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Čas oddychu pod vedením 
ducha SVÄTÉHO

L 18,25

Zaiste ľahšie je ťave prejsť uchom ihly,  
ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho.

Žijeme, napriek zdražovaniu a mnohej inej 
neistote, v dobe prepychu. Ľudia si plánu-

jú rôznorodé aj luxusné dovolenky. Lietajú, 
napr. aj z nášho mesta, do rôznych dovo-
lenkových destinácií. Vzhľadom na životnú 
úroveň v našej vlasti si dovolíme niekedy aj 
exkluzívnejší zaslúžený oddych.

Žiť v krajine, ktorá sa radí medzi najbo-
hatšie na svete, nás môže zviesť k problému, 
aký prežíval bohatý mládenec. Mal 
všetko, čo si mohol priať úspeš-
ný mladý človek. Dobrý biznis, 
kde čestne zarobil peniaze. 
Bol slušne vychovaný a sprá-
val sa podľa Božích prikáza-
ní. Napriek tomu vnímal, že 
mu ešte niečo chýba k úplnej 
spokojnosti. Bola to neistota či 
získa dedičstvo večného života. 
Pochopil, že mať bohatstvo sveta 
nie je postačujúce. Išiel žiadať o pomoc 

najpovolanejšieho. Prišiel za Pánom Ježišom. 
Kristus ihneď pochopil, o čo išlo mládencovi 
v jeho srdci, a odporúčal mu všetko predať, 
rozdať chudobným a nasledovať Ho. Mláde-
nec odišiel smutný, lebo nedokázal zriecť sa 
svojho bohatstva. Pán Ježiš všeobecne kon-
štatoval, že bohatstvo veľmi bráni vstupu 
do Božieho kráľovstva a použil prirovnanie 
o ťave a ihle, citované v úvode.

Mohli by sme zakončiť naše uvažovanie 
o tragédii prepychu, ktorý nám bráni vstú-

piť do Božieho kráľovstva. Aj samotné 
dovolenky môžu byť len ďalšia príči-
na, vzďaľujúca nás ešte viac od Pána 
Ježiša. Príbeh v Biblii (L 18,18-30) 
však pokračoval rozhovorom medzi 

učeníkmi a Pánom Ježišom Kris-
tom o otázke: „Kto teda môže byť 
zachránený pre Božie kráľovstvo?“ 
Náš Spasiteľ odpovedal stroho: 
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Účastníci Konferencie EVS  
v Žiline

Nový zborový dozorca  
Jozef Dubašák

Slávnosť konfirmácie
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„U ľudí je to nemožné, ale u Pána Boha je to 
možné.“ Teda jedine Pán Boh môže darovať 
večný život. Dielo Ducha Svätého je dar viery 
a tým aj záchrany od hriechu pre večnosť. Aj 
od hriechu spoliehania sa na bohatstvo.

Chcem popriať každému z nás čas oddy-
chu pod vedením Ducha Svätého, ktorý by 
nás viac viedol k Pánovi Ježišovi a nie len 
do bezduchého užívania si nášho bohatstva. 

Michal Findra, zborový farár

Modlitba ‚prázdninová‘: Som šťastný, mám voľno. Čas pre seba, čas pre Teba. 
Očakávam veľa: slnko, oblaky, vietor, vodu, diaľky, priateľov. Otvor mi oči pre krásu 
svojho sveta, daj mi pozorný sluch pre hlas stvorenia. Ďakujem Ti za tie dni voľnosti. 
Daj, nech nazbieram silu, aby som bol láskavejší. Stretnem sa s ľuďmi blízkymi i cu-
dzími, ďakujem Ti i za to a prosím, aby som im dokázal načúvať, aby som sa priblížil 
im i ich svetu, aby som im porozumel, lebo mám čas. Daj mi slová a činy, ktoré dávajú 
radosť. Na všetkých cestách nech je so mnou Tvoja láska. A daj, aby som sa domov 
vrátil bohatý na skúsenosti a v novej sile. Amen. 

Alfonso Pereira, Myšlienky a modlitby

Udalosti v cirkevnom zbore
 Zuzana Valeková

Druhá nedeľa po Veľkej noci Nedeľa Dob-
rého Pastiera/Misericordias Domini bola 
1.  mája a jej téma bola Dobrý pastier. Zbo-
rový farár Michal Findra si vybral biblický text 
J 21,15-19 za základ kázne. Pred nami je obraz 
pastiera so stádom ovečiek a vieme, že my, ľu-
dia, sme ovečky a dobrý pastier je Pán Ježiš 
Kristus, ktorý chce pre nás len to najlepšie. Text 
nás viedol uvažovať nad životom apoštola Pet-
ra, ktorého Pán hľadal aj keď Ho trikrát zaprel 
a očakával od neho plnú oddanosť v službe. 
A Peter sa stal nástrojom v Božích rukách, aby 
bol, po vzore svojho Majstra, tiež dobrý pastier 
Božieho stáda, zvereného mu Pánom Ježišom. 
Podobne Pán Ježiš hľadá aj nás, skúma lásku 
v našom srdci a tiež nás poveruje vziať zod-
povednosť za časť služby na Jeho diele. V nej 
od nás očakáva úplnú oddanosť aj v ťažkos-
tiach či prenasledovaní. Dobre je keď sme 
v Kristovom ovčinci a dobre je prijať aj pove-
renie slúžiť a verne sa starať o Jeho ovečky. Tak 

ochotne povedzme ako Peter: “Áno, môj Dobrý 
Pastier. Urob, ako uznáš za vhodné.“

V dňoch 6. až 8. mája sa v žilinskom hoteli 
Holiday Inn konala tohtoročná konferencia 
Evanjelizačného strediska. Je to konferencia 
plná Slova – dobrej správy o Ježišovi pre všetky 
generácie s domácimi i zahraničnými rečníkmi. 
Mal tam účasť aj náš zbor, jedna účastníčka 
bola na celý pobyt a na sobotňajší program 
prišla ďalšia skupinka. Téma bola Dobrý Boh, 
ktorý: dobrotou šokuje; zľutúva sa; dáva novú 
šancu; stará sa; pomáha s hriechom; robí nové 
veci; obetuje sa; preto sa nemusíme báť.

Tretia nedeľa po Veľkej noci/Jubilate-Ra-
dujte sa bola 8. mája a mala tému Rozlúč-
ka a návrat. Brat farár M. Findra si za základ 
kázne vybral biblické slová 1M 1,1-4a., 26-
28; 2,1-4a. Z textov sme počuli, že Pán Boh 
je Stvoriteľ všetkého potrebného pre život 
všeobecne i osobne pre každého, lebo Pán 
Boh je Stvoriteľ poriadku pre život a my ľudia 
sme stvorení na Božiu podobu. Boh stvoril svet 
i vesmír za šesť dní a siedmy deň určil za deň 
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odpočinku. Tento poriadok je dobrý a pro-
spešný aj pre nás. Preto sa radujeme z tejto 
i zo všetkých nedelí, lebo ich sám Boh oddelil 
pre odpočinok po šiestich dňoch práce. Tešíme 
sa aj z pevnej istoty, že Pán Boh všetko stvoril 
dobre pre život človeka, čo vidíme všade oko-
lo seba. A všetky vedecké poznatky nás viac 
a viac utvrdzujú o úžasnosti Božieho stvorenia. 
Veľkú radosť máme aj z možnosti byť v osob-
nom vzťahu so všemocným a láskavým Bohom 
a z toho, že Boží Syn, Pán Ježiš, nám svojím die-
lom vykúpenia dal možnosť navrátiť sa k Bohu 
Otcovi vo večnosti. Nech každý človek oslavuje 
Pána Boha za nádherne stvorený svet, za spo-
ločenstvo s Ním – pre vieru v Pána Ježiša a pre 
svedectvo Ducha Svätého v našom ľudskom 
duchu. V túto nedeľu sa konali ešte dva voleb-
né konventy. Z dvoch kandidátov na funkciu 
dozorcu ECAV sme zvolili brata Petra Gärtnera. 
Vo volebnom konvente na funkciu dozorcu 
nášho zboru bol – viac, než 3/5 väčšinou hla-
sov – zvolený brat Jozef Dubašák. Aj táto 
voľba nám je na radosť a bratovi Dubašákovi 
želáme múdrosť a požehnanie v službe Bohu 
i nám, členom zboru. Po službách Božích 
a konventoch bola pre pripravených možnosť 
prijať sviatosť Večere Panovej.

Štvrtá nedeľa po Veľkej noci/Canta-
te-Spievajte bola 15. mája s témou Zasľú-
benie Ducha Svätého. Pripomenuli sme si aj 
Deň matiek s témou Cti si otca i matku (pre 
konventy preložený z predošlej nedele). Brat 
farár M. Findra kázal na biblický text Kol 3,12-
17. Povedal, že aj pre svoju tému je dnešná 
nedeľa radostná. Máme veľa dôvodov na ra-
dosť a spev, najmä zo vzkrieseného Spasiteľa. 
Duch Svätý viedol a vedie mnohých ku skla-
daniu duchovných piesní. Ich spievaním sa 
premieňajú charaktery, vedú nás k milovaniu 
Boha, upevňujú v Božom slove a povzbudzujú 
žiť pre Pána Ježiša Krista. Dnes sa tešíme, že 
môžeme – aj keď o týždeň neskôr – popriať 
našim matkám Božie požehnanie a ďakovať 
im za lásku. Deti to v programe vyjadrili hud-
bou a slovom. Kiež nás v živote vždy vedie 

a povzbudzuje ten vzácny Boží dar spevu 
duchovných piesní. Táto nedeľa je aj Nedeľa 
diakonie a dnešná ofera bude odovzdaná stre-
disku evanjelickej diakonie Dom na pol ceste 
Veľký Slavkov.

V Košiciach sa 17. mája konalo uvedenie 
knihy Deti z fary od autorky Soni Bulbeck (ce-
lým menom Soňa Bulbeck Lužinová), ktorá 
sama je dieťa z fary (narodená v r. 1961 v ro-
dine evanjelického farára Milana Nosála). 
Po prvýkrát vychádza u nás kniha, odkrýva-
júca mimoriadne zaujímavé životné osudy 
dvadsiatky detí, narodených na evanjelických 
farách v bývalom Česko-Slovensku. Ide o sku-
točných ľudí z mäsa a kostí, ktorí nenápadne 
a skromne žijú svoje životy, a predsa majú čo 
povedať. Autorkin životný príbeh je preplete-
ný s osudmi ostatných „detí z fary“. Uvedenia 
knihy sa zúčastnili aj štyri sestry z nášho zboru.

Piata nedeľa po Veľkej noci/Roga-
te-Modlite sa pripadla na 22. máj a mala 
tému Modlitba činiteľov slova. Brat farár M. 
Findra si za základ kázne zvolil text L 11,5-
13. Povedal, že modlitba je dar a Božie deti 
sa modlia často. Otčenáš je modlitba od sa-
mého Pána Ježiša. Ako je chlieb pre fyzický 
život, tak máme Ducha Svätého pre večný ži-
vot. Z prečítaného textu je zrejmá vytrvalosť, 
potrebná aj pri modlitbách. V Biblii sa píše, že 
prosiaci, ktorý v noci pýtal chlieb pre náhlu 
nočnú návštevu, bol dotieravý a dosiahol čo 
potreboval. Aj my prosme – až dotieravo – náš-
ho Pána, o dar Ducha Svätého, aby nám bol 
daný. Boh chce vnímať, že úprimne a túžobne 
chceme-potrebujeme Božieho Ducha. Samo-
zrejme, nič si nemôžeme vynútiť, ale môžeme 
sa spoľahnúť na milujúceho Otca v nebesiach, 
ktorý je omnoho pozornejší aj prajnejší ako 
ľudskí otcovia. Dnes, keď nemusíme zápasiť 
o živobytie a denné potreby, často zabúdame, 
že to všetko máme od Boha. Ďakujme dnes 
Pánu Bohu za dar modlitby a najmä za Ducha 
Svätého, ktorého nám zosiela.

