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pokračovanie na tretej strane

Milí bratia a milé sestry, 

1Moj 16,13
Ty si Él-Róí – Ty si Boh, ktorý ma vidí 

pre rok 2023 nám bratia a sestry z Hernhutu 
vybrali heslo zo Starej zmluvy. Je úplne zrejmé, 
že Pán Boh je Boh, ktorý vidí. Iste nás zaujíma 
kontext, do ktorého je zasadené toto vyznanie 
o Pánu Bohu. Kto to povedal? Prečo? Čo to vtedy 
mohlo znamenať? Ak si prečítame celú kapitolu, 
dostaneme odpoveď. Nie je to zložité. Skôr ako 
ich budeme postupne odkrývať, ešte si všimni-
me pomenovana Pána Boha v tejto 16. kapitole 
Prvej Mojžišovej knihy.

Prvé je pomenovanie 
syna, ktorý sa má naro-
diť Abrámovi zo vzťahu 
so slúžkou Hagar. Syn 
sa mal volal Izmael, čo 
znamená: Boh poču-
je. Ďalej máme ešte 
pomenovanie stud-
ne, kde sa Hagar 
stretla s anjelom, 
a to Beér Lachaj Róí, 
teda studňa Živé-
ho, ktorý ma vidí. 

Naostatok je pomenovanie Hospodina od Hagar 
v rozhovore s anjelom. Vtedy o Hospodinovi po-
vedala, že je Ten, ktorý hovoril s ňou. Máme tri 
úžasné vyznania o Pánu Bohu. – On je živý, vidí, 
počuje aj hovorí. Je to veľmi dobré, lebo to sú 
hlavné komunikačné a poznávacie schopnosti 
a možnosti, ktoré máme ako ľudia. Sme stvorení 
na Boží obraz a tak môžeme byť v spojení s na-
šim milujúcim Pánom Ježišom Kristom. On aj 
v roku 2023 bude s nami, vstúpi do našich živo-

tov a bude konať. Príbeh Abráma, 
Sáraj a Hagar nás môže 
učiť o živom Bohu, ktorý 
vidí, počuje a hovorí.

1. Hospodin je živý, 
vidí, počuje a vie o na-
šich zlých rozhod-
nutiach. Na základe 
Božích slov Abrám 
putoval do zasľúbenej 
krajiny a očakával aj 
požehnanie potomstva 
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od svojej ženy Sáraj. Abrám počúvol Pána Boha, 
ale – po dlhšom čakaní na potomka so Sáraj – 
už nevideli východisko, preto sa rozhodli, že 
Abrám si zoberie ako vedľajšiu ženu Hagar a že 
potomok z nej bude ich legitímnym synom. 
Z ľudského hľadiska vo vtedajšej dobe to bolo 
asi správne rozhodnutie. Však Abrám už mal 85 
rokov a Sáraj 75, tak nemali veľmi na čo čakať. 
Nebolo to však dobré rozhodnutie, lebo nastali 
problémy. Hagar sa začala povyšovať nad Sáraj. 
Tá ju na dovolenie Abráma vyhnala preč. Vidíme 
mnohé zlé rozhodnutia, ktoré pramenia z našej 
ľudskej obmedzenosti a hriešnosti. Pred nami 
je rok 2023 a určite vieme, že aj my urobíme 
mnohé zlé rozhodnutia, ktoré možno budú ge-
nerovať ďalšie zlé rozhodnutia. Je to dané našou 
hriešnosťou. Iste sa s tým nemôžeme uspokojiť. 
To, že nás Pán Ježiš Kristus vidí, nás vedie nie 
k ľahkovážnosti robiť si čo chceme, ale k pozor-
nosti, aby sme robili čo najmenej rozhodnutí 
proti Božej vôli. Pán Boh nás aj počuje, a to je 
tiež veľmi dôležité, lebo vieme že vníma naše 
rozhodovania. Vie čo hovoríme, vie o čo sa mod-
líme, ako zápasíme byť na Božích cestách. Vie aj 
o našich putovaniach životom v nastávajúcom 
roku 2023. A tiež nám Kristus Pán chce aj roz-
právať. Chce nám hovoriť do toho, čo sa roz-
hodujeme konať. Treba sa utíšiť a v modlitbách 
a rozjímaní nad Božím slovom poznať Božie 
hovorenie k nám. Pán Boh je živý a komunikuje.

2. Hospodin je živý, vidí a počuje a pozná 
naše trápenia. Nie všetky trápenia v živote súvi-
sia s našimi zlými-hriešnymi rozhodnutiami, ale 
mnohé súženia sú dôsledkom hriešnosti či už 
nás samých alebo druhých ľudí. Aj príbeh Abrá-
ma, Sáraj a Hagar nesie pečať súženia na základe 
zlého rozhodnutia. Už vieme, že Abrám a Sáraj 
sa rozhodli riešiť svoju bezdetnosť náhradnou 
matkou, slúžkou Hagar, ktorá im vynosila dieťa. 
Toto zlé rozhodnutie prinieslo aj trápenia. Naj-
skôr trápenie pre Sáraj, keď ňou jej slúžka začala 
opovrhovať, lebo: ona nosí pod srdcom dediča 
rodu, takže je dôležitejšia ako jej pani. Napätie 
medzi ženami je veľké trápenie a ono prešlo aj 
na Abráma, lebo musel riešiť spor medzi ženami. 

Sáraj ho obvinila, že to všetko spôsobil on. Bola 
to aj pravda, keďže prijal tento plán získania po-
tomka. Abrám musel rozhodnúť, že Sáraj môže 
so slúžkou nakladať ako chce. Hagar tak zostala 
v podriadenosti Sárajinej aj keď čakala Abrámo-
vo dieťa. Napokon prišlo trápenie aj na Hagar, 
ako dôsledok rozhodnutia jej pánov. Sáraj bola 
na ňu taká tvrdá, že Hagar utiekla a chcela sa 
vrátiť domov do Egypta. Stala sa utečenkou. 
Samozrejme aj rok 2023 prinesie so sebou veľa 
trápenia. Veď ani predošlého roku sme vôbec 
netušili, že nás čaká vojna či energetická kríza 
a mnohé ďalšie veci. Čo bude toho roku, vie len 
Pán Boh – a to je veľmi dobré. On je ten, ktorý 
je živý, vidí, počuje a rozpráva. Pán Ježiš Kristus 
vie, čo nás čaká aj v oblasti súženia, prenasle-
dovania a trápenia. Nevyhneme sa tomu, lebo 
žijeme v hriešnom svete. Bude to preto, že my 
sa budeme zle rozhodovať; bude to preto, lebo 
iní sa rozhodnú hriešne; bude to preto, že diabol 
bude útočiť na veriacich ľudí. V tomto všetkom 
je posilňujúce, že náš Spasiteľ nás vidí, vie o nás, 
počuje naše úpenia, odpovedá nám, aby nás 
posilnil, možno aj vysvetlil, čo sa deje.

3. Hospodin je živý, vidí, počuje a dáva 
východiská. Heslo roka 2023 je pomenovanie 
Hospodina, ktoré vyslovila Hagar pri studni, kde 
sa s ňou rozprával anjel a dával jej inštrukcie, čo 
má robiť. Pána Boha nazvala: Ty si Hospodin, 
ktorý ma vidí – Ty si Él Róí. Pán Boh, ktorý Ha-
gar videl, počul a hovoril s ňou ju usmernil, že sa 
má vrátiť k Abrámovi a Sáraji a podvoliť sa. Po-
vedal jej aj meno, aké má dať dieťatku. Nakoniec 
tiež prorokuje, aký bude život jej syna Izmaela. 
Hagar urobila podľa toho, čo jej povedal anjel. 
V riešení života Hagar pri studni Živého, kto-
rý vidí, môžeme vnímať Božiu autoritu, ktorá 
dáva východiská. Abrám so Sáraj sa zle rozhodli. 
Trápenie potom dopadlo na nich aj na Hagar. 
Pán Boh ich však nenechal zničiť sa, ale dal im 
možnosť ísť ďalej a nájsť aj v tejto situácii rieše-
nie. Hagar tak vedela čo má urobiť a Abrámovi 
a Sáraji vysvetlila, čo jej Pán Boh povedal, lebo 
synovi od Hagar dali meno Izmael. 

Už vieme, že rok 2023 nám prinesie aj 
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momenty pre rozhodovanie. Iste aj mnohé trá-
penia, či už pre zlé-hriešne rozhodnutia alebo 
pre iné veci a príčiny. Istotou pre nás môže byť 
veľmi vzácne spoločenstvo s Pánom Ježišom 
Kristom, ktorý je živý, ktorý je vzkriesený. Kristus 
Pán o nás vie. Vidí beh našich dní. Počúva nás 
a komunikuje s nami. Aj v každodennostiach čo 
sú pred nami: v počítaní dní, týždňov a mesiacov 
nám bude dávať Božie východiská. Najdôleži-
tejšie je, že my vieme, kam máme ísť s našimi 
hriechmi a vieme, kam smeruje náš život. Kristus 
Pán zomrel pre našu záchranu a tak vieme, že 
z hriechov môžeme ísť v pokání za Ním, prosiť 
o odpustenie a novú silu pre kresťanský život. 
Vieme, že ak budeme neustále v komunikácii 
s Pánom Ježišom Kristom, ak budeme neustále 
v dôvere v Neho, tak smerujeme do večnosti. 

Darom Ducha Svätého máme vieru, ktorá nás 
drží v našich životoch na správnej ceste. Skrze 
pevnosť v Kristovi potom môžeme objavovať 
i v roku 2023 Božie východiská, ktoré nám uka-
zujú do špecifických situácii, čo nás čakajú. Ne-
vieme ešte o nich, ale včas pochopíme, lebo Pán 
Ježiš Kristus je pri nás, je živý a vidí naše smero-
vanie už dopredu. Počúva naše obavy a pros-
by čo konať. Duch Svätý nám láskavo hovorí, 
hlavne na modlitbách, čo je Boží smer pre nás, 
kde sú východiská z našich ťažkých životných 
situácií.

Tešíme sa, že všetko, čo nás postretne v roku 
2023 je pod Božou kontrolou – či to bude ťažké 
alebo ľahké. Pán Ježiš Kristus sa oslávi cez životy 
svojich verných.

Michal Findra, zborový farár

Pane, Ty si milosrdný a trpezlivý, verný a bez premeny. Aká 
veľká je Tvoja dobrota! Ty skrývaš deti človeka v tôni svojich 
krídel a dávaš im z bohatých darov svojho domu. Toto všetko 
som zakúsil minulého roku. Pane, neviem, čo ma čaká v tomto 
novom roku. Preto prichádzam k Tebe, mocný, láskavý Bože. 
Priam od začiatku sa chcem porúčať do Tvojej milosti a vernos-
ti. Keď sa teraz všetko obnovuje, pomôž mi, aby aj o mojej duši 
platilo: staré veci sa pominuli a všetko je nové. Nech mám novú 
túžbu po Tebe, novú lásku k blížnym, novú žiadosť byť spojený 
s Tebou a ostať pri Tebe. Daj mi novú horlivosť vzrastať pred 
Tebou. Neopúšťaj ma, Pane, drž ruku nado mnou aj nad moj-
imi drahými. Udeľ mi, čo mi určila Tvoja žehnajúca ruka. Po-
môž mi však pamätať aj na to, že aj mne raz nastane posledný 
rok, aby som bol pripravený stretnúť sa s Tebou. Amen. 

Modlitba Johanna Friedricha Starcka:
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Udalosti v cirkevnom zbore
 Zuzana Valeková

V sobotu 5. novembra bol v našom kosto-
le večer ‚Chcemviac‘, s ktorým prišlo prešov-
ské Evanjelizačné stredisko (EVS). Príspevok 
o ňom je na inom mieste tohto čísla.

