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red Vianočnými sviatkami boli naše ško- boli vzťahy v rodine dobré. Vnímame však, že
ly na druhom stupni aj stredné školy za tým prianím je realita značnej narušenosti.
uzatvorené a učilo sa online cez po- Rodičia nežijú spolu, lebo je veľa rozvodov.
čítač. Aj ja som pripravil pre mojich žiakov A aj keď sú spolu, tak je mnoho napätia. Deti
a študentov niekoľko hodín s úlohami a otáz- to berú veľmi citlivo a bolí ich to. Je tu teda
kami. Vo vianočnej úlohe mali aj otázku, aký otázka ako naplniť vianočné priania našich
by si priali hmotný darček a, oproti tomu, aký ratolestí, aby v rodine bola pohoda?
by si priali nehmotný darček. Kým odpovede
Ak hovoríme o našom stvorení do vzťana ten hmotný darček sa rôznili, tak odpo- hov, tak nejde v prvom rade o naše osobné
vede na nehmotný darček boli poväčšine
vzťahy v manželstve či rodine. Zásadne ide
rovnaké. Naši mladí, bratia a sestry vo viere, o náš vzťah s naším Stvoriteľom. Hriech naruby si priali najviac rodinnú pohodu. Bolo aj
šil tento náš najzákladnejší vzťah. Hriechom
zopár prianí zdravia, ale prevažovala tá dobrá sme sa dostali do vzbury voči Pánu Bohu
rodinná atmosféra. Čo môžeme vnímať z ich a stratili s Ním spojenie. Preto nemáme ten
odpovedí?
‚Boží pokoj‘. Z tejto našej porušenosti – keď
V úvodných kapitolách Bibnekomunikujeme s Pánom Ježilie čítame o stvorení sveta
šom a nevieme čo je Božie,
a človeka. Tam sa o nás ľuteda dobré a milé – potom
Pán nech požehnáva
ďoch dozvedáme aj základpramení mnohé trápenie
vaše manželstvo.
nú pravdu, že sme stvorení
v našich osobných medzido vzťahu. A tak, v tej nemaľudských vzťahoch. Najvyteriálnej oblasti, aj naši žiaci
puklejšie je to v rodine. Ak si
a študenti naozaj správne
teda naše deti prajú pokojvnímali, že potrebujeme
nú rodinnú atmosféru, tak
rodinné vzťahy. Bolo jaspotom je to v prvom rade
né ako veľmi túžia, aby
pokračovanie na ďalšej strane
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o našom osobnom obnovení vzťahu s Pánom
Bohom. Následne potom príde uzdravenie
do našich manželstiev aj rodín.
V mesiaci február bude opäť prebiehať
Národný týždeň manželstva (www.ntm.sk).
Tohtoročná téma je: Manželský trojuholník?
Otáznik zvolili organizátori asi aj preto, lebo
naše manželstvá často ničí niekto tretí, ktorý
sa do nich vlamuje a kradne manželov alebo
manželky. My však, ako kresťania, môžeme
povedať, že sa tešíme, keď v našich manželstvách je manželský trojuholník, ale taký, kde

ten tretí je sám Pán Boh. V takomto manželstve žijú žena a muž v obnovenom vzťahu
s Pánom Ježišom a potom aj vzťah medzi nimi
je prežiarený Božou láskou, čo je na požehnanie nielen pre celú rodinu, ale i pre okolie.
Nechajme Pánu Bohu prvé miesto v našich
manželstvách a rodinách, aby sa tak naplnili
vianočné detské priania a túžby žiť v pokojnej
rodinnej atmosfére.
Michal Findra, zborový farár

Udalosti v cirkevnom zbore
s Pánom Ježišom. Modlime sa za to, aby sme
v tom slávnom kráľovstve mohli, z Božej milosti, byť raz aj my.
24. nedeľa po Svätej Trojici 14. novembra mala tému O poslednom súde. Základ
kázne brata farára M. Findru bol biblický text
L 18,1-8. Je o sudcovi, ktorý sa nechcel zastať
vdovy, ktorá ho prosila o spravodlivosť. Aj my
budeme súdení pred súdom vo večnosti a je
jasné, že všetci sme zhrešili proti Bohu i ľuďom. V príbehu sudca otáľal a nekonal, hoci
vdova veľmi naliehala. Aj nám sa môže zdať,
že Boh so svojím súdom otáľa, nekoná. V tom
treba vidieť veľkú Božiu lásku voči nám, je to
milosť pre nás, lebo dáva ľuďom čas na pokánie a v Písme je zapísané, že Boh chce, aby sa
všetci dali na pokánie. Pre modlitbu nám dobrý príklad ukazuje vdova, ktorá neprestáva
prosiť. Pri svojom krste v Jordáne sa Pán Ježiš
modlil. K tejto modlitbe sa Boh z neba priznal,
keď zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. Úprimná modlitba dvíha
k nebesiam a pri Božom súde pôjde s nami
aj Pán Ježiš. Dôležitá však je otázka Pána Ježiša, či On-Syn človeka nájde vieru na zemi
pri svojom druhom príchode na tento svet.
Na nás je, aby sme naozaj využili čas milosti,
Pán Ježiš tým povedal, že viera v Boha stačí!
Dnešná nedeľa nás smeruje ku myšlienkam

Zuzana Valeková
23. nedeľa po Svätej Trojici 7. novembra
mala tému Znamenia konca času. Pre kázeň
si brat zborový farár Michal Findra zvolil text
L 17,20-30. Farizeji videli, že Ježiš je mimoriadny človek, preto sa Ho pýtali, kedy a ako
bude koniec času. Mnohí si mysleli, že práve
v ťažkých časoch, ktoré zažívali, príde koniec
sveta. Toto však vie len Boh, ktorý nám daroval nebeské kráľovstvo a v ňom Boží verní
budú zachránení. Pán Ježiš hovorí, že toto kráľovstvo je nepozorovateľné a má byť medzi
nami už tu na zemi. V každodennom živote
lásky sa kráľovstvo Božie prejavuje od pôsobenia Pána Ježiša na zemi. Skutky lásky
svedčia, že Boh je medzi nami, preto Božie
kráľovstvo je to miesto, kde žijeme ako Boží
ľud. Žiaden priestor ani čas nie je určený, je to
život v Božej láske. Druhý príchod Pána Ježiša
Krista je často téma v závere cirkevného roka.
Nebude známe ani miesto Jeho príchodu.
Ten príchod bude naraz náhle na celej zemi
a s úkazmi na nebi. Pán Ježiš príde v sláve
a moci, keď Boh už nebude tolerovať bezbožnosť na zemi. Božie slovo, modlitby a skutky
lásky, to sú prostriedky premáhajúce zlo aj
keď sa to tak nezdá. Kráľovstvo Božie je tam,
kde sme s pomocou Ducha Svätého v spojení
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o posledných veciach a k tomu, že viera je
ako vstupenka do Božieho kráľovstva – viera
v milostivého Boha je spasiteľná! Po službách
Božích bola spoveď a Večera Pánova.
25. nedeľa po Svätej Trojici 21. novembra bola Posledná nedeľa cirkevného
roka-Nedeľa večnosti s témou O bdelosti a očakávaní. Brat farár M. Findra kázal
na text L 21,25-33 a povedal, že ľudia majú
rôzne očakávania a v súčasnosti celý svet čaká
na koniec pandémie. My, kresťania, očakávame druhý príchod Pána Ježiša Krista, ale
nedesíme sa toho, lebo vieme, že prídu lepšie
veci. Evanjelista Lukáš nám hovorí o znakoch
toho času. Dnes svet trápi aj ekologická kríza
a mohli by sme sa domnievať, že tie časy už
nastávajú. Pán Ježiš nás tiež nabáda k ostražitosti, pozorovaniu úkazov, bdelosti a očakávaniu. Bude to zjavné, spoznáme to určite
a všetci uvidia Pána Ježiša. To je dôvod na radosť, tým sa my kresťania máme potešovať.
Rôzni ‚predpovedači‘ konca sveta už zarobili
veľa peňazí na ľudskom strachu. My však, ktorí sme verní Pánovi, sa nebojíme, lebo nám
je zasľúbené, že obstojíme na Božom súde,
lebo spasiteľná viera v trojjediného Boha nám
umožní vojsť do nebeského kráľovstva. Z Božieho slova poznáme a stále poznávame ako
máme žiť. Ono nás oboznamuje aj o posledných veciach, pripravuje na ne aj potešuje
zasľúbeniami o našej budúcnosti vo večnosti.
Prvá adventná nedeľa 28. novembra
mala tému Pán prichádza. Brat farár M. Findra, na základe biblického textu Ž 50,1-4, vysvetľoval, že táto nedeľa nás uisťuje, že Boh
k nám prichádza. Boh je Stvoriteľ a je všemocný, ale nás miluje, má meno JHVH, teda Adonai, čo znamená, že Boh sa skláňa k svojmu
stvoreniu. Hovorí k nám rôznymi spôsobmi.
Boh s nami komunikuje najmä cez Bibliu-Božie slovo, tiež cez cirkev, ktorá ochraňuje
slovo Boha, hlása evanjelium a prisluhuje
sviatosti. Boh prichádza ku všetkým ľuďom
po celej zemi, takže oslovený je každý. Ásaf
v žalme hovorí, že Boh prichádza k človeku