Na sviatok Vstúpenie Krista Pána 
na nebo/Ascensio Domini 26. mája boli 
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večerné služby Božie a ich téma 
bola Oslávený Pán nad všetkým. 
Pre kázeň si brat farár M. Findra 
vybral strarozmluvný text Dan 
7,1-8 a povedal, že aj vstúpenie 
Pána Ježiša Krista poukazuje 
na vládu Boha na zemi. Daniel, 
prostredníctvom štyroch zvie-
rat, hovoril o kráľovstvách pozemských. Mno-
hí teológovia a vykladači Písma vysvetľujú 
postavy a symboly. Dôležité je vedieť, že Boh 
sa zaujíma o Ním stvorený svet, zasahuje doň 
a Boh všetko vie. Štyri šelmy s démonickými 
črtami symbolizujú zem s jej štyrmi svetový-
mi stranami a vystupujú z mora, čo ukazuje 
na ľudstvo. História nám dokladá, že pozemské 
vládnutie býva aj demonické, kruté a zlé, lebo 
je tu hriech. Aj teraz vidíme prejavy krutos-
ti, hrôzy vojny, utečencov, atď. Ale Boh stojí 
nad všetkým a má moc zvrátiť aj zlé veci ľudí. 
Prvé zviera dostalo ľudské srdce, to znamená, 
že zlo sa zmení na dobro. Tak aj nemilosrdný 
kráľ Nabukadnecar spoznal Boha Hospodina. 
Boh mení ľudské systémy – aj nemecký národ 
sa zmenil, verme, že aj ruský sa zmení. To naj-
podstatnejšie však je Božie dielo, vykonané 
pre človeka v Pánovi Ježišovi Kristovi. Splnilo 
sa aj zasľúbenie zoslania Ducha Svätého, pre-
to môžeme byť aj my Božie deti, veriť Bohu 
a žiť v cirkvi. Vstúpenie Pána Ježiša na nebo 
je pre kresťanov istota, že aj my máme nádej 
nebeskej domoviny. Boh sa nevzdialil od ľudí, 
ale posvätil a posväcuje nás Duchom Svätým 
cez dar viery, aby sme aj my raz vstúpili do ne-
beskej domoviny.

Nedeľa po Vstúpení/Exaudi-Vypočuj bola 
29. mája, mala tému Príprava na posledné 
veci a v našom zbore sme mali Slávnosť kon-
firmácie. Brat farár M. Findra mal kázeň-prího-
vor na biblický text Mk 1,8. Na úvod pozdravil 
konfirmandov a poďakoval rodičom i ďalšej 
rodine ôsmich mladých ľudí, hlavných akté-
rov slávnosti, z ich priznania sa k viere v troj-
jediného Boha sa dnes teší náš zbor. Na Sve-
dectve o konfirmácii majú konfirmandi verše 

z Markovho evanjelia. Mk 1,3: 
Pripravujte Pánovi cestu znamená, 
aby sa ľudia pripravili na stretnu-
tie s Bohom. Tak i konfirmandi sa 
pripravovali a pre pandémiu tak 
bolo online, ale zistili, že lepšie je 
osobné stretávanie sa. Podobne 
je dôležité stretávať sa s Pánom 

v spoločenstve cirkevného zboru, aby sme sa 
neodcudzili. Mk 1,11: Ty si môj milovaný Syn... 
ako Boh Otec našiel zaľúbenie v Ježišovi Kris-
tovi, tak stále hovorí k tým, ktorí Mu úprimne 
veria a skrze Krista chcú byť milovaní synovia 
a milované dcéry. Mk 1,17: Poďte za mnou 
a urobím vás rybármi ľudí, povedal Ježiš uče-
níkom. A tak pozýva všetkých Jemu dôverujú-
cich, aby boli misionári, hovorili o svojej viere 
a pomohli tak aj ďalším stať sa Božími deťmi 
i dedičmi večného života. Mk 1,15: Priblížilo 
sa kráľovstvo Božie, čiňte pokánie. Ježiš chce, 
aby sme dosiahli kráľovstvo Božie. Niet nič iné 
dôležitejšie ako to, aby sme – cez spasiteľnú 
vieru v Ježiša Krista – mohli získať kráľovstvo 
Božie. A to len cez detinskú dôveru Bohu. Mk 
1,35: Odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. 
Ježiš chcel byť v spojení s Otcom. Dal nám tak 
príklad, aby sme aj my v ťažkých chvíľach – 
ale aj v tých radostných – spájali sa s Bohom 
v modlitbe vedení Duchom Svätým. Aj refor-
mátor Luther sa modlil tým viac, čím viac práce 
mal pred sebou. Mk 2,5: Synu, opúšťajú sa ti 
hriechy. Preto Pán Ježiš prišiel na našu zem, 
aby sme boli oslobodení od hriechov, ako to 
bolo v prípade ochrnutého. Ako sa on narovnal 
a bol šťastný, podobne je to aj s hriešnikom, 
ktorému boli odpustené hriechy. Vyrovná sa 
a začne žiť radostný život viery. Mk 2,14: Idúc, 
uzrel Léviho a povedal mu: Nasleduj ma! Colník 
bol na okraji spoločnosti, ale Pánovi Ježišovi 
stál za povšimnutie. Nielenže ho zavolal k na-
sledovaniu, ale dal mu aj nové meno Matúš, 
keď začal nový život viery a služby. Matúš je 
autor prvého evanjelia v Biblii. Mk 2,27: Sobota 
bola ustanovená pre človeka a nie opačne. Pán 
Ježiš upozornil, že ľudia nemajú byť zotročení 



6

Z b o r o v ý  l i s t

predpismi. Vo sviatočný deň je dôležité radost-
né oslavovanie Boha. A dôležité je byť v Bohu 
radostní v spoločenstve cirkvi s bratmi a ses-
trami. Upevnenie života cirkevného zboru je 
aj táto milá Slávnosť konfirmácie a ďalšie príle-
žitosti. Sviatosť Večere Pánovej prvý raz prijalo 
osem konfirmandov, za ktorých sa modlila aj 
členka MoS H. Kotschová a požehnanie, lásku 
a pokoj v ďalšom živote viery im spevom zaže-
lal aj zborový spevokol.

Nedeľa 5. júna Prvá slávnosť svätodušná/
Pentecoste mala tému Zoslanie Ducha Svä-
tého. Brat farár M. Findra kázal na text z Biblie 
R 8,1-11 a pove-
dal, že sa v dnešnú 
slávnosť tešíme 
zo zoslania Ducha 
Svätého, ktorého 
požehnané pôso-
benie začalo vzni-
kom kresťanskej 
cirkvi, trvajúcej až 
podnes. Duch Svä-
tý premieňa člove-
ka, robí ho užitoč-
ného prijímať aj rozdávať Božiu lásku. Apoštol 
Pavol píše o kontraste telesného života k du-
chovnému, ktorým všetci túžime žiť. Ježiš Kris-
tus nám daroval životodarného Ducha a tým 
nás oslobodil od odsúdenia za naše hriechy. 
Život človeka po obrátení sa radikálne mení 
a kresťan získava istotu spasenia a večného ži-
vota, lebo toto nám je zabezpečené Kristovou 
obeťou na Golgote a Jeho zmŕtvychvstaním. 
Veriaci je prijatý do Božej rodiny a má dar Du-
cha Svätého. Cez Neho vierou získavame du-
chovné zmýšľanie, ktoré je život a pokoj a ten 
nás aktivuje objavovať vždy nové Božie obzo-
ry a kreatívne konať v láske Božieho dieťaťa. 
V každej životnej situácii môžeme zažívať Božiu 
lásku a pokoj. Do tretice, Kristus nám daroval 
životodarného Ducha, aby sme žili spravodli-
vo. Nemusíme konať hriešne, ale dobre, podľa 
Božej vôle. A napokon, máme Kristov dar živo-
todarného Ducha v zasľúbení oživenia našich 

smrteľných tiel. Ako bol vzkriesený Kristus, tak 
budeme aj my. Duch Svätý nás oživí a dá nám 
nové bezhriešne telá. Oslavujeme teda trojje-
diného Boha za veľký dar životodarného Ducha 
Svätého.

Pondelok 6 júna bola Druhá slávnosť svä-
todušná, s témou Ovocie Ducha Svätého. Brat 
farár M. Findra kázal na biblický text 4M 11,11-
12; 14-17; 24-25. Povedal, že si chceme pripo-
menúť ovocie Ducha Svätého. Boh je Duch 
a má príbytok v nás veriacich pre časný i večný 
život. V texte vidíme ťažobu životných situácií. 
Mojžiš bol zúfalý z reptajúceho ľudu a svoju 
sťažnosť prináša Bohu. Mojžiš má v sebe Ducha 
Svätého a môže sa rozprávať s Bohom. Aj my, 
keď sme skleslí v životných situáciách, môžeme 
sa modliť k Bohu. Mojžišovi Boh dal 70 ďalších 
mužov, aby starosť viesť ľud bola rozdelená. 
Boh si takto povoláva svojich, aby sa podeli-
la ťarcha spravovania a služby aj v cirkevnom 
zbore. Systém jedného človeka zlyháva, lebo 
nastáva vyhorenie. Boh dáva hojne svojho Du-
cha a napomína, aby sme si nezávideli. Je to aj 
na príklade, keď sedemdesiati začali proroko-
vať. Mali Ducha Svätého a dvaja z nich zostali 
v tábore. Józua chcel, aby oni neprorokovali, 
lebo si myslel, že tak znižujú autoritu Mojžiša. 
Žiadal Mojžiša, aby im zabránil prorokovať. Ale 
Mojžiš sa ich zastal a povedal, že je to Božie die-
lo. Niekedy si aj my vieme závidieť v Božích ve-
ciach a to nie je správne. Nesmieme si závidieť 
dar Ducha Svätého, lebo to je hriech sebectva. 
Radšej si žehnajme. Mojžiš napomenul Józuu, 
aby nežiarlil, ale žehnal spolubratom, veď kaž-
dý je obdarený iným darom a všetko to má 
slúžiť na Božiu slávu. Spolu sme telo Kristovo 
v cirkvi, ktorej On je hlava.