6. novembra bola 21. nedeľa po Svätej Tro-
jici s témou Znamenia konca času. Brat zborový 
farár Michal Findra kázal na biblický text L 17,20-
24. Pripomenul, že posledné tri nedele cirkevné-
ho roka nás pozývajú sústrediť sa na znamenia 
konca času. Sám Pán Ježiš vysvetľuje farizejom 
čo sa bude diať pri konci sveta. Oni dobre pozna-
li Písmo, poznali Izaiášovo proroctvo o Mesiášo-
vi, avšak nespoznali ho v Ježišovi. Aj dnes mnohí 
vymýšľajú čo, kedy a ako bude pri konci sveta. 
Prečo ľudia neveria Pánovi Ježišovi Kristovi? Nie 
je dobré o tom špekulovať, lebo diabol zvádza 
ľudí nepoznajúcich Krista a to viedlo až ku vzni-
ku siekt. Všade kde bol Pán Ježiš, bolo Božie krá-
ľovstvo. A je to tak aj pri nás, ak sme s Pánom 
Ježišom v Jeho cirkvi. Hľadajme Ježiša Krista, On 
je Mesiáš! A ako je to so znameniami konca času 
a čo nám chce Ježiš povedať? Varoval učeníkov, 
aby sa nestarali o ľudské vymyslené veci, lebo 
je to smiešne a nerozumné. Ježiš sa jasne sám 
ukáže tak, že to všetci(!) jasne spoznajú. Nás má 
tešiť, že vtedy sa stretneme s naším Spasiteľom 
a budeme s Ním naveky.

13. novembra bola 22. nedeľa po Svätej 
Trojici a jej téma bola O poslednom súde. Pre ká-
zeň si brat farár M. Findra vybral text L 18,1-8. 
Sudca z podobenstva sa nebál Boha, nehanbil 
človeka, bol svojvoľný, skorumpovaný, keďže 
nechcel pomôcť chudobnej vdove. Isté je, že po-
sledný súd nastane a súdiť bude Boh. On je však 
neovplyvniteľný sudca a Jeho súd bude spra-
vodlivý. V tom je oprávnenosť Božieho súdu a, 
ako veriaci, si prajeme takýto súd. Vyvstáva však 
otázka či, podľa Desatora, obstojíme na Božom 
súde? Ak sme čestní, musíme priznať, že sami 
by sme neobstáli, lebo naše hriechy nemôžu byť 

skryté alebo zametené pod stôl. My, veriaci v Je-
žiša Krista, máme nádej, že sa nás zastane s tým 
najdôležitejším argumentom, že On zomrel 
za naše hriechy. On je skvelý obhajca! V texte je 
uistenie, že sa zastane svojich verných a viera 
je jednoduchá a jediná dôležitá podmienka. Aj 
pre nás na zamyslenie je v závere otázka o viere: 
ale či ju Pán nájde, keď príde? Už teraz a tu si 
môžeme byť istí, že na súde obstojíme. Prosme 
Ducha Svätého o pevnú vieru v nášho Spasiteľa. 
Počas služieb Božích bol aj volebný konvent – 
tretie kolo volieb generálneho dozorcu ECAV 
– a zvolili sme brata Mariána Damankoša.

Odpoludnia bolo vzdelávanie presbyterov 
Tatranského seniorátu v Spišskej Belej, ktorého 
sa zúčastnili sestry E. Cebuľová, Z. Valeková a A. 
Chlebovcová spolu s bratom farárom M. Fin-
drom. Referát o Augsburskom vyznaní mal brat 
senior Jaroslav Matys a koreferát sestra farárka Ľ. 
Sobanská. Správa je na inom mieste tohto čísla.

20. novembra bola 23. nedeľa po Svätej 
Trojici/Posledná nedeľa cirkevného roka 
a mala tému O bdelosti a očakávaní. Kázeň mal 
hosť evanjelický farár mjr. Mgr. Matúš Vongrej, 
policajný duchovný Úradu ekumenickej pas-
toračnej služby MV SR, Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru SR Prešov. Táto nedeľa mala 
tiež prívlastok Deň pamiatky obetí dopravných 
nehôd a v kostole boli aj ‚uniformovaní‘ hostia: 
zástupcovia polície SR, hasiči a zdravotnícki zá-
chranári. Základ kázne brata farára M. Vongreja 
boli texty z Knihy Jób 16,19 a 19,25-27. Povedal, 
že od začiatku roka bolo v SR pri dopravných 
nehodách stratených 207 ľudských životov a to 
je veľmi veľa. Veľký je aj smútok pozostalých aj 
naše spolucítenie s nimi. To tiež korešponduje 
s témou dnešnej nedele. S Jóbom sa zamýšľaj-
me čo je ľudský život? A uvedomujeme si, že ide 
aj o nás, že aj náš život môže náhle a nečakane 
skončiť? Pánov deň príde ako zlodej v noci a náš 
osobný koniec je stretnutie s Kristom. Posledné 
tri nedele cirkevného roka nabádajú na pokánie, 
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bdenie a očakávanie. Zaujímajme sa o budúci ži-
vot po smrti aj pri odprevádzaní našich blízkych. 
Všetci ‚uniformovaní‘ – všetky zložky záchranné-
ho systému SR – sú pripravení zasiahnuť a vyhrať 
boj so smrťou, ale nie vždy sa im to podarí. Táto 
pietna spomienka nás má zmeniť, aby sme boli 
zodpovední, opatrní, vážiaci si život svoj i iných. 
Dobrá prevencia, aby sme nezabúdali na obete 
dopravných nehôd i na náročnú prácu záchra-
nárov, nech sú aj dnešné bohoslužby. Nič neplá-
nujme bez Pána Boha. On je na našej strane, ale 
‚náš život je ako para, ktorá sa stratí‘. Smrť však 
nie je koniec. V Biblii sa o nej hovorí ako o spán-
ku a budúcnosť mŕtvych je v pokračovaní života 
vo večnosti, kde sa svojich verných zastane naj-
lepší obhajca Ježiš Kristus. Túto nádej máme my 
i obete nehôd, len dobre využívajme nám daný 
čas. S Kristom dostávame večný život, ktorý nám 
nik nemôže vziať. V záverečnej liturgii prítomní 
záchranári zapálili sviečky ako pripomenutie 
pamiatky zosnulých obetí dopravných nehôd.

Vo štvrtok 24. novembra popoludní sme 
sa stretli na príjemnom posedení v kaviarni 
KaMoS.

Prvá adventná nedeľa/Začiatok cirkevné-
ho roka bola 27. novembra a mala tému Pán 
prichádza. Brat farár M. Findra kázal na text Zj 
3,14-22. Povedal, že dnešnou nedeľou začíname 
nový cirkevný rok a advent je čas radostného 
očakávania Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý je po-
čiatok Božieho stvorenia a všetko je skrze Neho 
a pre Neho. Ján nám predstavuje kresťanov 
v Laodikei. Tento zbor bol veľký a asi aj dobre 
fungujúci. Ale cez Jána bol mu poslaný anjel 
pre napomenutie. Vyčítal im vlažnosť, keď ich 
viera nebola úprimná, ale len naoko. Tiež prišla 
výčitka, že sa spoliehali na hmotné bohatstvo 
viac ako na Pána Ježiša. Rovnako chválenie sa 
šatami je duchovná nahota a duchovná slepo-
ta. Aj pre nás v súčasnosti je potrebná zmena. 
Namiesto vlažnosti byť zapálení pre Pána Ježiša, 
odmietať hriechy, byť bohatí na lásku, denne sa 
meniť na omilostených zachránených hriešni-
kov a svoj zrak mať upretý na Boha. To všetko 
je zhrnuté vo výzve Božieho anjela: Kajaj sa! Je 

nádherné prejsť cestou pokánia aj keď to nie je 
pohodlné, avšak ide o náš život vo večnosti... 
stolovanie s Pánom Ježišom je výsada a odmena 
pre Jeho verných.

Odpoludnia zborová miestnosť patrila de-
ťom a ich rodičom, ktorí sa zišli na Predvianoč-
nej párty a spoločne vyrábali červené darčeky. 
Tie potom odovzdali sestrám Zuzane Hybenovej 
a Alene Chlebovcovej, aby ich, ako pozornosť 
a poďakovanie, odovzdali sestrám zapojeným 
do práce zborovej diakonie.

Vo štvrtok 1. decembra sme mali prvé ad-
ventné večerné služby Božie a zvyšné troje sa 
konali v ďalších adventných štvrtkoch. V káz-
ňach sa brat farár M. Findra zameral na vysvet-
ľovanie mien charakterizujúcich nášho Boha. 
Prvý text bol 2M 3,13-14 o tom ako sa Boh zja-
vil Mojžišovi a hovoril s Ním. Na otázku Mojžiša 
aké je Jeho meno, Boh odpovedal: Ja som. To 
znamená, že Boh je nezávislý, nedokázateľný, 
neobmedzený priestorom ani časom a pre ľudí 
nepochopiteľný... to všetko preto, že On je Boh 
a my Jeho stvorenie. V Pánovi Ježišovi však mô-
žeme byť s Ním v osobnom vzťahu.

Na druhú adventnú večiereň 8. decem-
bra brat farár M. Findra vybral text 2M 15,22-
27 a v ňom Boh Mojžišovi povedal: Ja som tvoj 
lekár. Bol lekár pre židovský národ pri exode 
z Egypta a zachránil ich od chorôb. Poznáme aj 
veľa uzdravení chorých ľudí od Lekára-Božieho 
Syna Pána Ježiša... On nás však uzdravil najmä 
z hriechov, aby sme večne mohli byť Boží.

V kázni na tretej adventnej večierni 15. de-
cembra, ktorú mal brat farár M. Findra na text 
2M 17,8-16 sme sa zamerali na ďalšie Božie 
meno: Ja som tvoja víťazná koruhva-zástava. 
V Jeho moci sa môžeme postaviť nepriateľom 
aj v životných zápasoch. Najmä však v boji proti 
hriechu a satanovi je s nami mocný Boh.

Pre kázeň na štvrtú adventnú večiereň 
22. decembra brat farár M. Findra vybral text 
z Biblie Sud 6,22-24. Keď Gideona navštívil anjel, 
odovzdal mu odkaz, že s Božou pomocou izra-
elský národ zachráni od útlaku Midjáncov, a to 
aj napriek tomu, že sa odvrátili od Boha. Tak sa 
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im Boh predstavil ako Pokoj a Spása. Boh je moc-
ný a zachraňuje aj nás, hriešnikov, a to v Pánovi 
Ježišovi Kristovi a k tomu pre veľkú vec, ktorou 
je život s Bohom v Božom kráľovstve.

Druhá adventná nedeľa pripadla na 4. 
december a mala tému Kráľovstvo Božie pri-
chádza. Za základ kázne si brat farár Findra 
vybral biblický text Veľp 2,10-13. Izraeliti si Bo-
žie kráľovstvo predstavovali tak, že Izrael bude 
vládnuť všetkým národom. Božie kráľovstvo je 
však plné lásky, podobne ako je to predstavené 
na vzťahu zaľúbencov muža a ženy, ktorí sa, ako 
jeleň a gazela doň ponáhľajú. Tak, ako sa mladý 
muž veľmi ponáhľa za svojou milou, tak aj my sa 
podobne ponáhľajme-bežme k Bohu s veľkou 
túžbou. A ako vyvolená čaká na svojho miláčika, 
tešme sa a túžme po našom Bohu rovnako tak. 
Prežívame advent. Čo čakáme od adventu? Ako 
veriaci kresťania čakáme na Pána Ježiša a Jeho 
príchod, aby nás vzal do Božieho kráľovstva. 
Ježišovo narodenie je čas spasenia Jeho ver-
ných. Krásna jar z Veľpiesne nech je pre nás jar 
Božej lásky. V závere biblického textu počujeme 
pozvanie do manželského zväzku a my v tom 
vidíme pozvanie vstúpiť do otvorených dverí 
Božieho kráľovstva. Božia náruč je otvorená aj 
pre nás, tak neprepočujme tento hlas!

O 14:30 h bolo zborové popoludnie s té-
mou ‚Edukačno-misijné centrum ECAV‘. Je to 
nová iniciatíva v našej cirkvi a správu nájdete 
nižšie v čísle..