zo Siona a skvie sa v kráse. Jeho syn, Pán Ježiš
prišiel z nebeského Siona, ktorý my spoznáme vo večnosti. Aj On bol dokonale krásny
a vznešený ako Boh – preto ho aj usmrtili – ale
napriek tomu je jeden z nás, lebo prijal ľudské
telo. Ásaf píše, že Boh príde v žiarivom ohni.
Oheň pri Pánovi Ježišovi je na vypálenie hriechu, ktorému podliehame. On nás vedie k pokore, úcte a pokániu, tak sme prepaľovaní,
aby zostalo v nás to rýdze a Božie. Prichádza
preto, aby súdil svoj ľud spravodlivo! Môže
nás trápiť strach z toho, či môžeme obstáť
na Božom súde? Ako veriaci kresťania však
máme odpovede: sme vyslobodení z hriechu
pre obeť Božieho Syna, ktorý sa nás zastane
aj pri poslednom Božom súde. V advente si
pripomíname, že Pán prichádza v Betleheme ako novonarodené dieťa, ale sústreďme
sa aj na Jeho druhý príchod. Pán Ježiš nás
prišiel zachrániť z hriechu pre večný život
s Ním a ako Božie deti sa nemáme čoho báť!
Prosme o odvážnu vieru aj pre našich blízkych
a blížnych.
Druhá adventná nedeľa 5. decembra
mala tému Kráľovstvo Božie prichádza.
brat farár M. Findra kázal na biblický text Iz
63,15 – 64,3 a povedal, že prichádzajúce Božie
kráľovstvo je aj o Božom otcovstve. Izaiáš túži,
aby Boh bol so svojím ľuďom. Uvedomme si,
že Boh nám nie je vzdialený, v Pánovi Ježišovi
je nám je blízky a Boží Syn nás naučil modliť
sa k Bohu Otče náš! Izrael odpadol od Boha
a Izaiáš píše, že Boh sa neodcudzí, je vždy
so svojím národom. Boh je náš otec za každých okolností, to len my si musíme uvedomiť, že sloboda, ktorú nám Boh dal, nás môže
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voviesť do biedy a odpadnutia od Neho. Boh
viedol Izrael aj na púšti, ale oni odpadli, nezniesli slobodu. Aj my sme teraz v európskom
spoločenstve slobodní, mnohých sme mali
ako vzor, ale nezvládli sme slobodu...svedčia
tak aj mnohí rodičia o svojich deťoch. Sloboda
je skutočná vo vzťahu lásky k Bohu aj ľuďom.
Izaiáš píše, že to je veľká milosť, keď Boh Otec
trestá za zlé konanie. Je to otcovská láska
k nám – ako dobrý a spravodlivý Otec trestá
aj požehnáva. Izaiáš volá na Hospodina, aby
prišiel na túto zem, aby s Ním prišlo Božie kráľovstvo, lebo vie, že Boh je milujúci. Boh je aj
Pán Ježiš Kristus. On už prišiel k nám na zem,
v Ňom môžu byť ľudia zachránení nielen
v tomto, ale najmä vo večnom živote. A Pán
Ježiš príde ešte raz v moci a sláve – na to sa
tešíme my, ktorí Ho milujeme.
Tretia adventná nedeľa 12. decembra
mala tému Pripravovateľ cesty Pánovi. Brat
farár M. Findra si pre kázeň vybral biblický text
1Kor 4,1-5. Z neho vidíme, že Korinťania sa
pretekali, kto je lepší a to aj na súdoch. Apoštol Pavol upozorňuje, že Boh je najvyšší sudca
a my sme iba služobníci... a to platí aj pre nás
a dnes. Pavol, na Korinťanov, ktorí ho posudzovali, zareagoval, že mu záleží len na posúdení Božom. Aj my radi súdime, a to nie je
správne. Pán Boh si povolal svojich služobníkov a každý má iné obdarovania, ktorými má
verne slúžiť svojmu Bohu. V Božej kompetencii sú Jeho tajomstvá, ale používa si na to aj
svojich ľudí. Boli nimi apoštoli, v postupnosti
ďalší učení v Božom slove, v cirkvi teraz farári.
Božie tajomstvo sa odhaľuje v daroch všetkých Jeho služobníkov. A služobníci majú byť
verní, vydržať v službe aj cez prekážky a odsudzovanie okolia – tak to bolo v totalite (aj naši
farári v minulom režime trpeli), no aj teraz sú
útoky voči kresťanom a i v tomto čase pandémie. Posudzovanie či odsudzovanie svedkov je bolestivé, ale najvyšší a najspravodlivejší sudca je Pán Boh, a len to je dôležité.
On ochraňuje svojich svedkov a nedá trpieť
nad mieru. Keď sa osvedčíme pred Bohom, to

je najvyššia a najdôležitejšia odmena, a o to
sa máme usilovať.
Štvrtá adventná nedeľa 19. decembra
mala tému Radostné svedectvo o blížiacom
sa Pánovi. Brat farár M. Findra si pre zvesť
evanjelia vybral biblický text L 1,26-38 a našu
pozornosť zameral na uvedomenie si toho,
kto je Boh a na to, že od Boha nás oddelil
a oddeľuje hriech... ale napriek tomu, v čase
adventu nám znie Božie posolstvo-evanjelium: veľmi vás milujem! Anjel Gabriel, Boží
posol, oslovil izraelskú devu Máriu zvláštnym pozdravom, z ktorého sa dozvedela, že:
je milosťou obdarená, že Boh je s ňou, že je
blahoslavená medzi ženami a že Boh si ju vyvolil pre jej pokorné srdce. Radostné je, že aj
nás Boh miluje a vyvolil si nás pre život s Ním
vo večnosti. Mária porodí Božieho Syna, ktorý
bude veľký, bude panovať stále/naveky nielen
nad izraelským, ale nad všetkými národmi.
Osoba Pána Ježiša je niektorým na pohoršenie, ale tým, ktorí v Neho uveria je na spasenie. Na otázku, prečo sa Boh k nám sklonil, je
nepochybná odpoveď, že Boh nás nekonečne
miluje. A Božia láska má mnoho ďalších atribútov. Mária ma veľkú Božiu milosť, lebo je
vyvolená pre nadprirodzené počatie Božieho
Syna – Bohu nič nie je nemožné. Pre nás ľudí
je takéto počatie tiež prekvapujúce, lebo človek je najskôr zhrozený zo svojich hriechov
a užasnutý z toho, že Boh sa nad nami chce
zľutovať a dať nám život vo večnosti. Správna
reakcia Márie je pokora a v tom máme veľký
vzor aj my – náš kresťanský život má byť služobný voči Bohu aj ľuďom; služobné srdce
znamená povedať Bohu: Som Tvoja služobnica! Som Tvoj služobník!
Štedrý večer/Nocturna natalis 24. decembra mal tému Plnosť času. Božie slovo Mich 5,1-4 si brat farár M. Findra vybral
za základ kázne. Vianoce sa týkajú narodenia
Spasiteľa sveta. Je to veľká udalosť pre tento
svet a najmä pre spasenie ľudí. Dnešný svet
sa od toho veľmi vzdialil: v centre pozornosti je slnovrat, komercia, jedlo, pitie, bohatý
4
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program televízie. My sa však
chceme potešiť evanjeliom
o spáse, preto sme prišli
do Božieho chrámu alebo
sledujeme online prenos
týchto štedrovečerných
služieb Božích. Narodenie
malého dieťatka Ježiša sa
môže zdať nič a maličkosť,
ale z neho sa stala veľká vec
pre celý svet a hriešnikov –
narodila sa spása, pokoj. Ten
malý novorodenec je veľký Pán
a Spasiteľ hriešnikov. V jednom
príbehu filozof a teológ Kierkegaard opísal
príbeh osamelého kráľa, túžiaceho po manželke. Raz v meste zbadal pôvabné obyčajné
dievča. Mohol ju k sebe dať priviesť na rozkaz,
ale uvedomil si, že by to bolo z donútenia.
Ako kráľ ju mohol k sebe aj pozvať, ale to by
bolo autoritatívne. Napokon sa rozhodol, že
načas bude žiť v tom spoločenstve ako chudobný a tak si získal vyvolené dievča. Boh
sa tiež chcel k nám priblížiť a získať si ľudí,
preto poslal svojho Syna, aby sa stal človekom a bol ako my. Bohu záleží na každom
jednom človeku. Ako zareagujeme na Božiu
lásku my? Mali by sme tak ako Saul, keď ho
Pán Ježíš zastavil na ceste prenasledovania
kresťanov. Jeho reakcia bola: Pane, čo mám
urobiť? Apoštolovi Pavlovi to stačilo na celý
život, svedčil o mocnom Božom Spasiteľovi
vždy a všade. Ak tak urobíme aj my, budeme
mať Vianoce každý deň. Ako Pavla, rovnako aj
nás Pán Ježiš volá oddane mu slúžiť.
Prvá slávnosť vianočná, Narodenie
Pána/Nativitas Christi 25. decembra mala
tému Zjavila sa milosť Božia. Brat farár M.
Findra si pre kázeň zvolil text 1J 3,1-2. V ňom
Ján píše aký veľký a milostivý je Boh, ktorý
je láska. A On nám daruje svoju lásku, keď
dal svetu Spasiteľa. Pastieri videli dieťa-Ježiša v jasliach v betlehemskej maštali, Simeon
a Anna videli potom obrezanie Ježiša a videli
Ho aj traja králi/mudrci, ktorí Ho chceli vidieť.