Nedeľa 12 júna Svätá Trojica/Sancta 
Trinitas mala tému Otec, Syn a Duch Svätý 
a kázňový text bol R 11,32-36. Brat farár M. Fin-
dra na úvod povedal, že máme dvojnásobný 
sviatok, keďže si pripomíname aj Pamiatku 
posvätenia chrámu a tento rok je to už 187. 
výročie. Keďže zaznel slávnostný žalm, prí-
hodná pieseň spevokolu i historická správa 
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o zariaďovaní nového kostola, 
povedal, že k tomu všetkému sa 
dobre hodí vybratý text apoš-
tola Pavla o Božom zamilovaní. 
Pán Boh preukázal milosť všet-
kým – aj židom aj pohanom 
a to cez všetky tri svoje božské 
osoby. 1. Boh Otec je Stvoriteľ 
a Jeho milosť je i v tom, že – 
ako to vyjadril reformátor Luther – nás ešte aj 
udržiava, zaopatruje a ochraňuje. Sme Božie 
stvorenia, môžeme vstupovať do Jeho diela – 
buďme teda usilovní podobne ako aj stavitelia 
nášho kostola. 2. Že sa Boh nad všetkými zmi-
loval cez Neho najlepšie vidno v osobe Boha 
Vykupiteľa, Pána Ježiša Krista. Ak spomíname 
na našich predkov, oni postavili tento chrám, 
aby sa tu mohlo čisto zvestovať evanjelium 
a prisluhovať sviatosti podľa Ježišovho príka-
zu. 3. Boh sa nad všetkými zmiloval, aby sme 
žili pre Neho a s pomocou tretej božskej osoby 
Ducha Svätého, ktorý je Posvätiteľ a daruje nám 
vieru. Naši predkovia žili posvätením Ducha 
Svätého, preto podľa ich príkladu žime podob-
ne. Vždy nanovo objavujme čo si praje Duch 
Svätý, aby aj cez náš život a službu sa všetko 
dialo na Božiu česť a slávu. Túžme byť dobrí 
pokračovatelia našich predkov, staviteľov náš-
ho chrámu Božieho.

V dňoch 13 až 17. júna sa v Herľanoch konal 
Biblicko-rekreačný týždeň. Medzi účastníkmi 
boli aj štyri sestry z nášho zboru a správa o tom 
je na inom mieste tohto čísla.

Nedeľa 19 júna bola Prvá nedeľa po Svätej 
Trojici, Deň otcov a Záver školského roka 
a mala tému Medzi láskou a bohatstvom. 
Biblický text na túto nedeľu L 16,19-31 je po-
dobenstvo o boháčovi a Lazárovi. Brat farár M. 
Findra povedal, že aj tento školský rok rýchlo 
ubehol a prišiel jeho záver. Na naše poučenie 
evanjelista Lukáš zapísal Ježišovo podoben-
stvo, ktoré, na hodinách náboženskej výchovy, 
majú deti už v prvom ročníku. Pán Ježiš cezeň 
veľmi názorne vysvetľuje podstatu Božieho 
kráľovstva, keďže rovnako deti i dospelí máme 

radi príbehy. Ježiš nás oslovuje, 
aby sme sa správne rozhodovali 
a vedeli akým spôsobom máme 
žiť, aby sme získali večný život. 
Dôležité je poznať Písmo a dô-
verovať mu. Tak, ako vraví apoš-
tol Pavol, že spravodlivý bude žiť 
z viery. Ťažko postihnutý Lazár 
nevládal nič robiť, ale rozhodol 

sa plne dôverovať Bohu. Boháč mohol všetko, 
ale rozhodol sa pre hmotné veci, sebeckosť 
a nelásku. Aj my sa podobne rozhodujeme 
o spôsobe svojho života. Pre život vo večnosti 
je najdôležitejšie rozhodnúť sa pre Pána Ježi-
ša Krista a žiť dennodenne s Ním – a najlepšie 
už od detstva. Na záver brat farár pripomenul, 
aby – aj počas prázdnin či dovoleniek – sme 
nezabudli nájsť si čas na stretnutia s Pánom 
Ježišom Kristom.

V stredu 22. júna mal zborový spevokol 
posledné stretnutie pred prázdninami. Bolo 
radostné i smutnejšie. Tešili sme sa zo stretnu-
tia i zo všetkých počas uplynulého školského 
roka a tiež z jubilea sestry Boženy Balážovej. 
Naopak, bolo nám ľúto, že zhoršenie zdravia 
sestry Eleny Bakurovej je dôvod, pre ktorý už 
nebude s nami spievať.

Vo štvrtok 23. júna bola aj posledná bib-
lická hodina pred prázdninami. V štúdiu 
Lukášovho evanjelia sme sa dostali až po text 
o Ježišom vyslovených štyroch blahoslaven-
stvách a štyroch výrokoch začínajúcich slovom 
„beda“ (L 6,20-26). Pri štúdiu nám vhodne po-
máha novo zakúpená a inštalovaná interak-
tívna tabuľa, ktorá umožňuje názorné vyučo-
vanie. Pokračovanie štúdia Biblie bude opäť 
po prázdninách a pozvanie zúčastniť sa ho platí 
pre všetkých.

V sobotu 25. júna sme mali zborový deň, 
ktorého priebeh je opísaný na inom mieste 
tohto čísla.

Druhá nedeľa po Svätej Trojici 26. júna 
mala tému Vážne pozvanie/Prinášať dobré 
ovocie. Brat farár M. Findra si pre kázeň vybral 
biblický text Jon 3 kapitolu. V súlade s témou 



8

Z b o r o v ý  l i s t

dnešnej nedele aj pre Jonáša bolo vážne po-
zvanie od Boha, keď bol poslaný do hriešne 
žijúceho mesta Ninive. Rovnako Boh oslovuje 
človeka a ľudí počas celej histórie. A aj dnešné 
služby Božie – i ďalšie duchovné cirkevné prí-
ležitosti – máme vnímať ako Božie pozvanie 
i vyučovanie pre nás, žiť na Božiu slávu plniac 
Božiu vôľu. Jonáš sa zdráhal ísť do Ninive, lebo 
to bol pre Izrael nepriateľský asýrsky národ a on 
mu mal zvestovať tvrdú ‚skazozvesť‘ (považo-
vanú za najkratšiu kázeň), že majú čas len šty-
ridsať dní do zničenia mesta pre hriešny život 
obyvateľov. Platí aj pre nás, že – ak nás chce 
Boh použiť – máme poslúchnuť a to vždy aj 
keď nám je to nepríjemné. Po zdráhaní aj Jonáš 
poslúchol a bolo tak zachránené celé mesto. 
Ninivčania, napodiv, prijali tú zlú zvesť a nie-
len to, ale vyhlásili pôst a pokánie dokonca aj 
pre zvieratá. Bolo to veľké pred Bohom, že veľa 
ľudí bolo takto zachránených. Na to však treba 
pravé pokánie, zmenu zvnútra ako Ninivčania. 
Tak aj my robme skutočné pokánie zmenou 
srdca, lebo Boh skúma ľudské srdcia. Keď Boh 
videl pravé pokánie Ninivčanov, odvrátil svoj 
hnev, nedopustil zničenie mesta a takto koná 
stále. Boh k nám prehovára rôznym spôsobom, 
aby sme verili, že máme odpustenie v našom 
Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Cesta do večného 
života je veľkolepé pozvanie od Pána Ježiša 
pre všetkých v Neho veriacich.

V stredu 29. júna bol Sviatok apoštolov 
Petra a Pavla, ktorého téma je Vyznávači. 
Brat farár M. Findra kázal na text J 21,20-24. 

Po svojom zmŕtvychvstaní Pán Ježiš povzbu-
dzuje učeníkov, aby zostali pri tom čo ich on 
učil. Tri veci si všimneme. 1. Ako Ježiš pozýva 
učeníkov. Jeho vzťah s učeníkmi nie je formál-
ny, ale plný lásky. Najmilší Mu bol Ján, ktorý to 
využil pri poslednej večeri a Ježiša sa spýtal, kto 
je zradca. Ježiš bol však tri roky láskavý ku všet-
kým učeníkom a ukázal im aj kde býva. Tak aj 
dnes v pravej cirkvi sú vzťahy neformálne, často 
osobné a plné lásky. 2. Koho Ježiš povoláva. Pe-
ter bol pozvaný verne nasledovať Pána Ježiša, 
ale trikrát Ho zaprel. Pán Ježiš však teraz tri razy 
preveruje jeho lásku a vernosť. Ježiš sa venuje 
každému osobitne a osobne. On pozná aj nás, 
vie o nás a našich životoch. A keď Peter ‚rieši‘ 
čo bude s Jánom, Ježiš mu dáva najavo, že on 
sa nemá porovnávať s Jánom, lebo každý sme 
osobnosť. Ani my ‚nesúťažme a nezáviďme‘ si 
vieru, lebo On každého volá osobne. 3. Kam 
smeruje nasledovanie Pána Ježiša. On pove-
dal, že po Jána si príde v hodine smrti, nešlo 
o nesmrteľnosť tu v časnosti. Aj nám je rovnako 
zasľúbené, že Pán Ježiš si po nás príde na konci 
nášho telesného života. Preto máme byť, rov-
nako ako apoštoli, zameraní na večnosť a život 
v Božom kráľovstve. To nás má aj potešovať 
vo všetkých ťažkostiach života tu na zemi.

Vo štvrtok 30. júna, ktorý bol posledný deň 
mesiaca, sme mali možnosť opäť sa stretnúť 
v ‚kaviarni‘ KaMoS v rozhovoroch pri kávičke 
a ďalších dobrotách a stretnutie bolo spestre-
né aj malým testom vedomostí o udalostiach 
zo života našej cirkvi.

My sme cirkev Kristova – BRT Herľany 2022
 Božena Balogová

Po dvojročnej prestávke sa konal biblicko-re-
kreačný týždeň v Herľanoch. Tentoraz v letnom 
čase od 13. do 17. júna. Organizátori, manželia 
Monika a Ľuboslav Beňovci zboroví farári z Ran-
koviec, nám pripravili bohatý program. Celý týž-
deň bol v duchu hesla My sme cirkev Kristova 

(Kol 1,24). Každý deň bol zaplnený bohatým 
duchovným programom.

Po ubytovaní boli v pondelok večer otváracie 
bohoslužby s bratom farárom Samuelom Lin-
keschom, seniorom Košického seniorátu. Po ve-
čeri nasledovalo predstavenie účastníkov, kto-
rých bolo menej ako po iné roky. Teraz nás bolo 
36 z celého Slovenska. Naše MoS zastupovali 
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štyri členky. Večernú pobožnosť mal potom brat 
Peter Dubec, člen výboru MoS ECAV.

Každý deň sme začínali rannou pobožnos-
ťou vždy s iným kazateľom. Na utorok bola 
do programu zaradená konferencia MoS, ktorá 
sa nemohla konať v marci ako býva zvykom. 
Vedúci MoS ECAV brat farár Stanislav Kocka sa 
na začiatok prihovoril na text 2Kron 20,1-4.

Brat farár Beňo prečítal výročnú správu 
za roky 2019, 2020, 2021. V čase pohrebu sestry 
farárky Zuzany Kolárovskej (konal sa o 11:00 h 
v Svätom Jure) sme si uctili jej pamiatku piesňou 
Ja som pre večnosť narodený (ES č. 676), chvíľkou 
ticha a modlitbami. Sestra farárka patrila me-
dzi zakladateľov MoS ECAV. Potom brat farár S. 
Kocka predstavil plán práce na rok 2022 a návrh 
na voľby členov výboru. Za tým nasledovala dis-
kusia, schvaľovanie správ a voľby výboru. Brat 
farár Stanislav Kocka zostáva na poste vedúceho 
MoS ECAV ešte ďalší rok. Popoludní sme mali 
modlitebnú hodinku. Začali sme piesňou Modli 
sa často a s radosťou (ES č. 308). Brat M. Lipták 
predstavil druhé vydanie brožúry od Georga 
Müllera Vytrvalá modlitba viery, v ktorej dáva 
rady pre osobný vzťah s Bohom. S bratom P. 
Dubcom sme si čítali viaceré biblické texty (Aba-
kuk, 3,17-19, 1Pt 4,7-19, 1Kor 1,4-17). Potom sme 
sa stíšili v modlitbách. Po nich sme boli vyzvaní 
aby sme si podávali ruky a vzájomne si ďako-
vali. Bola to úžasná chvíľa. Vládla medzi nami 
Božia láska a dobrosrdečnosť. Bolo to krásne 
až dojímavé. Keby takéto chvíle boli aj na iných 
miestach a častejšie, bol by život na zemi krajší. 
Pred večerou bola biblická hodina Cirkev – telo 
Kristovo (Sk 2,37-47) s bratom farárom Mare-
kom Semkom z Trebišova. Každý večer sa končil 

večernou pobožnosťou vždy s iným kazateľom. 
Večer sme si pozreli film Mučeník pre Krista.