Vedenie zboru pripravilo v stredu odpolud-
nia 7. decembra stretnutie aktívnych spolu-
pracovníkov, ako poďakovanie za ich službu. 
Na začiatok bola v kostole krátka pobožnosť. 
Brat farár M. Findra si z Biblie vybral slová Pána 
Ježiša o blahoslavenstvách a dal na uváženie 
i pre motiváciu v službe na Pánovej vinici, že je 
dôležité byť takí, mať také črty a vlastnosti, aké 
vyzdvihol sám Boží Syn. Duch Svätý dáva pra-
vý Boží charakter. Ďakoval Pánovi Ježišovi, že 
mení naše charaktery a slúžiacim aj za to, že sa 
nechali premeniť pre nezištne konanú službu, 
ktorej odmena je Božia priazeň a milosť. V zbo-
rovej miestnosti potom stretnutie pokračovalo 

pri spoločnom stolovaní a rozhovoroch.
Tretia adventná nedeľa bola 11. decembra 

s témou Pripravovateľ cesty Pánovi. Brat farár M. 
Findra kázal na biblický text Iz 40,1-8. Božie ho-
vorenie sa deje aj cez ľudí, Boh má služobníkov 
v prorokoch. Na začiatku Izaiášovej služby mu 
anjel očistil pery. Aj Ján Krstiteľ bol prorok, kto-
rého Izaiáš tiež predpovedal v Božom posolstve 
pre ľudí. Pre nás je dôležitá otázka či vnímame 
čo Boh hovorí aj nám a pre nás a či chceme 
Boha počúvať? Boh svojmu národu ohlasuje 
potešujúce slová, že Izrael bude vyslobodený 
zo zajatia a vrátený do svojej krajiny, ktorú mu 
dal Boh. Odvlečenie do zajatia bol Boží trest, 
keď národ opustil Boha a uctieval iných bohov. 
Trest za hriech platí pre všetkých hriešnikov, 
teda aj pre nás. Prvoradé je počúvať Boží hlas, 
uvedomiť si hriech a oľutovať ho. To vyjadril aj 
Ján Krstiteľ, keď volal vyrovnávať cestu Pánovi, 
ktorý sa mal zjaviť v našom svete. A náš život má 
byť neustále pokánie, aby On mohol byť stále 
s nami. Toto napísal aj reformátor Luther hneď 
v úvode svojich 95 téz. Posledné Božie hovore-
nie je o našej smrteľnosti a pominuteľnosti, lebo 
len Boh je večný i Jeho slovo. Nepripájajme sa 
k pominuteľným veciam. Pre nás je potešujúca 
viera v evanjelium, že Boh je pri nás, naša šanca 
je kajať sa z hriechov a víťazstvo je život vo več-
nosti vybojovaný Ježišom Kristom, ktorého na-
rodenie budeme sláviť.

Od pondelka 12. decembra do piatka 16. 
decembra sme sa stretávali v rámci advent-
ného týždňa modlitieb. Brat farár M. Findra 
vysvetľoval slovo Božie zapísané prorokom Oze-
ášom, ktoré bolo aj témou modlitieb prítom-
ných. Prosili sme tiež za našu cirkev, kresťanstvo 
vo svete i za neveriacich, aby využili šancu prísť 
k Bohu, ktorá stále trvá.

Posledná Štvrtá adventná nedeľa 18. de-
cembra mala tému Radostné svedectvo o blí-
žiacom sa Pánovi. Brat farár si pre kázeň vybral 
text Filip 4,4-7. Povedal, že intenzívne preží-
vame veľkú Božiu milosť z príchodu Božieho 
Syna. Radoval sa aj apoštol Pavol, hoci písal list 
z väzenia. List je aj pre nás, lebo je plný nádeje 
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a radosti. Ľudia bez Boha sa radujú často a radi, 
ale je to len pozlátko, nie hodnotná trvalá ra-
dosť. Od Pavla máme rozkaz radovať sa celý ži-
vot, lebo narodený Spasiteľ je zdroj našej rados-
ti. Pavol dáva aj ďalší rozkaz: konať službu lásky 
okolo seba pre slávu Pána Ježiša Krista a pre náš 
úžitok. V čase okolo Vianoc sú aj neveriaci na-
klonení pomáhať. My však máme robiť dobre 
vždy a všetkým, lebo Pán je blízko – toto je naše 
povzbudenie i motivácia, že druhý príchod Spa-
siteľa je blízko. Pritom máme Pavlovo odporúča-
nie nebyť ustarostení. Všetky bremená môžeme 
odovzdať Bohu v modlitbách. Dôležitosť mod-
litieb je veľká, všetci to poznáme. V nich máme 
vždy najprv ďakovať za Božiu milosť a až potom 
prosiť o naše potreby. Na záver máme v texte 
úžasné požehnanie od Pavla: dôležitý je Boží 
pokoj, lebo Boh sám prišiel blízko ku svojmu 
stvoreniu. Najprv v narodení Syna Božieho, po-
tom v Jeho omilosťujúcej smrti na kríži a napo-
kon v druhom príchode Spasiteľa na konci času. 
Práve v tom máme Boží pokoj a sme v ochrane 
i pred diablom a hriechom.

Štedrovečerné služby Božie/Nocturna 
natalis v sobotu 24. decembra mali tému Pl-
nosť času. Brat farár M. Findra kázal na biblický 
text L 2,1-7 a na úvod vyjadril radosť, že dnes sa 
náš chrám naplnil veriacimi v Ježiša Krista, že 
v tento krásny večer môžeme byť spolu a pozval 
prísť aj pravidelne počas roka. Pán Ježiš nie je 
vymyslený, ale dokazujú ho historické záznamy 
a Boh v Ňom prichádza ku svojmu stvoreniu, 
lebo miluje človeka a chce sa mu ukázať. Vo svo-
jom Synovi Ježišovi sa Boh sa prelomil do nášho 
pozemského sveta a ľudských dejín. Lukáš pod-
robne popisuje historické súvislosti a rovnako 
poslušnosť a pokoru Márie i Jozefa. Neodmietaj-
me ani my Boží dotyk! Anjel pastierom presne 
opísal, kde nájdu narodeného Božieho Syna a aj 
nebeské telesá ukázali cestu mudrcom. Nepo-
chybujme ani my o tom, že narodenie Ježiša je 
Boží zásah, aby sme boli spasení, teda zachráne-
ní. Každý má tušenie večnosti i svojej hriešnosti 
a preto prišiel Ježiš Kristus ako osobný záchran-
ca každého z nás pre život vo večnosti. Nestačí, 

keď uznáme len historickosť Ježiša. Musíme Ho 
prijať ako osobného Spasiteľa. Prijmime to, že 
On je ochotný vziať naše hriechy na seba, lebo 
to potrebujeme a sami si v tom pomôcť nemô-
žeme. Počas týchto slávnostných bohoslužieb 
vystúpili deti z nedeľnej besiedky spolu so zbo-
rovým spevokolom.

25. decembra bola Prvá slávnosť vianoč-
ná, Narodenie Pána/Nativitas Christi a mala 
tému Zjavila sa milosť Božia. Kázeň brata fará-
ra M. Findru mala základ v biblickom texte Kol 
2,3.6-10, v ktorom apoštol Pavol vyvyšuje Ježiša 
Krista a hovorí, že v Ňom máme všetko. Ale, je 
to naozaj tak? Dnešný moderný svet si myslí, 
že viera je proti ‚zdravému rozumu‘ a človek sa 
považuje za veľmi múdreho (Homo sapiens sa-
piens). Vraví sa, že všetko je relatívne a že všetci 
môžeme všetko. Čo máme v Ježišovi Kristovi? 
Vysvetľuje to kresťanstvo, aby ľudia boli múdri – 
ono presahuje všetku ľudskú múdrosť a mudro-
vanie. V Pánovi Ježišovi máme večný život a Via-
noce sú dobrá príležitosť prijať Ježiša do srdca, 
byť Ňom zakorenení a svoje životy budovať 
na Kristovi. V Ňom máme aj pevnosť, lebo Boh 
je pevný a nemenný a tiež radosť, lebo v Ňom 
mame plnosť božskosti a všetci v Neho veriaci 
majú v Ňom svoju božskosť. A On v nás pôsobí 
dokonalosť, keď na nás útočí diabol a hriech. 
Radujme sa z narodenia Ježiša a nechajme sa 
premeniť na Boží obraz! Z kazateľnice sme si 
potom vypočuli aj Pastiersky list zboru biskupov 
na Vianoce 2022.

Pondelok 26. decembra bola Druhá sláv-
nosť vianočná/Pamiatka Štefana mučeníka, 
s témou Otvorené nebesá. Brat farár M. Findra 
vybral pre kázeň text Mt 1,1-17 a na úvod pove-
dal, že rodokmeň Pána Ježiša môže nezaujatých 
odradiť. Pre nás, verných vyznávačov Pána Ježiša 
Krista, je však vzácne počuť i poučiť sa o pred-
koch nášho Spasiteľa, v ktorom sa stalo prelo-
menie Boha do tohto sveta. Jeho rodokmeň 
je rozdelený na tri časti po 14 pokolení. Matúš 
dáva dôraz na Ježišov pôvod zo Židov. 1. Pat-
riarchovia od Abraháma po Dávida. Zaujímavé 
príbehy sme preberali na biblických hodinách 
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a pozoruhodné je, že je tam aj niekoľko žien. Už 
Abrám, neskôr Abrahám, dostal od Boha zasľú-
benie, že v jeho potomstve budú požehnané 
všetky národy zeme – aj ten náš. Spasiteľ Ježiš 
Kristus sa narodil v židovskom národe podľa 
toho zasľúbenia. 2. V tejto časti je 14 kráľov ži-
dovského národa od Dávida po Joziáša, vtedy 
si už Židia spravovali svoje územie a Boh im 
dal zasľúbenie, že v Mesiášovi bude obnovené 
kráľovstvo. Nie však zemské, ale nebeské večné 
kráľovstvo v Ježišovi Kristovi, v ktorom je vláda 
Božieho slova a spasiteľného diela Pána Ježiša 
Krista. 3. Ďalších 14 pokolení bolo v období za-
jatia Izraela v Asýrii až po Ježiša Krista. Židia boli 
zo zajatia vyslobodení a potom obnovili Boží 
chrám a národ sa úspešne vzmáhal. Ježiš-Me-
siáš prišiel pre záchranu a spásu nás hriešnych, 
pre našu budúcnosť v novom Božom kráľovstve. 
To je úžasná zvesť a skutočnosť pre nás. Preto 
Mu plne dôverujeme a tešme sa, že máme vy-
slobodenie z hriechov a večný život v Božom 
kráľovstve.

Sobota 31. decembra Závierka občianske-
ho roka mala tému Bdelosť a vernosť. Brat farár 
M. Findra kázal na text R 8,31-39. V posledný deň 
roka bilancujeme aký bol a musíme povedať, že 
bol plný neočakávaných vecí, ktoré nás vyrušili. 
Z Biblie čítame povzbudivé slová apoštola Pavla. 

Postavil niekoľko otázok. 1. Keď je Boh za nás, kto 
proti nám? Na príklade vojny na Ukrajine vidíme, 
že nepriateľ môže byť napríklad náš susedný 
štát. Ale aj my sami sme si nepriateľmi, naši blízki 
tiež môžu byť nepriateľskí a najhorší je satan. 
Avšak Pán Ježiš nás vyslobodil od hriechov. 2. 
Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Žalovať 
sa nemá, tak sme vychovaní, ale verejná mienka 
neveriacich voči kresťanom nie je priaznivá, vraj 
sme tmári, falošní vo viere, neužitoční. Najviac 
však na nás žaluje satan. Ale Pán Ježiš je s nami, 
podporuje nás cez svoje slovo a zomrel za naše 
hriechy. 3. Kto nás odsúdi? Nemáme sa sami 
odsudzovať či podceňovať, ale aj iní ľudia nás 
súdia a odsudzujú. My však máme Pána Ježiša, 
ktorý sa za nás prihovára pred Bohom na súde. 
Ak veríme a dôverujeme Mu, to je dobré aj pro-
ti posudzovaniu a odsúdeniu. 4. Kto nás odlúči 
od Božej lásky? Bez nej je život biedny, ona je 
zmysel života. Plnohodnotný život je len v Božej 
láske. Ona je v tom, že večný Boh sa nám daroval 
vo svojom Synovi a je to bezpodmienečná lás-
ka. Keď máme Krista, je o nás postarané dobre 
a úplne a s Ním sme víťazi. Ak je naše presved-
čenie pevné, nič a nikto z fyzického ani démo-
nického sveta nás nemôže odlúčiť od nášho 
Spasiteľa a Boha, ktorý nám zabezpečil večnosť 
v Božom kráľovstve.

