
Pán Boh Plní svoje sľuBy

2Sa 7,12-13; Ef 1,3-6

 Pán Boh má s nami svoje plány. Apoštol Pavel píše, že už pred stvorením sve-
ta si nás Pán Boh vyvolil. V Písme svätom môžeme sledovať, ako Pán Boh koná 
svoje dielo od počiatku až do konca vekov. 

Keď povolal Abraháma, sľúbil mu, že ho „veľmi požehná“ a že v ňom „budú 
požehnané všetky čeľade zeme.“ A toto požehnanie potom Pán Boh pripomí-
nal z pokolenia na pokolenie až sa dostalo ku kráľovi Dávidovi, ktorému sa do-
stali tieto zasľúbenia: Keď uplynie čas, a ty si ľahneš ku svojim otcom, dám 
ti potomka, ktorý bude pochádzať z teba... on vystaví dom môjmu menu a ja 
upevním jeho kráľovský trón na veky.

Pán Boh zasľubuje Dávidovi potomka, ktorý mi vybuduje dom a jeho krá-
ľovstvo bude trvať na veky. Na tohto potomka sa sústreďovala naša pozornosť 
počas adventu. Pán Boh splnil svoje zasľúbenie a z Dávidovho rodu sa narodil 
Spasiteľ. Mnohí na túto chvíľu túžobne čakali a my sme toho svedkami, ako sa 
toto zasľúbenie naplnilo. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, vyzná-
va evanjelista Ján. Ani sily temna, ktoré číhali na jeho život, mu nemohli zabrá-
niť v tom, aby úspešne zavŕšilo dielo našej spásy.

Druhé zasľúbenie, ktoré dostal o svojom potomkovi je, že vybuduje Božie-
mu menu dom. Pán Ježiš svojim dielom spásy vybudoval Boží dom ktorým je 
cirkev. Všetci, ktorí sme boli v Krista pokrstení a prijali sme Ho za svojho Spa-
siteľa a Pána, tvoríme tento Boží dom, Božiu rodinu, Cirkev, v ktorej Pán Boh 
prebýva svojim Duchom. Tento Boží dom obopína všetky kontinenty a v ňom 
všetci vykúpení chvália Boha.

Tretie zasľúbenie, ktoré dostal kráľ Dávid je, že Pán Boh upevní jeho potom-
kovi kráľovský trón na veky. Kráľovstvá vznikali a zanikali ale žiadne z nich 
netrvalo na veky. Setové ríše sa vzmáhali a upadali. Do zabudnutia upadli aj 
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Podľa knihy Ø. Andersena Pri pra-
meni pripravila Soňa Slahová

„Chváľte sa Jeho svätým menom!“ 
(1Kron 16:10) Chváliť sa Božím me-
nom je to isté, ako chváliť sa Bohom 
samotným. Meno a osoba sú v Božom 
Slove považované za to isté. 

Keď mal Boží Syn vstúpiť na túto 
zem, v nebi bolo rozhodnuté, ako sa 
bude volať. „... a dáš mu meno Ježiš; 
lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hrie-
chov.“ (Mt 1:21) „Keď prišiel ôsmy deň 
a dieťatko bolo treba obrezať, dali Mu 
meno Ježiš, ako Ho anjel bol pomeno-
val prv, ako sa počalo v živote.“ (L 2:21)

Meno Ježiš je v podstate zložené z 
dvoch slov: Boh a spása. Presne zna-
mená: Ten, koho Boh používa na spa-
senie. Mal sa teda volať Ježiš, preto-
že On je Ježiš. On je tým, ako sa volá. 
Toto meno nám dal Boh. V tomto 
mene je zvestované pokánie a odpus-
tenie hriechov všetkým národom. (L 
24:47)