Prednáška v stredu mala názov Každý z nás 
sme svetlo Kristovo (Mt 14,5). Prednášal hosť 
zo Švédska Kurt Westman. Popoludní sme sa 
so sestrou farárkou M. Beňovou zaoberali Božím 
zmýšľaním (Ž 23). Večerné bohoslužby neboli 
v kostole v Rankovciach, konali v prednáško-
vej miestnosti a kázal brat farár Tomáš Valašík 
z Chmeľova.

Vo štvrtok ráno sme prijali sviatosť Večere 
Pánovej. Po nej nasledovala prednáška Cirkev 
v zovretí času. Prednášal brat farár Jaroslav Petro 
z Obišoviec. Popoludní bol seminár Niet prebu-
denia bez pokánia s bratom farárom S. Kockom. 
Po večernej pobožnosti sme hovorili a počúvali 
osobné svedectvá. Niektoré boli veľmi silné.

Piatok bol deň odchodu. Prednášku pod ná-
zvom Spoj nás v jedno, Pane mal brat biskup 
VD ECAV Peter Mihoč k biblickému textu 1M 
50,15-21.

Týždňový pobyt bol zakončený zhodnotením 
a poďakovaním organizátorom. Každý deň sme 
sa zamýšľali aj nad hroznou vojnovou situáciou 
v Ukrajine a modlili sme sa za všetkých trpia-
cich i utečencov, ktorí potrebujú našu pomoc. 
Spievali sme piesne o mieri. Brat farár Ľ. Beňo 
nám hovoril o zážitkoch z ukrajinskej hranice aj 
o Božej prítomnosti, keď pomáhali utečencom.

Vďaka organizátorom biblicko-rekreačného 
týždňa sme boli vnútorne posilnení a každý deň 
sme cítili prítomnosť Ducha Svätého. Odchádza-
li sme povzbudení a radostní, že sa o rok znova 
stretneme. Vďaka, Pane, za všetkých, ktorí nám 
prinášali hodnotný duchovný pokrm.

Zborový DEŇ
 Zuzana Hybenová

Po ústupe pandémie sa tohto roku v sobo-
tu 25. júna mohol konať zborový deň a, vďaka 
Bohu, aj počasie nám prialo.

Tento deň má už tradične dve časti. Pred-
poludním si prítomní, sestry a bratia, mohli 
vypočuť prednášku sestry Vlasty Okoličá-
nyovej z Kežmarku, autorky – spolu s kolek-
tívom ďalších spolupracovníkov – publikácie 
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Reformácia po praslici. Pripravilo ju a vydalo 
SEŽ ECAV k 500. výročiu reformácie.

Program predpoludnia otvoril zborový 
farár M. Findra. Privítal hostku i jej manžela 
a všetkých prítomných. Zaznelo najprv Božie 
slovo z Listu židom o svedkoch viery a po-
tom modlitba za požehnanie zborového dňa. 
Radostne sme zaspievali i duchovnú pieseň 
a potom sa ujala slova sestra Okoličányová.

Zdôvodnila prečo sa SEŽ pustilo do nie 
jednoduchej práce na publikácii. Podnet 
vyšiel od sestry Daniely Horínkovej, vtedy 
predsedníčky SEŽ ECAV, a ďalší dôvod je ten, 
že aj teraz potrebujeme životné vzory. Pripo-
menula aj myšlienku Jana Husa, že Boh prijal 
podobu muža a zrodil sa zo ženy preto, aby 
obe pohlavia sebou nepohŕdali.

Zhrňujúca charakteristika žien v publiká-
cii je takáto: mali hlbokú kresťanskú vieru; 
denne čítali Božie slovo a zaslúžili sa o šírenie 
Biblie; ťažkosti prijímali bez reptania; neraz 
predčasne strácali svoje deti; mnohé ovdoveli 
(sedem z jedenástich) a bremeno starostí zo-
stalo na nich; stretali sa s nespravodlivosťou; 
mnohé sa vypracovali na učiteľky; vedeli variť, 
piecť, vyrábali čipky, šili oblečenie; väčšinou 
nemohli vystupovať na verejnosti; úspech 
ich činnosti bol takmer celkom závislý na ich 
manželoch; boli dlhé vojny, takže manželky 
osameli a museli sa o všetko doma starať 
a zariaďovať.

Sestra Okoličányová spomenula z publiá-
cie niektoré ženy, ktoré napomáhali reformá-
cii na území Slovenska.

Z Alžbety Coborovej Turzovej sa, podľa 
zachovaných listov, stala horlivá evanjelička. 
Po príklade svojho manžela aktívne podporo-
vala evanjelickú vzdelanosť. Viera, modlitby, 
čítanie a počúvanie výkladov slova Božieho 
jej pomáhali udržiavať si duševnú rovnová-
hu počas ťažkých čias poznačených vojnami 
a epidémiami. Po smrti manžela dala pre-
ložiť viaceré náboženské a teologické diela 
z latinčiny. Podieľala sa na vydaní Lutherov-
ho katechizmu, ktorý mal kľúčový význam 

pre upevnenie luteránskej viery. Sponzoro-
vala vydanie knihy na obranu evanjelikov, 
podporovala študentov, ktorí odchádzali 
na štúdiá do Nemecka.

Alžbeta Bocatiusová žila so svojím manže-
lom Jánom, veľkým náboženským pevcom, 
najprv v Prešove, potom v Košiciach, v Brati-
slave aj v Prahe. Cestou diplomacie obhajoval 
evanjelikov. Jeho spoločník, ktorému sa zveril 
čo ide v Prahe vybaviť, ho udal a uvrhli ho 
do žalára na päť rokov. V ťažkých podmien-
kach vo väzení písal piesne na použité pa-
piere, ktoré k nemu doleteli z vyššieho po-
schodia. Alžbeta sa zaslúžila o manželov útek 
z väzenia a vydala tiež jeho piesne.

Magdaléna Heymaierová učila deti v evan-
jelických rodinách. Je autorka učebníc z refor-
mačného 16. storočia a spracovala aj biblické 
texty. Ako ženská autorka učebníc a vzdelá-
vacích kníh, bola medzi mužskými autormi 
raritná.

V knihe Reformácia po praslici sú opísané 
ženy aj ako tlačiarky, vydavateľky a mecénky 
evanjelickej literatúry na Slovensku v 16. až 
18. storočí. Kníhtlač bola v tom čase zázračný 
dar, lebo skrze ňu bol v Levoči vydaný preklad 
Biblie a prvý evanjelický spevník v biblickej 
češtine.

Reformácia po praslici nám podáva hod-
notné a vzácne poznatky o živote a namáhaní 
významných žien v ťažkej dobe protireformá-
cie. Až dodnes v nich máme veľké a príťažlivé 
vzory vernosti vo viere a službe evanjelickej 
cirkvi.

Po týchto – veľmi zaujímavých a ku obeta-
vej viere motivujúcich – príbehoch pokračo-
val zborový deň vo farskej záhrade. Tam nás 
čakalo chutné pohostenie pri dobrom guláši, 
káve, zákuskoch a iných dobrotách, ktoré na-
chystali presbyteri pod kuratelou brata farára.

Na záver sme vďačne konštatovali, že je 
veľmi dobré stretnúť sa takto pri poučení 
a potom pri priateľských rozhovoroch a aj 
takto upevňovať spoločenstvo nášho cirkev-
ného zboru. Bohu vďaka.
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Čo sa našlo v kostole v Spišskej Sobote?
 Michal Findra, zborový farár

Už dávnejšie sme objednali cez organizá-
ciu Pro Monumenta odbornú obhliadku na-
šich kostolov v Poprade a v Spišskej Sobote. 
Na jar prišli odborníci pamiatkári a stavbári 
aby zhodnotili stav našich kostolov. 

Pozreli ich od strechy až po podlahu. Všet-
ko skontrolovali a navrhli čo treba opraviť, 
teda, kde majú naše kostoly v údržbe slabinu. 
O spišsko-sobotskom kostole konštatovali, že 
je vo vyhovujúcom stave, teda na dvojku, čo 
je chválitebný stav. Sú však potrebné niektoré 
drobnejšie opravy a z nich sme už vymenili 
roztrhnutý plát medenej krytiny.

V súčasnosti sa tam robia opravy sokla, kto-
rý bol osekaný od opadávajúcej omietky a na-
novo navakovaný. Ešte nás čaká maľovanie, 
pričom predpokladáme, že do jesene budú 
práce hotové.

A teraz niečo k otázke v nadpise príspevku. 
Tí, ktorí čítate noviny Spišský korzár, možno 
už viete. Obhliadajúci pamiatkár ma pozval 
pod strechu kostola, aby som sa pozrel na ar-
tefakty, čo sa tam skrývajú. Po rebríku sme mu-
seli vyliezť do malého otvoru v strope kostola 
nad organom a vojsť do podkrovia. Bolo to 
trochu aj náročné. V podkroví sú na trámoch 
záznamy o prácach, ktoré sa tam robili. Ide 

najmä o záznamy keď bola menená pôvodná 
strešná krytina za keramickú. Vtedy bol celý 
krov aj zosilnený, aby uniesol väčšiu tiaž kry-
tiny. Na tráme je nápis, kto robil práce a aká 
krytina bola použitá. Stalo sa tak v roku 1897, 
teda po 120. rokoch od postavenia kostola, 
keď tieto práce zabezpečoval kladač škridly 
Jozef Gabriel z Kunewaldu (dnes Kunín v okre-
se Nový Jičín v Českej republike). Na drevenej 
podpere je pripevnená papierová kartónová 
tabuľa s popisom práce a dôvodov prečo boli 
urobené. Text má nadpis „Zur Errinerung – 
Pre pamäť“ Vyznačené sú tam viaceré roky: 
1777, 1852, 1875, 1888 či 1897. Stálo by za ná-
mahu rozlúštiť celý nápis. Bol by som rád, ak by 
sa dalo v tejto veci pomôcť. Kto vie po nemec-
ky a dokáže čítať aj staré písmo, môže sa pri-
hlásiť u mňa osobne alebo vo farskom úrade.

Sme radi a vďační, že naši predkovia posta-
vili tento predtolerančný kostol milosti a že 
sa oň potom aj s láskou a obetavosťou starali. 
Naše potešenie je, že tento svätostánok mô-
žeme dodnes využívať na kázanie i počúvanie 
evanjelia a prisluhovanie i prijímanie sviatostí 
ustanovených Pánom Ježišom. Po vzore pred-
kov však máme i povinnosť, aby sme sa oň tak 
starali, aby ho požehnane mohli používať aj 
generácie po nás.

Spievajte Hospodinovi novú pieseň;  
spievať chcem Hospodinovi dokiaľ žijem...

 Zuzana Hybenová

Božie slovo v listoch apoštola Pavla vyzýva: 
spievajte a plesajte Pánovi srdcom (Ef 5,19) ale-
bo: vďačne spievajte v srdciach Bohu (Kol 3,16).

Starozmluvné žalmy či piesne Martina Lu-
thera, Juraja Tranovského a ďalších nábožných 

pevcov patria k najcennejším pokladom nás 
evanjelikov. My starší si pamätáme, že starí 
rodičia aj rodičia spievali skutočne srdcom 
a plných pľúc. Kostoly ozaj zvučali spevom. 
Pri slávnostných príležitostiach zasa zneli 
štvorhlasné spevy zborových spevokolov.