Chcem viac ako dáva tento svet – večer EVS
 Zuzana Valeková

V sobotu 5. novembra bol v našom kostole 
večer ‚Chcemviac‘, s ktorým prišlo prešovské 
Evanjelizačné stredisko (EVS). Program bol 
hudobno-slovný a jeho aktéri vyjadrili, že šíria 
evanjelium-dobrú správu, ktorá trefne reaguje 
na problémy dnešného človeka a dáva mu ra-
dosť a pokoj. ‚Chcemviac‘ večer je priestor, priná-
šajúci inšpiráciu a môžeme pri ňom zažiť nebo. 

V prvom príhovore b. f. Petro z Obišoviec 
prítomných nasmeroval, aby sme neboli ľahko-
vážni voči Bohu. Zarážajúce je, že ľudia v kostole 

vedome sľubujú, čo potom v živote neurobia. 
Napríklad pri manželskom sľube sa zaviažu vy-
chovávať deti vo viere v trojjediného Boha a po-
tom tak nerobia. Aj my sľubujeme pri sviatosti 
Večere Pánovej že zmeníme život a často tak ne-
urobíme. Prosíme ‚odpusť nám naše hriechy ako 
my odpúšťame‘, ale pritom stále máme ‚hnev-
níkov‘ – uvedomme si, že kým ja neodpustím, 
ani Boh mne neodpustí! Pozval publikum začať 
brať vážne čo hovoríme Bohu, lebo formálnosť 
a neúprimnosť pred Bohom je nielen trápna, ale 
má svoje dôsledky, lebo platí: ‚z každého slova 
vydáš počet‘. 
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Brat farár Vladimír Maťaš sa sústredil na Je-
žišove slová keď kázal z lode: ‚odraz na hlbinu‘,. 
Dal prítomným otázku či aj my máme záujem 
o hĺbku, v ktorej sú živé tvory a cenné veci? Ale-
bo nám stačí plávať po povrchu ako ‚skapatá 
ryba‘? Ísť do hĺbky je bolestivé, ale len tam je 
život. Prosil i radil počúvnuť Pána Ježiša, aby sme 
sa zamerali na ‚hlbinu‘ a neboli povrchní! 

Tretie svedectvo Slavomíra Slávika bolo za-
ložené na texte 5. kapitoly Druhej knihy kráľov 
o malomocnom sýrskom veliteľovi Naamánovi. 
Ten, na radu židovskej slúžky, prišiel do Izraela, 
aby sa uzdravil. My tiež potrebujeme Boha, lebo 

potrebujeme zmenu. On je láskavý, pozýva nás 
k pokore, aby sme mu verili a odmietli pýchu 
a egoizmus. Pokora je liek pre nás. Boha si ne-
kúpil ani uzdravený sýrsky bojovník, nekúpime 
si Ho ani my. Každý kto beží za bohatstvom, zís-
ka chorobu egoizmu a pýchy ako Elizeov sluha 
Gechazi. Iba keď sa nestaneme otrokmi sveta, 
môžeme sa stať prorokmi. Na záver brat Slávik 
prítomným zaželal, aby túžili byť Boží otroci 
a mohli sa potom stať aj Božími prorokmi. 

Riaditeľ EVS S. Slávik povedal, že EVS pripra-
vilo sériu takýchto evanjelizačných programov 
a pozval zúčastniť sa na nich.

Vzdelávanie presbyterov TAS
 Zuzana Valeková

Tatranský seniorát ECAV pripravil vzdelávanie 
pre presbyterov v nedeľu 13. novembra v Spiš-
skej Belej. Účastníci zaplnili všetky miesta v ki-
nosále miestneho domu kultúry.

Augsburské vyznanie bola téma vzdelávania 
a prednášal senior Jaroslav Matys. Povedal, že 
Augsburské vyznanie (AV) je veľmi dôležitý spis, 
o ktorom evanjelici chcú stále hovoriť, aby sme 
vedeli či dobre žijeme svoju vieru a či ideme dob-
rým smerom – tak to vždy bolo a tak má byť aj 
v budúcnosti.

V r. 2030 bude 500. výročie AV. Cisár Karol 
V. nepodceňoval rozkol v Nemecku, ktorý po-
vstal pre vieru, keď Božie dielo obnovy a nápra-
vy v cirkvi rýchlo prijímal prostý ľud, kňazstvo 
i kniežatá. Cisár však nepochopil, aká veľká du-
chovná sila je Lutherova reformácia a myslel, že 
sa veci vyriešia na sneme. Filip Melanchton, au-
tor AV, ho 11. mája 1530 poslal Lutherovi, ktorý 
ho schválil bez jedinej zmeny.

Na ríšskom sneme 25. júna 1530 evanjelici 
žiadali cisára, aby AV bolo verejne prečítané 
a saský kancelár Beier ho nahlas čítal dve hodiny, 
takže ho počuli všetci.

Katolícke stavy potom reagovali spísaním 
Podvrátenia/Confutatio. Evanjelikom ho nedali 

písomne, ale AV z Božieho slova nemohli podvrá-
tiť, iba z pápežských listov a tradície. Dva originá-
ly AV (nemecký a latinský) sa časom z cisárskych 
archívov stratili alebo boli zničené. Nemecké 
stavy však mali opisy. AV je ‚norma normalis‘ – 
pravidlo pravidiel, podobne ako Biblia.

Evanjelici na území dnešného Slovenska 
sa vždy hlásili k nezmenenému AV a zostávali 
na Lutherovom spôsobe Večere Pánovej. AV je 
vysvetlenie našej viery a spôsobu praktizovania 
luteránskej spirituality. Od evanjelických farárov 
sa vyžadovala prísaha na Symbolické knihy a tak 
je to podnes... je to tak potrebné a dôležité.

Prvý preklad AV na našom území bol vytlače-
ný v r. 1562 a potom ďalšie. Po Nežnej revolúcii 
urobil preklad Oto Vízner a Daniel Veselý.

Švajčiarsky kalvínsky teológ Ulrich Zwingli 
mal konfrontáciu s Lutherom, ale nenašli zhodu. 
Boli zaznamenané aj unionistické snahy v Ne-
mecku i Švajčiarsku, ale nemali úspech. Vznikali 
aj nové cirkvi, napr. Českobratská, ktorá po r. 
1918 ponúkala aj nám spojiť sa s nimi. Ján Kollár 
zhodnotil, že najlepšia je luteránska cirkev, lebo 
máme Bibliu i AV, ktoré pomáha vysvetliť Písmo 
sväté pre život viery. Brat senior J. Matys spo-
menul, že v AV VII. článok o cirkvi definuje čo je 
cirkev – je to spoločenstvo veriacich, kde je evan-
jelium čistotne kázané a sviatosti prisluhované 
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podľa evanjelia. Pravoslávni to nemajú a odmie-
tajú definovať čo je cirkev, katolíci tiež nemajú 
jasnú definíciu. Filip Melanchton jasne vyjadril, 
čo sa má v cirkvi diať a to je dôležité. Tiež máme 
odpoveď na čo Boh používa cirkev: cirkev je Boží 
nástroj spásy a cirkev má len úrady služby.

Niektorí majú problém s konštatovaním, že 
mimo cirkvi nie je spása a taktiež či inštitúcia 
môže dať spásu. Na to je odpoveď, že ako nebola 
spása mimo Noeho korába, tak nie je spása ani 

mimo cirkvi. Ak niekto odmieta spoločenstvo, 
to nie je správne.

Podľa AV má byť súčasťou služieb Božích aj 
sviatosť Večere Pánovej. V cirkvi sú aj ľuďmi usta-
novené veci a mnohé sú dobré, ale že Večera 
Pánova má byť súčasť služieb Božích, to je Božie 
nariadenie.

Záverečný bod programu mal názov Súčasné 
smerovanie ECAV, o ktorom hovorila sestra farár-
ka Ľubica Sobanská. 

Červený balíček
 Alena Findrová

V prvú adventnú nedeľu 27. decembra sa 
stretli deti v zborovej miestnosti v Poprade, aby 
spolu odštartovali prípravy na Vianoce. Popo-
ludnie sa nieslo v téme: Červený darček.

Ako prvé si mali deti priniesť z domu zabale-
ný malý darček. Ten hneď uložili pod vyzdobený 
vianočný stromček. Potom, počas tvorivých diel-
ničiek, vyrobili červenú škatuľku a do nej vložili 
vianočnú ozdobu, ktorú tiež samy vyrobili podľa 
inštrukcií manželov Mlynárikovcov. Nasledoval 
príbeh o červenom darčeku inšpirovaný knihou 
Červený balík od Lindy Wolfsgruber. Bol to príbeh 
o obdarovaní.  Tiež sme sa zamysleli nad tým, že 
aj my sme boli obdarovaní, a to darom od Pána 
Boha. Veľký dar sme dostali v Jeho Synovi Pánovi 
Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel na náš svet, aby nás 
vyslobodil z hriechu. Pomohol nám pri tom špe-
ciálny červený darček pod stromčekom a deti 
mohli objaviť, čo bolo najdôležitejšie v živote 

Pána Ježiša, kým bol na našej zemi.
Rozprávali sme sa, že je aj pre nás dobré, keď 

niekoho obdarujeme. A tak deti dostali výzvu: 
Kto podaruje svoju vlastnoručne vyrobenú via-
nočnú ozdobu vo vlastnoručne vyrobenej škatuľ-
ke z úvodu stretnutia? Medzi nami sme potom 
privítali vedúce sestry Zborovej diakonie Alenu 
Chlebovcovú a Zuzanu Hybenovú. Tie sme po-
prosili, aby darčeky, ktoré im deti dali, odovzdali 
ďalším sestrám, ktoré sa do zborovej diakonie 
zapájajú. A veru, niektoré deti sa veľmi ťažko 
lúčili so svojím vyrobeným darčekom. Drobnú 
sladkosť a pár povzbudivých slov si vyslúžili aj 
od sestier zo zborovej diakonie.

Aby deti neboli smutné, mohli si spod 
stromčeka vybrať jeden darček (samozrejme 
nie ten, ktorý sami priniesli). Po malom vianoč-
nom kvíze, ktorý pripravila Lili Mlynáriková, sa 
všetci rozbehli za občerstvením a neskôr do-
mov, aby si mohli rozbaliť darček, ktorý si našli 
pod stromčekom.

Zborové popoludnie
 Zuzana Hybenová

V nedeľu po obede 4. decembra sme mali 
zborové popoludnie s témou o tom, ako sa naša 
cirkev usiluje vzbudiť záujem o život v nej, ale 
aj povzbudenie k horlivosti vo viere v rodine, 

vo svojom okolí a v cirkevnom zbore.
Brat farár Michal Findra sa v novembri zú-

častnil na konferencii Edukačno-misijného centra 
(EMC) našej cirkvi v Račkovej doline. Vznik a zria-
denie EMC schválila synoda ECAV v r. 2021 a rov-
nako i to, že na jeho čele sú bratia farári Stanislav 
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Grega a Matej Oráč. Oni vypracovali plán činnos-
ti v každej oblasti a ku spolupráci budú prizývať 
odborníkov v konkrétnej problematike.

V počiatočnej debate sa hľadali odpovede 
na mnohé otázky. Na otázku čo by sme v ECAV 
nemali zmeniť, bola jednoznačná odpoveď: 
treba sa držať Biblie a učenia cirkvi. Z odpove-
dí na otázky čo by sme mohli zmeniť a zlepšiť 
vznikla vízia, ktorá vytyčuje nové strategické 
smerovanie v misijnej a vzdelávacej oblasti na-
šej cirkvi.

Pri otázkach či je ECAV pre ľudí zrozumiteľná 
a či ECAV rozumie ľuďom, na odpoveď poslúžilo 
Božie slovo Sk 11,19-30, ktoré hovorí o počiat-
koch kresťanstva v Antiochii a Sk 13,1-4 o živote 
v cirkevnom zbore.

Vznikla tak Vízia na päť prstov: 1. neformálna 
evanjelizácia 2. povzbudzovanie, 3. vyučovanie, 
4. potreby iných, 5. záujem o svätých.

