Vo viacerých legendách, ktoré
o ňom vznikli, stojí v popredí jeho
jedinečný štýl života. Najznámejší je príbeh,
ktorý hovorí ako zachránil tri chudobné dievčatá. V meste žila rodina, v ktorej prišli na takú
mizinu, že otec chcel dať v zúfalstve svoje tri
dcéry do nevestinca, aby tak rodine zabezpečil
živobytie. Keď sa to dozvedel Mikuláš, rozhodol sa rodine pomôcť. Vzal hrudku zlata, vložil
ju do plátenného vrecka a v noci ju potajomky položil do okna v dome chudobnej rodiny.
Otec, ktorý tam zlato našiel, mohol čoskoro
vystrojiť svadbu najstaršej dcére. Neskôr to
Mikuláš zopakoval, a tak sa mohla uskutočniť aj svadba druhej dcéry. Keď Mikuláš prišiel
k domu po tretí raz, otec ho zbadal, vybehol
von a zvolal: Stoj, neodchádzaj, nech viem kto
si! Takto otec spoznal Mikuláša, padol pred ním
na kolená a z vďačnosti mu chcel bozkávať
nohy. Ale Mikuláš mu v tom zabránil a prosil

ho aby nikde nevravel, čo pre neho
urobil.
Ikonografia predstavuje Mikuláša
ako biskupa s mitrou na hlave, v pravej ruke s typickou biskupskou palicou a v ľavej ruke s Bibliou, na ktorej
sú položené tri zlaté jablká.
Na znak úcty k tomuto dobrodincovi, sú po ňom v kresťanských krajinách pomenované viaceré mestá i chrámy. U nás je to
napríklad Liptovský Mikuláš a tamojší gotický rímskokatolícky kostol svätého Mikuláša,
v ktorom v rokoch 1631 – 1637 pôsobil náš
veľký pevec Juraj Tranovský. Daniel Krman má
vo svojej Agende na deň Mikuláša kolektu (In
Die S. Nicolai), v ktorej prosí Pána Boha, aby
nám pomohol k bdelému kresťanskému životu, v ktorom by sme na tomto svete svietili ako
horiace sviece.
Pekný zvyk obdarovania detí na Mikuláša je
dnes na ústupe. V bývalom Sovietskom zväze
bol zakázaný, lebo v ateistickej krajine nebolo
miesto pre tradíciu, založenú na kresťanskej
dobročinnosti. Mikuláša tam nahradil Dedo
Mráz a v USA ho nahradil Santa Claus poznačený biznisom a komerciou.

Vianoce
Ľahostajne sa na ne pozreli a syn sucho povedal: Hanka, poď bubnovať!
Tak, toto môžeme urobiť aj my s darom
Božím. Boh nám dal svojho Syna a my sme
to počas sviatkov vzali na vedomie. Ale teraz
možno zase platí: Pôjdeme bubnovať! A robíme
ďalej svoj všedný hluk – ktorý často nemá väčší
zmysel než to detské bubnovanie – ako keby
žiadne vianočné posolstvo nebolo. Ale tak to
nemá byť! V Pánovi Ježišovi sa zjavila Božia láska a my z nej môžeme žiť(!!!), nie živoriť alebo
len existovať...
Vo svojom Spasiteľovi máme život z Boha.
Nie, pre nás Vianoce nesmú skončiť, my máme
ísť ďalej vo svetle tej Božej lásky!