Bolo tak aj v našom zbore, najmä 
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po presťahovaní brata farára Vincenta Blažka 
s rodinou do Popradu. Sestra Erika Blažková sa 
ujala vedenia zborového spevokolu a ako diri-
gentka pôsobila 18 rokov do Trinástej nedele 
po Svätej Trojici v roku 2012. Nacvičila viac ako 
50 zborových i sólových piesní. Mnohé z nich 
otextoval brat farár Vincent Blažko alebo texty 
upravil.

Po Erike Blažkovej sa práce so spevoko-
lom ujala manželka zborového farára Libora 
Bednára sestra Marta Bednárová. Úspešne 
ho viedla do 2. decembra 2018, keď rodina 
Bednárovcov odchádzala na nové pôsobisko 
do cirkevného zboru Bratislava-Dúbravka. Po-
čas jej pôsobenia spevokol nacvičil tiež veľ-
ké množstvo piesní. Napríklad v roku 2018, 
pri príležitosti konania Dňa VD ECAV v Poprad-
skej aréne. Spolu s kežmarským spevokolom, 
v čase od júla až do prvej polovice septem-
bra, sa nacvičilo 30 piesní. Tie potom spievalo 
šesť spojených spevokolov v rámci koncertu 
Duchovné piesne Juraja Tranovského až po sú-
časnosť v kežmarskom artikulárnom kostole 
a potom aj v nedeľu v programe Dňa VD ECAV.

Keď človek zostarne, rád spomína na pek-
né chvíle prežité najmä v spoločenstve. Náš 
zborový spevokol bol kolektív členov, ktorí 
predovšetkým radi spievali na oslavu nášho 
Boha a radi sa aj stretávali pri nácviku spevu či 
pri iných príležitostiach. Mali sme aj vynikajú-
cich sólistov ako Anna Lichvárová, jej manžel 
Ján Lichvár, Vincent Blažko a ďalší. Vznikla aj 
menšia vokálna skupina Agapé.

Okrem vystúpení pri slávnostných príleži-
tostiach v domácom kostole, zborový spevo-
kol dostával pozvanie na vystúpenie aj v iných 
cirkevných zboroch. V priebehu rokov tak spe-
vokol spieval v cirkevnom zbore v Bratislave, 
Bratislave-Dúbravke, v Nitre, Banskej Bystrici, 
Partizánskej Ľupči, Liptovskom Mikuláši, Pre-
šove a inde. Z cirkevných podujatí spomeniem 
seniorátne i dištriktuálne dni a iné slávnostné 
príležitosti, každoročné účinkovanie na eku-
menických bohoslužbách v Poprade pri príle-
žitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 
ktoré sa konali v kostole vždy inej kresťanskej 
cirkvi.

Zborový spevokol spieval aj v zahrani-
čí: v maďarskom Sarvaši, v cirkevnom zbore 
v Lohmare v Nemecku, v cirkevnom zbore 
v Albrechticiach na Sliezsku.

Spevokol mal do 35 členov (10 mužov a 25 
žien). V priebehu rokov sme sa spevom lúčili 
s mnohými členmi, keď boli odvolaní z čas-
nosti do večnosti. Nahradiť ich nebolo jed-
noduché, ale predsa sa to darilo. Tešili sme sa 
z každého nového člena a smútočným spevom 
sme vyprevádzali odchádzajúcich členov.

Väčšina spevokolu je už vo vyššom veku a aj 
hlas sa zmenil... A tak je v zborovom spevokole 
uvoľnené miesto pre mladších. Chcem využiť 
aj túto príležitosť a pozvať mladších v stred-
nom veku, mladých i deti, aby nás nahradili 
a presvedčili sa, že spevom oslavovať Pána 
Boha je úžasné a radostné.

Modlitba
 Zdroj: BTM

Modlitba môže niekomu pripadať ako čosi 
nezrozumiteľné, čosi, s čím si nevie rady. Načo 
sa modliť? Ku komu sa modliť? Ako sa vlastne 
modliť? Nepatrí modlitba len nejakej skupine 
nábožných ľudí? Nie je to už prežitok? A pre-
čo potom, takmer všetci keď sme v úzkych, 

upierame svoj pohľad hore, spíname ruky 
a naše pery šepkajú prosebné slová?

Pre kresťana je modlitba dôležitá súčasť 
každodenného života. V nej ďakuje, pro-
sí, chváli, oslavuje svojho Boha, rozpráva 
sa s Ním. Modlitba je preňho samozrej-
má ako dýchanie, je to prejav jeho viery 

pokračovanie na sedemnástej strane
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Fotopríloha

Program mládeže ku Dňu matiek v kostole

Deň matiek, spoločenstvo v zborovej miestnosti
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Zborový deň, prednášateľka  
Vlasta Okoličányová

Kartónová tabuľa v podkroví kostola 
v Spišskej Sobote

Zborový deň, pohostenie vo farskej záhrade



15

J ú l  –  A u g u s t

Nápis v podkroví kostola v Spišskej Sobote

Požehnanie pri závere školského roka

Kaviareň KaMoS, posledný aprílový štvrtok



16

Z b o r o v ý  l i s t

Stretnutie spevokolu pred prázdninami

Účastníčky Biblicko-rekreačného tábora v Herľanoch
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v Boha, napĺňanie vzťahu s Ním. V modlitbe 
pozdvihuje svoju dušu k Bohu... Tajomstvo 
modlitby si však môže osvojiť každý.

Neviem sa modliť. Ľudia často hovoria, že sa 
nevedia modliť a potom sa pýtajú ako sa majú 
modliť. Ak máš podobný problém, povedz to 
priamo Bohu, povedz Mu, že nevieš ako sa máš 
modliť... a už tým sa modlíš. Modlitba nie je ne-
jaká technika, neznamená niečo robiť, ale s nie-
kým byť. Byť s niekým, komu na mne záleží.

Boh nepotrebuje dokonalé verše aby ti ro-
zumel. Krásne slová a vycibrený jazyk ešte nie 
sú záruka dobrej modlitby! Dôležitosť mod-
litby nespočíva v štýle, ktorý pri nej používaš, 
ani v pekných slovách, ktoré starostlivo vybe-
ráš, ale v tom čo prežívaš v srdci. Preto môžeš 
s Bohom hovoriť ako s otcom alebo priateľom 
– celkom otvorene a dôverne. Veď Boh je pre-
dovšetkým Otec!

Spôsob modlitby. Spôsob, metódy a techni-
ky modlitby, sú iba prostriedky vedúce ku cie-
ľu. Pomáhajú nám udržať naše srdce a myseľ 
pozdvihnuté a otvorené Bohu. Neexistujú do-
konalé metódy, len rôzne prostriedky pre rôz-
nych ľudí v rôznych obdobiach ich duchovné-
ho života. Treba si uvedomiť, že to, čo človeku 
pomáha na začiatku jeho cesty, mu už neskôr 
nemusí vyhovovať. Modli sa teda tak ako vieš 
a nie ako nevieš. Akákoľvek modlitebná metó-
da a miesto, ktoré ti pomôžu nerozptyľovať sa 
a dokonale sa sústrediť, sú pre teba ideálne.

Bohu neklam. V rozhovore s Bohom musíš 
odhaliť svoje pravé a nahé ‚ja‘, nikdy Mu neklam 
a nehovor veci, ktoré nemyslíš úprimne – hovor 
Mu vždy len pravdu. Pravdu o svojich myšlien-
kach, žiadostiach a citoch, nech sú akékoľvek. 
Možno nie sú také aké by si ich chcel mať. Preto 
pozor, nepadni do pasce: nehovor Bohu čo by 
si chcel aby bola pravda, ale to, čo pravda nao-
zaj je. Veď On ťa aj tak dokonale pozná!

Nepretvaruj sa pred Bohom. Neboj sa hovoriť 
veci tak ako ich cítiš a prežívaš. Keď sa na Boha 
hneváš povedz Mu to, keď si sklamaný, uraze-
ný, roztrpčený... tiež Mu to povedz. Lebo ak sa 
pred Bohom pretvaruješ, nebudeš s Ním nikdy 

skutočne komunikovať. Nebudeš sa nikdy na-
ozaj modliť, nikdy Boha skutočne nespoznáš 
a nepocítiš, že On pozná teba. Tvoja viera bude 
len povrchná, naplnená zbožným klišé, nábo-
ženskou fantáziou a klamom.

Nikoho nekopíruj. Opusť svoje predstavy 
a dovoľ Bohu aby konal tak, ako chce On! Lebo 
každý človek je originál a s každým z nás sa Boh 
stretáva inak. Dovoľ mu, aby aj k tebe prehovo-
ril svojím spôsobom. Nepozeraj sa na druhých 
a neskúmaj ako s nimi jedná Boh. Nemusíš pre-
žívať to isté, čo ľudia okolo teba. Nikoho preto 
nekopíruj! Boh bude s tebou zaobchádzať tak, 
ako by si pre Neho existoval iba ty.

Ako s nami komunikuje Boh. Môže s nami 
Boh naozaj komunikovať? Ako spoznáme, že 
nám niečo hovorí? To je asi najväčší problém 
modlitby. Môže sa nás Boh dotknúť? A sme 
my naozaj pripravení na stretnutie s Ním? Boh 
na svoju komunikáciu s nami používa rôzne 
prostriedky: > myseľ: vkladá do nej nové myš-
lienky, a my potom Jeho, seba a aj zmysel 
svojho života vidíme jasnejšie; > srdce: môže 
sa ho dotknúť a iniciovať v ňom nové túžby 
a pohnútky, úprimnú, hlbokú a trvalú lásku; 
> vôľa: dodáva nám odvahu a silu zmeniť sa 
a opustiť svoje zvyky a slabosti; > pamäť: ho-
vorí sa, že jediná skutočná chyba je tá, z ktorej 
sa nepoučíme, keď Boh stimuluje pamäť, môže 
nás ochrániť pred opakovaním chýb.

Boh nám nešepká do uší. Boh k nám hovorí 
aj prostredníctvom vecí, okolností a ľudí v na-
šom okolí. Nešepká nám však do uší. Mohol 
by to síce urobiť, ale za bežných okolností to 
nerobí. Ako teda zistíš, čo ti Boh hovorí? Buď 
pripravený zachytiť Jeho hlas všetkými zmys-
lami v každodenných udalostiach, v ľuďoch, 
s ktorými sa denne stretávaš, a najmä v Biblii. 
Keď budeš mať otvorené srdce i myseľ, určite 
spoznáš kedy k tebe prehovoril Boh – podľa 
pokoja, ktorý budeš cítiť, podľa bázne, rados-
ti a odhodlania vykonať preňho niečo dobré, 
podľa túžby nasledovať Ho, či ochotne sa nie-
čoho preňho vzdať.

Nový deň. Prebudil si sa zo spánku, ktorý 
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ťa oddeľuje od včerajška. Prebudenie ti po-
núka novú skutočnosť – nový deň, ktorý tu 
nikdy predtým nebol, neznámy čas 
a priestor, ktorý sa pred tebou 
rozprestiera ako zasnežené pole, 
po ktorom doteraz nikto neprešiel. 
Pros Boha, aby tento deň a aj teba 
v ňom požehnal: Bože, zverujem sa 
Ti, požehnaj mi, prosím, celý tento 
deň. Keď tak urobíš, vezmi svoju 
žiadosť vážne. Si Bohom požehna-
ný, Jeho požehnanie bude na tebe 
pri každej tvojej činnosti. Stratíš ho 
len vtedy, keď sa od Boha odvrátiš. No aj vtedy 
bude stáť nablízku, pripravený pomôcť a dať ti 
znova milosť, ktorou si pohrdol.