A ako o tom hovorí Božie slovo? 1. V Antiochii 
zvestovali Pána Ježiša a mnohí uverili a obrátili 
sa k Pánovi. 2. Z Jeruzalema prišiel Barnabáš, 
a povzbudzoval ich vo viere, aby podľa úmyslu 
srdca zostali verní Pánovi. 3. Barnabáš priviedol 
do Antiochie aj Saula a keď celý rok v zbore vy-
učovali, viedlo to k duchovnému rastu zboru 
a veriaci si prvý raz dali meno kresťania. 4. Po-
treby iných: keď v Judsku nastal hlad, učeníci si 
zaumienili, že každý pošle niečo na pomoc pod-
ľa svojich možností, takže potreby iných viedli 
ku láske a štedrosti darcov. 5. Záujem o svätých 
ich viedol k misii, Duch Svätý im zjavil, aby vyslali 
Barnabáša a Saula a oni ich prepustili.

Vedením poverení bratia S. Grega a M. Oráč 

vypracovali rozsiahle návrhy prednášok a pred-
nášateľov na využitie aj v menších skupinách 
(cirkevný zbor, seniorát, dištrikt).

Prosme Pána Ježiša Krista, aby nás v našej 
cirkvi viedol a pomáhal nám zvestovať evanje-
lium, slúžiť, vzdelávať sa, bdieť a podporovať sa 
navzájom. EMC chce byť v ECAV mechanizmom 
služby, a to najmä v oblasti vzdelávania a misie.

V druhej časti stretnutia sestra Z. Hybenová 
hovorila o príkladoch misie v nemocnici. Dlhšie 
sa potom venovala práci na Božej vinici, ktorú 
smelo a dlho konal Pánov služobník Brat Andrej, 
ktorého si Pán odvolal k sebe do večnosti 27. 
septembra tohto roku vo veku požehnaných 94 
rokov. Okrem iného bol aj riaditeľ organizácie 
Open Doors (Otvorené dvere), prostredníctvom 
ktorej sa pašovali Biblie do celého sveta. Bolo 
to vždy v jazyku konkrétnej krajiny a zásielky 
Biblií boli v stovkách tisícov kusov. Modlitby 
a následne Božia pomoc pri tomto diele bola 
zjavná a veľká. Známa je Andrejova modlitba 
pred hraničnými kontrolami: Pane, v batožine 
mám Písmo, ktoré chcem dať Tvojim deťom. Keď 
si bol na zemi, dokázal si spôsobiť, aby slepé oči vi-
deli. Teraz, prosím, urob, aby boli vidiace oči slepé... 
A v mnohých prípadoch sa tak stalo.

Organizácia Open Doors dnes pôsobí vo viac 
než šesťdesiatich krajinách sveta, kde podporu-
jú prenasledovaných kresťanov, aby mohli šíriť 
evanjelium vo svojich kultúrach a jazykoch. 
Nech im v tom milostivý Boh pomáha. A nech 
žehná i našej cirkvi aby bola cirkvou horlivých 
veriacich ľudí.

Slávnostné uvedenie knihy 
z VydavateľstvaTranoscius

 Eva Bachletová, EPST 26/2022

V nedeľu 4. decembra sa v priestoroch evan-
jelického kostola v Bratislave-Dúbravke uskutoč-
nilo slávnostné uvedenie knihy autorky Janky 

Krivošovej 500 rokov reformácie na Slovensku 
v obrazoch. Prezentáciu otvoril brat farár cir-
kevného zboru a šéfredaktor Tranoscia Libor 
Bednár. Okrem autorky bola prítomná aj ses-
tra farárka a bývalá predsedníčka SEŽ Daniela 
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Fotopríloha

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Generátor – pomoc pre Ukrajinu
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Silvester 2022 v zborovej miestnosti Štedrovečerné služby Božie

Stretnutie aktívnych spolupracovníkov nášho zboru

Štedrovečerné služby Božie
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Evanjelický farár mjr. Mgr. Matúš Vongrej, policajný duchovný Úradu ekumenickej 
pastoračnej služby MV SR, Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR Prešov

Symbolické zapálenie sviečok na pamiatku obetí dopravných nehôd

Štedrovečerné služby Božie
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Chcem viac večer - kapela Dušan Havrila a priatelia

Chcem viac večer - riaditeľ EVS  
Slavomír Slávik a nasvietený  

interiér kostola

Chcem viac večer – rečník  
Vladimír Maťaš,  

riaditeľ MEMC Ichthys
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Horínková, riaditeľ Tranoscia Peter Gärtner, gra-
fik knihy Peter Ďurčík a hereč-
ka evanjelička Eva Matejková.

Celoživotné dielo profesor-
ky Janky Krivošovej ohodno-
tila Slavomíra Očenášová Štr-
bová. Architektka J. Krivošová 
sa po celý život snažila svojim 
študentom odovzdať nielen 
odbornosť, ale aj ľudskosť. 
Venovala sa tiež vedeckej čin-
nosti a vydala aj knihu Evan-
jelické kostoly. Po celý život sa 
realizovala umelecky aj ako 
maliarka monumentálnych 
diel. V časoch nepriaznivých pre náboženstvo 
darovala (anonymne) Malému evanjelickému 
kostolu v Bratislave veľký obraz (5,5 m), na kto-
rom stvárnila históriu evanjelickej cirkvi s jej de-
jateľmi. Vytvorila ďalšie oltárne obrazy pre kos-
toly v Blatnici, Soli, Leštinách, či Sliači. Okrem 
toho vytvorila tiež veľkolepé diela-artprotisy 
pre CZ Bratislava-Dúbravka, pre bratislavské 
evanjelické lýceum a pre dom 
smútku v Liptovskej Porúbke.

Šéfredaktor Tranoscia Libor 
Bednár pozval na uvedenie 
knihy sestru farárku Danielu 
Horínkovú, bývalú predsed-
níčku SEŽ. Počas jej pôsobenia 
v tejto funkcii sa zrodil nápad 
vytvoriť k 500. výročiu refor-
mácie dielo, ktoré je dnes za-
chytené knižne. Priblížila ako 
sa v jednotlivých seniorátoch 
do vyšívania obrazov zapájali 
ženy zo SEŽ. Stretnutia žien 
sa spájali s prednáškami pro-
fesorky Janky Krivošovej a ňou 
namaľované obrazy potom vyšívali. Nebolo to 
jednoduché, ale výnimočný projekt sa podaril. 
Opravám vyšitých obrazov sa venovala Milka 
Fojtíková, ktorá je profesionálka v strojovom 
vyšívaní. Autorka námetu vyšívanej reformácie 
bola sestra Janka Kepplová. Sestra Horínková 

spomenula aj jeden obraz, ktorý ženy nevyšili. 
S plačom to odmietli, pretože 
to bol obraz Prešovské jatky. 
Vyšiť ho sa potom podujal 
muž.

Grafické spracovanie kni-
hy mal na starosti Peter Ďu-
riš z Martina. Kniha sa rodila 
počas pandémie, v podstate 
na diaľku, keďže stretávanie sa 
s autorkou nebolo možné pre l 
ockdown. Čitatelia v knihe náj-
du nielen vyšité obrazy, ale aj 
originálne maľby J. Krivošovej. 
Nechýba ani sprievodné slovo, 

ktorým autorka sprevádza čitateľa dejinami re-
formácie na Slovensku.

Potom sestra Marta Bednárová a koncertný 
majster Ewald Danel uviedli spev dvoch piesní: 
Smieť žiť pre Krista a Jezu Kriste, štědrý kněže. Prí-
tomní rozmýšľali ako sa nás Boh dotýka a ako 
nás volá do služby pre svet, národ, pre cirkev. 
Lebo o tom je dielo prvej slovenskej architekt-

ky Janky Krivošovej. Autorka 
rozpráva o svojich pocitoch 
a úsilí zachytiť výtvarnou for-
mou históriu. Vyzýva, aby sme 
si nielen vážili svoje dejiny, ale 
boli vskutku hrdí vlastenci. 
Múdrosť, odvahu a nadšenie 
pre históriu i kultúrny pohľad 
na veci duchovné – a to všet-
ko citlivo prepojené s vierou 
v Boha – symbolizuje J. Krivo-
šová. Ukážky z jej diela v po-
daní herečky Evy Matejkovej 
to len potvrdzovali.

Na záver sa prihovoril ria-
diteľ Tranoscia Peter Gärtner. 

Poďakoval sa autorke a celému tímu, ktorý sa 
podieľal na príprave uvádzanej knihy. Vyjadril 
vieru, že kniha maľovaných aj vyšívaných ob-
razov slovenskej evanjelickej histórie, si nájde 
nielen svojich čitateľov, ale stane sa nám inšpi-
ráciou žiť živú vieru v Pána Ježiša Krista.
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Ako čítať Bibliu osamote? Lectio Divina
  Emil Hankovský, námestný farár Zemian-
ske Kostoľany

Ako čítať Bibliu zmysluplne, keď 
sme sami? Ak nemáte nejaký kon-
krétny plán na čítanie Biblie, skúste 
Lectio Divina.

Biblia je vzácna kniha. To uzná 
každý, kto ju už niekedy držal v ruke. 
Vzácna je nie len pre dobu vzniku a to, že ide 
o tzv. svätý spis jedného zo svetových nábožen-
stiev. Je to vzácna kniha, lebo sa prihovára kaž-
dému človeku v jeho životných situáciách a okol-
nostiach celkom jedinečne a osobne. Nerobí to 
samozrejme žiadna kniha sama o sebe, ale pro-
stredníctvom nej raz v čase a priestore – jazykom 
a pisateľom zachytenými slovami Božími.

Ako sa pustiť do takéhoto diela? Môžeme 
sa pýtať a odpovedí by mohlo byť veľa. Všet-
ky pomôcky, rady a spôsoby však majú jedno 
spoločné. To slovo nabádajú prijímať s vierou. 
S dôverou, že bolo napísané aj pre teba.

V cirkvi často opakujeme, že Bibliu treba čítať 
každý deň. Keďže naše telá sýtime jedlom každý 
deň alebo vždy, keď sa to dá, taktiež potrebuje-
me sýtiť aj naše vnútro. Myslím srdce, myslím 
dušu. Obzvlášť je to dobré v čase, keď prežíva-
me obdobia ako je pôst alebo advent. Obdobia, 
ktoré nás pripravujú na zásadné udalosti v ži-
vote Pána Ježiša. Kresťania vo svete a v rôznych 
cirkvách poznajú jeden jednoduchý spôsob, 
ako čítať Bibliu každý deň, ako sa nechať Božím 
slovom osloviť. Ako ho „predžuť“, ako ho prijať. 
Tento spôsob sa nazýva Lectio Divina (podrob-
nosti si iste ‚vygooglite‘).

Jednoduché zastavenia sa s Bibliou v ruke 
sú tieto:

Statio – ZASTAV SA. Vyhraď si niekoľko minút 
z tvojho rána, či obednej pauzy alebo niekedy 
večer, hlavne sa počas svojho dňa zastav a stíš. 
Otvor Bibliu v mobile či v knižnej forme a stíš sa.

Lectio – PREČÍTAJ TEXT. Vyber si text. Môžeš 
čítať postupne niektorú biblickú knihu, otvoriť 

náhodne alebo ísť podľa nejakého systému. Keď 
budeš čítať, ideálne je byť na mies-
te, kde môžeš čítať nahlas. Pretože, 
keď čítame len očami, mnohé veci 
paradoxne, aj v obsahu textu, pre-
hliadneme. Viera je z počutia! A nie 
je to len novozmluvná fráza. Text si 
prečítaj aj dva razy tak, aby ti rezo-
noval v ušiach.

Meditatio – UVAŽOVANIE NAD TEXTOM. Za-
hľaď sa na text, ktorý máš pred sebou. Všímaj si, 
čo ťa upútava ako prvé: fráza, veta či slovo. Tvo-
jou úlohou nie je vyložiť text ako teológ. Lectio 
Divina je tu na to, aby si sa stíšil a nechal slovo 
Božie v Biblii hovoriť k tebe. Uvažuj, čo z prečíta-
ného textu sa ťa nejakým spôsobom dotýka ale-
bo týka. Pýtaj sa prečo. V tomto bode si môžeš 
myšlienky aj zapisovať do zápisníka. Výhodou 
je, že počas dňa sa k poznámkam môžeš vracať, 
ak ich nosíš niekde so sebou alebo si ich značíš 
do smartfónu. (Otázky na uvažovanie napríklad: 
Ktoré slová alebo frázy ma na texte zaujali? Pre-
čo ma zaujali práve ony? Do akej mojej situácie 
alebo skúsenosti prehovára prečítaný text? Čo 
sa v texte dozvedám o Bohu a jeho činoch? Čo 
sa dozvedám o človeku a jeho činoch? a pod.)

