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Ef 1,3-4

Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás 
v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým 

duchovným požehnaním. Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si 
nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním. 

Blíži sa záver cirkevného aj občianskeho 
roka. Niekomu prešiel rok rýchlo, nieko-
mu pomalšie, ale: každopádne k prelomu 

rokov patria Vianočné sviatky. V cirkevnom ka-
lendári zvykneme toto obdobie nazývať Vianoč-
ný kruh. Začiatok cirkevného roka a tiež aj prvá 
časť Vianočného kruhu je Advent. Charakteris-
tická preň je fialová liturgická farba. Čo pre nás 
môže znamenať takéto zastavenie sa a uvažova-
nie o novom roku, o Vianočnom kruhu, 
o fialovej farbe, o Advente?

Prvé, čo si treba veľmi jasne 
uvedomiť, je, že v kresťanskom 
ponímaní je toto obdobie o nie-
čom úplne inom ako je všade oko-
lo nás – komercia nákupov, hluk 
hudby, ponuka zábavy a mnoho 
iného. Advent je pre kresťanov ob-
dobie očakávania, stíšenia zastave-
nia sa a toto nám naše okolie veľmi 
neponúka. Aj tá fialová farba je farba 

na zamyslenie sa, možno na smútenie, niekedy 
na pokánie. Nedajme si zobrať pokoj a utíšenie, 
ktoré nás premieňa. Buďme v tom aktívni. Môže-
me napr. vedome nakúpiť darčeky v novembri, 
aby sme sa nemuseli trápiť v decembrových 
tlačeniciach. Alebo môžeme povedať, že večer 
vypneme telku a budeme spoločne doma čítať 
kresťanské zamyslenia, porozprávame sa o Bo-
žích veciach a budeme sa modliť. Nápadov, ako 

sa spomaliť či utíšiť a nechať sa meniť Pá-
nom Bohom, je iste omnoho viac.

Druhé, už naznačené, je: zamerať 
sa v očakávaní príchodu Spasiteľa 

na Neho samotného. Pán Ježiš 
je stredobod dejín. Vo verší-
koch vyššie máme napísané, že 
už pred stvorením sveta sme 

boli vyvolení v Pánovi Ježišovi 
Kristovi. Pán Boh je nad dejina-

mi a zasahuje do nich. Pripravil aj 
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príchod Spasiteľa na našu zem. Kristus napĺňa 
očakávanie a túžbu ľudí po záchrane z hriechu 
a zo smrti. Boží vstup do dejín je však aj veľmi 
osobný. V Kristovi je všetko duchovné požeh-
nanie pre človeka, teda jedine On je naplne-
nie všetkého čo potrebujeme pre život tu i vo 
večnosti. V Kristovi nachádzame plnosť našej 
svätosti a tým aj možnosť mať nebeské veci 
a večný život. Jednoducho, Pán Ježiš je pre nás 

nadovšetko! Ak máme byť zameraní na príchod 
Pána Ježiša – a to je ten pravý Advent – tak po-
tom je samozrejmé, že v tom utíšení je On ten 
najpodstatnejší...

Prajem každému z nás, aby nielen obdobie 
Adventu – ale aj celý kresťanský život – bol v ra-
dostnom spoločenstve s Pánom Ježišom Kris-
tom, ktorý je pre nás ten Najvzácnejší!

Michal Findra, zborový farár

Udalosti v cirkevnom zbore
 Zuzana Valeková

Na 4. september pripadla 12. nedeľa 
po Svätej Trojici/Začiatok školského roka, 
s témami Boží dar reči/Pri nohách Pánových. Zbo-
rový brat farár Michal Findra si pre kázeň vybral 
biblický text Sk 9,10-20. Na úvod konštatoval, 
že skončili prázdniny a začína sa nový školský 
rok. Veľký dar od nášho Boha je reč, takže vieme 

komunikovať. Dar reči je dôležitý aj v škole, aby 
sme sa mohli vzdelávať. Pán nám dal dar reči, 
ale aj On komunikuje s nami: Písmo Sväté je reč 
nášho Boha k nám. Ježiš oslovil Saula v jeho 
stratenosti. Saul bol až tak veľmi zanietený 
veriaci zákonník, že bol odhodlaný aj zabíjať 
kresťanov a to je nesprávne. Dnes je tiež veľa 
ľudí stratených od Pána Ježiša a niekedy až fana-
ticky prenasledujú všetko kresťanské. I mnoho 

Modlitba
 Božena Balogová

Ďakujeme Pane Bože, že si milostivý, spravodlivý a odpúšťaš hriešnikom. Prosíme Ťa 
o odpustenie aj nám v dnešnej dobe. Ľudia Ťa zamieňajú za rôzne koníčky, aby boli 

šťastní a pritom zabúdajú na Teba, Pane. Neuvedomujú si, že tým ubližujú sami sebe, 
ale aj svojim blížnym. Prosíme Ťa, veď nás Duchom Svätým, aby sme všetci robili pravé 
pokánie, lebo pravé pokánie je nové zmýšľanie, nové správanie sa a nové uctievanie Te-
ba-Boha. To potrebujeme v našom okolí vidieť, zažiť a cítiť, že už nepatríme sami sebe, ale 
sme plní Ducha Svätého a Božej lásky. Ďakujeme, Pane Ježišu, že nás vedieš ku vzájomnej 
zodpovednosti. Nedovoľ, aby nám bol ľahostajný život našich sestier a bratov, hoci nás aj 
nenávidia a ubližujú nám. Povzbuď nás, aby sme za nich modlili. Navzájom sa napomínali 
nie formou kritizovania, ale povzbudením vo viere a láske. Nech je na našom živote vidieť, 
že sme všetci Božie deti. Milostivý Pane, obnov naše srdcia a životy, lebo len na Tvoju milosť 
očakávame. Amen.
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rodičov s deťmi sú stratení, keď neprichádzajú 
do zborového spoločenstva. Pán Ježiš s nami 
komunikuje, aby sme, podobne ako Saul, mohli 
byť premenení zo zaslepenosti ku otvoreniu 
sa pravde. Saul zažil zázrak keď oslepol a ešte 
ďalší, keď si Ježiš použil Annaniáša, aby opäť 
videl. Tak mu ‚svitlo‘, že Písma sú o Mesiášovi, 
teda o Ježišovi Kristovi. Aj deti v škole objavujú 
nové veci cez reč a vzdelanie. Dôležitá je však 
aj katechéza, ktorá premieňa deti, aby patrili 
Ježišovi. Najväčšia dôležitosť komunikácie je 
zvestovanie evanjelia. Saul ako pokrstený Pavol 
hneď zvestoval Pána Ježiša Krista a oddane mu 
slúžil až do konca života. Božou mocou sa stá-
vame kresťanmi a máme spoločenstvo cirkvi. 
Na začiatku školského roka prosíme Pána, aby 
ho deti a mládež mohli poznávať, nechali sa Ním 
premeniť a navždy a nastálo Mu zostali verní.

Vo štvrtok 9. septembra v pamätný Deň 
obetí holokaustu a rasového násilia sa 
o 10:00 h v našom kostole Svätej Trojice opäť 
konalo spomienkové podujatie-tryzna s ná-
zvom Nezabudnutí susedia na pamiatku obetí 
holokaustu s účasťou zástupcov ďalších cirkví 
v našom meste.

Nedeľa 11. septembra bola 13. nedeľa 
po Svätej Trojici a mala tému Môj blížny. Brat 
farár M. Findra kázal na biblický text L 10,36-
37, o ktorom povedal, že z neho je aj nám jasné 
čo nám treba a čo máme robiť. Ak si položíme 
otázku ako získať večný život, jednoznačná 
odpoveď je, že vierou v Ježiša Krista a v Jeho 
obeť za hriechy sveta i tie naše. Božia láska je 
iná ako ľudská, ona nás zachraňuje pre večný 
život. Prosme o ňu v modlitbách. Príklad, že 
láska zachraňuje, dal Pán Ježiš v podobenstve 
o milosrdnom Samaritánovi. Prečo zraneného 
človeka pri ceste obišiel kňaz i levita bez po-
skytnutia pomoci? Tak sa ukázala ľudská láska, 
konajúca len zo subjektívneho hľadiska: ako je 
to mne prospešné? ako to spĺňa moje podmien-
ky? Často to dnes vidíme aj v manželstvách, kde 
potom neláskou trpí partner aj deti. Ale nelásku 
vidno i v spoločnosti. Pravda je, že ľudská láska 
miluje najviac seba. Pán Ježiš však ukázal inú 

lásku na príklade obetavo pomáhajúceho Sama-
ritána. Ten bol z národa, ktorý Židia považovali 
za nepriateľský. To je ukážka Božej lásky, ktorá 
je bez ohľadu na vlastný prospech a miluje aj 
nepriateľa. Božia láska sa dokáže aj obetovať, 
všimnime si čo všetko urobil zachraňujúci Sa-
maritán pre zraneného. Náš Spasiteľ Pán Ježiš 
je vzor najväčšej obetujúcej sa lásky: On dal naj-
vyšší dar, svoj život, za naše hriechy. Taká láska 
je len z Božej moci. Prosme Ducha Svätého, aby 
nám pomohol milovať tak, ako nás miluje Boh 
Otec vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi.

Na 18. september pripadla 14. nedeľa 
po Svätej Trojici, ktorej téma bola Vďačnosť je 
ovocie Ducha. Brat farár M. Findra si pre kázeň 
vybral biblický text Iz 12,1-6. Je to chválospev 
na Hospodina, keď nastane mesiášska ríša po-
koja s vládou Božieho práva a spravodlivosti. 
Raz to nastane a tam budeme ďakovať Hospo-
dinovi, že svoj hnev voči ľuďom – pre ich hriechy 
– obrátil na potešenie. V tom je zmena, že taká 
ríša je pre nás pripravená a každý môže vyznať: 
Boh je moja spása! Áno, v Božom Synovi Ježišovi 
Kristovi máme spásu. Napriek našej hriešnosti 
Boh Otec urobil všetko pre našu spásu vo svo-
jom Synovi. Ďalej s Izaiášom vyznávame, že Boh 
je naša sila. Tá sa prejavila vo vzkriesení Pána 
Ježiša z mŕtvych. Nikdy nebudeme môcť vyslo-
viť dostatočnú vďaku za Jeho spasiteľnú obeť 
pre nás hriešnych. On stvoril svet a doposiaľ ho 
riadi. Aj vtom je sila Boha, že má moc nastoliť 
nový poriadok v mesiášskej ríši, kde vlk je s ba-
ránkom a nik tam neubližuje inému. Nakoniec 
Izaiáš hovorí: On je moja pieseň! Oslavná pieseň 
je o tom, aký je Boh veľký a silný. Najviac sa to 
prejavilo v Ježišovi Kristovi. Boh Otec a Boh Syn 
sú pre nás to najdôležitejšie a na oslavu Boha 
spievajme stále z celého srdca a duše. Ku vďač-
nej oslave nášho Boha nás vedie Duch Svätý 
cez Písmo sväté.