V každej životnej situácii. Každá konkrétna 
situácia, v ktorej sa nachádzaš, sa môže zme-
niť, pretože je v nej – prostredníctvom tvo-
jej viery – prítomný Boh. Nech si kdekoľvek, 
doma s rodinou, priateľmi, v práci či na ulici, 
vo vlaku, v nemocnici... nech si v akejkoľvek 
situácii, vždy môžeš volať k Bohu a požiadať ho 
o pomoc. On má moc všetko zmeniť a vrátiť ti 

pokoj a požehnanie. Neboj sa, že tvoja mod-
litba ostane bez odpovede. Modlitba je vždy 

vypočutá! Boh vždy vypočuje mod-
litby, niekedy však inak ako očaká-
vame. Ako Božie dieťa smieš Bohu 
predkladať všetky svoje osobné 
potreby a priania, avšak vždy s dô-
verou povedz: Prosím, nech sa sta-
ne nie tak ako ja chcem, ale ako ty 
chceš, Pane. Pretože len On vie, čo 
je pre teba skutočne to najlepšie.

V dialógu s Bohom spoznáva-
me aj seba. Podstata modlitby je 

stretnutie sa s Bohom. V dialógu s Ním 
postupne spoznávaš Jeho aj seba. A hoci si 
Boha začal hľadať s veľmi nepresnými predsta-
vami o tom, kto vlastne je a čo si o tebe myslí, 
modlitby ťa postupne privedú k Jeho jasnej-
šiemu a vernejšiemu obrazu. A keď sa Bohu 
naozaj otvoríš, a on sa dotkne hlbín tvojho 
vnútra, potom už nikdy nebudeš taký istý ako 
predtým. Ani Boh už nebude taký, akého si 
Ho spoznal na začiatku, bude pre teba oveľa 
bližší a osobnejší.

Choďme v Pravde! (3J,1-15)
 Michal Hudák st., Tesnou bránou

Druhý a tretí list apoštola Jána sú najkratšie 
spisy Novej zmluvy. Tretí list bol nadiktovaný 
a napísaný pravdepodobne ako prvý a v ňom 
spomínané mená Gaios, Diotrefes, Demet-
rios sa nikde inde v Písme nevyskytujú. Ani 
miesto ich cirkevného zboru sa nespomína. 
Gaios, veľmi blízky Jánovi, „chodí v Pravde“, 
je plný lásky, obetavej, ochotnej služby voči 
spolupracovníkom, čo tiež „chodia v Pravde“. 
Všemožne a horlivo slúži tým, ktorí sú v služ-
be Evanjelia. Naopak, Diotrefes nemá dobrú 
povesť. Je povýšenecký, panovačný a svojvoľ-
ný, čo nie je v súlade s „chodením v Pravde“. 
„Pravda“ (aj keď to Ján nepíše, ale čitatelia to 
nepochybne vedia) je Ježiš Kristus. Ten, ktorý 

kolenačky umýval učeníkom nohy, dávajúc im 
príklad; ktorý niesol svoj kríž; ktorý sa modlil 
za svojich nepriateľov; ktorý neskôr nadránom 
pri jazere pripravil nič nemajúcim, vyčerpa-
ným a znechuteným učeníkom raňajky a to, 
čím smeli k tomu oni sami prispieť, tiež dostali 
od Neho ako dar. 

Denne si to máme pripomínať a podľa toho 
aj žiť. Nemusíme, ale smieme! A to je oveľa 
vyšší imperatív! Vážme si svoju veľkú výsadu! 
Aj dnes!

Modlitba: Drahý náš Spasiteľ, ďakujeme Ti, 
že napriek všetkej našej nehodnosti a nesúcosti 
povolávaš a staviaš nás do svojej služby. Posväť 
ju pre seba samého! Pre Cirkev i svet. Daj nám 
kráčať a žiť s Tebou! (Pieseň: ES 77)
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Je tvoje oko čisté?
 Jana Žiačiková

Mladý pár sa presťahoval do nového domu. 
Nasledujúce ráno pri raňajkách videla mla-
dá žena za oknom susedu, ako vonku vešia 
bielizeň.

„Tá bielizeň nie je veľmi čistá, asi nevie 
dobre prať. Možno by potrebovala lepší prací 
prostriedok.“

Jej manžel bol ticho. Vždy, keď ich suseda 
vešala bielizeň, mladá žena to komentovala 
rovnako.

O niečo neskôr mladá žena zostala prekva-
pená, keď cez okno uvidela vyvesené čisté ute-
ráky a povedala manželovi: „Pozri, konečne na-
šla spôsob, ako dobre a čisto vyprať bielizeň. 
Zaujímalo by ma, kto ju to naučil?

Manžel je povedal: „Ráno som sa zobudil 
skôr a umyl som okná...“

To, čo vidíme, keď sa pozeráme na druhých, 
závisí od čistoty vlastného okna, cez ktoré sa 
pozeráme. „Lampou tela je oko. Ak bude tvoje 
oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle.“ (Mt 
6,22)

Povery
 Zdroj: BTM

Prebehla vám cez cestu 
čierna mačka? A čo vám hovorí 
číslo 13? Vraj najhoršia kom-
binácia je piatok trinásteho... 
Niekto sa bojí ísť večer okolo 
cintorína alebo sa bojí budú-
ceho nešťastia, pretože rozbil 
zrkadlo. Iný sa spolieha na rôzne 
kamene, lapače snov či horoskopy.

Ďalší zasa považuje sedmičku za šťastné 
číslo a nesmierne sa poteší, keď stretne ko-
minára. Som síce zdravý, ale pre istotu si po-
klopem na nejaké drevo aby som neochorel; 
darí sa mi dobre, no musím poklopať, aby 
mi to vydržalo; mám radosť z detí, no musím 
poklopať aby sa nepustili zlou cestou; mu-
sím si poklopať... poklopať... Ľudia pri rôznych 
príležitostiach hľadajú kus dreva, aby si naň 
poklopali. Sú totiž presvedčení, že poklopanie 
na drevo má zvláštnu moc. Na drevo klopú 
ľudia vzdelaní aj prostí, chudobní aj bohatí, 
muži aj ženy. Na čo sa to vlastne spoliehajú? 
Že ich bude chrániť kus dreva? Že to poklo-
panie bude mať nadprirodzené ochranné 

účinky? Alebo si vari myslia, že po-
klopaním na drevo privolajú ne-
jaké tajomné sily, ktoré ich budú 
chrániť?

Musíme celkom otvorene po-
vedať, že klopkanie na drevo je naj-
primitívnejšia pohanská povera. Ke-
dysi si ľudia mysleli, že v stromoch 
prebývajú duchovia, ktorých mož-

no zaklopaním privolať k sebe. Tento 
zvyk je u nás dodnes veľmi rozšírený, a to 
nielen medzi jednoduchými ľuďmi. Toto je 
dôkaz, že vzdelanie, ako také, nedáva človeku 
žiadne duchovné svetlo. Často sme svedko-
via, ako ľudia s akademickým titulom konajú 
ako tí najprimitívnejší pohania. Niekedy sa tak 
správajú aj tzv. kresťania, ktorí v skutočnosti 
vôbec nie sú kresťania žijúci s Kristom, lebo 
sa nespoliehajú na pomoc živého Boha, ale 
na „tajomné sily“ v dreve.

Povery sú veľmi silné duchovné satanské 
putá. Hojne sú rozšírené povery spojené 
so svadbou – svadba sa má konať, keď me-
siac dorastá; na novomanželov sypú ryžu 
a rozbíjajú sa taniere či poháre, pretože črepy, 
vraj, prinášajú šťastie; ženích nesmie vidieť 
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nevestu v svadobných šatách pred svadbou 
a podobne. Žiaľ, tieto a iné podobné pove-
ry sú často realizované aj na kresťanských 
svadbách.

Veľa pohanských zvykov a povier je spo-
jených s vianočnými a veľkonočnými sviat-
kami. Tie sú azda najznámejšie, preto ich tu 
nebudeme vymenúvať. Avšak aj iné povery 
ovplyvňujú myslenie a správanie sa ľudí. Nie-
kto sa bojí podať druhému ruku cez prah, aby 
neprivolal nešťastie. Ďalší si trikrát odpľuje, 
keď mu cez cestu prebehne čierna mačka, 
iný prekračuje čiary a praskliny na chodní-
ku alebo nosí rôzne amulety buď pre šťastie 
alebo na ochranu. Niekto sa bojí netopierov, 
búrok, urieknutia... Iný si pre šťastie odkladá 
konskú podkovu, zbiera štvorlístky alebo sa 
chytá za gombík, keď vidí kominára...

Veľmi ľahkovážna je zvedavosť a túžba 
človeka nahliadnuť do svojej budúcnosti. Aj 
toto pokušenie je prastaré: človek odjakživa 
chcel vedieť, čo ho v živote čaká. Mysliac si, 
že by predsa len mohol ešte niečo zmeniť. 
Mnohí však po takejto skúsenosti vyznávajú 
podobné slová ako istá žena: „Ako som sa len 
mohla nechať na to nahovoriť! Už sa nikdy 
nezbavím strachu z dátumu mojej smrti, ktorý 
mi predpovedali!“

S poverami sú spojené aj iné okultné prak-
tiky: vyvolávanie duchov zomretých, rôzne 
veštenie, mágia, spoliehanie sa na horoskopy 
a pod. – to všetko sú satanské putá, ktoré zvä-
zujú duše ľudí a robia ich poslušné satanským 
silám pôsobiacim v tomto svete.

Vykladačov hviezd a veštcov poznáme aj 
z Biblie, ktorá nás však pred nimi dôrazne va-
ruje. Nemáme ich vyhľadávať, pretože tým 
vstupujeme do sveta tajomných mocností, 
z ktorého nie je ľahké dostať sa von. Ľudia 
však tieto okultné praktiky často bránia ar-
gumentom, že toto všetko v živote človeka 
skutočne funguje. A majú pravdu. Démonické 
sily skutočne v tomto svete existujú. A keď je 
človek s nimi v kontakte a dôveruje im, tak sa 
mu mnohé veci, ktorým verí, naozaj aj splnia. 

Pritom si však neuvedomuje, že sám je potom 
otrok týchto temných démonických síl. Všetky 
takéto povery a praktiky zotročujú ľudí, ktorí 
sa potom neustále čohosi boja.

Pán Boh nikde nehovorí, že temné sily ne-
majú moc. Jasne a dôrazne však hovorí, že 
sú pre nás nebezpečné. Odvádzajú človeka 
od pravdy a poznania pravého Boha, nášho 
Stvoriteľa, ktorý jediný vie, čo je pre nás dob-
ré. Človek má tieto sily a kontakty kategoricky 
odmietnuť a podriadiť sa Božej moci a ochra-
ne. Lebo pred mocou živého Boha musia tieto 
temné sily ustúpiť a kapitulovať.