Čo my osobne vnímame na Vianociach?
Viďme nesmiernu Božiu lásku k svojmu hriešnemu stvoreniu. Pôsobenie
Božej lásky pôsobí zmenu: sme Božie
deti, a to bez našich zásluh; hriešnik
sa môže stať Božím dieťaťom, lebo
príchodom Pána Ježiša už nepanuje
hriech a my sme prijatí do Božej rodiny ako synovia a dcéry. Je to ako keď
sa otrok po vykúpení stane slobodným
občanom a je prijatý medzi slobodných.
A napokon, Boh nám dáva svoju lásku
a Ján píše, že sme iní ako tento svet, lebo
máme iné priority ako svet okolo. Božie deti
by si preto mohli zúfať, ale teší ich pohľad
na darované Božie svetlo v Pánovi Ježišovi
Kristovi, zasľúbenie odpustenia hriechov
a večný život v nebesiach. Sám Spasiteľ to
tiež nemal ľahké v tomto svete. Božia láska
nás teda označuje, prijíma za deti a prijíma
do Božieho kráľovstva. Po kázni bol prečítaný
Pastiersky list zboru biskupov, v ktorom sme
boli povzbudení, že žiadna pandémia nám nemôže vziať radosť z narodenia Spasiteľa sveta
a hoci pandémia spôsobila mnoho strát, ustúpil
však konzum a je väčší priestor pre stíšenia sa
s Bohom a je dobré využiť to na modlitby, ktoré
sú najlepší spôsob spojenia sa s naším trojjediným Bohom.
Druhá slávnosť vianočná, Pamiatka Štefana mučeníka 26. december mala tému
Otvorené nebesá. Zborový farár M. Findra
kázal na text Iz 7,10-14. Prorokovi Izaiášovi
znelo slovo od Hospodina a jeho reakcia
bola: Tu som ja, pošli mňa! Boh často a rôzne
prehovára k ľuďom. V prečítanom texte je
mesto Jeruzalem obliehané dvomi nepriateľskými armádami a Boh v tej beznádejnej
situácii hovorí: Buď pokojný! Boh prehovoril aj
k prvému mučeníkovi Štefanovi, ktorého pamiatku si pripomíname. Aj k nám Boh hovorí
a aj v pandémii – cez Božie slovo. Dôležité je
ako ľudia reagujú ľudia na Božie slovo? Kráľ
Ácház nechcel osloviť Boha ani keď ho Izaiáš
vyzval. Ľudia tiež vravia, že si vystačia sami
5
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ohľade bol ešte horší ako ten pred ním. Brat
farár sa vyznal, že pociťoval psychické vyčerpanie aj pre mnoho pohrebov našich sestier
a bratov. Útechu mal v tom, že Boh je vždy
s nami a že Pán Ježiš Kristus nás neskonale
miluje. To potvrdzuje aj vybraté podobenstvo
o pšenici a kúkoli. Lány pšenice sú krásne, ale
aj dôležité pre výživu ľudí. Cirkev tiež možno
prirovnať k lánu pšenice – my v nej rastieme
a vyvíjame sa. V odchádzajúcom roku, pre obmedzenia zhromažďovania sa v kostole, sa
realizovali online prenosy, zažili sme požehnanie cez ľudí-dobrovoľníkov, ktorí pomáhali
osamelým s nákupmi, a iné. To všetko slúži
ako príklad pre svet o tom, akí sú kresťania.
Kúkoľ, zlá neužitočná burina, rastie v užitočnej pšenici. To sa nám javí, že cez zlo pôsobí
diabol, podobne aj zlej covidovej pandémii.
Hodnotenie však patrí Bohu a my sa máme
vyvarovať hodnotenia a to napr. aj preto, lebo
keď ľudia v raji chceli posudzovať čo je dobré
a čo zlé, padli do hriechu. Pán Ježiš hovorí,
aby dobré a zlé rástlo spolu a dodal, že raz príde čas, keď bude triedenie dobrého a zlého.
Toto je obraz posledného súdu pre večnosť.
Teraz je ťažko rozoznať dobrých od zlých, ale
pre Boha to nie je problém. My si položme
otázku kde by sme chceli stáť a či sme kúkoľ
alebo pšenica. Na konci roka 2021 je vhodná
príležitosť zhodnotiť svoje konanie aj život.
Viera v Pána Ježiša Krista je spasiteľná, preto
prosme Ducha Svätého, aby nás viedol vo viere konať skutky lásky, lebo náš Boh je láska.
A modlime sa aj za obrátenie tých, ktorí trojjedinému Bohu nedôverujú.

a tým odmietajú Božiu pomoc – málo ľudí
prijíma, že v Bohu je naša spása. Nás zovšadiaľ
oblieha hriech a ľudia hovoria: ‚však my sme
dobrí... Boh nie je... jedzme, pime aj tak zajtra
zomrieme... nebudeme predsa otravovať
Boha...‘ Ácház sa nechcel spoľahnúť na Boha
a tak sa správa mnoho ľudí i dnes. Spasiteľ
sa vtelil do nášho sveta ako poslaný od Boha
a jedno z Jeho mien bolo Immanuel, to je Boh
s nami. A je to tak! On je s nami, stará sa o nás
aj keď ho ignorujeme (možno až nerozumne
odmietame aj očkovanie v pandémii, ktoré
nám môže pomôcť). Boh nie je unavený pomáhať nám a my sa vždy môžeme spoľahnúť
na Pána Boha. Dáva nám znamenia – tak ako
o narodení Boha-Spasiteľa z panny, ako sa to
naozaj stalo – preto reagujme správne na Božie znamenia i na prihováranie sa k nám.
Závierka občianskeho roka 31. december nám dávala do pozornosti tému Bdelosť
a vernosť. Biblický text Mt 13,24-30 si brat
farár M. Findra vybral pre kázeň. Skonštatoval,
že všetci sme v minulom roku verili a nádejali
sa, že pandémia skoro pominie, ale v tomto

Za sestrou dozorkyňou JUDr. Jankou HESOVOU
Janka Hesová. Už dlhšie bojovala so zákernou
chorobou, ktorá bola v posledných dňoch minulého roka už nad jej sily. A tak 14. decembra jej srdce dotĺklo v objatí jej dcéry, ktorá
ju opatrovala.
Sestra Janka sa narodila 23. júna 1948

Podľa životopisu pri poslednej rozlúčke
spracoval Michal Findra
Pred vianočnými sviatkami nás zastihla
smutná správa, že nás navždy opustila dlhoročná dozorkyňa cirkevného zboru sestra
6
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rodičom Jánovi Janíkovi a Eve, rodenej Bačíkovej, v Palúdzke, čo je dnes mestská časť
Liptovského Mikuláša. Detstvo prežila vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese, kde bývala spolu s rodičmi a staršou sestrou Evou,
s ktorou mala celý život veľmi dobrý vzťah. Tu
sa budoval aj jej vzťah k Bohu i cirkvi v spoločenstve cirkevného zboru ECAV Vysoké Tatry.
Po ukončení základnej školy študovala
na Strednej priemyselnej škole stavebnej
v Liptovskom Mikuláši, kde v roku 1967 zmaturovala. Pokračovala štúdiom na právnickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,
ktorú úspešne ukončila v roku 1972 a následne nastúpila do zamestnania na Okresnom
súde v Poprade, kde potom od roku 1974 pôsobila ako sudkyňa. Popri výkone tohto povolania úspešne zložila rigoróznu skúšku a bol
jej udelený titul JUDr. Aj keď prácu sudkyne
považovala za svoje poslanie, okolnosťami
bola prinútená vzdať sa talára. Uplatnenie potom našla ako podniková právnička vo firme
Agrostav Poprad a neskôr v Cestných stavbách Poprad.
V deň svojich 25. narodenín uzavrela manželstvo s Jánom Hesom v Bojnickom zámku
(splnila si tak svoj detský sen) a v tomto manželstve sa narodili dve dcéry: staršia Elena
a mladšia Janka. Ovdovela náhle a pomerne
skoro, začiatkom marca 1996, keď jej mladšia
dcéra v tom čase navštevovala ešte len strednú školu. Aj túto ťažkú životnú skúšku zvládla.
Časom sa jej radosťou stali vnúčatá Elenka,
Eliška, Maximilián, Klárka a Oliver. Bola veľmi