Nedeľa 25. septembra bola 15. po Svätej 
Trojici a jej téma bola Bremeno ustarostenosti. 
Za základ kázne si brat farár M. Findra vybral text 
Gal 5,25-6,10. V tomto svete nás trápia starosti 
a sme ustarostení. Apoštol Pavol nás odkazuje 
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na pomoc Ducha 
Svätého, aby sme 
všetko robili podľa 
Neho. Keď je niekto 
Boží, má naozaj vzácnu 
výhodu. Nemôže to však 
byť spojené so samochválou, 
povyšovaním sa, ani závisťou. 
Keď žijeme a konáme podľa Du-
cha Svätého, ľudí to často poburuje. 
Aj na apoštola Pavla útočili, keď im vyčítal zlé 
konanie. Duch Svätý je proti diablovi a ak my 
chceme niekoho napomínať, ma to byť priateľ-
ské slovo. Ďalej je v texte zmienka o vzájomnej 
pomoci. Mnoho príležitostí sa nám naskytá, 
v ktorých si môžeme aj máme pomáhať. Bolo 
tak v pandémii a teraz v súvislosti s vojnou 
na Ukrajine. Ale aj v bežnom živote máme mno-
ho príležitostí pomáhať. Pomoc nás však nesmie 
viesť k namyslenosti či pýche. Prvoradá musí 
byť láska podľa Božej vôle, teda pomoc, ktorá 
nečaká pochvalu, ale pomáha znášať ťarchu, je 
obetavá. Pavol nás ďalej smeruje k vyučovaniu. 
Boží dar je aj vyučovanie v Duchu Svätom. Ak 
sa v cirkvi koná vyučovanie, Pavol vraví, že tí, 
ktorí takto slúžia, majú byť zabezpečení cirkvou, 
lebo je to veľmi zodpovedné aj namáhavé. Vždy 
to má byť v Duchu Svätom z oboch strán: vyu-
čovaných i vyučujúcich. V závere apoštol Pavol 
hovorí o princípe rozsievania a žatvy – a zasa 
s pomocou Ducha Svätého. Ak má kresťan Du-
cha Svätého, robí všetko dobré vo svojom okolí, 
lebo vie, že tak je to správne a časom bude aj 
žať. Konanie dobra v živote, ako výsledku živého 
Ducha Svätého v nás, má byť najviac viditeľné 
v cirkvi. Skúmajme svoj život či sa drží Božieho 
princípu siatia dobra a následne žatvy dobra. 
Treba sa hodnotiť aký/aká som vo vzťahu k ses-
trám a bratom. Bohatú úrodu v Božom diele 
možno očakávať len vtedy, ak zasievame Ducha 
Svätého. Musíme neustále myslieť na to, že aj 
my sme obraz Pána Ježiša Krista pre naše okolie.

Nedeľa 2. októbra bola 16. po Svätej Tro-
jici a mala tému Vyslobodenie z otroctva smrti 
a mali sme aj slávnosť Poďakovanie za úrody 

zeme. Brat farár M. Findra si pre kázeň vybral 
biblický text 5M 8,7-18. Povedal, že máme ra-
dosť z krásneho sviatku Poďakovanie za úrody 
zeme. V texte Mojžiš vymenoval mnohé dary 
od Boha aj zasľúbenú krajinu, do ktorej ich 
priviedol. Naše Slovensko je tiež taká krajina. 
Nechajme sa poučiť čo máme vidieť za blahoby-
tom okolo nás aj ako máme reagovať. Zo svojej 
milosti nám Boh dal dobrú krajinu, preto mu 
dobrorečíme. Dobrorečenie znamená dobre ho-
voriť o Pánu Bohu za všetko požehnanie, za dar 
dobrej krajiny, a to častejšie ako len raz za rok. 
Izraelitov Mojžiš v biblickom texte vyzýva, aby 
Bohu ďakovali a dobre si pamätali, že Boh ich vy-
viedol z egyptského otroctva, že sa o nich staral 
počas exodu a aj potom, keď ich priviedol do za-
sľúbenej krajiny. Židia však v čase hojnosti za-
budli na Hospodina a slúžili modlám. My-Slováci 
tiež pamätajme na nášho trojjediného Boha. 
Blahobyt, ktorý je neporovnateľný so životom 
našich predkov, niektorých vedie k ochladnutiu 
zanietenosti pre Boha a Pána Ježiša Krista. Satan 
nás, cez blahobyt a majetky, zvádza k tomu, že 
bohorovne hovoríme v srdci: Aha, čo sme všetko 
dokázali, čo všetko sme si zabezpečili, vystačíme 
si sami. Je to veľký omyl, lebo všetko čo máme, 
je veľká milosť a dobrota Božia. Aj preto Moj-
žiš vyzýva Izraelitov, aby nezanedbávali Božie 
príkazy a Desatoro. Až podnes mnohých ľudí 
blahobyt a majetky vzďaľujú od Pána Boha, 
ale my-kresťania, vieme, že je múdre a správne 
riadiť sa Božími princípmi pre život. Čím viac 
si uvedomujeme Božie požehnanie, tým viac 
chceme žiť podľa Božej vôle. Vieme, že všetko 
je Božia milosť a poslúchať Boha má zmysel aj 
keby spoločnosť okolo nás konala inak.

Nedeľa 9. októbra bola 17. po Svätej Tro-
jici a jej téma bola Sloboda povolaných v Kris-
tovi. Brat farár M. Findra si vybral text Iz 49,1-6. 
Kázeň začal tým, že Pán Boh túži zachraňovať 
ľudí z každého národa, preto si povoláva slu-
žobníkov. Text je o Božom vyvolení Izaiáša 
za proroka, aby poučoval i varoval izraelský 
ľud a aj ohlasoval prichádzajúceho Mesiáša. Aj 
my sme pre Boha vzácni a chce si nás povolať 
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za služobníkov a služobnice, aby sme ďalej 
odovzdávali veľkú Božiu zvesť-evanjelium, že 
Božie srdce túži po záchrane ľudí z otroctva 
hriechu. Preto bol z neba poslaný Pán Ježiš 
Kristus. Podľa Jeho príkladu máme slúžiť aj my 
a ohlasovať vyslobodenie z hriechu pre večnosť. 
V každom národe si Pán Boh povoláva svojich 
služobníkov a vystrojuje ich Duchom Svätým. 
Izaiáš je samým Bohom prichystaný pre služ-
bu, keď mu Boh žeravým uhlíkom očistil pery. 
Príprava pre službu je veľmi dôležitá a príklad 
vidíme u Pána Ježiša. Aj my sa Ním nechajme 
vystrojiť. Dôležité je, aby Božie slovo počuli 
všetci v našom okolí. Platí skrátená poučka, že: 
Kresťan má viditeľne zvestovať evanjelium svojím 
životom a ak je potrebné, môže použiť aj slová. 
Boží služobníci zažívajú aj smútok či klesajú 
od námahy, ale Pán Boh im opätovne dáva silu. 
A ako pre Izaiáša, rovnako aj pre nás platí, že 
odmena nie je od ľudí ale z neba od Boha. On 
chce, aby všetci ľudia boli zachránení.

Na 16. október pripadla 18. nedeľa 
po Svätej Trojici. Mala tému Poslušnosť lásky. 
Brat farár M. Findra kázal na text Ef 5,15-25. Je to 
text povzbudzujúci k službe Bohu. Máme napo-
dobňovať Božiu lásku. Boh nás miloval prvý, len 
preto sme schopní milovať aj my. Prísne máme 
dbať ako kráčame životom, či múdro v láske 
podľa Boha alebo nie. Máme žiť podľa desia-
tich Božích prikázaní – aj svätiť nedeľu, lebo 
túžime byť v spoločenstve tak ako sme teraz 
tu prítomní. Apoštol Pavol píše aj čo je bláznivé 
a dva razy vyzýva múdro a rozumne žiť podľa 
Božej vôle. Keď ju poznáme, ľahko rozlíšime, že 
zlé sú závislosti na alkohole, drogách, televízii,... 
Nie je zložité žiť podľa Božej vôle, ak ju poznáme. 
Máme byť naplnení a stále naplňovaní Duchom 
Svätým, lebo bez neho v nás prevládne to zlé, 
ľudské. On nás naplní láskou pre naše okolie, 

aby všetko bolo na Božiu chválu. Pavol pozýva 
hovoriť v žalmoch, hymnách a piesňach, lebo 
všedná každodenná komunikácia zvádza ku pri-
bližovaniu sa dnešnému bezbožnému svetu. 
Všetko čo v cirkvi konáme a čo sa naučíme – Bib-
lia, Augsburské vyznanie, piesne, modlitby – má 
a musí byť na prospech duchovného človeka 
v nás.

Nedeľa 23. októbra bola 19. po Svätej Tro-
jici s témou Sila viery. Brat farár M. Findra kázal 
na biblický text Mk 2,10-12, v ktorom je opísa-
ná sila viery štyroch, ktorí priniesli ochrnutého 
pred Pána Ježiša, aby ho uzdravil. On pritom 
povedal, že postihnutému odpúšťa hriechy. 
Máme tu teda situáciu hriech versus viera. Tu 
jasne vidno, že v oblasti hriechu sme bezmocní 
a potrebujeme pomoc Pána Ježiša Krista, ktorý 
má aj moc odpúšťať hriechy. Ochrnutý nemohol 
nič konať, bol bezvládny. A to isté s človekom 
robí hriech. Satan sa už od raja snaží odviesť nás 
od Boha, aby sme boli hriechom paralyzovaní 
a darí sa mu to veľmi dobre aj dnes. Vidíme mno-
ho sebeckosti, ľudia myslia len sami na seba, 
nie sú schopní milovať Boha a ani blížnych. Ale 
Pán Ježiš má moc odpúšťať hriechy a odstrá-
niť našu paralýzu, z ktorej si sami nemôžeme 
pomôcť. Duchovne mŕtvi pre hriechy, môžeme 
ožiť len cez Pána Ježiša. Duch Svätý bol poslaný 
na tento svet, aby nás oživoval, privádzal k Bohu 
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Otcovi i Synovi a do večného života. Duch Svätý 
dáva silu veriť – aj prítomní pri ochrnutom žasli 
nad mocou Pána Ježiša a oslavovali Boha. Pravý 
nový život je v Pánovi Ježišovi a v úprimnej kres-
ťanskej viere. Žime ňou, aby bola na nás zjavná 
a slúžme slovami i skutkami Bohu aj blížnym. 
Silná viera mení človeka od základu.

Na 30. október pripadla 20. nedeľa po Svä-
tej Trojici. Jej téma bola Stratená príležitosť. Brat 
farár M. Findra kázal na text Veľp 8,6-7. Vieme, 
že sú to ľúbostné verše Šalamúna. Môžeme ich 
však aplikovať na Božiu lásku. Všimnime si as-
pekty Božej lásky. V prvom rade je to sľub lásky 
až do konca života a tú si – ako pečať manžel-
stva – sľubujú muž a žena. Dar lásky je v každom 
kresťanovi a keď ho máme, robme a žime ako 
kresťania. Ďalší aspekt je moc lásky. Ona je silná 
ako smrť. Každý zomrie, bude pochovaný, ale 
láska neprestane ani po smrti: aj v čase Pamiat-
ky zosnulých sa o tom presviedčame. Láska je 
bezpodmienečná a siaha až za hrob. Skutočná 
láska je tiež mohutná. Je silnejšia ako oheň či 
voda, ktoré nás desia svojou silou. Ale láska je 
nad to silnejšia. Takúto nepremožiteľnú lásku 
dáva do nás Boh, ako príklad možno spome-
núť mníšku matku Terezu. A napokon, láska je 
nezaplatiteľná. Šalamún bol bohatý, ale vedel, 
že láska je nad všetko bohatstvo, je nepodpla-
titeľná aj nezaplatiteľná. Podľa toho konajme aj 
my bez očakávania odmeny. Láska je Boží dar. 
Vždy konajme v láske, lebo sme boli stvorení 
láskou Boha k nám. Láska je dar, ktorý svet veľ-
mi potrebuje a kresťan má byť bohatý na lásku, 
lebo zdroj lásky má v Bohu.

V túto nedeľu pred Pamiatkou reformácie 
sa o 10:30 h konali ešte slávnostné služby Bo-
žie v kostole v Spišskej Sobote. Bolo to nielen 
245. výročie Pamiatky posvätenia kostola, ale aj 
slávnostné uvedenie brata Jozefa Dubašáka 
do funkcie zborového dozorcu, ktoré vykonal 
brat senior Tatranského seniorátu ECAV Jaroslav 
Matys. Článok o udalosti je na inom mieste.