Oratio – MODLITBA. Keď sa prúd tvojich myš-
lienok po chvíli spomalil a ty si si už aj zapísal 
niekoľko slov či viet, je čas reflektovať svoju 
skúsenosť s biblickým textom a svoje očakáva-
nia, obavy aj vďaky a oslavu Boha v záverečnej 
modlitbe. Modlitba môže byť hovorená tebe 
najmilším spôsobom a formou: sediac, kľačiac, 
stojac, potichu, nahlas, spevom, akokoľvek.

Contemplatio – TICHO, PREBÝVANIE, PO-
ĎAKOVANIE. Po modlitbe je dobré zostať ešte 
rozjímať – nechať v sebe myšlienky doznieť. Ne-
zapisovať si už žiadne poznámky, ale v modlitbe 
ďakovať Pánu Bohu za jeho slovo, povzbudenie, 
napomenutie, za čokoľvek, čo pri tomto Lectio 
Divina odhalil o tebe samom. Poďakuj sa Bohu 
za prežitú príležitosť. Ukončiť môžeš modlitbou 
Otčenáš.
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Actio – SKUTOK, ČIN. Naša viera nie je len 
vnútorná a duchovná záležitosť. Biblia nás 
na mnohých miestach nabáda k akcii, k činom, 
k láske, k odvahe, k misii. Nechajme sa viesť Bo-
žím slovom do akcie. Od čítaného a počúvané-
ho k realite a skutkom.

Nie je to jediný spôsob čítania Biblie. Ak 
chceš Bibliu študovať, existujú mnohé pomôcky, 
odborné výklady, či slovníky. Podstatou Lecio Di-
vina je, aby sa nás Božie slovo dotklo v tej danej 
chvíli a my, ním povzbudení, mohli sme kráčať 
životom počas dňa ďalej. 

Nobelova cena
 Daniela Zubčáková, MoSt 4/2022

Ja som Cesta, Pravda, Život. (J 14,6) Bezo mňa 
nemôžete nič konať. (J 15,5)

Na vyučovacej hodine literárnej výchovy sme 
čítali novelu Starec a more. Napísal ju slávny spi-
sovateľ Ernest Hemingway a dostal za ňu Nobelo-
vu cenu. Keďže autor je uznávaná svetová celebri-
ta, jeho osobný život je o to viac veľký otáznik. 
Bol slávny i bohatý a predsa spáchal samovraždu 
– prehral svojich vlastný životný zápas.

Hlavná postava jeho novely – starec Santia-
go – ulovil na mori velikánsku rybu. 
Nedokázal si s ňou poradiť a tak, kým 
priplával k brehu, ulovená ryba sa stala 
ľahkou korisťou rýb v mori. Na ceste 
k brehu riešil dilemu či z tohto zápasu 
o rybu vôbec vyšiel víťazne alebo ho 
‚sknokautovali‘ ryby, ktoré sa postarali, 
že z jeho úlovku zostalo len torzo.

Práve cez túto odvážnu postavu starého ry-
bára – ktorý sa nebál napriek vysokému veku 
sám vyplávať na more a bojovať s rybou – autor 
Hemingway tlmočí svoje životné krédo: človeka 
možno zahubiť, ale nie poraziť. Tento jeho veľ-
mi vážny odkaz je na zamyslenie, keďže autor 

tejto okrídlenej myšlienky si sám dobrovoľne 
vzal život.

O čom svedčí jeho tragický koniec? Bol len 
zahubený či aj porazený? A žiaci napokon usú-
dili, že spisovateľ sa sám nielen zahubil, ale i po-
razil. Niektorí žiaci nijako nevedeli pochopiť ako 
si mohol taký slávny človek, nositeľ Nobelovej 
ceny, vziať život.

Aké dobré je, že môžem žiakom ponúknuť 
cestu životom s Ježišom, ktorá už tu na zemi 
vedie cez údolia lásky a radosti a na ktorej na-
chádzame silu aj v trápení, lebo On je Cesta. 

Aké dobré je to, že žiakom môžem 
odovzdať jedinú Pravdu, ktorá exis-
tuje v celom šírom vesmíre a za ktorú 
stojí i dať sa ponižovať, lebo len Ježiš 
je Pravda. Aká veľká výhra čaká na kaž-
dého žiaka, ktorý prijme poznanie naj-
vzácnejšie, že len Ježiš je Život.

Život spisovateľa Hemingwaya nasvedčuje 
tomu, že nepoznal Ježiša. Preto zažil toľko tragé-
dií a omylov, preto prehral život, lebo bez Ježiša 
nemôžeme nič konať...

Ja som vzkriesenie aj život. Kto verí vo Mňa, 
bude žiť aj keby umrel. A nik neumrie naveky, kto 
žije a verí vo Mňa. (J 11,25-26)

Otestuj sa
 Zdroj: webstránka CZ ECAV Žilina

Niekto múdry povedal, že ak chceš vedieť či, 
alebo ako veľmi, je niekto plný Ducha Svätého, 
zatlač na neho.

Totiž, keď ťa život zatlačí, keď sa okolnosti 
nevyvíjajú v tvoj prospech, keď si v úzkych, keď 
príde ťažká situácia, ‚vylezie‘ z teba len to, čo 
v sebe naozaj máš. Je to ovocie Ducha?

Odpovedz si úprimne, či vtedy, keď sa o sebe 
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dozvieš nepravdivú klebetu, keď si v strese, keď 
ťa niekto blízky opäť sklame,… sú tvoje ústa 
plné chvály svätého Boha. Alebo necháš zvíťaziť 
svoje zranené ja a valia sa z teba prúdy nepek-
ných slov, vyhrážok, hnevu, nelásky,…

... ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovie-
vavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, miernosť, 
sebaovládanie…, hovorí List Galatským 5,22-23.

Naše deti z času na čas objednávajú cez in-
ternet rôzne veci na mobil – napr. obal alebo 
sklo na displej. Vždy ma zarazí spôsob, akým sú 
tieto mini-veci dodané. Príde veľká škatuľa plná 
výplne. Niečo malé, čo za normálnych okolností 
vojde do poštovej schránky, je zabalené do veľ-
kého obalu. Balenie celkom jasne nekorešpon-
duje s obsahom.

Aj s nami je to niekedy rovnaké. Vo veľkej 
kresťanskej škatuli je schovaný malý duchovný 
človiečik. Navonok vyzeráme ako kresťania aj sa 
tak možno správame a hovoríme tým správnym 
kresťanským jazykom. Vnútri však zíva duchov-
né prázdno. Nedeľný kresťan, plný lásky k iným 
kresťanom sediacim vedľa neho v kostolnej 
lavici, sa pod vplyvom pondelňajších pracov-
ných povinností mení na nervózneho egoistu, 
neláskavého ohovárača či závistlivého nepraj-
níka. Žiadna láska, dobrotivosť či sebaovládanie 
typické pre niekoho, kto je plný Ducha Svätého. 
Len hnev, závisť, pohŕdanie… typické pre nieko-
ho, kto nepozná Pána Boha. Aj tu ‚balenie neko-
rešponduje s obsahom‘.

Duch Svätý nám bol daný na naše poteše-
nie (J 14,16), aby nám pripomínal slovo Božie (J 
14,26), aby svedčil o Ježišovi Kristovi (J 15,26).

Ak chceš byť plný Ducha Svätého, musíš 
s Ním chodiť a viac Ho spoznávať. Požiadaj Pána 
Boha v modlitbe, aby k tebe cez svojho Ducha 
prehovoril. Buď vnímavý na to, čo sa potom za-
čne diať – čo ti budú hovoriť ľudia okolo teba, čo 
ti bude hovoriť Božie slovo, ako sa začnú meniť 
okolnosti, v ktorých si sa nachádzal. A v pokoji 
nad tým všetkým premýšľaj. Nechaj Ducha Svä-
tého nech ovládne tvoje myšlienky. Nechaj Ho 
pôsobiť svojím zvláštnym spôsobom. On ti dá 
silu vstať a ísť ďalej, keď ťa ťažká situácia zlo-
ží na kolená. On ťa poteší, keď sa trápiš, keď si 
smutný alebo sa cítiš sám. On ti pomôže rozhod-
núť sa, keď nevidíš správny smer.

Duch Svätý v tebe ti pomôže žiť život aký 
od teba žiada tvoj Boh. V Jeho sile dokážeš 
premáhať svoju prirodzenú pohodlnosť, neo-
chotu,… – svoje „prirodzené ja“ – a viac sa tak 
podobáš obrazu, ktorý v tebe vidí Boh.

Priateľu, keď budeš najbližšie pod tlakom, 
otestuj sa. Pozoruj, čo z teba vychádza. Je to 
ovocie Ducha alebo opäť raz vyhralo tvoje malé 
dôležité „ja“? Zuzana

P. S.: Otestovala som sa, keď som naposle-
dy potrebovala veľmi akútne hovoriť s jednou 
z našich dcér a ona opakovane nedvíhala tele-
fón. Výsledky testovania mojej plnosti Duchom 
Svätým nie sú hodné zverejnenia…

Milánsky edikt – koniec prenasledovanej cirkvi
 Marián Damankoš, EPST 3/2008

V roku 2023 je už 1710 rokov od vydania Mi-
lánskeho ediktu rímskym cisárom Konštantínom 
(vládol v rokoch 306 až 337). Edikt znamenal 
nielen koniec prenasledovania kresťanov, ale aj 
významný medzník v dejinách Rímskej ríše i sa-
motného kresťanstva, na ktoré cisár nazeral ako 
na prostriedok na zjednotenie ríše a posilnenie 
svojej autority. Kresťania tak mohli zastávať 

verejné úrady, stavať si modlitebne a Konštantín 
dokonca nechal postaviť baziliku na mieste, kde 
údajne zahynul apoštol Peter.

Vydanie Milánskeho ediktu. V roku 313 sa 
v Miláne cisár Konštantín dohodol so svojím 
spolucisárom Liciniom (ten vládol vo východ-
nej časti Rímskej ríše) na tolerovaní kresťanskej 
cirkvi, na odvolaní protikresťanských dekrétov, 
vrátení skonfiškovaných kresťanských chrá-
mov a ostatného majetku. Vznikol tak jeden 
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z najvýznamnejších do-
kumentov v kresťanských 
a svetových dejinách vôbec 
– Milánsky edikt. Neskoršia 
tradícia pripisovala vyda-
nie ediktu Konštantínovmu 
obráteniu ku kresťanskej 
viere pred významnou bit-
kou (podľa legendy mal 
v noci videnie, v ktorom 
videl na oblohe ohnivý kríž 
s nápisom V tomto znamení 
zvíťazíš!). Išlo o bitku pri Mulvijskom moste ne-
ďaleko Ríma, v ktorej sa cisár ‚porátal‘ s uzurpá-
torom moci Maxentiom. Napriek tejto tradícií, 
ktorej vznik podporoval i samotný Konštantín, je 
pravdepodobnejšie, že cisár aj naďalej zostával 
prívržencom jedného z početných pohanských 
kultov svojej doby – slnečného boha Mitru. Kres-
ťanom sa stal až na smrteľnej posteli, keď z rúk 
ariánskeho biskupa Eusebia prijal krst.

Plány cisára Konštantína. Pri hľadaní prí-
čin zrovnoprávnenia kresťanstva sa musíme 
pozrieť najmä na politickú atmosféru, ktorá 
vládla v predposlednom storočí existencie Rím-
skej ríše. Vďaka silnej armáde, šikovnej taktike 
a civilizačnej prevahe, sa Rimanom podarilo 
vybudovať jednu z najväčších ríš v dejinách sve-
ta. Najneskôr v 2. stor. sa rozširovanie územia 
Rímskej ríše skončilo a začala sa jej stabilizácia. 
Bola to neľahká úloha, ak vezmeme do úvahy 
nielen rozlohu, ale najmä rôznorodosť územia 
a národov. Pod vládou Ríma sa ocitli obyvatelia 
rôznych jazykov, rôznej civilizačnej úrovne, ktorí 
tiež mali vlastné zvyky a božstvá. S výnimkou 
rímskych légií – a najmä strachu z nich – nemali 
však tieto územia s Rímskou ríšou takmer nič 
spoločné. Už Konštantínovi predchodcovia sa 
pokúšali dať ríši jednotnú správu. O tom, že boli 
neúspešní, svedčí aj spomínaná bitka, v ktorej 
musel Konštantín bojovať s proticisárom.