šťastná, keď mohla aj najmladšieho Maximiliána odprevadiť ku slávnosti konfirmácie.
Do dôchodku odišla v roku 2008. Až
do konca života bolo právo jej najväčšou
záľubou. Aj na dôchodku i napriek ťažkej
chorobe vždy pomáhala rodine, priateľom
a známym svojimi právnymi radami, vedomosťami a skúsenosťami. Svoju prax uplatnila
aj vo funkcii dlhoročnej zborovej dozorkyne
nášho cirkevného zboru. Popri láske k svojmu
povolaniu mala záľubu aj v literatúre, histórii, turistike, lyžovaní, bicyklovaní, vyšívaní,
riešení krížoviek a bola výborná kuchárka.
V mysliach a srdciach svojich blízkych zostane
zapísaná ako silná, cieľavedomá a vo svojich
zásadách mimoriadne pevná osobnosť.
V našom zbore si ju budeme pamätať
ako veľmi ochotnú pomáhať svojimi darmi.
S bázňou a pokorou prijala aj službu zborovej
dozorkyne, ktorú vykonávala od roku 2008. Aj
keď už vedela o svojej chorobe, stále chcela byť aktívna a pre nás všetkých užitočná.
V službe dobre uplatnila najmä svoje právnické vedomosti pri spravovaní majetkových
záležitostí zboru. Rovnako si ju však dobre
zapamätáme ako erudovane viedla naše konventy či zasadnutia presbyterstva. Vždy boli
pre nás obohacujúce jej príhovory ku konfirmandom, keď odovzdávala dobré myšlienky,
ktoré mala v pamäti zo životných skúseností
a čítania kníh.
Podobne ako najbližším príbuzným, bude
i nám veľmi chýbať.

Opustila nás Silvia ROTHOVÁ
narodila v podtatranskom kraji v Kežmarských Žľaboch. Ako dieťa zažila aj útrapy
Druhej svetovej vojny a neskôr sa usadila
v Poprade.
V cirkevnom zbore bola aktívna vo viacerých oblastiach: bola členka zborového spevokolu, rada sa zúčastňovala biblických hodín

Zuzana Hybenová
Z časnosti do večnosti odvolal Pán života
a smrti sestru Silviu Rothovú 13. novembra
minulého roka v 84. roku jej života a pohrebná rozlúčka sa konala 16. novembra.
Silvia Rothová, rodená Franková, sa
7
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aby si prehlbovala poznatky z Božieho slova,
rada prichádzala i do spoločenstva modlitebníkov v našom zbore, lebo cítila, že tak,
ako osobné v súkromí, rovnako sú dôležité
i modlitby v spoločenstve.
V rámci zborovej diakonie verne dokazovala plnenie Božieho prikázania milovať
Boha aj cez službu blížnym. Prostredníctvom
návštevnej služby mala v starostlivosti tých
cirkevníkov na Sídlisku Západ, ktorí už nemohli prichádzať do spoločenstva cirkevného zboru. Toto vykonávala horlivo a s láskou
a navštevovala aj evanjelikov, klientov zariadenia sociálnych služieb na Komenského ulici. Starala sa o pomoc veriacim, aby sa mohli
zúčastniť biblických hodín, ktoré sa pred príchodom pandémie koronavírusu v zariadení
konali raz mesačne. Túto službu lásky k Pánovi
i ľuďom konala bezmála 20 rokov, pokiaľ jej to

zdravotný stav dovoľoval. Zborová diakonia je
permanentne veľmi potrebná a cirkevný zbor
potrebuje náhradu z radov mladších sestier
nielen za sestru Rothovú, ale aj za ďalšie
sestry vo vyššom veku. Obetavá sestra Silvia
na tejto službe oceňovala, že pri návšteve
nielenže ona potešila navštívených, ale aj
ona sama bola neraz potešená nimi. Pritom
bola skromná a vždy oddaná do Božej vôle
až do posledných chvíľ.
V modlitbách ďakujeme Bohu za drahú
sestru Silviu, že patrila do nášho spoločenstva a že sme mohli spolu prežívať požehnané
chvíle.
Zamyslime sa aj my nad svojimi životmi,
snažme sa horlivejšie plniť Božie prikázania
a vážiť si obeť, ktorú pre nás priniesol náš Spasiteľ Ježiš Kristus.

S vďakou spomínajme
životné príbehy a okolnosti vzniku piesní. V EPST 17-18/21 sme sa
dozvedeli že pieseň K Tebe, ó, Bože
môj (ES 519) bola napísaná pred
180 rokmi na text Sarah Flower
Adamsovej. A práve táto pieseň
znela, keď sa potápala loď Titanic.
Okrem iných piesní ju hral lodný
orchester pod vedením britského
huslistu Wallacea Harleyho. Touto piesňou sa
hudobníci nielen rozlúčili, ale odovzdali aj
svoje životy do Božích rúk spolu 1500 obeťami tejto tragédie.
V EPST 45-46/21 brat Vargovčák predstavil príbeh piesne Vzácna to a veľká radosť (ES
652). Autor textu je Ír Joseph Medlicott Scriven. Jeho život bol poznačený viacerými tragédiami, sklamaniami a fyzickými chorobami.
Pre svoj zhoršujúci sa zdravotný stav, sa musel
vzdať kariéry vojaka v Indii. Začal premýšľať
o rodinnom živote. Jeho snúbenica sa však
večer pred svadbou nešťastnou náhodou

Zuzana Hybenová
Vianočné číslo našu Zborového listu prinieslo správu o tom, že
sme sa rozlúčili so vzácnym človekom Mgr. Martinom Vargovčákom
zborovým farárom vo Vranove
nad Topľou. Dôležitá súčasť jeho života i služby bola duchovná hudba,
ktorú nielenže veľmi rád a vynikajúco interpretoval v rámci koncertov pri špeciálnych
príležitostiach, ale o nej aj rád písal a tak sa
delil o svoje nadanie i vedomosti z tejto oblasti. Rovnako ako J. S. Bach, aj on vedel, že
cieľ a koniec všetkej hudby by nemalo byť nič
iné, ako oslava Boha a potešenie duše. Nebol
len teológ a farár, ale aj kantor a nadšený interpret klasickej hudby J. S. Bacha. Predsedal
tiež spevníkovej komisii ECAV.
Brat farár Vargovčák nám v EPST predstavoval autorov známych a obľúbených
duchovných piesní z nášho spevníka, ich
8
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utopila. Presťahoval sa do Kanady a keď dostal z Európy správu o tom, že jeho milovaná
matka ochorela, poslal jej list a v ňom svoju
báseň. Býval v rodine Sackvitovcov a domácej panej odovzdal kópiu básne. Jej manžel sa spýtal, kto tu báseň napísal a Scriven
odpovedal: Pán a ja sme to urobili. Skladateľ
a cirkevný hudobník Charles Converse potom
na tento text zložil melódiu a pieseň si veriaci

postupne veľmi obľúbili. V r. 1919 v jednom
hymnologickom článku zaznamenali, že Scrivenova báseň Vzácna to veľká radosť patrí
nepochybne do prvej desiatky najznámejšej
poézie kanadskej literatúry.
Ďakujme v modlitbách za brata farára Vargovčáka i za to, že nás oboznámil s autormi
a vznikom našich vzácnych i krásnych duchovných piesní a radi si ich spievajme.