Na Pamiatku reformácie sme mali ve-
černé služby Božie 31. októbra. Brat farár M. 
Findra kázal na text Ž 46,2-12. Povedal, že sa 

tešíme z tejto pripomienky, keď augustínsky 
mních Martin Luther vyzval na verejnú disku-
siu o predaji odpustkov v cirkvi, ktoré on videl 
ako problém a konanie proti Bohu. Lutherov 
obľúbený bol 46. žalm, ktorý sme počuli ako 
kázňový text. Brat farár poukázal na dôsledky 
tohto žalmu pre nás. Keď Boh je náš hrad, ne-
máme sa čoho báť. V stredoveku to bolo veľ-
mi zlé, ľudia sa oprávnene báli, ale aj my sme 
stále v ohrozeniach prírodnými katastrofami, 
zlými ľuďmi, satanom. My veriaci sa však ne-
musíme báť žiť život v Bohu a pre Boha, aby 
naša viera premáhala všetky obavy. V žalme je 
Boh predstavený ako náš hrad. Boh pomáha 
človeku v akomkoľvek trápení aj v situácii vojny 
na Ukrajine, či kríz s tým súvisiacich. Luther dô-
veruje Bohu, že slovom porazí satana a to platí 
aj pre nás. Boh je pevný ako hrad, odolávajúci 
všetkým okolnostiam i zákernosti zlých ľudí či 
satana. Luther sa pridal k boju o čistotu viery. 
Luther sa nezľakol a stále ukazoval na Boha, 
len Jeho vyvyšoval, len Jemu dôveroval. Boh 
Luthera tiež zachránil pred satanom a ľuďmi, 
ktorí usilovali o jeho život. A dielo, ktoré z milosti 
Božej vykonal je veľké a zmenilo svet. Tešme 
sa z reformátora Martina Luthera, ktorého sme 
potomkovia, a žime aj my podľa jeho príkladu. 
Po kázni brat farár Findra prečítal Pastiersky list 
biskupov k Pamiatke reformácie.
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Lastovičky sa vracajú domov
 Zuzana Findrová

Na konci leta sa pre deti orga-
nizovala malá párty. Chceli sme 
sa stretnúť a poďakovať Pánu 
Bohu za uplynulé leto a spoloč-
ne vykročiť do nového školského 
roka. Využili sme na to prvú sep-
tembrovú nedeľu. Už doobeda sme 
mali Začiatok školského roka v kostole, 
ktorý aj odštartoval nedeľné stretnutia 
besiedkarov.

Poobede sme v našej zborovej miestnosti 
cestovali. Nemuseli sme však pri tom opustiť 
zborovú miestnosť alebo mesto. Cestovali sme 
spoločne s lastovičkami. Počas celého leta ich 
vidíme všade po oblohe alebo na elektrických 
drôtoch. Na jeseň však, pre prichádzajúcu zimu, 
odlietajú do teplejších krajín. My sme s nimi túto 
cestu absolvovali. Nie však od nás do Afriky, 
ale z Afriky k nám. Základom bol známy príbeh 
Kristíny Royovej o lastovičkách. Ale aby si deti 
spomenuli na dobrodružstvo, ktoré lastovičky 

prežili, vytvorili si vlastné malé 
lastovičky. Nechýbalo veľa a od-
leteli by aj ony. Našťastie boli 
len z papiera. :-)

Neslúžili len na pripome-
nutie ich dobrodružstva ale aj 

pre príbeh a poučenie, ktoré 
dostávali lastovičky počas celej 

cesty domov. Drobné upozor-
nenia a napomenutia od starších 

lastovičiek poúčali ako deti tak aj star-
ších. Neprekážalo, že príbeh hovoril o las-

tovičkách. Pripomenutia dôležitosti modlitby 
a vkladanie sa do Božích rúk, sú potrebné v akej-
koľvek podobe. Veď práve na príkladoch z bež-
ného života aj Pán Ježiš učil svojich učeníkov.

Som vďačná Pánu Bohu za požehnaný čas, 
ktorý sme mohli v túto nedeľu prežiť. Bola to 
pekná príležitosť na odštartovanie školského 
roka, ktorý je pre deti veľmi dôležitý. Takto 
mohli nájsť uistenie, že Pán Boh bude s nimi 
v každej ťažkej situácii, ako bol s lastovičkami 
na ich ceste domov.

Zborový výlet
  Zo správ Aleny Findrovej a Boženy Balogo-
vej skompilovala Zuzana Valeková

V sobotu ráno 15. októbra niektorí naši cir-
kevníci dlho nespali. Vybrali sme sa zborový 
výlet na Gemer. Presná trasa cesty bola pre všet-
kých prekvapením, okrem brata farára a vodiča 
autobusu. Po radostnom zvítaní a spoločnej 
modlitbe sme vyrazili.

Najbližšia zastávka bola obec Koceľovce. Ma-
lebná dedinka učupená v Revúckej vrchovine 
vyzerala akoby v nej nikto ani nebýval. Nebola 
to pravda, lebo pri evanjelickom kostole nás pri-
vítala sestra farárka Emília Velebírová. Tento go-
tický kostol je národná kultúrna pamiatka. Vošli 
sme doň vstupnými dverami zo začiatku 16. stor. 

V kostole nás prekvapili nástenné fresky, ktoré 
sú približne o 150 rokov staršie ako Posledná ve-
čera od Leonarda da Vinciho, teda tieto fresky sú 
z druhej polovice 14. stor. Patria k najlepšie za-
chovaným stredovekým freskám na Slovensku 
a predstavujú doposiaľ najväčšiu súvislú poma-
ľovanú plochu svojho druhu. V r. 1736 sa veriaci 
rozhodli fresky omietnuť a zabieliť. Tak sa v dob-
rom stave zachovali pre súčasnosť. Až koncom 
19. storočia ich objavil maďarský reštaurátor 
István Gróh. Maľby zachytávajú novozmluvné 
príbehy v mariánsko-christologickom cykle. 
Keďže v čase ich vzniku bola väčšina veriacich 
negramotná, slúžili ako názorná biblia chudob-
ných. V celom komplexe koceľovských fresiek 
možno napočítať do 150 ľudských a anjelských 
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postáv. Maľby sa nachádzajú aj v lodi kostola, tie 
však ešte neboli odkryté. V tomto chráme nám 
brat farár Findra prečítal prvý článok Augsbur-
ského vyznania a pridal krátke vysvetlenie. Spolu 
sme sa z nôt začali tiež učiť pieseň Môj život už 
nie je prázdna loď. Po spoločnej fotke sme sa 
vydali ďalej.

Druhá zastávka boli Slavošovce. Tam sme 
otvorili dvere na rodnom dome Pavla Emanue-
la Dobšinského. Narodil sa v chudobnej rodine 
evanjelického farára v Slavošovciach a mal osem 
súrodencov. Krstnými rodičmi mu boli majitelia 
papierne, ktorá dodnes funguje. V tejto obci v r. 
1928 pri 100. výročí narodenia Pavla Emanuela 
odhalili pamätnú tabuľu na jeho rodnom dome. 
V ňom je od roku 1970 zriadená jeho pamät-
ná izba a múzeum rozprávky. Pavol Dobšinský 
pôsobil ako evanjelický farár a bol významný 
spisovateľ z generácie štúrovcov, vydavateľ slo-
venských rozprávok a profesor slovenského ja-
zyka a literatúry v Evanjelickom lýceu v Banskej 
Štiavnici. Po spoločnom fotení pred Dobšinské-
ho rodným domom sme pokračovali v ceste.

Ďalšia zastávka bol evanjelický kostol v Štítni-
ku. Domáca sestra farárka nás nemohla privítať 
pre chorobu. Vošli sme do ďalšieho gotického 
kostola s mladým sprievodcom – bývalým kon-
firmandom zo zboru v Štítniku – a s nami sku-
pina turistov Priatelia hradov zo Starej Ľubovne. 
Spolu sme obdivovali vzácne fresky z viacerých 
etáp od polovice 14. stor. až do začiatku 16. stor. 
Tento stredoveký kostol je najstarší na Sloven-
sku, stojí od 13. stor. a ostal vzácne nepoško-
dený a neprestavaný. Dali ho postaviť Štítnickí, 
vetva rodu Bebekovcov. Pôvodne malý kostol 
dali rozšíriť podľa plešivského vzoru v druhej 
tretine 14. stor., keď už boli pánmi na Štítnickom 
hrade. Vznikla trojloďová bazilika a v 15. stor. 
obnovu kostola zavŕšila nová fresková výmaľba. 
V polovici 16. stor. sa kostol stal evanjelickým. 
V 17. stor. sa prikročilo k obnove jeho vnútor-
ného zariadenia v tomto duchu. Pri obnove 
interiéru boli zabielené stredoveké nástenné 
fresky a boli potom odkryté až začiatkom 20. 
stor. Vzácne fresky znázorňovali apokalypsu 

a život Pána Ježiša Krista. Mobiliár pozostáva 
z liatinovej krstiteľnice zo začiatku 16. stor. a os-
tatné zariadenie pochádza väčšinou zo 17. a 18. 
stor. V kostole sú dva organy. Renesančný organ 
je umiestnený na vysoko položenom balkóne 
s kamennou balustrádou. V tomto kostole sú 
pod oltárom pochovaní všetci z rodu Bebekov-
cov. Obe skupiny sme si po prehliadke kostola 
vypočuli druhý článok Augsburského vyznania 
i výklad brata farára M. Findru. Spolu sme spie-
vali na oslavu nášmu Pánu Bohu ďalší verš pies-
ne Môj život už nie je prázdna loď.

Po dobrom obede v Rožňave sme sa stretli 
s bratom farárom Viliamom Solárikom, rodá-
kom z Popradu, ktorý nás čakal na námestí. 
Previedol nás rozľahlým cirkevným areálom. 
Majú tam umiestnené škôlky, školy a iné zaria-
denia. Porozprával nám o histórii kostola. Patrí 
k najcennejším kultúrnym pamiatkam Gemera. 
Pamätá významné historické udalosti z obdobia 
oficiálneho uznania luteránskeho vierovyzna-
nia v Uhorsku a patrí k najvýznamnejším tole-
rančným chrámom na Slovensku. Postavený 
je do tvaru kríža a mobiliár je z obdobia jeho 
výstavby. Oltár má klasicistickú architektúru 
so stĺpmi, vázami a dvoma zlatenými reliéfmi 
umiestnenými nad sebou. Zobrazujú Poslednú 
večeru a vzkrieseného Krista medzi anjelmi a sú 
to najlepšie rezbárske práce majstra Jozefa Go-
deho. Dozvedeli sme sa aj to, že brat farár Findra 
bol páve v tomto kostole v r. 2003 ordinovaný 
do duchovnej služby v ECAV. V kostole sme si 
ešte vypočuli tretí článok Augsburského vyzna-
nia a vysvetlenie k nemu. Spolu s domácim fa-
rárom sme spievali piesne: Môj život už nie je 
prázdna loď a Živý je Pán.