V tomto mene spočíva právo – spl-
nomocnenie, ktoré má pre nás Boh. 
Splnomocnenie znamená, že môžeme 
používať všetko, na čo má právo druhá 
osoba, ktorá nám na to dala plnú moc. 
Ježišovo meno znamená, že môžeme 
používať všetky výhody, na ktoré má 
právo Boží Syn. „Ale tým, čo Ho prija-
li, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, 
čo veria v Jeho meno.“ (J 1:12). V tých-
to slovách je jasne napísané, že prijať 
Pána Ježiša je to isté, ako veriť v Jeho 
meno. A ten, kto verí v Jeho meno, 
má Ježišovo synovské právo u Boha so 
všetkým, čo k tomu patrí. A to nie sú 
maličkosti! Sme dedičia Boží a spolu-
dedičia Božieho Syna. Ježišova svätosť 
je naša svätosť. Ježišova spravodlivosť 
je naša spravodlivosť. Ježišov prístup 
k Otcovi, je naším prístupom k Otco-
vi. A takto by sme mohli pokračovať.

Toto sme dostali, aby sme sa tým 
mohli chváliť! Chváľme sa Jeho me-
nom a používajme meno Pána Ježiša, 
keď prichádzame v modlitbe k nášmu 
nebeskému Otcovi. ■

MeNO Ježiš

tie, ktoré, ktoré mali vo svojom programe zaplánované „na večné veky a nikdy 
inak“. Toto zasľúbenie sa raz naplní v Pánovi Ježišovi Kristovi. Jeho sláva raz 
naplní celú zem. Pred Ním pokľakne každé koleno a vyzná, že On je „Pán pá-
nov a Kráľ kráľov“. Jeho prvý príchod bol v ponížení a chudobe. Jeho druhý prí-
chod bude v moci a sláve, ktorú nebude môcť nikto prehliadnuť ani odignoro-
vať.

želám si, aby tieto Vianočné sviatky boli pre nás požehnaným časom, aby 
sme duchovne rástli, tešili sa zo splnených Božích zasľúbení a boli pripravení 
na druhý Kristov príchod.

Dr. Libor Bednár, zborový farár
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Z nemeckého originálu preložila 
Mgr. Anna Chábová

Keď anjel Jozefovi zvestoval, že jeho 
žena Mária porodí dieťa, povedal dve 
mená: Ježiš a emanuel (Boh s nami). 
Duchom Svätým splodený Boží syn, 
ktorý ako človek prišiel na našu zem, 
bol a je náš Boh.

Ako prijali ľudia Boha-Ježiša, ktorý 
prišiel k nám? Od začiatku bol Jeho 
život v nebezpečenstve. Kráľ Hero-
des chcel novonarodeného kráľa izra-
ela odstrániť. A neskôr, keď Ježiš ako 
30-ročný začal svoju službu izrael-
skému ľudu, mocní izraela opäť pro-

ti Nemu brojili. Nenávideli Ježiša, člo-
veka z neba, a kuli plány, ako Ho chy-
tiť a zabiť. A Ježiš počas svojho živo-
ta uzdravoval chorých, sýtil hladných, 
robil zázraky, miloval a učil – Boh bol 
skutočne s nami.

Ježiš je však aj náš Záchranca a Spa-
siteľ, a ako taký musel umrieť na krí-
ži. Táto obeť pre nás, hriešnych ľudí, 
bola na konci Jeho strastiplného živo-
ta. On, ktorý bol bez hriechu, musel 
na dreve kríža trpieť za naše hriechy.

Jasličky a kríž spolu veľmi súvisia. 
Boh, ako dieťa v jasliach, sa stal člove-
kom, aby nakoniec za nás zomrel na 
kríži... ■

ALe MeDZi VAMi STOJí TeN, KTOréHO Vy NePOZNáTe

Mária Bobovská, členka MoS ECAV

O veriacich kresťanoch sa hovorí, 
že z nich vyžaruje pokoj. V čom spočí-
va to tajomstvo? Z dobrého kresťana-
modlitebníka vyžaruje Boží pokoj aj 
uprostred hektického sveta. Na pod-
poru tohto vyhlásenia sa s vami ch-
cem podeliť o môj príbeh, v ktorom 
sa možno viacerí tiež „nájdu“ a iní sa 
môžu inšpirovať.