Čas, ktorý sa zmenil na minulosť
svätiť nedeľu v zhromaždení cirkvi a to najmä
medzi mládežou a mladými rodinami. To nás
musí znepokojovať!
Letné obdobie, po druhej pandemickej
vlne, bolo naplnené mnohým, čo sa nedalo uskutočniť skôr. Potom prišla tretia vlna
s opatreniami a lockdownom. To bola obrovská časová vlna v roku 2021. V ďalšej časti brat
biskup hovorí o tom, čo sa podarilo urobiť
na celocirkevnej a dištriktualnej úrovni.
My si pripomeňme, čo sme v tom krátkom
čase v lete roku 2021 uskutočnili v našom cirkevnom zbore:
20. mája sa mohlo, asi po siedmich mesiacoch, v zborovej miestnosti stretávať naše
zborové modlitebné spoločenstvo;
v 3. nedeľu po Svätej Trojici 20. júna bola
Slávnosť konfirmácie pre 14 mladých
sestier a bratov, ktorí pred cirkevným zborom vyznali i potvrdili svoju vieru v trojjediného Boha;
v týždni od 12. do 16. júla prebiehal detský
denný tábor;
11. septembra sa konal zborový deň – dopoludnia v chráme sme spomínali na 20 rokov činnosti SEŽ v našom cirkevnom zbore
a sestra farárka Eva Oslíková, predsedníčka
SEŽ, oslovila prítomných prednáškou Pastorálna služba v cirkevnom zbore a po nej
sme odpoludnie trávili vo farskej záhrade
pri ‚presbyterskom‘ guláši a rozhovoroch
v spoločenstve;

Zuzana Hybenová
Generálny biskup ECAV Ivan Eľko v EPST
1-2/2022 spomína na uplynulý rok 2021 ktorý
bol pre našu cirkev rokom niekoľkých vzácnych jubileí. Nemali len pripomínať minulosť,
ale, ako reflektory, mali zasvietiť na aktuálne
témy dneška.
Začínal sa dozvukom decembra 2020 – pripomenutím 500. výročia prečítania Lutherových 95. téz proti odpustkom na našom území;
500 rokov uplynulo od pamätného snemu
vo Wormse, ktorý počul nielen Lutherovo Tu
stojím, inak nemôžem!, ale aj: ... ak ma nepresvedčia dôkazmi Písma (t. j. evanjelické‘ písmactvo – dôležitosť dôkazov z Božieho slova
v živote); 100 rokov uplynulo od Synody v Trenčianskych Tepliciach a etablovania Evanjelickej
cirkvi a. v. v Československu; 70 rokov uplynulo
od ordinácie prvej ženy Dariny Bancíkovej. Mrzí
nás, že sme sa uvedených tém nemohli zhostiť
v takom rozsahu a sile ako sme túžili.
Do rána Nového roka 2021 sme sa budili
v lockdowne, ktorý trval až do 19. apríla a núdzový stav do 15. mája. Toto posunulo naše
konventy zhruba o dva mesiace a skomplikovalo mnohé procesy.
Leto a jeseň boli obdobia návratu do našich zhromaždení. Tie sa nenaplnili takými
počtami účastníkov ako pred pandémiou. Dôvody boli: obavy o zdravie, tiež privyknutie
na online pohodlie, ale, zrejme, i strata zvyku
9
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24. októbra sa v Božom chráme mohli
stretnúť aj jubilanti nášho cirkevného
zboru.
Ďakujme Pánu Bohu za všetko čo sme,
z jeho milosti, mohli konať pre posilnenie

našej viery v cirkevnom zbore aj v našej
evanjelickej cirkvi. Ďakujme aj za všetky online prenosy služieb Božích od brata farára
Michala Findru, iných bratov farárov a tiež
za všetky rozhlasové a televízne prenosy.

Stanovisko Zboru biskupov ECAV

k výsledkom sčítania obyvateľstva v roku 2021
pokles počtu členov pri predchádzajúcom
sčítaní. Zároveň treba jednoznačne skonštatovať, že za posledných 10 rokov sme stratili
29 343 evanjelikov. Tento stav nemôže tešiť
nikoho z nás a je to pre nás veľká misijná
a pastorálna výzva. Situáciu, aj vzhľadom
na neustále stúpajúce počty obyvateľov
bez vyznania, vnímame ako vážnu. Je to impulz spojiť sily všetkých členov ECAV k vydávaniu dobrého svedectva viery a viesť všetky
generácie k evanjelickému kresťanskému
životu.
Zároveň chceme povedať, že sme vďační
každému, kto svoje vyznanie a príslušnosť potvrdil. Vnímame to ako povedomý a aktívny
evanjelický prejav, postoj srdca, jednoznačnú
odpoveď. Evanjelici tak potvrdili, že im záleží
na svojej cirkvi a viere v Boha.

Zdroj: web ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
na Slovensku je druhá najpočetnejšia skupina
obyvateľov z hľadiska vyznania. Obyvatelia,
hlásiaci sa k Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania, predstavujú 5,27 % z počtu obyvateľov SR (t. j. 286 907 osôb).
Zbor biskupov prijal informáciu o výsledkoch sčítania obyvateľstva ako fakt, ktorým
sa budeme určite zaoberať a venovať sa mu
detailnejšie. Budeme čakať na rozšírené výsledky zo Štatistického úradu SR, ktoré nám
povedia viac o štruktúre, rozmiestnení a ďalších dôležitých ukazovateľoch našej evanjelickej komunity.
Pokles o 0,5 % nepredstavuje relatívne
veľký úbytok. Teší nás, že sa výrazne spomalil

Štedrosť darovania = štedrosť odmenenia
a predsa ma podvádzate – vy, celý národ! Prinášajte celé desiatky do pokladnice a v mojom
dome bude poživeň; vyskúšajte ma týmto –
vraví Hospodin mocností: Či vám neotvorím
okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok
požehnania! Pohrozím pre vás kobylkám, takže
vám neskazia plodiny zeme, a vinič vám nebude
neplodný na poli – vraví Hospodin mocností.
Blahoslaviť vás budú všetky národy, lebo budete
obľúbenou krajinou – vraví Hospodin mocností.
(Mal 3,6-12)
Neokrádaj Boha! Prorok napomínal ľudí,

Marek Ivan, Tesnou bránou 2022
Lebo ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy
ste neprestali byť synmi Jákobovými. Od čias
svojich otcov ste sa odchyľovali od mojich
ustanovení a nezachovávali ste ich. Navráťte
sa ku mne, a ja sa navrátim k vám! – vraví Hospodin mocností. Vy sa však spytujete: Ako sa
máme vrátiť? Či smie podvádzať človek Boha,
keď vy podvádzate mňa? Vy sa však spytujete:
Ako Ťa podvádzame? Desiatkami a pozdvihovanými obeťami. Zasiahnutí ste kliatbou,
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Január – Február

aby nezadržiavali Bohu desiatky, ktoré Mu
patria. Systém desiatkov začal platiť ešte
počas Mojžišovho života. Žili z nich Levíti,
ktorí nedostali v Izraeli nijakú pôdu. Za čias
Malachiáša sa zrejme tento systém odvodov
rozpadával, čo spôsobovalo, že Levíti si museli
hľadať iné zamestnanie a nemali čas slúžiť
v chráme naplno. Preto sa Pán sťažuje, že Ho
ľud okráda.
Okrádame Boha, ak Mu nemienime vrátiť
ani malú časť toho, čo nám do života nadelil ako nezaslúžené požehnanie. Lakomstvo
a strach, že neprežije, sú iste vážne dôvody,
ktoré bránia človeku otvoriť peňaženku, či
stodolu. Dôvera v Boha, ktorý sa stará, však
premáha oboje. A práve takého Boha nám
Pán Ježiš vyjavil. Jemu je človek vzácnejší,
než iné tvorstvo a Jeho prirodzená túžba je

postarať sa o neho (Mt 6,31nn; 1Pt 5,7). Jedno
z najviac oslobodzujúcich zasľúbení, ak človek nevie či má dávať, je napísané u Lukáša
6,38: Dávajte a bude vám dané!
Pamätajme na to, že nie všetko, čím Pán
Boh odpláca človeku jeho lásku, musí byť materiálna odmena! Odmena môže mať mnoho
podôb, ba dokonca ju človek nemusí všetku
prijať tu, na zemi. Ľudský život môže byť kratší
i dlhší, ale človeka vo večnosti neminie spravodlivá kompenzácia za všetko, čo v živote
stratil pre dobro druhých.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že na Teba sa
môžeme spoľahnúť. Odpusť, že to často nevieme a spoliehame sa na peniaze. Posilni našu
vieru v Teba, nech vieme darovať prostriedky
hladujúcim a väzneným kresťanom, či iným, čo
potrebujú. Amen. Pieseň: ES 553

Čo je ŠŤASTIE?
zo spravodlivých vecí! K tomu, aby bol náš
život šťastný, potrebujeme okrem dobrého
zdravia, peňazí a dobrej rodiny aj Božiu milosť, odpustenie hriechov, lásku a tiež určitú
mieru cti, ktorej sa nám dostáva.
Som presvedčený, že s vyššie uvedeným
môže súhlasiť každý človek – všetci by sme
tieto ciele chceli dosiahnuť. No na to, aby sme
šťastie dosiahli, musíme počúvnuť rady Biblie.
Žiaľ, veľakrát je naše konanie v rozpore s radami Písma a namiesto toho, aby sme dosiahli
trvalé šťastie, prichádza sklamanie, horkosť,
krach a hanba.
Zaiste, v jednom článku nemôžeme vyriešiť niečo, o čo sa pokúšame celý život, ale
teraz aspoň odhalíme tri zákerné sily, ktoré
úplne spoľahlivo dovedú ľudský život do nešťastia. Sú to lenivosť, pýcha a žiadostivosť.
Lenivosť. Keď sa Šalamúnovi v Gibeóne zjavil Hospodin, Šalamún si prial múdre
a rozumné srdce, aby mohol viesť izraelský
národ (1Kr 3). Pánovi sa táto žiadosť páčila,
preto jeho prosbu vypočul: dal mu múdrosť