Záverečná zastávka výletu bola v Dobšinej. 
V kostole nás sprevádzala presbyterka sestra 
Kavková. Predstavila nám kostol a upriamila nás 
na pamätnú tabuľu obetiam Druhej svetovej 
vojny. Vtedy nevinne zahynuli obyčajní ľudia, 
najmä ženy a deti, občania nemeckej národnos-
ti. Počas deportácie ich na železničnej stanici 
v Přerove spoznali, že sú Nemci, preto ich vo-
jaci skoro všetkých postrieľali. Ide o Přerovský 
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masaker. Medzi 265 zastrelenými boli aj obyva-
telia Dobšinej. Na oltári v dobšinskom kostole 
sme videli veľké množstvo rôznych hornín, ktoré 
sa tu ťažili. Sú tam položené ako výraz vďaky voči 
Pánu Bohu za ochranu pri nebezpečných ban-
ských prácach. Cirkevný zbor v Dobšinej bude 
mať na najbližšiu nedeľu pripomienku vypliene-
nia a vypálenia mesta Turkami 15.10.1584, keď 
mnoho ľudí odvliekli do otroctva. Sestra Kavko-
vá spomenula, že manželka vtedajšieho farára 
bola deň po pôrode. Farár ušiel a ju s dieťaťom 
Turci odvliekli, ale útrapy neprežila. Dodnes si 
to neprestali pripomínať zvonením o 21:00 h 
večer a o 3:00 h ráno. Tóny piesne o živote, ktorý 

zachráni iba Pán Ježiš, zneli aj v tomto chráme. 
S gitarovým hudobným sprievodom brata farára 
Findru sme sa takto počas výletu naučili celú 
pieseň.

Potom, už s myšlienkami obrátenými 
k nášmu duchovnému domovu, sme sa teši-
li aj na ten náš pozemský a vyrazili sme ‚smer 
Poprad‘. Výlet bol požehnaný, stretli sme veľa 
dobrých ľudí, dozvedeli sme sa veľa zaujíma-
vostí a aj počasie bolo vynikajúce. Vďaka patrí 
bratovi farárovi, že výlet zorganizoval a vodičo-
vi za bezpečnú jazdu... ale predovšetkým Pánu 
Bohu za ochranu a za krásny a požehnaný čas.

Stretnutie jubilantov
  Zuzana Hybenová

Z milosti Božej – a aj vďaka uvoľneným pod-
mienkam pre zhromažďovanie – sa v nedeľné 
popoludnie 23. októbra uskutočnilo stretnu-
tie tohtoročných jubilantov cirkevného zboru. 
Predsedníctvo zboru a zborová diakonia sa kaž-
doročne usilujú jubilantom takto prejaviť úctu 
a osobne im zablahoželať k okrúhlym výročiam 
narodenia od 60 rokov života.

Z tohoročných 74 pozvaných jubilantov pri-
šla zhruba polovica. Mnohí ospravedlnili svoju 
neúčasť a štyroch jubilantov odvolal Pán k sebe 
do večnosti... ich pamiatku sme si uctili minútou 
ticha.

V príhovore sestra Hybenová pripomenula 
heslo roka 2022 z Jánovho evanjelia (6,37): Je-
žiš Kristus hovorí: Kto prichádza ku mne, toho 
neodoženiem. Tento text je veľké potešenie 
pre nás, lebo v čase pandémie, a aj nečakaného 
vojnového konfliktu za našimi hranicami, sme 
skutočne potrebovali – a stále potrebujeme 
– niekoho, u ktorého môžeme hľadať pomoc. 
Aj prorok Izaiáš v Božom slove (40,29) píše: 
Ustatému dáva silu a bezvládnemu udeľuje moc 
hojnosti. Je to skutočne potešujúce vyznanie 
a podpora v slabostiach.

Siahajme často po Božom slove! Dobre pri-
tom poslúži brožúra Tesnou bránou, ktorú jubi-
lantom venoval cirkevný zbor. Je to duchovné 
čítanie na každý deň s výkladom Božieho slova.

Výklad biblických statí môžeme počuť každú 
nedeľu aj z kostolnej kazateľnice, tiež na bib-
lických hodinách a teraz aj v on-line priestore 
na internete, či z rozhlasového a televízneho 
vysielania. Buďme vďační Pánu Bohu za to že 
sa Božie slovo slobodne káže a využívajme tieto 
možnosti.

Príhodnú báseň Verím od Martina Rázusa 
predniesla sestra H. Kotschová. Na záver sa 
zborový farár M. Findra pomodlil. Potom, spolu 
so zborovým dozorom J. Dubašákom, odovzdali 
jubilantom brožúry Tesnou bránou.

Zvyšok spoločného času sme potom strávili 
v priateľských rozhovoroch a mohli sme si po-
chutiť na pripravenom pohostení, ku ktorému 
prispeli aj jubilanti.

Stretnutie ukončila sestra Hybenová prosbou 
k Pánu Bohu, aby všetkých ochraňoval a pomá-
hal im prekonávať ťažkosti. Pripojila aj želanie: 
V pokojnom tichom žitia prúde ďalší rad rokov 
nech vám rastie a každý deň nech sviatkom bude, 
prinesie radosť lásku, šťastie. Nech v tom Pán Boh 
všetkým pomáha!
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Dve slávnostné príležitosti  
v Poprade-Spišskej Sobote

  Zuzana Valeková

Na slávnostných službách Božích vo fili-
álke v Spišskej Sobote sme mali dva dôvody 
na radosť a vďaku Pánu Bohu. V nedeľu 30. 
októbra sme si pripomenuli 245. výročie pa-
miatky posvätenia chrámu, (v r. 1777) a pri 
tejto slávnosti bol do funkcie uvedený novoz-
volený dozorca cirkevného zboru brat Jozef 
Dubašák.

Dôstojný brat senior Tatranského seniorá-
tu Jaroslav Matys bol slávnostným kazateľom 
slova Božieho. Za základ kázne mu poslúžil 
biblický text Mt 16,13-20. Z neho sú aj pre nás 
aktuálne otázky: za koho pokladáme Ježiša 
Krista dnes my a či na Ňom stojí cirkev. Alebo 
stojí cirkev na Petrovi? Odpoveď je áno i nie. 
Odpoveď ‚nie, nestojí‘ je preto, že – ak by stála 
na ľudskej sile Petrovej – určite by neobstála. 
Odpoveď ‚áno‘ preto, lebo Peter mohol konať 
Božie veci len zo sily a poverenia Spasiteľa 
Pána Ježiša; a sám Peter uznal a vyznal Ježišo-
vi: Ty si ten, ktorý mal prísť! Ďalej senior Matys 
povedal, že cirkev, po grécky ecclesia, zname-
ná zhromaždenie a cirkev bez zhromažďova-
nia nie je cirkev. Za pozornosť stojí všimnúť si, 
že Filip Melanchton v Augsburskom vyznaní 
neodpovedá ‚čo je‘ cirkev, ale ‚čo sa v nej má 
neustále diať‘. V zhromaždení sa má jednomy-
seľne a podľa správneho zmyslu kázať evan-
jelium a prisluhovať sviatosti podľa Božieho 
slova. Cirkev má až dodnes úlohu byť Boží 
nástroj spásy. Boh koná spásu sprostredko-
vane cez svojich služobníkov. Sú rôzne druhy 
povolania v cirkvi a uvedenie dozorcu, ako tu 
dnes, je jedno z Božích povolaní. Pritom všetci 
slúžiaci musia mať na zreteli, že v cirkvi niet 
úradu moci, ale všetky sú len úrady služby. 
Ak sa zamyslíme ako cirkev plní túto svoju 
úlohu, plne platí, že mimo cirkvi niet spasenia! 

Naša evanjelická cirkev je pravá, lebo máme 
zhromaždenia, káže sa v nej čisté Božie slo-
vo a prisluhujú sa sviatosti na spasenie ve-
riacich. Všetci si však musíme uvedomiť, že 
vzťah k cirkvi je dôležitý a ona si plní posla-
nie podľa slov Pána Ježiša. Sám sebe si nikto 
– ani duchovný – nemôže odpustiť hriechy, 
ani prislúžiť sviatosť. Kľúče, o ktorých Petrovi 
hovoril Pán Ježiš, nie sú kľúče moci. Sú to je-
dine Kristove slová, ktoré veriacich privádza-
jú do Božej slávy. A my tomu máme srdcom 
úprimne veriť... ale navyše ešte aj ústami vy-
znávať všetkým – dospelým i deťom – aby čím 
viacerí mohli byť spasení. Povzbudzujme sa 
v tom cez službu v cirkvi a aj takto posilňujme 
duchovné hodnoty v živote.

Brat senior J. Matys potom vykonal obrad-
ný akt uvedenia nového dozorcu do služby 
s požehnaním a za tým nasledoval príhovor 
brata Jozefa Dubašáka ku zhromaždeniu.

Program služieb Božích svojím vystúpením 
obohatil zborový spevokol.

Brat farár M. Findra povedal, že sme plní 
radosti nielen z pripomienky 505. výročia Lu-
therovej reformácie, ale aj z výročia posvätenia 
evanjelického kostola v Spišskej Sobote, čo 
nás pozýva k tomu, aby sme dobre nasledovali 
Pána Ježiša a boli vždy ochotní pomáhať. Ako 
Božia múdrosť viedla reformátorov, tak i sta-
viteľov kostola, v ktorom už 245 rokov môžu 
znieť chvály a ďakovanie nášmu trojjedinému 
Bohu. Nebuďme ustráchaní, majme príklad 
v Pánovi Ježišovi Kristovi, reformačných ot-
coch, aj v staviteľoch tohto kostola. Pán Ježiš 
od nás tiež žiada verejne vyznávať, že On je 
Spasiteľ a Vykupiteľ a kto to verejne vyzná, má 
prisľúbenú odmenu večného života v Božom 
kráľovstve. Preto, aj napriek protivenstvám, 
rozprávajme a svedčme o Pánovi Ježišovi, aby 
sme neminuli tento vzácny cieľ.
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Pomoc Ukrajine a Ukrajincom
  Michal Findra

Pred časom sme dostali list z generálneho 
biskupského úradu, v ktorom ďakujú za finanč-
nú pomoc, ktorú sme poslali na podporu Ukra-
jiny zo zbierky, ktorá sa konala v prvých mesia-
coch vojny na Ukrajine.

V liste bola informácia o tom, ako z tejto 
pomoci poslali nákladné auto s materiálnou 
humanitárnou pomocou pre našu partnerskú 
evanjelickú cirkev na Ukrajine. Veľmi som sa 
potešil, lebo mám v tejto cirkvi priateľov, kto-
rí túto pomoc prevzali a iste ju dobre využijú. 
Na druhej strane som zostal veľmi smutný, keď 
som sa dozvedel, že na jeden zo skladov, kde 
pomoc vyložili, dopadla ruská bomba a sklad 
bol zničený.

Chcem vás poinformovať konkrétne o jednej 
službe, ktorú sledujem. Môj priateľ, brat farár 
Alexander Gross, sa stará o prípravu a rozdáva-
nie jedla pre chudobnejších ľudí v jeho cirkev-
nom zbore a v okolitých obciach. Je to neďaleko 
Odesy v Novogradkivke a distribuujú tam jedlo 
pre cca 25 osôb.

Ďalšia oblasť, kde náš zbor slúži Ukrajine, je 
poskytnutie nášho apartmánu pre ubytovanie 
troch žien z Kanivu, čo je južne od Kyjeva na rie-
ke Dneper. Tieto ženy sú samostatné a chodia 
do práce. S podporou štátu je postarané o ná-
klady za ubytovanie. Na začiatku prázdnin 
sme písali projekt na Svetový luteránsky zväz 

prostredníctvom GBÚ na výmenu starých za-
riadení, kuchynskej linky a postelí. Tento projekt 
schválili a podporili a nám sa nedávno podarilo 
práce zrealizovať. Pri výmene kuchynskej linky 
sme urobili nové podlahy v kuchyni aj v izbe 
a vymaľovali priestory. Tešíme sa, že s pomocou 
partnerov sa zlepšilo ubytovanie v tomto našom 
apartmáne.