Božie stanovisko ku všetkým týmto prak-
tikám môžeme nájsť v Biblii už Starej zmluve 
v jednej z prvých kníh – v Piatej knihe Mojži-
šovej 18,9-13: „Keď vojdeš do krajiny, ktorú 
ti dáva Hospodin, tvoj Boh, neuč sa konať 
podľa ohavností tamojších národov. Nech sa 
nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru 
prevádzal cez oheň, ani veštec, ani vykladač 
znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklí-
nač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, 
ani kto by sa vypytoval mŕtvych. Lebo je Hos-
podinovi ohavný každý, kto robí tieto veci. 
Pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj 
Boh, spred teba. Buď bezúhonný pred Hospo-
dinom, svojím Bohom.“

Vyslobodenie, z osídel povier aj akého-
koľvek okultizmu, je pripravené pre každého 
človeka v Pánovi Ježišovi Kristovi – On je Božia 
odpoveď na bezradnosť a bezmocnosť tohto 
sveta. Toho, kto vedome a nahlas svojimi ústa-
mi odmietne všetky takéto praktiky a poprosí 
Pána Ježiša, aby ho vyslobodil z pút temnosti 
a očistil ho svojou krvou od všetkej duchov-
nej špiny, Pán Ježiš skutočne vezme pod svoju 
ochranu. Potom už tieto sily nebudú mať prá-
vo na jeho život, už mu nebudú môcť škodiť 
a ovplyvňovať ho. Bude žiť bez strachu a v dô-
vere bude očakávať ďalšie dni, lebo Boh je stá-
ly a chce, aby bol v ňom každý človek celkom 
slobodný. A pre tých, ktorí v Neho veria, má 
pripravenú krásnu budúcnosť.
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Bohu na stope
 Zdroj: BTM

Viditeľný svet je ako mapa, ktorá zobrazuje 
nebo – večný príbytok živého Boha. (Ján Pavol II.) 
Ten, ktorý učinil Plejády i Orion, ktorý premieňa 
temnotu na ráno a deň zatemňuje v noc, Ten, 
ktorý vyvoláva vody morské a vylieva ich na vrch 
zeme, volá sa Hospodin. (Amos 5, 8) Veď to, čo je 
v Bohu neviditeľné – Jeho večná moc a božstvo 
– možno od stvorenia sveta rozumom poznávať 
zo stvorených vecí... (R 1,20)

Boží obraz buď vidíme vo všetkých stvo-
rených veciach alebo ho nevidíme vôbec... 
Zmysel modlitby a duchovného hľadania je 
uvidieť tú pravú skutočnosť, pravý Boží svet, 
ktorý je našim očiam zatiaľ skrytý. Tento Boží 
svet nazývame Božie kráľovstvo. Základ tohto 
kráľovstva je Boh, dobro a láska. V Božej prí-
tomnosti však žijeme už teraz, sme ňou stále 
a celkom obklopení – aj teraz, keď čítaš tieto 
riadky. Je to tak, ako povedal už sv. Patrik: Boh 
je pod tebou, Boh je pred Tebou, Boh je za tebou, 
Boh je nad tebou, Boh je v tebe. Len treba otvoriť 
svoje vnútro Jeho prítomnosti.

Keď dokážeme vidieť Boží obraz aj v obyčaj-
nej hrude hliny, ktorou v podstate aj my sami 
sme, budeme schopní vidieť Boží obraz aj v ľu-
ďoch vo svojom okolí, a potom aj vo všetkých 
veciach. Pretože spôsob, akým sa pozeráme 
na jednu vec, je ten istý, akým sa pozeráme 
na všetko ostatné. Boh sa nás pýta, či dokáže-
me vidieť obraz Krista aj v tých najobyčajnej-
ších, najjednoduchších a najmenších ľuďoch. 
Dokážeme vidieť Krista aj v bezvýznamných, 
ponižovaných a pohŕdaných, ktorí nám nevo-
ňajú, štítime sa ich, ba často máme pocit, že 
nás obťažujú či žijú na náš úkor a odčerpávajú 
peniaze z našich daní...? Ak to dokážeme, tak 
naozaj žijeme v Božej prítomnosti. A Boh ide 
ešte ďalej. Prostredníctvom Pána Ježiša nám 
hovorí, že máme milovať aj svojich nepriateľov 
a aj v nich vidieť Boží obraz. Aj keď sa nám zdá 
že to logicky nedáva žiadny zmysel. Lenže, buď 

vidíme Boží obraz naozaj vo všetkých stvore-
ných veciach alebo ho nevidíme vôbec. Lebo 
keď sa snažíme niekoho vylúčiť – chorých, 
slabých, farebných, bohatých, homosexuálov 
alebo kohokoľvek iného – tak Ho naozaj nemô-
žeme vidieť. Boh sa však nezastavuje len pri ľu-
ďoch, nepriateľoch a najmenších z ľudí, On ide 
ešte ďalej, až k prírode, zvieratám, kvetinám, 
burine... Aj v nich môžeme vidieť Boha. Lebo 
všetko toto sám stvoril a dal do užívania nám, 
ľuďom. A akým pánom sa stal človek? Dobrý 
pán prírody bude človek len vtedy, ak bude 
mať aj on sám svojho skutočného pána – Boha.

A tak Boha – ktorý sa niekomu môže zdať 
vzdialený, nedostupný a neprístupný – mô-
žeme vidieť v celkom malých a obyčajných 
veciach okolo seba. Stačí otvoriť oči a najmä 
srdce. Len tak sa naučíme vidieť a spoznať 
Stvoriteľa v kráse jeho stvorenia. Ľudská inte-
ligencia môže odhaľovať ruku Umelca v podi-
vuhodnom diele, ktoré dovŕšil. Rozum môže 
poznať Boha prostredníctvom prírody. Boha 
osobného, nekonečne dobrého, múdreho, 
mocného a večného. Boha, ktorý svet presa-
huje a súčasne je vo svete – vo svojom stvorení 
– prítomný. Učme sa vidieť ruku Otca v kráse 
poľných kvetov, nebeského vtáctva, hviezdnej 
noci, poli dozretom na žatvu... v tvárach detí 
a v potrebách iných.

Pýtam sa slnka: Kto ťa stvoril? Pýtam sa 
vtákov: Kto vám daroval krídla? Obraciam sa 
na more: Kto ti dáva príkaz pokojne šumieť 
i neľútostne búriť? A koľko tajomstiev ukrý-
vaš v hlbinách? Pýtam sa vesmíru: Kde je tvoj 
začiatok a kde koniec? Pýtam sa hlbín zeme: 
Poznáte azda vy tajomstvá svojho počiatku? 
A vy, vrcholy hôr pokryté snehom, vy, bystriny 
a potoky, pýtam sa vás: Odkiaľ pochádzate? 
Pozorujem na jar rozkvitnuté stromy, zelené 
polia i lesy a pýtam sa ich: Kto vás povolal zno-
va k životu? Pozerám sa na kvietok na mojom 
stole a pýtam sa ho: Čo mi ty porozprávaš? 
Prenikám k svojmu srdcu a pri každom jeho 
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údere sa pýtam: Kto ťa uviedol do pohybu, kto 
chcel aby som žil? Odpoveď šumí ako more, 
ako vánok v korunách stromov, chveje sa ako 
jasné hviezdy na hladine horského jazera – 
všetko to oznamuje jediné posolstvo: Boh je 
náš počiatok! On riadi vesmír i krídla vážky. 
Dáva poliam dážď i slnko sladkým jahodám, vr-
chom majestátnosť výšky, drobnému kvietku 

nehu. Aj človeka sformoval, dal mu vlastnú 
vôľu a vdýchol doňho život! Boh je náš počia-
tok! Daroval nám život, aby sme Ho hľadali, 
spoznali a velebili!

Kráľovstvo Božie je medzi vami! (L 17,21) Je-
žiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa 
niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo 
Božie. (J 3,3)

Dokážeme sa poučiť zo súčasnej situácie?
 Ľubomír Ďuračka st., Cestou svetla

Udalosť druhého Pánovho príchodu je veľmi 
zložitá a je to vlastne cieľ nášho pozemského 
života.

Dnes sú dve skupiny veriacich ľudí – ale aj 
kazateľov – ktorí tvrdia, že Pánov príchod bude: 
1. už veľmi skoro, 2. ešte to dlho potrvá, lebo 
nie sú splnené všetky predpovede Písma a naj-
mä verš Mt 24,14 že evanjelium bude hlásame 
po celej zemi... a tu ešte Wicliffova spoločnosť 
a ďalšie misijné spoločnosti nemajú splnené 
všetky úlohy.

Pravdu majú obidve skupiny. Tento svet 
bude žiť v chaose pre príchod nezvyčajných 
udalostí. My sa však stále musíme držať Božie-
ho slova, lebo všetko, čo sa vo svete bude diať, 
je už dávno v Písme predpovedané. My nemu-
síme mať z toho strach, lebo všetko, aj vojny, 
(Mt 24,6) sa musia stať. A, žiaľ, my to nemôžeme 
odvrátiť, ani tomu zabrániť. Ale s určitosťou 
vieme, že Pán Boh má všetko pod kontrolou 
a len to sa stane, čo On dovolí.

Chcem sa dotknúť aj vojny na Ukrajine. Je 
zaujímavý zápis u proroka Jeremiáša. Ten to 
mal veľmi ťažké, lebo tlmočil Božie posolstvá 
a za to sa dostal aj do väzenia a bahennej 
jamy. Ale na príčine bol vlastný hriech židov 
a ich odpadnutie od Boha. Preto na nich Boh 
poslal Chaldejcov. Oni však nežiadali pomoc 
od Pána Boha, nekajali sa a postavili sa pro-
ti presile. Spoliehali sa na pomoc zo západu, 
vtedy reprezentovaný Egyptom. Ale západ 

im nepomohol a Jeremiáš jasne povedal, že 
sa majú vzdať, lebo keď sa nevzdajú, pôjdu 
do zajatia a ich zem bude spálená. Zaujímavé 
je, že Pán Boh ich viedol aj v zajatí, neopustil 
ich a mohli sa vrátiť nazad.

My sme tiež boli v r. 1968 napadnutí ‚med-
veďom‘ a, chvála Bohu, že sme sa nepostavili 
na odpor, lebo by sme odpadli ako teraz Ukra-
jina. V minulosti sme boli školení, že sú zbrane 
obranné a útočné. A Sovietsky zväz mal len ob-
ranné zbrane. Teraz vidíme, že aj tie obranné 
zbrane vedia zabíjať. Takže, neexistujú žiadne 
obranné zbrane, lebo všetky sa vyrábajú na za-
bíjanie ľudí.

Ja osobne som za rokovania na všetkých 
úrovniach a ja, ako obyčajný človek, sa môžem 
len modliť, aby Pán Boh zastavil túto vojnu.

Božie slovo sa plní a my na Slovensku sme 
ešte nezažili výstrahu z Mt 24,7, že popri vojne 
príde aj hlad. Ukrajina a Rusko boli najväčší 
pestovatelia pšenice vo svete. Bude sa ešte dať 
pestovať pšenica v krajine spálenej vojnou? My 
poznáme aj predpoveď Písma zo Zjavenia 6,6, 
že kilo pšenice bude stáť jeden denár. A jeden 
denár bola denná mzda nekvalifikovaného 
pracovníka. Voľakedy boli na svete tri tzv. stra-
tegické potraviny: pšenica, sója a ryža. Dnes sú 
to repka, slnečnica a kukurica, lebo z každej sa 
dá vyrobiť olej a benzín a to moderný človek 
potrebuje viac než chlieb. Sú z toho najväčšie 
zisky a dnes rozhoduje ekonomika. Slovensko 
ide tiež touto cestou, pritom na Slovensku sa 
nevylisuje ani liter repkového oleja. Ten sa 
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lisuje v západných krajinách. Tam potom tými 
výliskami kúria ako s ekologickým palivom 
v malých elektrárňach. My, pre zmenu, spaľu-
jeme v elektrárňach škodlivé novácke uhlie. No 
dúfam, že na budúci rok už bude mať pšenica 
vyššiu cenu a že sa jej bude u nás pestovať 
viacej.