Elena Bakurová
Dostalo sa mi do rúk zaujímavé čítanie
z mesačníka Logos, kde už na jeho obale bolo
napísané Čo je šťastie?. Moja zvedavosť ma
viedla k prečítaniu a teraz mám túžbu podeliť
sa s vami, aby toto čítanie prinieslo požehnanie viacerým. Budem citovať z časopisu.
Položme si otázku čo vlastne človek potrebuje, čo je preňho najdôležitejšie. Ak by si ozaj
mal niečo priať – čo je to? V mysli nám vyvstane veľa nápadov: najčastejším novoročným
želaním býva dobré zdravie, ďalej je to materiálne uspokojenie našich potrieb, vyššie
príjmy, nové auto, atď. Niekto by si prial väčšiu
milosť do medziľudských vzťahov, do manželstva alebo vzťahu medzi deťmi. Iný možno
všetko toto má a aj tak nie je spokojný. Preto
si myslím, že odpoveďou na zásadnú otázku,
čo by sme chceli v živote dosiahnuť je šťastie.
Šťastie môžeme definovať ako trvalú radosť, ktorá je položená na správnych
a neotrasiteľných základoch a vychádza
11
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a k tomu navyše aj bohatstvo a slávu. Nadobudnúť múdrosť však nie je také jednoduché.
Človek po nej musí túžiť, zaoberať sa ňou,
oceniť ju, hľadať, počúvať rady,... Naopak, ako
múdrosť nezískame, je celkom jednoduché
– a síce, keď budeme leniví. Preto je lenivosť
v protiklade s múdrosťou. Boh nemá rád hlupákov a lenivcov. Aj usilovnosť a pracovitosť,
podľa Biblie, znamenajú niečo trochu iné ako
si my predstavujeme. Sú totiž späté s ďalšími
výrazmi ako kreativita, schopnosť učiť sa, plánovanie, cieľavedomosť, vytrvalosť, húževnatosť. Snaha o dokonalosť je v tom, že čokoľvek
robíme, urobiť to ešte lepšie. Problém spočíva
v tom, že prirodzený človek je lenivý.
V krátkosti vymenujme niektoré charakteristické znaky lenivosti, ktoré nám pomôžu
odhaliť ju vo svojom živote. Je to pohŕdanie
prácou, neochota prekonávať prekážky, záľuba v spánku, pád do hriešnych závislostí,
stihomam, zanedbaný príbytok a zovňajšok,
namyslenosť, omeškávanie, odkladanie riešenia problémov, nedbanlivosť. Preto kresťania musia byť ľudia nádeje, ľudia, ktorí sa
majú na čo tešiť, ktorí vedia, že ich práca nie
je márna v Pánovi, že ich život má zmysel.
Veď Svätý Duch prišiel na to, aby nám práve
s týmto pomohol: vytvoriť dobrú budúcnosť.
Bez usilovnosti, podľa Boha, nie je múdrosť
a bez múdrosti nie je šťastie.
Pýcha. Pýcha je zradná a prejavuje sa rôzne.
Niekedy vidíme človeka, o ktorom môžeme

na prvý pohľad povedať, že je nafúkaný, má
povýšenecké a arogantné správanie, no inokedy sa ukrutná pýcha skrýva za pomerne
pokornú fazónu. Najmä náboženskí ľudia
sa vedia tváriť úžasne pokorne. Mali by sme
si dať tú námahu a odhaliť pýchu vo vlastnom živote, lebo ona urobí život spoľahlivo
nešťastným. Veď samo Písmo hovorí: Boh sa
pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. (Jk
4,6) Pyšný človek nielenže nie je vo svojom
srdci šťastný, ale – skôr či neskôr – ho čaká
skrúšenie, osamelosť, strata prestíže a pád.
Pred skrúšením chodí pýcha a pred pádom povyšovanie sa ducha. (Prísl 16,18)
Žiadostivosť. Boh ju zakázal v desiatom
Božom prikázaní. Odhaľuje skazenosť človeka. Prikázanie Nepožiadaš! však mieri na vnútorný svet človeka. Prečo je žiadostivosť zlá?
Prečo človek nemôže v srdci túžiť po čom
chce? Lebo, podobne ako predchádzajúce sily
lenivosť a pýcha, aj skazená žiadostivosť spoľahlivo urobí človeka nešťastným. Odvedie
nás totiž od radosti užívať si s pokojným a radostným srdcom to, čo máme. Apoštol Pavol
konštatuje jednu vec: A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom. (1Tim 6,6)
Uspokojme sa s prostým životom, buďme
vďační za to, čo nám Boh dáva a rozumným
zákonným spôsobom bojujme proti lenivosti
oceňovaním iných a milým správaním sa oblečme do pokory a buďme vďační za všetko,
čo Boh do nášho života dal. Buďte šťastní.

Strýčko mi otvoril oči
s adresou, tú vyhľadala a pri dverách zazvonila. Po chvíli sa ozvalo: Kto je to? Predstavila sa
a povedala, že chce robiť dobré skutky, tak jej
otvoril. Bol malý, skrútený na vozíku, s očami
za hrubým sklom. Spolu pili čaj a ona hovorila
o sebe, o škole, o svojich doma aj o kamarátkach. Pán Vonka bol vážny, neusmieval sa, ale
keď odchádzala, povedal: Príď zas. Od toho
času chodievala na čaj, piekli spolu palacinky

Z časopisu SCEAV ‚Přítel‘ 12/21
Pätnásťročná Jana túžila robiť dobré skutky ako ‚Rýchle šípy‘, o ktorých počula. Vybrala
sa do charity požiadať, aby jej pridelili nejakú
starenku, ktorej robila nákupy. Ale tam nikoho takého nemali, lebo nákupy robili opatrovateľky. Ponúkli jej, aby navštevovala pána
Vonka, ktorý je úplne sám. Dali jej papierik
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alebo šla s ním na vozíčku na prechádzku. Raz našla u neho staré
fotografie, ktoré si prezerali
a on jej vysvetľoval kto je kto
a tak spoznala aj jeho bývalú
rodinu.
Čas bežal. Bola vo štvrtom ročníku gymnázia. Chodiť
k nemu sa jej veľmi nechcelo,
ale prestať akosi nešlo. Raz ho
vzala domov k sebe na kávu
a s jej mamou si ‚padli do oka‘, lebo, ako zdravotná sestra, vedela sa o neho postarať. Jana
spozorovala, že pri nej v ich domácnosti aj
kávu pije radšej.
Jana išla do Anglicka a, po polroku keď
sa vrátila, zašla za pánom Vonkom. Konečne
sa mi dcérka vrátila, povedal. Tak, ak som ja
dcérka, vy ste strýčko, povedala mu a jemu
sa to páčilo. Potom prišla vysoká škola,
chodenie s budúcim manželom, s ktorým
uverili v Ježiša Krista, svadba, práca v škole,
materská... Keď prvý raz tlačila k nemu kočík s malou Kačenkou, spočítala, že je to už
desať rokov, keď u neho prvý raz zazvonila.
Veľa času vtedy nemala na pána Vonka, ale
on miloval aj jej dve dcérky. Snažila sa mu
hovoriť o evanjeliu ale krútil hlavou že nie.
O Bohu nechcel nič počuť.
Raz u neho zvonila a nikto neotváral. Jedna pani z domu jej povedala, že ho asi odviezla sanitka. Našla ho v jednej nemocnici,

ležal v posteli veľmi biedny. Lekárka
povedala, že ak si ho nik nevezme,
pôjde do domova dôchodcov. Sadla si k nemu a držala ho za ruku.
Strýčko, to som ja. Slabo je stisol
ruku. Neboj sa, nenecháme ťa,
adoptujeme ťa. Zas jej stisol ruku
a z očí mu stiekli dve slzy.
Keď sa vrátil z nemocnice, bol
veľmi biedny. Nedokázal sám
vstávať, ani sa obslúžiť. Keď som
sa ho spýtala čo by si prial, čo by ho potešilo, povedal: Keby som mohol byť na Vianoce doma. To sa mu splnilo, bol u nich doma.
Nebol u nich doma stále, prežil ešte mnoho
rokov v Domove sv. Alžbety, kam za ním chodili a aj si ho brávali domov. Najšťastnejší bol
pri maminke v záhradke.
Janku mrzelo, že nechce veriť v Boha. Modlila sa za neho a hovorila mu, že Pán ho má
rád. Najskôr krútil hlavou nie, nie. Ale po čase
to začal prijímať a raz povedal: Ja viem.
Strýčko zomrel a pochovali ho v rodinnom
hrobe. Janka si uvedomuje, že ju naučil niečo
dôležité: Boh ani ľudia nepotrebujú prázdne
dobré skutky ani okázalé obete, ktorými si
my sami chceme niečo dokázať. Všetci potrebujeme teplo skutočnej lásky, skutočné
priateľstvo a skutočný domov. Janka je za 28
rokov priateľstva so strýčkom Bohu vďačná.
(1Kor 13,1-3)