Keď sa ráno zobudím, poďakujem 
Pánu Bohu, že mi pridal ďalší deň, 
ktorý môžem prežiť v Jeho blízkosti. 
Keď sa umývam, hovorím: Pane Ježi-
šu, tak ako sa teraz umývam vodou, 
umy ma svojou krvou, aby som ňou 

očistená a chránená kráčala do nové-
ho dňa! Keď sa neskôr obliekam, ho-
vorím: Pane Ježišu, tak ako si oblie-
kam šaty, obleč ma do rúcha tvojej 
spravodlivosti! Keď upratujem, hovo-
rím: Pane Ježišu, tak ako upratujem 
túto izbu, povymetaj aj Ty kvas starej 
prirodzenosti z môjho srdca! Keď za-
pínam svetlo, hovorím: Pane Ježišu, 
tak ako zapínam svetlo, zapaľuj aj Ty 
vo mne oheň svojho Svätého Ducha! 
A takto to robím so všetkým. Kde som 
sa to naučila? Predsa v modlitebnom 
spoločenstve! robíš podobne aj ty? 

Mnoho Božích detí robí chybu. Po-
modlia sa ráno, aby sa odovzdali do 
Božej milosti, poprosia Pána o jeho ve-

NePreSTAJNe SA MODLiTe! (1 TeS 5,17)
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Erika Blažková, dirigentka spevoko-
lu

Na konci roka sa robia mnohé hod-
notenia, uzávery, konštatovania, a tak 
chcem zhodnotiť i prácu nášho cir-
kevno-zborového spevokolu.

S vďakou Pánu Bohu môžeme kon-
štatovať, že v tomto odchádzajúcom 
roku bol spevokol mnohokrát činný, a 
to úspešne. Za to patrí vďaka všetkým 
členom spevokolu, že ochotne obeto-
vali svoj voľný čas, že dokázali lásku 
k našej evanjelickej piesni. Veď naša 
slovenská evanjelická cirkev sa môže 
chváliť veľkým množstvom duchov-
ných piesní.

Všetkými piesňami chceme oslavo-
vať Pána Boha i za to, že v našej cirkvi 
vzbudil toľko talentovaných autorov 
duchovných piesní. Tešíme sa i z toho, 
že v súčasnosti máme hojnosť spevo-
kolov a usporadúva sa množstvo vy-
darených koncertov. Aj náš spevokol 
k „roku kresťanskej kultúry“ pripra-
vil pekný koncert, ktorý máme – vďa-
ka bratovi rasťovi Madáčovi – zazna-

menaný na DVD nosiči. Môžeme sa 
pochváliť aj návštevami v iných cir-
kevných zboroch – v Dunajskej Lúž-
nej, Partizánskej Ľupči a Dačovom 
Lome; v Príbelciach a Vojňanoch po-
slúžila vokálna skupina Agapé. Všade 
sa tešili z našej návštevy, rovnako ako 
my, lebo sme rozsievali radosť a pote-
šenie cez krásne piesne. To všetko by 
sa však nedalo uskutočniť bez ústre-
tovosti a podpory týchto aktivít spe-
vokolu zo strany brata zborového fa-
rára Libora Bednára. 

Záver tohto môjho príspevku je sú-
časne pozvanie pre ďalších milovní-
kov duchovných piesní, sestry a bra-
tov, aby sa k nám pridali, aby sme v ra-
dostnom a milom spoločenstve stále 
viac šírili Božiu slávu. ■

SPieVAť CHCeM HOSPODiNOVi DOKiAĽ žiJeM

denie, ale potom už na Neho nemyslia 
a vydajú sa do svojej práce „na vlast-
nú päsť“. Nečudujme sa, že sa nám ne-
darí, keď konáme bez modlitebného 
spojenia s Pánom. Skúsme práve te-

raz, v tomto príhodnom adventnom a 
vianočnom čase všetko začínať v Bo-
žom mene a byť s Ním spojení počas 
celého dňa... ■
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Autor: Anna Wielandová

Naše sestry pod vedením sestry Z. 
Hybenovej už roky šijú, pletú, háčku-
jú a pripravujú obvínadlá pre Misiu 
na Níle. Nedávno poslala pani roth, 
vedúca pracovníčka tejto organizácie 
sídliacej vo švajčiarsku, okrem krás-
neho ďakovného listu aj rôzne mate-
riály o práci tejto organizácie hlavne 
v etiópii. 