A iste tiež viete, že v našom zbore poskytuje-
me ešte ďalšiu službu Ukrajincom. Je to konkrétne 
zborová miestnosť a ostatné priestory na prízemí 
zborového domu v časti Stráže. Pre odídencov, 
ktorí potrebujú bezbariérový prístup pre svoje 
telesné postihnutia, tu poskytujeme ubytovanie 
v dvoch miestnostiach. Do septembra sme mali 
skoro celý čas medzi nami tri rodiny s postihnu-
tými deťmi, o potreby ktorých sa starala rodina 
Mlynáriková, bývajúca v prenájme v zborovom 
dome. Zariadenie, ktoré spočiatku chýbalo, po-
skytli ochotne cirkevníci zo Stráží. Časť vybavenia 
zabezpečil BÚ VD ECAV cez projekt SPP. Rodiny 
boli poväčšine z oblasti Belej Cerkvi, kam sa vráti-
li, ale nie je tam pokoj. Pri ruských náletoch na in-
fraštruktúru Ukrajiny bolo opätovne ostreľované 
aj toto mesto. Máme správy, že tie postihnuté 
deti to znášajú veľmi ťažko.

V súčasnosti máme v oboch izbách iných 
Ukrajincov, ktorí, pre telesné postihnutie, tiež 
potrebujú bezbariérový prístup. Aj túto službu 
v Strážach zvládame s materiálnou i finančnou 
pomocou viacerých sponzorov. Štát podporu-
je ubytovanie. Cez už menovaný projekt SLZ 
bol podporený nákup dvoch šatníkových skríň 
a troch nových postelí. Čiastočne sme tak mohli 
finančne podporiť aj rodinu Mlynárikovú, ktorá 
sa stará o Ukrajincov v Strážach a pomáha aj 
pri Ukrajincoch v Starom meste. Pri starostlivos-
ti o jednu z rodín v Strážach spolupracujeme 
so Slovenským Červeným krížom, ktorý prevzal 
starosť o ubytovacie náklady namiesto štátu.

Som veľmi rád, že ukrajinským odídencom 
medzi nami môžeme prinášať aj duchovnú 
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Fotopríloha

Poďakovanie za úrody zeme

Výlet - Koceľovce Výlet - Štítnik
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Výlet – Slavošovce

Výlet Dobšiná

Výlet - Rožňava



15

N o v e m b e r  –  D e c e m b e r

Stretnutie jubilantov

Úvod Jozefa Dubašáka do funkcie dozorcu CZ
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Slávnosť posvätenia chrámu a úvod dozorcu

Busty F. Melanchtona  
a M. Luthera od Johanna 
Gottfrieda Schadowa 
v Melanchtonovom múzeu 
vo Wittenbergu

Otvorenie Diakonického domova ELIM v Prešove
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literatúru v ukrajinskom jazyku. Pozývame ich 
na naše služby Božie a v Strážach boli s nimi 
pravidelne stretnutia. Rodina Mlynáriková slú-
ži nielen pri materiálnom zabezpečení, ale aj 
pri duchovnom zaopatrovaní. Sú to rozhovory, 
povzbudzovanie a potešovanie strádajúcich 
duší. V rôznych situáciách žijú spolu ako jedna 
rodina. Vzájomne si vedia poslúžiť. O hlbšom 

vzťahu svedčí aj komunikácia s rodinami, čo sa 
už vrátili na Ukrajinu. Pán Ježiš nám dáva omno-
ho viac ako len materiálne veci...

Ďakujeme za možnosť aj takejto služby, ďa-
kujeme za všetkých sponzorov, ale najmä sme 
vďační Pánovi Ježišovi Kristovi, že nám dovolil 
preukázať nezištnú pomoc a Božiu lásku.

Tesnou bránou 2023
  Zdroj: Cestou svetla

I v roku 2023 bude pred každým 
z nás, z milosti Božej, nová etapa 
našej životnej cesty. A je dobré mať 
dobrého sprievodcu; je dobré mať 
zdroj Božieho slova na každý deň; 
je dobré vedieť, že na tejto ceste 
nie sme sami; je dobré prijímať kaž-
dodenne Slovo života od toho, kto 
nad nami bdie ako milujúci Otec a kto zároveň 
i vidí všetko naše počínanie.

Takže, ak nám bude chýbať bázeň pred Hos-
podinom, potkneme sa v živote mnohokrát 
a mnohokrát okúsime čo znamenajú slová: 
Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek 
rozsieva, to bude aj žať! (Gal. 6,7)

Keď máme pocit zlyhania, či keď nás premô-
žu akékoľvek obavy, aj tak platí, že každý deň je 
šanca začať nanovo... S Božou podanou rukou 
a s vierou. Základ je nemenný: každý deň čítať 

Božie slovo. A čítať ho s úprimným 
záujmom. Každý kto to skúsil, zažil 
dotyk Božej lásky, prozreteľnosti, 
opatery... a zažíva ho znova a znova. 
Pán Boh na úprimnosť odpovedá.

V roku 2023 v Tesnou bránou prej-
deme spoločne týmito biblickými 
knihami: Prvá kniha Mojžišova (Ge-
nesis), Jób, Príslovia (kapitoly 1 – 9) 
Izaiáš (kapitoly 40 – 55), Evanjelium 

podľa Matúša (kapitoly 40 – 28), List Rimanom, 
List Filipänom, a List Jakuba.

Heslo roka 2023 je: Ty si Hospodin, ktorý ma 
vidí (1M 16,13). A to je útecha, istota Božej po-
moci i toľko potrebné pripomenutie, ktoré nás 
má viesť ku pokore, pokániu a bázni.

Ročenku Tesnou bránou 2023 vydalo Vydava-
teľstvo ViViT a objednať si ju môžete na e-mai-
lovej adrese: vivit@vivit.sk. Jej cena je 4,50 eur 
(plus poštovné). Dostupná je tiež vo farských 
úradoch ECAV.

Posmrtný život a modlitby za zosnulých v ECAV?
  Štefan Kiss, evanjelický farár

Evanjelická cirkev o ľudskej duši učí, že táto je 
výlučne v rukách Božích. Boh Otec ju stvoril, vlo-
žil do ľudského tela a po smrti ju opäť povoláva 
k sebe. Ježiš Kristus je ten, ktorý ju pred Bohom 
očisťuje a Duch Svätý je ten, ktorý jej umožňuje 
nestratiť sa vo svete, ale zostať v stálom spojení 

so svojím pôvodcom-Bohom. Pri poslednej roz-
lúčke so zosnulým kňaz zosnulého liturgicky 
odovzdáva do Božích rúk a to, čo sa s dušou 
ďalej deje už nemôžeme nijako ovplyvniť. 

Modlitby pri výročí úmrtia alebo pri pa-
miatke zosnulých tak nie sú snahou zosnulému 
nejako pomôcť alebo ovplyvniť Boha v tom, 
ako s dušou naloží. Modlitby evanjelikov 
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za zosnulých sú len úctivou rozpomienkou 
na nich.

Evanjelici Bohu v modlitbách ďakujú za to, 
že tu onen človek žil, ďakujú za všetko čo skrze 
neho počas jeho života mohli prijať a vyzná-
vajú vieru, že Boh s týmto človekom milostivo 
a láskavo naložil, opierajúc sa o vieru v smrť 
a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Súčasťou tých-
to modlitieb je aj prosba o neustále posilňova-
nie viery pozostalých, aby sa raz všetci mohli 

opäť stretnúť. Aj modlitby pri výročiach smrti 
alebo pri pamiatke zosnulých sú tak modlitbami 
za živých.

‚Očistec‘ učenie evanjelickej cirkvi nepozná 
a podobne ani žiadne iné liturgické či modliteb-
né pokusy o starostlivosť o mŕtvych. Mŕtvi sú vý-
lučne v rukách Božích. Predmet a cieľ všetkých 
modlitieb i bohoslužobných úkonov – vrátane 
samotnej pohrebnej rozlúčky – sú živí, ktorých 
treba potešiť a vždy prosiť o silu ich viery.

Martin Luther a prekladanie Biblie
  Vlasta Okoličányová EPST 22/2022

Pri vydávaní svojich vieroučných teologic-
kých spisov, prekladaní Písma svätého či uve-
rejňovaní polemík, musel reformátor Martin 
Luther spolupracovať často s vydavateľmi, 
tlačiarmi a ilustrátormi svojich diel. Niekedy, 
najmä v prvých rokoch reformácie, musela byť 
táto spolupráca tajná, aby Luther ani tlačiari či 
vydavatelia neuvádzali vo vytlačenej knihe ani 
svoje mená, pretože konali „zakázanú činnosť“ 
a ohrozovali by tým seba.

Inak to nebolo ani pred 500 rokmi, keď M. 
Luther požiadal tlačiara Melchiora Lottera ml., 
aby vytlačil vo Wittenbergu jeho preklad Novej 
zmluvy z latinčiny a starej gréčtiny do nem-
činy. Luther zhotovil tento preklad v období 
od 4.5.1521 do 1.3.1522 počas svojho tajného 
pobytu na hrade Wartburg, na svojom „Patmo-
se“ – vyhnanstve, ako ho sám nazval. Preklad 
vyšiel tajne, tlačiar požiadal o finančnú pomoc 
pri jeho vydaní maliara Lucasa Cranacha st. 
a zlatníka Michaela Doringa. Tento prvý Luthe-
rov preklad Novej zmluvy do nemčiny je zná-
my pod názvom Septembertestament, pretože 
bol vytlačený 22.9.1522. Vyšiel v náklade 3000 
exemplárov a veľmi rýchlo sa vypredal. Pre veľký 
dopyt bol už v decembri toho roku preklad vy-
daný opakovane a v nasledujúcich rokoch vyšiel 
ešte mnohokrát.

Starú zmluvu preložil Luther z hebrejčiny v r. 

1534 a pri prekladaní neúnavne zápasil o každé 
slovo. Podarilo sa mu nielen formulovať a vytvo-
riť zvláštne slová, ale formoval rozhodujúco aj 
jazyk. Slovná zásoba jeho prekladu Biblie zjed-
notila mnoho nemeckých nárečí z nemeckých 
jazykových oblastí do takej miery, že dodnes 
obyvatelia rôznych krajov Nemecka používajú 
tie isté slová.

V tom čase bolo v Nemecku asi 20 rozličných 
jazykových dialektov, ktoré sa delili na dve veľ-
ké jazykové oblasti. Horná nemčina na juhu 
Nemecka a dolná na severe. Luther býval asi 
v strede medzi nimi. Vyrastal v dolnonemeckom 
Eislebene a nadlho sa usadil v hornonemeckom 
Wittenbergu. A tak bolo pre neho samozrejmé, 
že používal oba dialekty. Preložil Bibliu do jed-
ného jazyka, ktorý mal rovnako dolnonemecké 
i hornonemecké prvky.

 Obyvatelia predsa niektorým slovám 
Lutherovho prekladu biblických textov nerozu-
meli. Na juhu Nemecka sa čoskoro po vydaní Lu-
therovho prekladu Novej zmluvy začali objavo-
vať zoznamy slov (jazykový slovníček) z oboch 
hlavných nemeckých nárečí, aby všetci ľudia 
prekladu dobre porozumeli. O Lutherovom pre-
klade nemeckí jazykovedci hovoria: „Prinajmen-
šom si to Luther nezľahčoval a zápasil o každé 
slovo často aj celé týždne.“ Sám Luther napísal, 
že pri prekladaní mu pomáhal Filip Melanchton 
a o preklad niektorého slova zápasili aj niekoľ-
ko týždňov. Pre verné odovzdanie posolstva 
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evanjelia sa Luther snažil používať jazyk univer-
zálne zrozumiteľný a na vysokej úrovni, ale zasa 
nie náročne vedecký.

Luther bol kazateľ, ktorý kázal veľmi mocne 
a rád žartoval. Je všeobecne známe, že bol aj 
veľmi muzikálny človek. Skladal aj duchovné 
piesne, ktoré si našli širokú obľubu a spievajú ich 
kresťania mnohých národností dodnes.