V tomto kontexte vznikali Konštantínove 
plány na založenie jednotného štátneho nábo-
ženstva, respektíve cirkvi, a kresťanstvo malo 
splniť túto úlohu. Kresťanská cirkev sa mala stať 

štátnou inštitúciou a jej du-
chovní štátnymi úradníkmi. 
V týchto plánoch nezabu-
dol ani na seba. Vo svojich 
rukách mal moc spojiť svet-
skú vládu s duchovnou (cé-
zaropapizmus). Biskup Eu-
sebios, v jednom zo svojich 
spisov, informuje o údajnom 
Konštantínovom rozhovore 
s kresťanskými biskupmi, 
kde mal povedať: Vy ste bis-

kupi, ktorých jurisdikcia spadá do rámca cirkvi. Ale 
ja som takisto biskup! Biskup ktorý bol vysvätený 
Bohom, aby dohliadal na tých, ktorí stoja mimo 
cirkvi.

Zaujímavým a možným spojencom cisárov 
začala byť kresťanská cirkev najneskôr od druhej 
polovice 3. stor. Cirkev už bola univerzálna, nad-
národná, zasahovala do všetkých končín mohut-
nej Rímskej ríše, kresťanskí biskupi boli často 
vzdelaní a požívali vo svojom okolí vážnosť ľudu, 
takže mohli vykonávať úradnícke funkcie. Taká-
to cirkev sa stávala potenciálnym spojencom 
Rimanov. Univerzálne kresťanské náboženstvo 
sa mohlo stať tmelom, ktorý by spojil dovtedy 
rôznorodú svetovú ríšu. Takže, tu treba hľadať 
politické pohnútky cisára Konštantína pre ukon-
čenie prenasledovania kresťanov.

‚Koketovanie‘ cirkvi so svetskou mo-
cou. Prijatie Milánskeho ediktu rozdelilo dejiny 
kresťanstva na dobu pred ediktom a po ňom. 
Pre dobu pred ediktom bola typická dobrovoľ-
nosť a nezištnosť fungovania kresťanských zbo-
rov, keď byť kresťanom nepredstavovalo žiadne 
podstatné výhody. Práve naopak, v niektorých 
obdobiach to znamenalo nepríjemnosti, ne-
zriedka aj smrť. Prvé kresťanské zbory dokázali 
– vďaka dobrovoľným zbierkam – vytvoriť akýsi 
sociálny systém v Rímskej ríši, čím vydávali silné 
svedectvo o svojej viere, ktorej jedným z impe-
ratívov bola láska a pomoc blížnemu. Viera a prí-
kladný život kresťanov priťahovali masy nových 
nasledovníkov Krista... nič také Rimania dovtedy 
nevideli.
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V roku 313 bolo teda ukončené prenasle-
dovanie kresťanskej cirkvi a začalo sa obdobie 
‚koketovania‘ či spolupráce cirkvi s mocou. Pri-
jatím Milánskeho ediktu sa začalo aj zasahovanie 
rímskeho štátu do cirkevného života. V roku 314 
cisár zvolal koncil do Arles, kde sa riešil tzv. do-
nátovský spor – nárokoval si potvrdzovať voľbu 
biskupov a menovať ich. Konštantín zasiahol 
aj do sporov medzi biskupom Áriom a Ataná-
ziom. V roku 325 zvolal cirkevný koncil do Nicei 
s cieľom zjednotiť kresťanov. Výsledkom bolo 
sformovanie učenia v podobe tzv. Nicejského 
vierovyznania.

V posilňovaní postavenia kresťanstva pokra-
čovali aj ďalší cisári. Najvýznamnejší je počin cisá-
ra Teodocia, ktorý v roku 380 vyhlásil kresťanstvo 
za jediné štátne náboženstvo v celej ríši. Každý 
rímsky občan sa mal stať kresťanom. Pohanstvo 
bolo trestané ako kacírstvo a zločin. Onedlho 
bolo zakázané obetovanie iným božstvám (r. 
392), začalo sa ničenie pohanských chrámov 
a došlo aj k zákazu pohanských olympijských 
hier (r. 394).

Kresťanská cirkev – dovtedy prenasledovaná 
– sa po vstupe do služieb rímskej politiky, zme-
nila na cirkev prenasledujúcu svojich oponen-
tov. Tejto premene napomohla aj snaha cisárov 
podriadiť si cirkevné štruktúry – najmä kňazstvo. 
Tak, ako v pohanských časoch bol rímsky cisár 
najvyšším kňazom, nárokoval si podobnú pozí-
ciu aj v rámci kresťanskej cirkvi. Začal sa proces 
vyzdvihovania kresťanských biskupov nad os-
tatných obyvateľov ríše – nemuseli platiť miest-
ne dane a stáli na čele dôležitých verejných 

úradov – a tak sa vytváral klérus. Výsledkom 
spoločenského vyzdvihovania kléru boli snahy 
o dosadzovanie politických kandidátov štátu 
na miesta biskupov, boje o biskupské stolce 
a s nimi spojenú prestíž, moc a majetok. G. Na-
ziánsky nás informuje že vo 4. stor. bol bežný jav, 
že sa vyberali biskupi z armády, námorníctva, 
od pluhu či od kovadliny. Ján Zlatoústy, biskup 
v Konštantínopole, odhalil na synode v Efeze (r. 
401) šesť prípadov biskupského svätokupectva, 
ktoré samotní aktéri vysvetľovali takto: Uplácali 
sme – je to predsa prípustné – aby sme sa stali 
biskupmi a vyhli sa tak občianskym povinnostiam.

Cirkev v službe politiky. Milánskym ediktom 
bolo ukončené prenasledovanie cirkvi a začal 
sa proces jej vyzdvihovania nad ostatné nábo-
ženstvá. Ochrana zo strany cisárov kresťanstvo 
na jednej strane bránila pred útokmi či pomohla 
vyriešiť vieroučné spory, na druhej strane však 
vtiahla cirkev do služieb rímskej politiky, a to 
so všetkými negatívnymi dôsledkami, ktoré 
s tým súviseli. Vo svetle týchto udalostí, je teda 
ťažké jednoznačné hodnotenie Milánskeho 
ediktu.

Časť citácie z Milánskeho ediktu z r. 313: 
Ja, cisár Konštantín, a ja, cisár Licinius, sme 

zvážili všetko, čo slúži na úžitok a osoh štátu 
a rozhodli sme sa poskytnúť kresťanom, tak ako 
aj všetkým ostatným, slobodnú voľbu nasledo-
vať toho boha, ktorého si želajú, aby nám bolo 
božstvo a nebesá, nech sú akékoľvek, naklone-
né... Okrem toho nariaďujeme, čo sa kresťanov 
týka, aby im boli vrátené tie miesta, na ktorých sa 
predtým zhromažďovali, bezplatne a neodkladne.

Sporné majstrovstvá sveta vo futbale
 EPST 25/2022

Katar – malá krajina na arabskom polostrove 
– sa teší veľkej pozornosti verejnosti v celom 
svete. Dostal sa však pod drobnohľad nielen 
pre výnimočnú športovú udalosť, akou sú maj-
strovstvá sveta vo futbale, ale tiež pre vážne 

porušovanie ľudských práv, vrátane potláčania 
náboženskej slobody.

Emirát je striktne islamský a zbohatol vďaka 
vývozu ropy a plynu. To prilákalo mnoho migru-
júcich robotníkov, ktorí dnes tvoria približne 90 
percent populácie. A práve s nimi prišlo do Ka-
taru kresťanstvo.
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Islam je tu oficiálne štátne náboženstvo 
a právo šaríja je hlavný zdroj legislatívy. Sloboda 
náboženského vyznania je v skutočnosti veľmi 
obmedzená. Prvý kresťanský kostol v Katare 
bol slávnostne otvorený v roku 2008. Nachá-
dza sa však v prísne stráženom a monitorova-
nom komplexe budov postavených neďaleko 
hlavného mesta Dauha. Moslimom je tu vstup 
prísne zakázaný. Vláda považuje vieru viac než 
370-tisic miestnych kresťanov za cudzí element. 
Moslimovia majú zakázané meniť svoje nábo-
ženstvo. Každý kto opustí islam musí počítať 
nielen s trestom zo strany vlastnej rodiny, ale 
aj so sledovaním zo strany úradov či možným 
trestným stíhaním. Vo väčšine prípadov si s ‚od-
padlíkom‘ poradí jeho rodina. Muži sú zbití 
a prídu o majetok, na ženy uvalia domáce vä-
zenie, prípadne ich prinútia uzavrieť manželstvo 
s oddaným moslimom. Vláda cenzuruje alebo 
zakazuje náboženský obsah v tlačených a so-
ciálnych médiách. Prísne reguluje vydávanie, 
dovoz a distribúciu náboženských kníh a ma-
teriálov. Vlastnenie materiálov propagujúcich 
misijné aktivity sa trestá dvojročným väzením 
a pokutou 10-tisíc rialov (cca 2 700 eur). Kon-
vertovanie moslimov na inú vieru sa trestá 

odňatím slobody až na desať rokov. Kresťanská 
misia v Katare však s mimoriadnou opatrnosťou 
stále prebieha.

S majstrovstvami sveta vo futbale sa svet 
pozerá na Katar aj v súvislosti s častým poru-
šovaním ľudských práv v tejto krajine. Počas 
desiatich rokov – keď museli vybudovať nielen 
štadióny, letiská a príjazdové cesty, ale aj spo-
jazdniť verejnú dopravu – sa v Katare vystrie-
dali takmer dva milióny sezónnych robotníkov 
z chudobných krajín Ázie a Afriky. Podľa oficiál-
nych údajov z veľvyslanectiev Indie, Bangladé-
ša, Nepálu a Srí Lanky, minimálne 6-tisíc z nich 
tragicky zahynulo. Nie sú známe údaje napríklad 
z Filipín a Kene, obyvateľov ktorých využívajú 
ako lacné pracovné sily.

Ohrozené sú najmä kresťanské ženy, ktoré 
často pracujú v domácnostiach Katarčanov. 
Mzdu im často vyplácajú oneskorene alebo 
vôbec, musia pracovať príliš dlho, nemajú voľ-
né dni či vhodné ubytovanie. Mnohé majú len 
malú alebo žiadnu slobodu voľného pohybu 
a sú vystavené ponižujúcemu zaobchádzaniu 
a nútenej práci. Cudzinci sa modlia, aby stretnu-
tie rôznych kultúr a náboženstiev viedlo k otvo-
reniu doteraz uzavretej krajiny.

Boh, ktorý ťa hľadá
 Zdroj: letáčik BTM

Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť čo bolo 
zahynulo. (L 19,10). Určite ste už niekedy niečo 
stratili. Ak je to dôležitá alebo vzácna vec, nasta-
ne hektická činnosť, ktorú voláme hľadanie! Hľa-
dáme iba vzácne veci. Bezvýznamné necháme 
pokojne naďalej stratené. Naposledy sa mi stra-
til mobilný telefón. Nastal chaos a hektické vy-
stresované hľadanie. Doslova som bežal naspäť 
do hypermarketu, lebo tam som ho mal v ruke 
naposledy. Požiadal som o prehratie kamero-
vého záznamu pri pokladnici. Získal som dôkaz 
kedy som ho držal v ruke naposledy. V mojom 
smartfóne mám všetko: kontakty, heslá, účty, 

poštu, poznámky, úlohy... No, proste všetko! Na-
stal stav ohrozenia. Našťastie, celá príhoda sa 
skončila šťastne: nájdením cenného predmetu.

A o to ide aj Stvoriteľovi univerza. Podľa 
citovaného textu prichádza veľvyslanec neba 
na zem predovšetkým hľadať! To najcennejšie, 
čo kedysi utvoril. Ak sa pozrieme do Božej ga-
lérie, všetko čo pochádza z Jeho tvorivej dielne, 
je úžasné – nielen krásne, dizajnérsky rozmanité, 
vitálne a prepojené vo vzájomnej harmónii. Jed-
noducho dokonalé! Na vrchole tohto geniálneho 
diela je človek. Bol utvorený, aby zapadol do sce-
nérie nádhery a dobra.