Pri tejto vojne chýba varovný hlas ekoló-
gov. Z dymu horiacich tankov a domov môže-
me dostať ‚pozdrav‘ cez kyslé dažde. Kto kazí 

prírodu? Človek svojou chamtivosťou. Všetky 
vojny pochádzajú od diabla.

Záver: Milí moji, čas príchodu nášho Pána sa 
nezadržateľne približuje a preto ešte viac štu-
dujeme Božie slovo, lebo to je najlepší návod 
ako v pokoji prežiť tento život. Volajme k Páno-
vi o pomoc a múdrosť ako sa zachovať v zloži-
tých situáciách. Prosme aj za naše deti, vnúčatá 
a pravnúčatá aby dôverovali Pánu Bohu, aby 
sme sa potom vo večnosti mohli stretnúť.

Modlitba za Ukrajinu
 Slávka Koštialová 24.02.2022

Zastav, Pane,
mocných sveta a útoky od Zlého.
Zastav, Pane,
chuť ovládať a ovládnuť slabého.

Zastav, Pane,
krutosť vojny, čo ničí a trhá.
Zastav Pane,
čo ľudí do pekla trápenia vrhá.

Zastav Pane,
výbuchy z diel a ostré paľby zbraní.
Zastav Pane,
letecký úder, čo ranou nás zraní.

Zastav, Pane,
konflikt, čo obral nás o pokoj a mier.
Zastav, Pane,
tú hrôzu hrôz, čo čítať z očí a pier.

Zastav, Pane,
záludnú inváziu diktátora.
Zastav, Pane,
tú tvrdú agresiu agresora.

Zastav, Pane,
čo začalo a skončiť sa už nedá.
Zastav, Pane,
strašnú bolesť, čo Európou zmieta.

Zastav, Pane,
supí boj o územie Ukrajiny.
Zastav, Pane,
zlo vojny a nech s modlitbou sme iní. Amen.

Zomrel vnuk evanjelického farára  
a dramatika Jozefa HOLLÉHO

Z médií sme sa 16. mája dozvedeli smut-
nú správu, že vo veku 82 rokov zomrel čes-
ký herec Josef Abrhám. Málokto vie, že bol 
vnuk Slováka, evanjelického farára a drama-
tika Jozefa Hollého. Z Hollého hier sú známe 
najmä dráma na biblickú tému Márnotratný 
syn (1902), tragicky ladená činohra Amerikán 

(1907), dráma Černová (1908), ale najmä ľu-
dová veselohra Kubo (1904) a komédia Geľo 
Sebechlebský (1912). „Jozef Hollý, dramatik 
a evanjelický kňaz v Moravskom Lieskovom, 
bol môj dedo. Žiaľ, nedožil som sa ho, lebo 
zomrel 33-ročný na cukrovku. Zanechal 
po sebe tri deti, medzi nimi aj moju mamu 
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Boženu. Tá sa vydala na Moravu, 
blízko Uherského Hradišťa,“ vysvet-
lil slovenské korene Josef Abrhám. 

Svojho starého otca poznal len 
z rozprávania rodičov, no uvedomo-
val si, čo všetko pre ľudí urobil a aký 
mal veľký talent. „Mal všetky vlast-
nosti, ktoré ja obdivujem a ktoré ma 
zaväzujú, aby som mu toto dedičstvo nekazil,“ 
vyznal. (EPST 7/2009 pri 130. výročí narodenia 
Jozefa Hollého v Moravskom Lieskovom).

Hollého hlboký duchovný 
a umelecký charakter zanechal 
stopy v jeho blízkej rodine: dcéra 
Elena Holéczyová bola umelec-
ká čipkárka a národná umelkyňa; 
syn Martin Hollý st. herec a režisér 
v Martinskom divadle, zaslúžilý 
umelec; vnuk Martin Hollý ml. bol 

filmový režisér. Dcéra Božena bola matka čes-
kého herca Josefa Abrháma.

Čo je viera?
 Bližšie k Tebe

Spravodlivý ale bude žiť z viery. (R 1,17) Biblia 
objasňuje, že ľudia môžu byť zachránení len 
z viery a že vykúpení môžu len z viery žiť ži-
vot, ktorý sa páči Bohu. A tu sa vynára otázka: 
Čo rozumie Božie slovo pod vierou? Odpoveď 
na to dajú tri porovnania:

Viera stojí proti viditeľnému, ktorému člo-
vek nemusí veriť. Kresťania nežijú „videním“, 
ale „vierou“ (2K 5,7). Viera sa podobá ruke, kto-
rá sa chytá neviditeľných skutočností neviditeľ-
ného sveta a robí ich známymi a prežívanými 
skutočnosťami.

Viera stojí proti skutkom ľudí. Hoci Biblia 
viackrát zdôrazňuje, že dobré skutky sú dô-
ležité pre život viery, predsa nemôžu byť ten 
základ, na ktorom ľudia stoja pred Bohom. Boh 
prijíma hriešnikov len na základe osobnej viery 
vo Vykupiteľa (Ef 2,8-9). Po tejto viere potom 
nasledujú dobré skutky.

Viera stojí proti ľudskému rozumu. Keď na-
príklad ide o vykúpenie, intelektuálne schop-
nosti nám nepomôžu ísť ďalej. Boh sa neobra-
cia na rozum, ale vyzýva ľudí, aby verili tomu, 
čo On hovorí. To však neznamená, že veriaci 
ľudia nie sú mysliaci ľudia. Ale poznanie pravdy 
je následok viery, vôbec nie jeho predpoklad.

Tešíme sa na to dokonalé
 Dobrá sejba

Ale keď príde to dokonalé, to, čo je z čiastky, 
bude odstránené. Lebo teraz vidíme pomocou 
zrkadla... potom ale z tváre do tváre. Teraz po-
znávam z čiastky, potom ale budem poznať tak, 
ako aj som úplne poznaný. (1K 13,10.12)

V jednom múzeu som obdivoval veľkú maľ-
bu. Malý chlapec pristúpil a zo žartu si začal 
prezerať obraz cez lupu. Tu som ho poprosil, 
aby mi tú maľbu opísal. Zasa zobral svoju lupu 
a začal vymenovávať mnohé podrobnosti: 

tu bola kytica kvetov, tam sedel pekný žl-
tochvost... Takto chlapec videl len podrobnosti 
ale nezískal celkový dojem. Nebol schopný mi 
povedať, čo ten obraz celkovo predstavoval.

Tu som mu navrhol, aby trochu odstúpil 
a pozrel sa na obraz bez lupy. Zrazu videl celú 
krajinu, súlad farieb a celkové pomery. Pred-
tým mal len čiastočný pohľad a teraz videl ce-
lok. Bola to tá istá maľba, ale opis, ktorý o nej 
chlapec dal, bol teraz úplne iný.

„Teraz poznávam z čiastky,“ hovorí apoštol 
Pavel. Na zemi vnímame veci len čiastočne, ale 
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Blahoželáme jubilantom
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Boh vidí celok. V modlitbe oznamujeme Bohu 
svoje potreby a to podľa videnia, ktoré teraz 
máme. Ale Boh už pozná celý obraz. A Jeho 
odpoveď, plná múdrosti, berie do úvahy aj tie 
mnohé prvky, ktoré nám ešte unikajú.

Keď čítame Bibliu, môžeme Boha a Jeho 
myšlienky poznávať stále lepšie. Jeden kúsok 
sa spája s druhým. Ale napokon až veriaci 
budú pri Kristovi v sláve, budú mať dokonalý 
„celkový pohľad“. Na túto chvíľu sa tešíme.

Zmierenie
 Bližšie k Tebe

Nechajte sa zmieriť s Bohom! (2K 5,20) V bež-
nom živote chápeme zmierenie asi takto. Keď 
dvaja ľudia po nejakom spore opäť uzatvoria 
mier, zmieria sa. Odstránia to, čo je medzi nimi 
rozdielne a chcú sa opäť vzájomne znášať.

Vzhľadom na vzťah k Bohu má zmierenie 
iný, hlbší význam. Najskôr je potrebné pevne 
sa držať toho, že Boh nie je nepriateľ ľudí. Ne-
nesie vinu na porušenom vzťahu medzi Svojím 
stvorením a Ním. Naopak! Miluje ľudí a nechce, 
aby večne zahynuli.

My ľudia sme naopak zaťažili svoj vzťah 
k Stvoriteľovi. Miesto toho, aby sme Ho ctili 
a poslúchali Jeho smernice, vzopreli sme sa 

proti Nemu. V našich srdciach sa pevne usadilo 
nepriateľstvo voči Nemu.

Naša vzbura však Boha nezastavila pred 
tým, aby asi pred 2 000 rokmi poslal k nám 
svojho Syna a takýmto spôsobom vystrel 
k nám ruku na zmierenie. Ježiš Kristus svo-
jou smrťou na kríži vytvoril most, po ktorom 
sa môžeme vrátiť k Bohu. Odvtedy nám skr-
ze Svojich poslov hovorí: Nechajte sa zmieriť 
s Bohom!

Keď vierou vo Vykupiteľa a s vyznaním svo-
jich hriechov vstúpime na tento most a vráti-
me sa k Bohu, sme s Ním zmierení. Vstúpime 
do úplne nového vzťahu k Nemu: urobí nás 
svojimi deťmi a daruje nám svoju otcovskú 
lásku.

Júl
Vallušová Jana, Ing.

Iždinská Mária
Lehocká Mária

Labudová Ružena
Ovčárová Mária
Rožárová Anna

Luptáková Vilma
Beráts Eugen, Ing.

August
Ilavský Dušan
Kazimír Peter
Šingliar Ján

Nikerlová Katarína
Gandžala Jaroslav
Ševčíková Marta
Petrová Zlatica
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3. NED 9:00 Tretia nedeľa po Svätej Trojici Poprad, kostol

6. STR 17:30 Sviatok Majstra Jana Husa Poprad, kostol

10. NED
9:00 Štvrtá nedeľa po Svätej Trojici

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

17. NED
9:00

Piata nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, kostol

10:30 Stráže, kostol

24. NED 9:00 Šiesta nedeľa po Svätej Trojici, 20 rokov MoS Poprad, kostol

31. NED
9:00

Siedma nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, kostol

10:30 Spišská Sobota, kostol

AUGUST

7. NED
9:00

Ôsma nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, kostol

10:30 Stráže, kostol

14. NED
9:00 Deviata nedeľa po Svätej Trojici

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

21. NED 9:00
Desiata nedeľa po Svätej Trojici
Nedeľa pokánia

Poprad, kostol

28. NED
9:00

Jedenásta nedeľa po Svätej Trojici 
Poprad, kostol

10:30 Spišská Sobota, kostol

Sviatosť Svätého krstu prijali: Adela Kupčová, Rafael Liam Guedes, Pavlína Kopková 
Konfirmovaní a prijatí za dospelých členov cirkvi boli:  Adam Bendík, Vanesa Bujnovská, 
Liana Combová, Oliver Harvan, Peter Janíček, Karin Krišková, Anabela Olejová, Natália Olejová 
Manželstvo uzavreli: Peter Aštary a Simona Hanová, Dávid Bajnok a Petra Andrášiková 
Do večnosti nás v nádeji vzkriesenia predišli: Branislav Poliačik (76) a Ferdinand Korub (70)

Rozpis služieb Božích 
a ďalších cirkevno–zborových aktivít

JÚL

Vypísané z matrík za mesiace máj – jún
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Posledná biblická hodina pred prázdninami

Uvedenie knihy  
‚Deti z fary‘ – S. Bulbeck 
a sestry z nášho zboru