Musím sa najprv pomodliť
Zdroj: internet
Malé dievčatko muselo v nemocnici podstúpiť ťažkú a nebezpečnú operáciu. Keď
malú pacientku položili na operačný stôl, prv
ako by ju priviazali, primár sa k nej prihovoril
takto: Prv ako urobíme, aby si bola zdravá, musíš tu zaspať. Týmito slovami ju pripravoval na
narkózu. A malá pacientka na to odpovedala:

Dobre. Ale keď mám zaspať, musím sa najskôr
pomodliť, ako to doma robievam pred spaním.
A pomaličky si na operačnom stole kľakla,
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zložila si ruky na modlitbu a nahlas, vlastnými slovami sa modlila: Milý Ježiš, teraz mám
zaspať. Daj mi taký spánok, aby ma títo dobrí
ujovia a tety uzdravili. Pomáhaj mi, aby som
sa zo spánku prebrala zdravá a svieža. A poteš,
milý Ježiš, moju mamičku aj otecka.
V tej chvíli sa oči prítomných lekárov
a sestier zarosili slzami. Ako keby sa čosi

dotklo ich srdca. A jeden z lekárov neskôr
povedal: Večer po tej operácii som sa po tridsiatich rokoch prvý raz pomodlil a odvtedy sa
modlievam každý deň, a to takým spôsobom
ako naša malá pacientka na operačnom stole – na kolenách, nahlas a vlastnými slovami.
A odvtedy som iný človek.

Modlitba
ľúbostný vzťah môže pokračovať.
A podobne konali aj Ježiš. Jeho nesmierny záujem o človeka vidíme aj vtedy, keď
popisuje Jeho záujem o vrabcov, ale aj vtedy, keď nám hovorí, že vie o počte vlasov
na našej hlave (L 12,7). Boh túži po človeku,
po vzťahu s nami. Chce sa s nami rozprávať.
Len na Neho by sme mali byť pri modlitbe
zameraní. Niekedy však modlitbu chápeme
inak, nie ako náš rozhovor s niekým, koho
milujeme. Často máme tendenciu skĺzať
do mechanickej modlitby, keď sa necháme
uniesť množstvom pravidiel, alebo modlitbu
chápeme ako niečo veľmi magické a snažíme
sa klásť dôraz na správnosť vyslovených slov,
poradia prosieb, ...
Pri modlitbe však nie je dôležité poradie
slov, ani ‚správna poloha‘ či predpísaná dĺžka.
Je to rozhovor s niekým, kto nás miluje a koho
my milujeme. Jediné, čo potrebujeme robiť, je
hovoriť k Bohu s úplnou otvorenosťou a bez
strachu, lebo On nás miluje. A do takého vzťahu a rozhovoru si pozvaná/pozvaný aj ty.

Zuzana Jarabová
Asi o nej netreba veľa hovoriť. V posledných týždňoch veľa premýšľam o modlitbe,
o svojom rozhovore s Bohom, Pánom celého
vesmíru. Je to neuveriteľné, že s niekým takým významným a výnimočným sa môžem
rozprávať.
C. W. Gaddy povedal: Zmysluplná modlitba vyzerá ako stretnutie dvoch ľudí, ktorí spolu
rozvíjajú ľúbostný vzťah. Modliť sa k Bohu znamená hovoriť slobodne a dôverne k Bohu v bezpečnosti tohto láskavého vzťahu. Zaľúbenci
nepotrebujú expertov na to, aby im povedali,
že majú spolu tráviť čas a spoločne sa pravidelne rozprávať. Zamilovaní ľudia sa snažia
začať aj ukončiť vzájomný kontakt rozprávaním o všetkom, čo majú na mysli. Približne
800 rokov pred narodením Krista, Boží prorok Ozeáš postavil do kontrastu Božiu vernosť
a neveru Izraela a popísal to ako milenecký
vzťah. Boh, ako podvedený milenec, vytrvalo
preukazoval milosť a odpustenie úsilím o svoju milovanú. Pritom ju ubezpečoval, že ich

Modlitba za farára
Hlava – Otče, obnovuj myseľ nášho farára
a meň tak jeho život. Pomôž mu podriadiť každú myšlienku Kristovi. Daj mu lepšie pochopiť
Tvoje slovo.
Oči – Pane, daj aby mal náš farár zrak upretý

Prevzaté z príručky pre pracovníkov s mládežou

Pre inšpiráciu ponúkam tip modlitby
za farára zboru podľa častí ľudského tela.
Modlime sa:
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na hlboké duchovné pravdy. Chráň ho pred obzeraním si zbytočností.
Uši – Otče, daj, aby náš farár počul jasne Tvoj
hlas. Chráň ho pred počúvaním tých, ktorí Ťa
nenasledujú. Pomôž mu, aby nebol negatívne
ovplyvňovaný tým, čo hovoria iní.
Nos – Pane, pomôž nášmu farárovi rozlišovať dobro a zlo. Daj mu schopnosť určiť, čo je
z Teba a čo nie.
Ústa – Uschopni nášho farára hovoriť pravdu v láske. Pomôž mu byť rýchly v počúvaní
a pomalý v rozprávaní. Daj mu schopnosť
napomínať a odhaľovať hriech, ak to bude

potrebné. Nech slová, ktoré hovorí, sú Tvoje,
nie jeho vlastné. Pomôž mu hovoriť slová, ktoré
prinášajú poslucháčom milosť.
Srdce – Daj nášmu farárovi srdce, ktoré lačnie po Tebe. Daj mu schopnosť viesť Tvoj ľud
k jednote.
Ruky – Pane, modlím sa, aby všetko, čo náš
farár robí, robil z celého srdca pre Teba a nie
pre ľudí. Pomôž mu ‚nešpiniť si ruky‘ vecami,
ktoré ťa netešia.
Nohy – Pomôž nášmu farárovi kráčať cestou, ktorá Ti je príjemná. Pomôž mu chodiť
v múdrosti. Nech ide tam, kde Ty chceš aby šiel.

Cesty do Ríma a cesta k Bohu
náboženstiev? A nespočítateľné ‚súkromné
cesty‘? Mnohí ľudia si dnes vyberajú jednotlivé prvky z rôznych náboženstiev a zostavujú
si ich do novej súkromnej mozaiky viery. Vedú
všetky tieto cesty k Bohu – keď to teraz zoberieme celkom vážne?
Tu by sme mali myslieť na dva body. Najskôr, že vtedy všetky tie mnohé cesty v Rímskej ríši boli potrebné. Ľudia bývali v rôznych
provinciách a mali rozdielne východiskové
body. Avšak, keď ide o cestu k Bohu, majú
všetci to isté východisko: všetci sme hriešnici
a tu nie je žiadny rozdiel (Rim 3:23.24; 5:8).
Po druhé: tie veľké štátne cesty, ktoré
viedli do Ríma, neboli stavané súkromnými
osobami, ani správcami provincií podľa vlastného uváženia. Boli plánované, postavené
a financované rímskym štátom. Podobne to
platí aj o ceste k Bohu. Aby stratení ľudia opäť
mohli prísť k Bohu, Boh sám určil plán a dal
ho vykonať. A tiež zobral na seba náklady. To
všetko urobil vo svojom Synovi Ježišovi
Kristovi. Kristus je tá cesta – tá jediná
cesta k Bohu.
Dobre si to uvedomujme na začiatku nového roka, aby sme nezablúdili
a nestratili cieľ.