Podľa odhadov Bibliu v tom čase vlastnila 
každá piata rodina, avšak čítať vedelo len málo 
ľudí. Pravdepodobne to fungovalo tak, že ro-
dina, alebo dvor, sa zhromaždili a predčítaval 
jeden, ktorý vedel čítať. Luther sa významne 
zasadzoval aj za vzdelávanie a zaväzoval pred-
staviteľov miest, aby v mestách zriaďovali 

nemecké kresťanské školy pre chlapcov aj diev-
čatá a chcel, aby všetci ľudia vedeli čítať a písať. 
Dnes je Biblia preložená do jazykov väčšiny ná-
rodov a vo svete pracuje množstvo odborníkov 
na prekladoch do ďalších jazykov.

Buďme Bohu i Lutherovi vďační, že Bibliu 
smieme čítať aj v slovenskom jazyku a aj za to, 
že v našej vlasti je dostupná pre každého, kto 
má o ňu záujem. Berme svoje kresťanstvo vážne, 
biblickú zvesť prijímajme za svoju a žime podľa 
nej. Jedna mládežnícka pieseň vyjadruje: „Pro-
síme Ťa, Pane, daj nám silu, chceme začať Tvoje 
slová žiť...“ Nechajme sa povzbudiť k horlivému 
čítaniu Biblie a životu podľa Božieho slova!

Filip Melanchton – malý Grék,  
ktorý prevýšil Luthera v teológii

  Ján Oslík a EPST, podľa: Lucas Cranach 
starší: Portrét F. Melanchtona (1537)

Filip Melanchton bol humanistický učenec, 
univerzitný profesor a reformačný teológ. Patrí 
k významným postavám reformácie, 
hoci stojí v tieni svojho spolupra-
covníka a priateľa Martina Luthera. 
V slovenskej Wikipédii o ňom, na roz-
diel od Luthera, nájdeme len niekoľ-
ko riadkov. V nemeckom prostredí je 
oveľa známejší a býva označovaný 
ako Praeceptor Germaniae – Učiteľ 
Nemecka. Tento rok uplynulo 525 rokov od jeho 
narodenia.

Detstvo a mladosť. Filip Melanchton sa 
narodil v Brettene 16.2.1497. Jeho otec Georg 
Schwarzerdt bol zbrojár v službách cisára a mat-
ka Barbora Reuterová bola dcéra brettenské-
ho mešťanostu. Filip začal študovať v rodnom 
Brettene a po smrti otca, ktorého stratil ako 
11-ročný, chodil do školy vo Pforzheime. Po roku 
bol imatrikulovaný na univerzite v Heidelbergu 
a jeho meno je uvedené v zozname študentov 

heidelberskej univerzity zo 14.10.1509. Mal 
vtedy dvanásť rokov. Vtedy to však nebolo nič 
výnimočné, chlapci v takom veku už začínali 
študovať na univerzitách. O rok neskôr pokra-
čoval v štúdiu v Tübingene, kde 25.1.1514 získal 

magisterský titul.
Pozvanie do Wittenbergu. Sas-

ký kurfirst Fridrich Múdry založil 
v r. 1502 vo Wittenbergu univerzitu 
Leucorea (z gréčtiny leukos oros – 
biely vrch) a snažil sa získať pre ňu 
kvalitných profesorov. Gréčtina 
bola v tom čase akýsi módny trend 

– univerzita niesla grécky ekvivalent nemeckého 
názvu Wittenberg a Melanchton je pogréčtená 
forma mena Schwarzenerdt (čiže čierna zem). 
Fridrich Múdry sa obrátil na Johannesa Reuch-
lina so žiadosťou o odporúčanie dvoch profeso-
rov na vyučovanie klasických jazykov – gréčtiny 
a hebrejčiny. Reuchlin odporučil na gréčtinu 
Filipa Melanchtona, o ktorom napísal: „Neviem 
o nikom medzi Nemcami, kto by ho prevýšil, 
okrem pána Erazma.“ Fridrich Múdry toto odpo-
rúčanie akceptoval a pozval Filipa Melanchtona 
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do Wittenbargu za profesora gréčtiny. Melan-
chton pozvanie prijal a tu sa odvíjal jeho ďalší 
život a práca.

Malý Grék. Krátko po príchode do Wit-
tenbergu mal Filip Melanchton úvodnú pred-
nášku v Zámockom kostole, ktorý slúžil aj ako 
prednášková sála. Zdôrazňoval v nej potrebu 
zlepšenia akademického štúdia, hovoril, že len 
pravá učenosť je schopná rozlíšiť pravdu od lži, 
vyzdvihol potrebu štúdia jazykov – gréčtiny, ale 
aj hebrejčiny – lebo vďaka nim sa dá ísť k pra-
meňom, čo je dôležité pre obnovu všetkých vied 
vrátane etiky, prírodných vied aj teológie. „Keď 
zameriame svojho bádateľského ducha celkom 
na pramene, začneme chápať Krista, jeho prí-
kaz nám bude jasný a budeme celkom naplnení 
osviežujúcou sladkosťou božskej múdrosti.“

Melanchtonova prednáška mala veľký ohlas. 
Luther – aj keď si spočiatku prial, aby miesto 
obsadil Petrus Mosellanus, profesor gréčtiny 
z Lipska – sa po prednáške vyjadril: „Náš Filip 
Melanchton je zázračný človek, na ktorom je 
takmer všetko nadľudské. A predsa je mi blíz-
ky a sme priatelia.“ Takto sa začalo priateľstvo 
medzi Melanchtonom a Lutherom. Približne 
o rok neskôr sa Luther na adresu Melanchtona 
vyjadril: „Tento malý Grék ma prevýši dokonca 
i v teológii.“

Melanchton zas, v čase keď sa Luther zdr-
žiaval na Wartburgu, napísal: „Radšej chcem 
zomrieť než byť odlúčený od tohto človeka.“ 
Nebolo to jednoduché priateľstvo, obidvaja boli 
výrazné osobnosti s diametrálne odlišnými prí-
stupmi. „Znášal som takmer potupnú porobu, 
pretože Luther často viac nasledoval svoj tem-
perament, v ktorom bolo nemálo škriepnosti 
i neústupnosti, než aby dbal na svoju vážnosť 
a na všeobecné blaho,“ posťažoval sa Melan-
chton. Obaja to vedeli a dokázali tieto rozdiely 
zvládať.

Akademická činnosť. Získanie Filipa Me-
lanchtona bol veľký prínos Pre wittenberskú 
univerzitu. Bol vynikajúci pedagóg: jasne a zro-
zumiteľne formuloval učebnú látku, naplno sa 
venoval študentom, mal množstvo prednášok 

z rôznych oblastí, ktoré navštevovali študenti 
vo veľkom počte, písal učebnice (gramatiky, 
rétoriky, dialektiky a ďalšie), zavádzal nové me-
tódy vyučovania. Prispel k reformám školstva 
a aktívne sa zapájal do zakladania a rozvoja 
latinských škôl. Zasadzoval sa za umožnenie 
prístupu ku vzdelaniu pre každého. Významné 
(a Lutherom podporované) boli jeho prednášky 
k výkladom biblických kníh. V liste Staupitzovi 
píše Luther o Melanchtonovi: „Predstavuje mno-
hých Martinov, je veľmi silný nepriateľ diabla 
a scholastiky, pozná jej nezmysel, a skalu, ktorou 
je Kristus.“

Opora reformácie. Okrem akademickej 
oblasti sa Filip Melanchton aktívne podieľal aj 
na reforme cirkvi. Najznámejší je jeho podiel 
na zostavení Augsburského vyznania, ktoré sa 
stalo základom pre konfesionálnu jednotu 
evanjelických cirkví. Po napísaní Confutatia 
(Podvrátenia) zo strany rímskokatolíckej cirkvi, 
bol Melanchton poverený napísať Obranu augs-
burského vyznania. Najviac pozornosti venoval 
článku o ospravedlnení, čo bol – a stále je – kľú-
čový bod reformačného hnutia. K dôležitým die-
lam patria jeho Loci communes – čo je vlastne 
prvá evanjelická dogmatika. Filip Melanchton 
nebol len účastník teologických diskusií, ale aj 
praktik reformácie. V r. 1525 – 1531 robil vizitácie 
cirkevných zborov a pri tejto činnosti napísal 
spis Poučenie vizitátorov farárom v kniežatstve 
saskom – príručku pre evanjelických farárov. Veľ-
ký podiel mal na rozvoji školstva a na zakladaní 
evanjelických škôl.

Iná povaha. Luther a Melanchton boli dva 
póly reformácie, ktoré sa navzájom korigova-
li a dopĺňali. Luther bol viac výbušný, vedel 
rýchlo vzplanúť, svoje vyjadrenia nekorigoval. 
Melanchton sa snažil vždy dôsledne a jasne for-
mulovať svoje myšlienky. Keď napísal Obranu 
augsburského vyznania (Apológiu) a táto bola 
poslaná Lutherovi na schválenie, ten napísal: 
„Apológia Mag. Philippa... sa mi veľmi páči a nič 
by som na nej nevedel vylepšiť ani zmeniť, ani 
by sa to nehodilo. Nedokážem totiž našľapovať 
tak jemne a tak potichu.“ Takáto povaha však 
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Melanchtonovi spôsobila aj problémy. Napriek 
napätiam a rozporom sa stále snažil o jednotu 
cirkvi – a to vo vzťahu k rímskokatolíckej cirkvi 
a tiež medzi jednotlivými prúdmi reformácie. 
V určitých otázkach bol ochotný aj ustúpiť – naj-
citlivejším bodom bola zrejme otázka Večere 
Pánovej, čo mu prinieslo kritiku vo vlastných 
radoch. Je však možné, že jeho doba ešte ne-
dozrela na takéto diskusie.

„Melanchton bol polyhistor neobyčajného 
formátu a mimoriadneho rozpätia vedeckých 
záujmov. (...) V prelomovej pozícii na začiatku 
novoveku bol osobnosť, ktorá akoby absorbo-
vala múdrosť predošlej doby, aby ovplyvňoval 
zrod a vývoj budúcnosti ako spolutvorca kon-
cepcie novodobého protestantizmu,“ napísal 
Daniel Veselý v monografii Filip Melanchton 
(Tranoscius, 1997).

Otvorenie Diakonického domova ELIM v Prešove
  Zdroj: ecav.sk

Za historický moment pre Východný dištrikt 
možno označiť otvorenie a posviacku Diako-
nického domova pre seniorov Elim v historic-
kej budove na Baštovej ulici v Prešove. Po viac 
ako sedemdesiatich rokoch bude opäť slúžiť 
na nekomerčné účely poskytovaním sociálnych 
služieb zdravotne odkázaným seniorom v meste 
a jeho okolí.

V sobotu 22. októbra sa pred historickými 
dverami objektu, patriaceho medzi národné kul-
túrne pamiatky, zišli zástupcovia evanjelickej 
cirkvi, ekumény, samosprávy a zahraniční hos-
tia. Na prahu obnovenej budovy, ktorej rekon-
štrukcia trvala tri roky, ich v mene predsedníctva 
VD ECAV privítal dozorca Ľubomír Pankuch. Verí, 
že Elim bude skutočná „oáza v púšti“ – miesto 
určené na oddych pre pútnikov, ktorí hľadajú 
občerstvenie duše a potrebujú načerpať sily 
v jeseni života.

Budovu na Baštovej ulici postavili evan-
jelici pred 117 rokmi ako konvikt – jedáleň 
pre študentov kolégia. Za socializmu ju 
zoštátnili a VD ECAV ju vrátili vo veľmi zlom 
stave až v r. 1995. Do r. 2005 si priestory pre-
najímala hotelová akadémia ako internát. 
Potom budova už len chátrala, v jej podkroví 
sa zlietali holuby zo širokého okolia. Keďže 
hrozilo rozsiahle poškodenie statiky, VD ECAV 
v r. 2016 pristúpil k oprave strechy a sanácii 
objektu.