Stal sa však opak. Človek stratil svoju pôvod-
nú krásu a postupne sa z neho stal akýsi Kazisvet. 
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Preto Boh v Kristovej podobe prichádza hľadať 
každého z nás – Božej prirodzenosti odcudze-
ných a preto stratených ľudí.

Prečo sme stratení? V interpretácii nábožen-
ských učení sa často uvádza, že ľudská stratenosť 
je morálna korupcia. Konáme zle a hrešíme rôz-
nymi morálnymi zlyhaniami: klameme, kradne-
me, smilníme, zabíjame! A toto treba odstrániť. 
Morálne hriechy sú však len dôsledok niečoho 
dôležitého: straty podstaty našej ľudskosti. Straty 
Božej podoby – dokonalého dobra, ktoré bolo tá 
naša pôvodná identita a ktorú sme odmietnutím 
Boha stratili.

V dôsledku toho postupne nastal rozpad na-
šej vnútornej integrity. Duch zomrel a duša s te-
lom sú v neustálom konflikte. Len si spomeňte, 
ako často duša niečo myslí a telo si robí niečo cel-
kom iné. Prvá kniha Biblie nám podáva správu, že 
na počiatku bolo všetko dobré! Rajská záhrada, 
jej plody, voda, vzduch i celý vesmír boli doko-
nalo dobré! Človek sa však vymkol spod tohto 
poriadku v túžbe spoznať nielen to dobré, ale aj 
zlé! Boh-Správca záhrady tomu však nezabránil, 

daroval človeku slobodu – možnosť voľby. A tak 
sa porušenosť-hriech stal realitou.

Hriech v pôvodných jazykoch znamená nie-
len morálne zlyhanie. Význam tohto slova je 
oveľa hlbší, znamená minúť sa cieľa.

Míňame sa cieľa! To je naše skutočné prekliatie 
a z neho potrebujeme vyslobodenie. Boh sa sám 
angažoval osobe Krista. On jediný rozumie na-
šej diagnóze, prichádza na svet pripravený nám 
pomôcť. Hľadá každého osobne, pretože dô-
verne pozná náš príbeh, naše slabosti, rodinnú 
anamnézu, povahu. Ktosi múdry to raz vyjadril 
slovami: Boh ťa pozná lepšie ako tvoji najbližší, 
dokonca lepšie ako sa poznáš ty sám. Prichádza 
nám vrátiť našu stratenú dokonalosť.

Kristov apoštol Pavol to hovorí slovami: Je 
to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš 
Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi 
nimi som ja prvý... (1Tim 1,15). Tento učený muž 
staroveku pochopil svoju situáciu a postavil sa 
pravdivo k Božej ponuke pomoci a záchrany. 
A pozýva aj nás svojím príkladom na túto cestu 
viery v Božieho Záchrancu – Ježiša Krista.

On vypočul úpenie
 Dobrá sejba

Keď však bol (Manasses) v úzkosti, ... veľmi 
sa pokoril pred Bohom svojich otcov. Keď sa 
k Nemu modlil, On vypočul jeho úpenie. (2Kron 

33,12-13) Na Hospodina volal som zo svojho sú-
ženia a On ma vyslyšal. (Jon 2,3)

„Pretože som už nevedela, čo mám robiť, 
začala som sa modliť,“ rozprávala jedna mladá 
žena. Zrejme nebola zvyknutá modliť sa. Možno 
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Martin Rázus

Povstaň a zaskvej sa
ó, duša ubolená,
hľaď, v temno sveta svieti
tá hviezda znad Betlehema,
za ňou šli traja králi!
Ó, nehliv, poď i ty,
poď, duša ubolená,
a padni na kolená,
by prijal dar tvoj- teba,
Ten v jasliach povitý!
Amen.

Suspírium  
na Zjavenie  
Krista Pána

V Tvojom 
mene

to v dobrých časoch nepovažovala za potrebné. 
Ale tomu, kto už nevie kade a kam, nepripadne 
zaťažko modliť sa.

„Núdza učí modliť sa,“ hovorí jedno staré prí-
slovie. Túto skúsenosť môžu potvrdiť milióny 
ľudí. Najneskôr vtedy, keď to viditeľné časné už 
nemôže poskytnúť nijakú oporu, myslíme na ne-
jakú vyššiu inštanciu... No Boh tu nie je len ako 
pomoc v núdzi! Ten, kto Ho skutočne pozná, sa 
na Neho nebude obracať len v bezvýchodisko-
vých životných situáciách. A ten, kto chce po-
znať Boha lepšie, pozerá sa do Biblie, do Božieho 
slova. Tam sa dozvie, kto On skutočne je, čo robí 
a čo chce. Tu je malá ukážka:

Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, 
že Kristus, keď sme boli ešte hriešnikmi, umrel 

za nás. (Rim 5,8). Tento verš ukazuje, že Boh 
nekoná podľa nálady vrtošivo. Naopak – On 
koná vždy z lásky k ľuďom. Dôkaz toho je pri-
nesený. Boh dal Svojho jediného Syna, Ježiša 
Krista. Nechce totiž, aby niekto zahynul a zostal 
od Neho večne vzdialený. Boh nám chce vo Svo-
jom Synovi darovať večný život – večnú radosť 
pri Sebe! Áno, taká veľká je Jeho láska k Jeho 
stvoreniam. Je tu len jedna podmienka: musíme 
veriť v Jeho Syna Ježiša.

Dobrá sejba chce aj v novom roku čitateľom 
rozprávať o živom Bohu a o Jeho Synovi Ježišovi 
Kristovi. Lebo niet väčšieho šťastia, ako byť vy-
kúpený Ježišom Kristom a tešiť sa z Božej lásky.

Michal Lučanský (1897 – 1933)

V Tvojom mene, Bože večný,
začíname nový rok,
vzhliadni na nás milostivo,
požehnaj v ňom každý krok.

Ty poď s nami v novom roku,
veď nás cestou ďalej sám,
nech zrak z dolín smrti, bôľu
vždy sa nesie k výšinám.

Žitie naše – bystrá rieka
a my, vlnky krehké len –
strbliecu sa v lúčoch slnka,
miznú večnú v priehlbeň.

Ujmi sa nás, svojich dietok,
srdcia posväť v lásky chrám.
Ďalej chceme v Tvojom mene,
veď sme Tvoji – tu i tam!
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Blahoželáme jubilantom

Pozývame na pravidelné stretnutia  
v zborovej miestnosti na Ul. 1. mája 1

Január
Mihalíková Eva
Mihaľ František, Ing.
Bendíková Iveta, PhDr.
Mlynár Ján
Lašan Ján
Gandžalová Katarína
Šepelová Malvína
Šípka Martin, Ing.
Fáberová Eva, PhDr.
Goldbachová Bibiana
Mertová Anna
Smolárová Marta
Ivan Dalibor
Imrich Viktor
Jarošová Darina
Timočková Helena
Kic Ján

Február
Schweitzer Erhard, MUDr.
Mlynárová Božena
Valigurová Jarmila
Kováč Ján
Pastúchová Milada
Dražilová Soňa, Ing.
Molnárová Dana

Konfirmandi utorok o 15:00 h 1. ročník utorok o 16:00 h 2. ročník

Spevokol streda o 16:30 h počas školského roka

Modlitebné spoločenstvo štvrtok o 16:00 h počas celého roka

Biblická hodina štvrtok o 17:00 h počas školského roka

Dorast, mládež piatok o 17:00 h počas školského roka

Detská besiedka nedeľa, cez služby Božie v Poprade a Strážach, počas škol. roka

Vypísané z matrík  
za mesiace  

november – december 2022
Do večnosti nás v nádeji na vzkriesenie predišli: Vlasta Berlanská (85), 

Elena Kuviková (76), Karol Pabiš (72)
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Vopred ďakujeme za vašu láskavosť, ak sa rozhodnete vydávanie časopisu podporiť finančným

darom na farskom úrade alebo cez účet v banke.

Naša cirkev má zvolenú historicky prvú 
generálnu dozorkyňu. O výsledku volieb boli 
cirkevné zbory informované 2. 12. 2022. Počas 
15-dňovej apelačnej lehoty nebola proti výsledku 
volieb podaná žiadna žaloba. Voľba generálnej 
dozorkyne Ing. Renáty Vinczeovej nadobudla 
právoplatnosť 20. 12. 2022, a jej funkčné obdobie 
uplynie dňom 20. 12. 2028.

Pozvania a informácie
  Modlitebné stretnutia počas tohtoročného 
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov bude-
me mať dve: v piatok 20. januára a v pon-
delok 23. januára, po oba razy o 17:00 h 
v zborovej miestnosti.
  Ekumenická pobožnosť v rámci Týždňa 
modlitieb za jednotu kresťanov bude v gréc-
ko-katolíckom Chráme svätých apoštolov 
Petra a Pavla v nedeľu 22. januára o 15:00 
h s témou: Robte dobro, domáhajte sa práva 
(Iz 1,17).
  Podujatie ProChrist – Pre teba má tému Zr-
kadlo života a bude sa konať v Liptovskom 
Mikuláši v dňoch 21. – 25. januára (sobota 
– streda). V našej zborovej miestnosti bu-
deme môcť sledovať priame prenosy vždy 
so začiatkom vždy o 18:00 h.
  Pozývame manželské páry na milé a po-
vzbudivé stretnutie v rámci Národného 
týždňa manželstva. V našom zbore to bude 
v nedeľu 19. februára o 15:00 h s úvodnou 

pobožnosťou a požehnaním v kostole a po-
tom s programom k téme v zborovej miest-
nosti. Prinesené malé občerstvenie bude 
vítané.

  Podľa rozhodnutia konventu je cirkevný prí-
spevok na rok 2023 v hodnote 11,00 €/oso-
ba. Okrem úhrady v hotovosti vo farskom 
úrade, je možná aj bezhotovostná platba 
cez účet v banke – v tom prípade do správy 
pre prijímateľa uveďte mená osôb, za ktoré 
platbu uhrádzate. Pre členov v Poprade je čís-
lo v Tatrabanke IBAN: SK87 1100 0000 0026 
2721 4159 a pre členov v Strážach IBAN: SK86 
1100 0000 0026 2421 4161.



Rozpis služieb Božích 
a ďalších cirkevno–zborových aktivít

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

a tam – a tiež v podcastoch – nájdete záznamy zo služieb Božích (cca o 6 h po ich konaní)

JANUÁR

1. NED
9:00

Nový rok, Obrezanie Krista Pána
Poprad, kostol

10:30 Stráže, kostol

6. PIA 9:00 Zjavenie Krista Pána mudrcom Poprad, kostol

8. NED
9:00 Prvá nedeľa po Zjavení

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

12. ŠTV 17:00 Biblická hodina Poprad, zbor. miestnosť

15. NED 9:00 Druhá nedeľa po Zjavení Poprad, kostol

19. ŠTV 17:00 Biblická hodina Poprad, zbor. miestnosť

22. NED 9:00 Tretia nedeľa po Zjavení Poprad, kostol

26. ŠTV 17:00 Biblická hodina Poprad, zbor. miestnosť

29. NED
9:00

Štvrtá nedeľa po Zjavení
Poprad, kostol

10:30 Spiš. Sobota, kostol

FEBRUÁR
2. ŠTV 17:00 Biblická hodina Poprad, zbor. miestnosť

5. NED
9:00

Nedeľa Deviatnik
Poprad, kostol

10:30 Stráže, kostol

9. ŠTV 17:00 Biblická hodina Poprad, zbor. miestnosť

12. NED
9:00 Nedeľa po Deviatniku

Poprad, kostol
10:00 Sviatosť Večere Pánovej

16. ŠTV 17:30 Biblická hodina Poprad, zbor. miestnosť

19. NED 9:00 Predpôstna nedeľa Poprad, kostol

22. STR 17:30 Začiatok pôstu Poprad, kostol

23. ŠTV 17:00 Biblická hodina Poprad, zbor. miestnosť

26. NED
9:00

Prvá pôstna nedeľa
Poprad, kostol

10:30 Spišská Sobota, kostol