Z týchto materiálov vyberáme nie-
koľko zaujímavých údajov a postre-
hov. etiópia je krajina plná protikla-
dov. Na jednej strane patrí k najchu-
dobnejším štátom zemegule, pretože 
38 % všetkých malých detí trpí podvý-
živou a z tých, ktoré ochorejú na ma-
láriu alebo na zápal pľúc, ani 10 % ne-
dostane potrebné lieky. Len 15 % detí 
s hnačkou je liečených správne a len 
8 % obyvateľstva na vidieku má latrí-
nu. Jeden milión ľudí je nakazených 
HiV a z tohto počtu je až 92 000 detí. 
Ochorenie AiDS sa trikát častejšie vy-
skytuje u mladých žien ako u mladých 
mužov. Chudoba je veľmi rozšírená, 
lebo 39 % obyvateľstva žije z menej 
ako 1,25 USD na deň, teda pod medzi-

národne uznanou hranicou chudoby. 
Len polovica z 15- až 24-ročných vie 
čítať a písať, len 6 % žien rodí za po-
moci školených osôb. Časté sú man-
želstvá detí – až 55 % sú manželstvá 
medzi menej ako 15-ročnými.

Na druhej strane pokračuje soci-
álny pokrok krajiny. Priemerný vek 
sa od r. 1970 zvýšil zo 43 na 55 rokov. 
Úmrtnosť malých detí klesla za po-
sledných 20 rokov na polovicu. Kým 
74 % všetkých žien je obrezaných, pri 
mladších ako 30-ročných je to už „len“ 
38 %.

Krajina má však mimoriadne sta-
rú kultúru. Ortodoxná cirkev pat-
rí k najstarším cirkvám sveta a ešte i 
dnes vplýva na život etiópskeho náro-
da. Biblia bola preložená do mnohých 
z 80-tich etiópskych jazykov, čo pri-
nieslo za posledné desaťročia nový ži-
vot do cirkvi i spoločnosti. Za všetký-
mi týmito číslami a faktami stoja ľu-
dia. Všetka misijná práca sa sústre-
ďuje na človeka, a tak je aj stredobo-
dom fungovania zdravotného stredis-
ka Wajga a tiež poľnohospodárskeho 
projektu v Nonno. Prácu v týchto stre-
diskách priblížime v budúcom čísle. ■

O MiSii NA NíLe 

Autor: Mária Bobovská
V dňoch 6.-7. novembra 2010 sa v 

Liptovskom Mikuláši konal 8. ročník 
Dní zborovej diakonie na tému: Sta-
rostlivosť o onkologicky chorých ľudí. 

Z nášho CZ sa každoročne tejto akcie 
zúčastňujeme. Tak bolo aj tohto roku, 
keď sa zúčastnili dve sestry.

Onkologička MUDr. Čajková pred-
nášala na tému: Onkologické ochore-

DNi ZBOrOVeJ DiAKONie 
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V dávnom čase hviezdu jasnú
uvidela naša zem,
v tichej noci Božiu slávu
očakával Betlehem.
Ty si, Bože, poslal svetlo,
ožiarilo srdcia v nás,
so zemou sa nebo stretlo,
v jasliach zaznel detský hlas.

Zrodila sa živá nádej,
znie nám z evanjelia,
je majákom k ceste pravej,
až sa duše veselia!
Božie dieťa, z tvojho zraku
láska svieti všetkým nám,
ku zemi sa na oblaku
blíži s darmi Kristus Pán.

Otvárajme svoje srdcia,
otvorme ich dokorán,
vo tme žiari jasná svieca,
v našich srdciach rastie chrám!
Privítajme Pána lásky,
On ju dáva darom nám,
poteší aj smutné vrásky,
piesňou zvučí Boží chrám.

v dávnom čase
Vincent Blažko (Pieseň k Vianociam 2010, nápev piesne č. 590 z ES)

nie v dnešnej dobe. Pomaly v každej 
rodine majú s touto chorobou skúse-
nosti, alebo niektorý člen rodiny na 
túto chorobu zomrel. Ochorenie sa 
môže vyskytnúť v každom veku, je dô-
ležité odhaliť ho čo najskôr. Preto sú 
veľmi potrebné preventívne prehliad-
ky, pri ktorých sa môže choroba včas 
zachytiť a liečiť. 