Následne dal vypracovať viacero architekto-
nických štúdií, na základe ktorých sa rozhodol 
pre spoluprácu s architektom Mariánom Fer-
jom. Rekonštrukcia prebehla v troch etapách 
– od marca 2020 až do augusta 2022. Náklady 
na rekonštrukciu dosiahli 1 850 000 eur. Okrem 
príspevkov od PSK, mesta Prešov, zahraničných 
partnerov a príspevkov dobrovoľných darcov, 
hlavným zdrojom finančného krytia bol úver 
poskytnutý Štátnym fondom rozvoja býva-
nia SR vo výške 1,35 milióna eur s rozložením 
splátok na 37 rokov pri minimálnej úrokovej 
sadzbe.

Pásku pred historickými dverami Elimu spolu 
s predsedníctvom VD ECAV 22.10.2022 slávnost-
ne prestrihol Milan Majerský, župan PSK, Andrea 
Turčanová, primátorka mesta Prešov a zhotovi-
teľ stavby Viliam Čech. Na posviacke v najväč-
šej z miestností, ktorá bude slúžiť ako jedáleň 
a zároveň kaplnka, kázal Slavomír Sabol, eme-
ritný biskup VD ECAV. Po prehliadke priestorov 
a pozdravoch zahraničných hostí bolo odhalené 
logo Elimu a tabuľa darcov. Drevorezba Posledná 
večera je autorské dielo prešovského výtvarníka 
Jána Krličku.
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Biskup VD ECAV Peter Mihoč je rád, že k evan-
jelickému školstvu a misijnej práci na území 
mesta Prešov pribudne od januára 2023 aj 
diakonická oblasť – poskytovanie sociálnych 
služieb zdravotne odkázaným seniorom nielen 
v domácom prostredí, ale aj v pobytovom za-
riadení. Posviacke v sobotu 22. októbra prechá-
dzal Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť 
a drobných darcov, s moderovanou prehliadkou 
priestorov Diakonického domova Elim.

Vrchol dvojdňového podujatia boli služby 
Božie v Chráme sv. Trojice v Prešove, ktoré v ne-
deľu 23. októbra v priamom prenose na Dvojke 
odvysiela RTVS. Pripomenuli 100. výročie prvej 
inštalácie dištriktuálnych predsedníctiev ECAV, 
biskupov a dozorcov, po vzniku ČSR. Historické 
okolnosti tejto udalosti priblížil Rastislav Stan-
ček, farár v Dolnom Kubíne. V programe vystú-
pil Chorus Comenianus, kapela KVD, klavirista 

Daniel Špiner a ukrajinská speváčka Mila Med-
vedovská. Na službách Božích za účasti viace-
rých emeritných biskupov a dozorcov, kázali 
Ivan Eľko, generálny biskup ECAV a Peter Mihoč, 
biskup Východného dištriktu. Za zahraničných 
hostí sa bohoslužobnému zhromaždeniu pri-
hovoril Pavlo Shvarts, biskup Nemeckej evan-
jelickej cirkvi na Ukrajine a Tomáš Tyrlík, biskup 
Sliezskej cirkvi evanjelickej.

Program pokračoval slávnostnou akadémiou 
„Listáreň služby a Ducha“na veľkej scéne Divad-
la Jonáša Záborského. Vystúpila speváčka Sima 
Magušinová, klavirista Daniel Špiner sprevádzal 
ukrajinskú speváčku Milu Medvedovskú. Aka-
démiu uzavreli videopozdravy k 100-ročnici VD 
ECAV.

Dvojdňovým podujatím vyvrcholil jubilej-
ný rok 2022 s názvom „100 listov života VD 
ECAV“.

Pohár mlieka
  Zdroj: internet

Bol jeden chudobný chlapec, ktorý – aby si 
mohol zaplatiť štúdiá – roznášal tovar, ktorý si 
ľudia objednávali, až k nim domov. Jedného 
dňa, keď takto chodil od dverí k dverám, zistil, 
že už má len desať centov na zakúpenie jedla 
a hlad sa ozýval. Rozhodol sa preto, že o niečo 
na jedenie poprosí v najbližšom dome. Ale stra-
til odvahu, keď mu prišla otvoriť pekná mladá 
žena. A tak požiadal len o pohár vody. Žena však 
zbadala, že je vyhladovaný a priniesla mu pohár 
mlieka. Pil ho pomaly a keď jej podával prázdny 
pohár, spýtal sa: „Čo som vám dlžný?“ Ona odpo-
vedala: „Vôbec nič! Mama nás učila, že si nemá-
me dávať zaplatiť za to, že sme milí a ochotní.“ 
On odpovedal: „Tak vám teda z celého srdca ďa-
kujem.“ Keď Howard Kelly – mladík, z ktorého sa 
neskôr stal uznávaný lekár – opúšťal tento dom, 
cítil sa silnejšie nielen fyzicky, ale aj posilnený 
vo viere, ktorú práve v živote strácal.

O niekoľko rokov neskôr táto mladá žena 

vážne ochorela. Miestni lekári boli bezmocní. 
Poslali ju do veľkého mesta, kde zavolali špe-
cialistov, aby sa zaoberali touto zriedkavou 
chorobou. Ku konzultácii bol prizvaný aj doktor 
Howard Kelly. Keď počul názov mesta odkiaľ 
žena prišla, mal v očiach zvláštne svetlo. Ihneď 
sa zdvihol a vošiel do jej izby. Keď sa na ňu po-
zrel, okamžite ju spoznal. Po vyšetrení sa vrátil 
do konzultačnej miestnosti rozhodnutý urobiť 
všetko, čo je v jeho silách, aby jej zachránil život.

Od toho dňa sa jej osobitne venoval. A po 
dlhom čase, boj o život a zdravie tejto ženy 
vyhral. Doktor Kelly požiadal, aby mu faktúru 
za jej liečbu poslali na schválenie. Pozrel sa 
na výslednú cenu, na okraj napísal poznámku 
a takto faktúru odoslal do izby pacientky. Žena 
sa ju bála otvoriť; lebo si bola istá, že ju bude 
musieť splácať po celý svoj ďalší život. Nakoniec 
ju predsa len otvorila. Jej pozornosť upútalo 
niečo napísané na okraji faktúry. Čítala tam slo-
vá: Úplne zaplatené pohárom mlieka. Podpísaný 
bol doktor Howard Kelly. Zaliali ju slzy radosti 
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a s vďačným srdcom sa modlila: „Vďaka Ti, môj 
Bože, nech sa Tvoja láska naďalej šíri cez ľudské 
srdce a ruky.“

Jedno príslovie hovorí: Chlieb hodený 
do vody sa vám vráti. Skutok lásky, ktorý dnes 
urobíte, môže poslúžiť i vám vo chvíli keď sa ani 

nenazdáte. A aj keby sa vám tento skutok lásky 
nikdy nevrátil, prispejete k tomu, aby sa na svete 
žilo lepšie, prispejete ku šťastiu iného človeka. 
Či toto nie je spôsob ako dosiahnuť cieľ života?

Môže spravodlivý Boh odpustiť hriechy?
  Dobrá sejba

Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojom 
vnútri uvažovali: „Čo to tento človek hovorí? Rúha 
sa! Kto iný môže odpúšťať hriechy okrem samého 
Boha?“... Syn človeka má moc odpúšťať na zemi 
hriechy... (Mk 2,6-7.10)

Jednému evanjelistovi ktosi povedal: „Ne-
mám rád vaše kázania, nemám rád kríž. Na-
miesto toho, aby ste kázali o Kristovej smrti, bolo 
by oveľa lepšie, keby ste Krista dali za príklad, 
za vzor.“ „Boli by ste pripravený nasledovať Ho?“ 
„Určite.“ „Ale predovšetkým: On bol bez hriechu, 
dokonalý... Môžete to vy povedať o sebe?“ „Mys-
lím si, že nie, lebo každý človek urobil niečo zlé.“ 
„Práve preto: skôr, ako Ho môžete mať za prí-
klad, potrebujete Ho ako Spasiteľa.“

Spasiteľ je ten, kto za nás trpel. Veď aj Kristus 
trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespra-
vodlivých, aby vás priviedol k Bohu. (1Pt 3,18). 
Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hrie-
chom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodli-
vosťou. (2K 5,21). Kríž Golgoty –miesto, kde ten 
jediný spravodlivý bol odsúdený, lebo niesol 
naše hriechy – nám hovorí o vážnosti hriechu 
v Božích očiach.

Avšak jediný liek, dokonale postačujúci, 
aby zmyl všetky naše viny, je krv Ježiša Krista. 
Na základe Kristovej obete je nám ponúkané 
úplné odpustenie, a to úplne zadarmo. Ale ak 
vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravod-
livý: odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej 
neprávosti. (1J 1,9).

Vážne záležitosti až zajtra
 Dobrá sejba

Ktorí neviete, čo bude zajtra. (Jakob 4:14) 
Archias patril k panovníkom (oligarchom) 
v gréckom meste Téby. Počas jedného ra-
dostného sviatku v roku 379 pred Kristom 
mu kuriér priniesol naliehavý list z Atén. 
„Odosielateľ ťa prosí, aby si si list okamžite 
prečítal,“ povedal posol. „Ide o vážne záleži-
tosti!“ Archias so smiechom odpovedal: „Váž-
ne veci až zajtra!“ a odložil list bez otvorenia 
pod vankúš, na ktorom sedel.

Ale toto „zajtra“ už Archias nemal prežiť. 
Ešte v tú istú noc vnikli do Téb sprisahanci 

a zavraždili ho, aj jeho hostí ešte skôr, ako 
bol sviatok skončený. Neotvorený list však 
obsahoval varovanie práve pred týmto spri-
sahaním. Toto je názorný príklad zvyku mno-
hých ľudí odsúvať nepríjemné veci, nech už 
sú akokoľvek dôležité, na neskorší čas!

Aj Boh vyslal „poslov“ so správami naj-
vyššieho významu. Pritom myslíme na Jeho 
Syna Ježiša Krista, na Ježišových apoštolov, 
a tiež na prorokov Starého zákona. Ich posol-
stvo nachádzame spoľahlivo zaznamenané 
v Biblii. Tu ide o Stvoriteľa a Jeho požiadav-
ky na nás, o Božiu spravodlivosť, o zlo v nás, 
o smrť a o onen svet, o nebo a o peklo, ale 
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Blahoželáme jubilantom
November
Bielená Mária
Remiášová Božena
Bocková Elena
Valenčáková Zuzana
Rošková Jarmila
Dida Martin, Ing.
Pabiš Ladislav
Perunková Anna
Gildein Juraj
Šingliarová Jana
Kvasková Denisa

December
Lásková Anna
Firmentová Monika
Krajčinovská Anna
Kubeková Alena
Procviňáková Zdenka, Ing.
Ilavský Ján
Kukurová Eva
Hyben Vladimír
Goč Vladimír
Bohata Milan
Simonis Kurt
Budzíková Jana
Dražilová Sylvia, MUDr.
Gavalierová Viera

predovšetkým o Ježiša Krista, Záchrancu 
a Pána.

To všetko je pre mnohých nepríjemné. 
Pripomína im to ich zlyhania. Preto si myslia: 
„Vážne veci až zajtra! Dnes pôjdeme za nor-
málnymi úlohami a zábavami, s nimi máme 
dosť čo robiť! Zajtra bude ešte dosť času, aby 

sme mysleli na večnosť.“ Ale takéto zmýšľanie 
prinieslo oligarchovi z Téb skazu.

Preto by sme mali ten Boží „list“ otvoriť 
a zobrať si k srdcu ešte dnes! Dnes, keď poču-
jete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia (Žid 
3:15).