Wilhelm Busch
V tom sa prejavila láska Božia k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby
sme žili skrze Neho. (1J 4,9)
Vianoce pomaly skončia. Stromčeky opadnú, výkladné skrine veľkých predajní sa novo
naaranžujú. Ako je to s nami?
Keď moje deti boli ešte malé, stále som im
niečo prinášal, keď som sa vracal z ciest. Raz
som ich pri svojom návrate zastihol v záhrade.
Chodili, spievali a bubnovali lyžicami a paličkami. Keď ma uvideli, začali od radosti kričať
a hneď chceli vedieť, čo som im priniesol. Ukázal som im to, ale s darčekmi neboli spokojné.
9
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Slávne mesto Betlehem
je výnimočný skrze jednu zvláštnu osobnosť –
je ňou Ježiš Kristus, Syn Boží. V Betleheme sa
narodil Vykupiteľ a tak sa Boh stal človekom.
To je jeden z najväčších zázrakov!
A čo bolo zvláštne na tomto Dieťati, narodenom v Betleheme? Veď vyzeral ako všetky
ostatné deti. Ježiš sa navonok neodlišoval
od detí a mladých ľudí vo svojom okolí. Ale
niektorým možno bolo nápadné, že žil svätý
život. Poslúchal Jozefa a Máriu, svojich rodičov; nehrešil; žil s Bohom. Tak mohol byť ten
Boží Záchranca, o ktorom Matúš píše: A porodí
syna a nazveš jeho meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud od ich hriechov (Mt 1:21).
Osoba Ježiša Krista je pre nás preto taká
dôležitá, lebo On je Záchranca sveta. To nemohol a nemôže o sebe tvrdiť nikto iný. To je
jedinečné. Táto jedinečná Osoba nielenže pozdvihla mesto Betlehem zo stavu zanedbania,
Ona ešte aj dnes mení k dobrému každého
človeka, ktorý v Neho verí.

Zdroj: Dobrá sejba
A ty, Betlehem, zem Júdova, nijako nie si
najmenší medzi ‘vojvodami Júdovými’, lebo
z teba vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud,
Izrael. (Mt 2:6)
Historické udalosti vtláčajú niekedy malým a neznámym miestam pečať, ktorej sa
už nezbavia. Napríklad, Waterloo je také malé
miesto. Napoleonova porážka spojeneckými
vojskami v lete 1815 urobila túto malú dedinu, ležiacu južne od Bruselu, zrazu svetovo
známu. Aj osoby môžu malému mestu prepožičať slávu, a to ako v pozitívnom, tak aj
v negatívnom zmysle. Sláva jedného z jeho
občanov automaticky zvyšuje vážnosť jeho
domovského mesta.
Malý Betlehem, južne od Jeruzalema, sa
stal nielen javiskom celej jednej knihy Biblie
(Rút), ale je to tiež rodisko kráľa Dávida (L 2:4).
Avšak, to ešte zďaleka nebol dôvod, pre ktorý
sa toto miesto stalo také významné. Betlehem

Ježiš – večný Boh a bezhriešny človek
mala byť Mária – aké posolstvo a česť pre ňu!
Ale Márii sa ihneď vnucuje otázka, ako sa to
stane. Bola s Jozefom zasnúbená, ale ešte
spolu nežili: bola ešte panna.
Anjel Márii vysvetľuje (náš dnešný biblický text): Duch Svätý spôsobí tento jedinečný
div, takže dieťa, ktoré sa má narodiť, bude
celkom sväté – úplne v protiklade ku všetkým
ostatným ľuďom, ktorí sa narodili s hriešnou
prirodzenosťou (porovnaj Jób 14:4; Žalm
51:7). Boh chcel, aby sa Jeho Syn stal človekom týmto spôsobom, aby aj ako človek bol
úplne čistý a svätý. Lebo iba preto, že sám
Ježiš bol bez hriechu, mohol na seba zobrať
hriechy druhých a zástupne za stratených ľudí
vytrpieť Boží trest.

Zdroj: Dobrá sejba
A anjel odpovedal a riekol jej: Duch Svätý
zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni;
preto aj to Sväté, čo sa narodí, bude sa volať
Syn Boží. (L 1:35)
Z Božieho poverenia prichádza anjel
Gabriel do Nazaretu k panne Márii. Prináša jej
úžasnú správu, že sa má stať matkou Mesiáša.
Anjel o Ňom hovorí: Ten bude veľký, Synom
Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh mu dá trón
jeho otca Dávida. A bude kraľovať nad domom
Jákobovým naveky a jeho kráľovstvu nebude
konca (L 32 a 33).
Vtedy každá židovská žena túžila po tom,
aby sa stala matkou Vykupiteľa. A teraz to
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Novoročná prosba

Základ našej viery a celého kresťanstva
spočíva v tom, že uznávame večné Božstvo
a bezhriešne človečenstvo Pána Ježiša. Len
preto, že Ježiš Kristus bol súčasne večný Boh
a bezhriešny človek, má Jeho smrť zmierenia
túto nekonečnú cenu pre Boha. Vysvetliť to
nemôžeme, ale vo viere to prijímame, pretože
nám to hovorí Božie slovo.