Dobrá sejba
Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda
i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie
skrze mňa. (J 14:6)
Rímska ríša disponovala dobre vystavanou cestnou sieťou. Okrem súkromných
ciest tu boli aj široké, dobre postavené štátne
cesty. Tie spájali všetky dôležité mestá ríše
s hlavným mestom Rímom a slúžili na rýchlu prepravu rímskych légií a dopravu tovaru.
V tomto smere skutočne všetky cesty viedli
do Ríma.
Všetky cesty vedú do Ríma. To sa hovorí,
keď nejaký problém má viac riešení. Mnohí to
vzťahujú aj na vieru. Ale vedú skutočne všetky
náboženské cesty k Bohu? Cesty svetových
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Nemám čas!
sme všetko stihli alebo sa len tak potĺkame
v ničotnom leňošení. Zabúdame, že čas je
Boží dar, s ktorým máme múdro hospodáriť.
Nemá nám prerásť cez hlavu, ani ho nemáme
premárniť. Nie sme ani otroci, ktorých spútal
čas a okolnosti.
Boh chce, aby sme žili slobodne – ako deti
Božie. On je Pán nášho času. Dobre nám rozumie a je vždy s nami. Len pri ňom nájdeme
pomoc, odpočinok aj pravú harmóniu života.
Vlož svoj čas s dôverou do Božích rúk
a zverený čas potom napĺňaj láskou k Bohu
a blížnym. Využívaj ho múdro – aj na rozhovor
s partnerom alebo deťmi, zaujímaj sa o ich
radosti, trápenia či o to, čo práve robia. Urob
si čas aj pre druhých. Načúvaj ich bolestiam,
radostiam a problémom. A pomôž im.
Modli sa – to nie je strata času! Celý tvoj
náročný deň bude vyzerať inak, keď ho začneš
s modlitbou.
Boh na nás myslí stále, v každej chvíli sme
stredobodom jeho záujmu. A každý deň nám
ponúka aj veľa príležitostí stretnúť sa s ním.
Nepremeškaj ich!
Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si
srdcia. (Žid 3,7)

Zdroj: BTM
Nehnevaj sa, ale naozaj nemám čas rozprávať sa s tebou – ponáhľam sa, zháňam stavebný materiál, remeselníkov, začínam podnikať, pripravujem sa na skúšku, mám dôležitú
schôdzku, utekám po deti, a tak ďalej. Tieto
slová počúvame príliš často a aj sami ich používame. Odbijeme takto nielen svojich blízkych, ale aj samých seba. Ako máme v tomto
zhone každodenných starostí premýšľať ešte
aj o zmysle života a večnosti? Či si azda môžeme dovoliť zastaviť sa a stíšiť? Možno neskôr,
keď sa nám trochu upravia pomery...
Na čo si však vždy nájdeme nielen čas, ale
aj peniaze? Niekto na svojho koníčka, cestovanie, filmy, knihy, iný na módu či jedlo...
Urobíte si však čas aj na Boha? Je pre vás
dôležitý? My všetko ‚menej‘ dôležité radi odkladáme. Lenže, čas neúprosne beží. A keď
nám ubudnú sily a naše tempo sa spomalí,
bude letieť ešte rýchlejšie. Deň má však stále
24 hodín – rovnako ako včera či pred rokmi.
V skutočnosti nemáme menej času ako naši
predkovia, len s ním nevieme dobre hospodáriť. Buď ustarostene pobehujeme aby

Novoročný vzdych
viac lásky, menej úbohosti
prosíme všetci pokorene
v Ježišovom mene…

Zlatica Oravcová
Ó, Bože,
Viac lásky, ako bolo vlani,
viac lásky v sebazapieraní,
viac lásky v skutkoch a či slove.
Každému slúžiť pohotove –
viac lásky čistej bez pretvárky,
odhodiť zažltnuté hárky
závisti, sebectva a klamu
a lásku chovať odhodlanú.
Na obeť svätej poslušnosti –

Ó, Bože,
viac viery planúcej a živej,
nech kvitne všetko spravodlivé,
viac viery v zasľúbenia Tvoje,
nech zmiznú svárov nepokoje –
viac viery v Tvoju božskú lásku,
odpoveď čakať na otázku
od Teba vždycky v tichej bázni,
16
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viac viery v našom srdci zažni,
viac viery v milosť, odpustenie
v Ježišovom mene…

viac nádeje na mori žitia,
kiež nová nádej prehovorí
v srdci i v duši – v novom roku,
viac nádeje do časov toku
viac nádeje pri umieraní,
viac nádeje, než bolo vlani –
viac nádeje nech je pri nás denne
v Ježišovom mene…
Amen.

Ó, Bože,
viac nádeje než v minulosti,
že rozhýbu sa suché kosti,
viac nádeje v ten život raja,
s ktorým nás Tvoja láska spája –

Blahoželáme jubilantom

Január

Február

Bobovský Miroslav, Ing.
Wielandová Anna
Balog Ľuboš
Bartková Helena
Predajnianská Katarína
Schweitzer Christian, MUDr.
Gildeinová Kvetoslava

Ilavský Miroslav
Gavurová Mária
Sobanský Zdenko, Ing.
Marková Rút
Sendecký Ivan
Marciš Miloš
Bobovská Anna

Vypísané z matrík za mesiace
september – október
Sviatosť Svätého krstu prijal: Artur Erdziak
Do večnosti nás v nádeji vzkriesenia predišli: Ladislav Keresztény (83), Silvia Rothová (84),
Gabriela Šuligová (78), Mgr. Richard Chrabačka, PhD.(46), Bc. Erika Magerová (69), Ján Kordován
(69), JUDr. Janka Hesová (73), Anna Pastrňáková (91), Alica Kubáňová (74)
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Pozvania a oznamy
V online priestore sme vo štvrtok 20. januára začali čítanie spisu Dr. Martina Luthera
Prvý list Petra s komentárom a úlohami, ktoré
je na pokračovanie každý štvrtok (namiesto
biblickej hodiny a môžete ho nájsť na webstránke, youtube kanali i v podcastoch nášho zboru (ecavpp).

Sme na začiatku nového kalendárneho
roka, preto dávame do láskavej pozornosti
členov nášho zboru úhradu cirkevného
príspevku na rok 2022, ktorý je 10,00
€/člen/rok, ako to schválil minuloročný
konvent CZ. Svoju podlžnosť môžete
vyrovnať v hotovosti vo farskom úrade
alebo bankovým prevodom na účet cirkevného zboru (číslo bankového účtu CZ
ECAV Poprad: SK87 1100 0000 0026 2721
4159. Pritom, do správy pre prijímateľa
treba uviesť mená osôb, za ktoré je platba
posielaná a príslušný rok). V prípade väčšej sumy – v súvislosti s dosť zaužívanou
praxou, keď rodičia či starí rodičia uhradia
členský príspevok aj za svoje deti či vnúčatá
– je možná úhrada aj vo viacerých splátkach. Na dôvažok pripomíname, že úhrada
cirkevného príspevku je – podľa cirkevných
zákonov – na jednej strane povinnosť,
a na druhej aj právo a výsada podporiť svoj zbor, aby mohol dobre
fungovať a slúžiť všetkým svojim členom (ako sa to uvádza
aj v článku Štedrosť darovania = štedrosť odmenenia
na inom mieste v tomto čísle).
Biblia nám to tiež jednoznačne odporúča (Rim 13,7-8).

 nedeľu 23. januára o 15:30 h bude v rímV
sko-katolíckej konkatedrále ekumenická bohoslužba na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
O
 d 14. do 20. februára bude tohtoročný
Národný týždeň manželstva s témou Manželský trojuholník? Bližšie informácie, najmä
o online aktivitách, sú na webe ntm.sk.

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 602 902).
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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Pozvania

Spomíname
Janka HESOVÁ
Silvia ROTHOVÁ
Martin VARGOVČÁK

19

Zborový list

Rozpis služieb Božích
a ďalších cirkevno-zborových aktivít
JANUÁR
9:00

Novoročné služby Božie

Poprad, kostol

10:30

Novoročné služby Božie

Stráže, kostol

9:00

Nedeľa po Novom roku

Poprad, kostol

10:30

Nedeľa po Novom roku

Stráže, kostol

9:00

Zjavenie Krista Pána mudrcom

Poprad, kostol

9:00

Prvá nedeľa po Zjavení

10:00

Sviatosť Večere Pánovej

16. NED

9:00

Druhá nedeľa po Zjavení

Poprad, kostol

23. NED

9:00

Tretia nedeľa po Zjavení

Poprad, kostol

9:00

Štvrtá nedeľa po Zjavení

Poprad, kostol

10:30

Štvrtá nedeľa po Zjavení

Spišská Sobota, kostol

1. SOB

2. NED
6. ŠTV
9. NED

30. NED

Poprad, kostol

FEBRUÁR
2. STR
6. NED

13. NED
20. NED
27. NED

17:30

Predstavenie Pána Ježiša

Poprad, kostol

9:00

Piata nedeľa po Zjavení

Poprad, kostol

10:30

Piata nedeľa po Zjavení

Stráže, kostol

9:00

Nedeľa Deviatnik

10:00

Sviatosť Večere Pánovej

9:00

Nedeľa po Deviatniku

Poprad, kostol

9:00

Predpôstna nedeľa

Poprad, kostol

10:30

Predpôstna nedeľa

Spišská Sobota, kostol

Poprad, kostol

Podľa nariadení vlády Slovenskej republiky dodržujeme tieto opatrenia:

nosíme rúško

dezinfikujeme si ruky

vetráme miestnosti

Na našej web stránke www.ecavpp.sk alebo v podcastoch si môžete
vypočuť záznam zo služieb Božích. Živý prenos služieb Božích je
na youtube kanáli ecavpp. Odkaz je vždy k dispozícii v deň konania aj
na našej webstránke, kde nájdete vždy aj najnovšie usmernenia pre naše
stretávania. Biblické hodiny zatiaľ nebudú, z dôvodu, že v režime O,P sa
na nich nemôžu zúčastniť všetci záujemcovia o štúdium Biblie.
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