Budúcnosť našej planéty
 Dobrá sejba

Zem sa potáca ako opilec a kolíše sa sťa koliba 
na noc, a jej priestupok ťažko doľahne na ňu, pad-
ne a viacej nepovstane. (Iz 24,20) V akom stave 
sa dnes nachádza naša planéta Zem, ktorá vyšla 
taká krásna zo Stvoriteľových rúk? Čo zostane 
pre tých, ktorí budú na nej bývať zajtra?

Stále sa ozývajú hlasy, ktoré ukazujú na nové 
nebezpečenstvá a snažia sa upozorňovať na vy-
čerpateľnosť zdrojov, hovoria o prežití ľudstva 
a vyvolávajú vyhliadku ekologickej katastrofy. 
Čomu veriť? Koho počúvať? Človek si viac či 
menej uvedomuje, že prírodná rovnováha sa 
každým dňom stále viac narušuje. Ale nevidí 
hroznú mravnú chorobu, ktorá kazí spoloč-
nosť. Keď si skutočne uvedomí vzrast násilia 

a nemravnosti, potom to pripočíta buď jed-
notlivcom, alebo nedostatočnej prísnosti pred-
staviteľov poriadku. Zlo je skutočne omnoho 
hlbšie, oveľa viac rozšírené. Zasiahnuté je ním 
celé ľudstvo.

Svojimi výstrednosťami, sebectvom a ne-
dostatkom múdrosti si človek sám píli konár, 
na ktorom sedí. Chcel žiť bez Boha a oslobodiť 
sa od všetkých obmedzení. Je azda divné, že 
tento postoj ho privádza na súd, ktorého rôzne 
znamenia môžeme vidieť už dnes? Prijmime ich 
posolstvo a pripravujme sa už teraz na stretnu-
tie s Bohom.

Počujte, nebesia, naslúchaj, zem, lebo Hospo-
din hovoril:... Ak sú vaše hriechy ako šarlát, zbelejú 
sťa sneh; ak sú červené ako karmín, budú ako vlna 
(Iz 1,2.18).
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Bez nedele chudobnejší
 Johannes Dienmann

Pane, akí chudobní sú všetci, ktorí nija-
kú nedeľu nemajú a tí, ktorí nedeľu svätia 
bez Teba. Pomôž im predsa. Daj, nech sa Bo-
žie domy vždy viac stávajú centrami pre všet-
kých, ktorí Ťa hľadajú, ktorí Ťa milujú.

Odpusť nám, že sme počúvanie Tvojho 
slova tak často brali na ľahkú váhu a že sme 
sa tak málo k Tebe priznávali. Nepestovali 
sme dosť verne spoločenstvo s tými, ktorí Ťa 

milujú. Uspôsob nás, aby sme knihu kníh Bib-
liu verne milovali.

Ďakujeme Ti, že stopy Tvojej všemohúc-
nosti a nádhery môžeme pozorovať na poli 
a v lese, na kvetoch a zvieratách. Ďakujeme 
Ti, že Ťa ešte dôkladnejšie poznávame, áno, 
do srdca Ti smieme nazrieť, keď počúvame 
Tvoje slovo. Kto počúva Ježiša, počuje hovoriť 
Teba. Kto vidí Ježiša, vidí Teba. Daj, aby Tvoji 
verní našli u Teba odpustenie, život a spásu. 
Nauč nás, aby sme správne svätili nedeľu.

Vypísané z matrík  
za mesiace september – október

Do večnosti nás v nádeji vzkriesenia predišli: 
Anna Tomiskinová (81),  

Mária Pokorná (97), Ondrej Pavela (80)

Pozvania, informácie
  Srdečne pozývame deti aj s rodičmi na Pred-

vianočnú detskú párty ‚Červený darček‘. 
Bude 27. novembra o 15:00 h v zborovej 
miestnosti. Každé dieťa nech si prinesie malý 
univerzálny darček v hodnote max. 3€ zabale-
ný v červenom papieri. Rodičia môžu 
priniesť malé občerstvenie. Už sa tešíme na 
stretnutie.

  V nedeľu popoludní 4.12.2022 o 14:00 h 
bude v našej zborovej miestnosti zboro-
vé popoludnie. Vypočujeme si informáciu 
o službe Edukačno-misijného centra (EMC),
ktoré už rok pôsobí v našej cirkvi. Chceme
prijať inšpiráciu a konkrétnu pomoc pre mno-
hostrannú službu v zbore pre deti, dorast,
mládež, rodiny, presbyterov, seniorov a všetky 
služby, ktoré sa dejú medzi nami.

  Poďakovanie aktívnym zborovým spolu-
pracovníkom bude v stredu 7. decembra 
na osobné pozvanie. Začiatok bude o 16:30 h 
v kostole krátkymi ďakovnými službami Boží-
mi a bude pokračovať v zborovej miestnosti 
večerou.

  Advent je časom stíšenia a pokoja. Všetkých 
pozývame k modlitbám v treťom advent-
nom týždni od 12. do 16. decembra, so za-
čiatkom vždy o 16:00 h v zborovej miest-
nosti. Sprevádzať nás bude prorok Ozeáš.

  Členov i nečlenov nášho zboru pozývame 
na ‚Silvestrovský večer s prekvapením‘ – 
začiatok je 31. decembra po skončení Sil-
vestrovských Služieb Božích cca o 18:30 
h v zborovej miestnosti na Ul. 1.mája 1. 

Amen.
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Vopred ďakujeme za vašu láskavosť, ak sa rozhodnete vydávanie časopisu podporiť finančným darom.

Predpokladáme ukončenie cca o 22:00 h (za-
bezpečený je aj odvoz domov pre tých, ktorí 
potrebujú). Prihláste sa vo farskom úrade 
do 28. decembra. Môžete prispieť malým 
občerstvením. Je požehnaním, keď môžeme 
prežiť záver roka v spoločenstve, pri Božom 
slove a na modlitbách.

  Pravidelne v dňoch 18.-25.januára sa koná 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
V roku 2023 nás bude sprevádzať ústredný 
verš z Biblie z proroka Iz 1,17: „Učte sa robiť 
dobro, domáhajte sa práva“. Okrem Eku-
menickej bohoslužby, ktorá bude v nedeľu 
22.1.2023, by sme sa modlili vždy o 16:00 h 
aj u nás v zborovej miestnosti, a to štyri dni: 
20.1.(pi) a 23.-25.1.2023 (po-st).

  Veľmi rýchlo sa míňajú mesiace roka a jeho 
koniec je už na dohľad. Kresťan-evanjelik by 
mal myslieť aj na svoje podlžnosti a vyrovnať 
ich. V tejto súvislosti dávame do pozornosti 
aj cirkevný príspevok na rok 2022, ktorý je 
v hodnote 10,00 €/osoba. Okrem úhrady 
v hotovosti vo farskom úrade, je možná aj 
bezhotovostná platba cez účet v banke (Tatra 
banka IBAN SK87 1100 0000 0026 2721 4159) 
– v tom prípade do správy pre prijímateľa 
uveďte mená osôb, za ktoré platbu uhrádzate.

  Svoju vďaku voči Pánu Bohu (za prežité roky, 
za zdravie, uzdravenie z choroby, a i.) mno-
hí členovia zboru vyjadrujú tým, že radi 
prinesú aj milodary na cirkevné ciele, teda 
na Božie dielo medzi nami. Dobre je, keď aj 
na to myslíme, keď sa modlíme a aj finančne 
či inak pomáhame ... lebo ochotného darcu 
miluje Boh (2Kor 9,6).

  Zástupcovia evanjelických cirkví strednej 
a východnej Európy sa stretli v Bratislave, 19. 
– 21.10. aby diskutovali o spoločných príle-
žitostiach a výzvach, ktoré ich čakajú. Vzhľa-
dom na vojnu na Ukrajine bol veľký priestor 
venovaný úlohe cirkví pri budovaní mieru 
a zmierenia.

  Východný dištrikt ECAV si v roku 2022 via-
cerými podujatiami pripomína 100 rokov 
od vzniku ECAV na Slovensku. Pri príležitosti 
jubilejného roka pod názvom 100 listov ži-
vota VD spúšťa novú webovú stránku veno-
vanú minulosti a prítomnosti života VD ECAV 
na Slovensku: https://100vdecav.sk/
  Milé sestry, ženy a dievčatá, srdečne vás po-
zývame na biblickú hodinu SEŽ s Máriou Hro-
boňovou na tému: Cirkev a ženy. Stretnutie 
bude 28.11. o 19:00 h cez online zoomplatfor-
mu. Bližšie informácie: https://www.ecav.sk/
aktuality/pozvanky/cirkev-a-zeny

Pozývame na pravidelné stretnu-
tia v zborovej miestnosti  
na Ul. 1. mája 1:
konfirmandi – utorok o 15:00 h 1. ročník; 
o 16:00 h 2. ročník

spevokol – každú stredu o 16:30 h

modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok 
o 16:00 h

biblická hodina – každý štvrtok o 17:00 h

detská besiedka – každú nedeľu počas služieb 
Božích v Poprade
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Renovácia spálne – pomoc Ukrajine - Stráže

Ukrajinci, ktorým bola poskytnutá pomoc v Strážoch

Renovácia kuchyne – pomoc Ukrajine - apartmán



Rozpis služieb Božích 
a ďalších cirkevno–zborových aktivít

Aktuality a oznamy sú na webstránke nášho cirkevného zboru 
www.ecavpp.sk 

a tam aj v podcastoch nájdete aj záznamy zo služieb Božích  
asi po 6 hodinách po ich skončení.

November
2. STR 17:30 Pamiatka zosnulých Poprad, kostol

6. NED
09:00

21. nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, kostol

10:30 Stráže, kostol
10. ŠTV 17:00 Biblická hodina Poprad, zbor. miest.

13. NED
09:00 22. nedeľa po Svätej Trojici/Predposledná ned. cirk. roka)

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

17. ŠTV 17:00 Biblická hodina Poprad, zbor. miest.

20. NED
09:00 23. nedeľa po Svätej Trojici/Nedeľa večnosti Poprad, kostol
10:30 23. nedeľa po Svätej Trojici/Pamiatka posvätenia chrámu Stráže, kostol

24. ŠTV 17:00 Biblická hodina Poprad, zbor. miest.

27. NED
09:00 Prvá adventná nedeľa/Začiatok cirkevného roka Poprad, kostol
10:30 Prvá adventná nedeľa/Služby Božie s Večerou Pánovou Spiš. Sobota, kostol

December
1. ŠTV 17:30 Adventné večerné služby Božie Poprad, kostol

4. NED
09:00 Druhá adventná nedeľa Poprad, kostol
10:30 Druhá adventná nedeľa, služby Božie s Večerou Pánovou Stráže, kostol

8. ŠTV 17:30 Adventné večerné služby Božie Poprad, kostol

11. NED
09:00 Tretia adventná nedeľa

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

15. ŠTV 17:30 Adventné večerné služby Božie Poprad, kostol

18. NED
09:00 Štvrtá adventná nedeľa

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

22. ŠTV 17:30 Adventné večerné služby Božie s Večerou Pánovou Poprad, kostol

24. SOB
15:30

Štedrovečerné služby Božie
Spiš. Sobota, kostol

17:00 Poprad, kostol

25. NED
09:00 Prvá slávnosť vianočná Poprad, kostol
10:30 Prvá slávnosť vianočná Stráže, kostol

26. PON
09:00 Druhá slávnosť vianočná

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

31. SOB
16:00

Závierka občianskeho roka
Spiš. Sobota, kostol

17:30 Poprad, kostol

Január

1. NED
09:00

Nový rok, Obrezanie Krista Pána
Poprad, kostol

10:30 Stráže, kostol
6. PIA 09:00 Zjavenie Krista Pána mudrcom Poprad, kostol