Zlatica Oravcová

Zostaň s nami v novom roku,
otvor studňu prehlbokú –
studňu svojej lásky, Pane,
vylej na nás požehnanie.
Zostaň s nami v každom ráne,
s Tebou čakať na svitanie –
deň po dni sa s Tebou stretať,
vo viere sa sklátiť nedať!
Žehnaj každé naše dielo,
za Tebou daj kráčať smelo –
nech sa duša k Tebe vinie,
večný dobrý Hospodine!
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Legenda: ALBA, ALELUJA, ANJEL, ÁRON, BETEL, CEMENT, CESTA, EFEZ, EPOCHA, HLAS, HNEV, HOREB,
HRAD, HRANICA, HRIECH CHRÁM, IHLA, IZBA, JERICHO, KOSTOLNÍK, KRST, MISIE, NAZARET, NORÁ,
OBNOVA, OBRAD, OCOT, OFERA, OCHOTA, OLTÁR, OMŠA, OPÁT, PASCHA, POKORA, PROROK, ROSA,
RUKA, SKOK, SLOVO, SMRŤ, SNEM, STRAVA, SUTANA TERASA, TIARA, TÓRA, ZÁKON, ZLOBA, ŽIAK
(Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen.)
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Redakčná rada Vám želá požehnané vianočné
sviatky – nech Pán Boh naplní Vaše srdcia radosťou z narodeného Ježiša Krista – a v našich chrámoch blažené chvíle pri Božom slove, piesňach
a modlitbách...
V novom roku 2022 želáme, aby Vám trojjediný
Boh požehnal na ceste života veľa lásky, zdravia,
šťastia a Božieho požehnania... aj my so žalmistom
úprimne vyznávajme: Ale mňa blaží Božia blízkosť.

Rozpis služieb Božích
a ďalších cirkevno-zborových aktivít
December
23. ŠTV
24. PIA
25. SOB
26. NED
31. PIA

17:30
15:30
17:00
09:00
10:30
09:00
10:30
16:00
17:30

Adventné večerné služby Božie s Večerou Pánovou
Štedrovečerné služby Božie
Štedrovečerné služby Božie
Prvá slávnosť vianočná
Prvá slávnosť vianočná
Druhá slávnosť vianočná
Druhá slávnosť vianočná
Závierka občianskeho roka
Závierka občianskeho roka

Poprad, kostol
Spiš. Sobota, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Stráže, kostol
Poprad, kostol
Spiš. Sobota, kostol
Spiš. Sobota, kostol
Poprad, kostol

Január
1. SOB
2. NED
6. ŠTV
9. NED
13. ŠTV
16.NED

09:00
10:30
09:00
10:30
09:00
09:00
10:00
17:30
09:00

Nový rok, Obrezanie Krista Pána
Nový rok, Obrezanie Krista Pána
Nedeľa po Novom roku
Nedeľa po Novom roku
Zjavenie Krista Pána mudrcom
1.nedeľa po Zjavení
Sviatosť Večere Pánovej
Biblická hodina
2.nedeľa po Zjavení

Poprad, kostol
Stráže, kostol
Poprad, kostol
Stráže, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol
Poprad, kostol

Prípadné zmeny oproti tomuto rozpisu (v dôsledku pandémie)
sledujte na web stránke www.ecavpp.sk, kde nájdete
aj záznamy zo služieb Božích (cca o 6 hodín po ich konaní).
Podľa nariadení vlády Slovenskej republiky dodržujeme tieto opatrenia:

nosíme rúško

dezinfikujeme si ruky

vetráme miestnosti