MUDr. Antolová prednášala na 
tému: Sprevádzanie onkologicky cho-
rých. Poskytla rady pre chorého a jeho 
rodinu, pretože chorý, ale aj jeho ro-
dina potrebujú pomoc a podporu na 
profesionálnej úrovni.

Manželia Velebírovci – farári z Bar-
dejova – hovorili o posolstve farára v 
rodine onkologicky chorého. Sami 
mali osobné skúsenosti s takýmito 
chorými. Zdôraznili, že je veľmi dôle-
žité prinášať evanjelium, žalmy, pies-
ne, ktoré povzbudia prijímať aj ťaž-
kostí vyplývajúce z choroby. Dôležitá 
je aj pastorálna  starostlivosť, prislú-
ženie sviatosti Večere Pánovej choré-
mu a spolu s ním aj členom rodiny.

Všetky prednášky boli vynikajúce, 
počuli sme mnoho poučného. Dobre 
je byť pripravený, lebo nevieme či sa v 
takejto situácii neocitneme aj my ale-
bo naši blízki. ■
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Miroslav Čurlík, Evanjelický východ 
č. 12/02

Narodenie dieťaťa je radosťou celej 
rodiny aj blízkych priateľov. Stále je 
však predtým aj obdobie úzkosti, cit-
livého prežívania túžby po tejto chvíli 
a mnoho ďalších rozporuplných reak-
cií. To, čo však potom máme pred se-
bou, je dar. Nové stvorenie nám dáva 
ďalšiu energiu, dáva nám silu žiť, pre-
máhať sa a usilovne robiť veci pre jeho 
pohodlie. Pokúšame sa spĺňať jeho 
želania, tešíme sa z jeho prítomnos-
ti a zároveň aj v sebe objavujeme veci 
skryté. Narodenie dieťaťa je začiat-
kom cesty pre dieťa, ale aj pre nás. 
Je pri nás niekto nový, kto nás určite 
preverí svojou prítomnosťou. Nieke-
dy nachádzame v sebe aj trochu ego-
izmu, ktorý sa však skloní pri jednom 
jedinom pohľade na úsmev dieťaťa. 
Je to fenomén, ktorý nám je dávaný z 
najväčšieho narodenia v Betleheme.

Tento prameň lásky sa vylieva na 
ľudí každým dňom a každou hodi-
nou. Musíme ho však hľadať. Jedno 
dieťa zmenilo svet, dalo nám toľko lá-
sky a nádeje na spasenie, že z nej pre-
žívame my aj naše deti. A dokážeme ju 
podávať aj ďalej tým, ktorí trpia smä-
dom po tomto nevysychajúcom pra-
meni. Pripravujeme sa na toto naro-
denie, hľadajme na sebe miesta, ktoré 
by sme zmenili, aby sme mohli prijať 
dar spasenia, lásku a šíriť to do svoj-
ho okolia. Ak v živote dávame, nedá-
vajme preto, aby nás ľudia chválili, ale 
dávajme preto, že sme to dostali cez 
Spasiteľa. On je tým dieťaťom, ktoré 
sa má narodiť v našich srdciach, On 
je tou láskou, ktorá nás zmení. Preto 
Ho očakávajme s pokorou, s vierou. A 
nedajme prepuknúť úzkosti, že prá-
ve nás sa Jeho láska nedotkne. Lebo 
On sa narodil pre nás. Tak Ho úprim-
ne hľadajme. ■

NArODiL SA Pre NáS

Otvárajme svoje srdcia,
otvorme ich dokorán,
vo tme žiari jasná svieca,
v našich srdciach rastie chrám!
Privítajme Pána lásky,
On ju dáva darom nám,
poteší aj smutné vrásky,
piesňou zvučí Boží chrám.

Juraj Tranovský

Otče nebeský! Ďakujeme Ti, že si 
nás milostivo priviedol k tejto slávnej 
pamiatke narodenia Tvojho Syna a že 
nám teraz dávaš hľadieť naňho očami 
viery. Je to radosť, veď sa narodil veľ-
ký Pán. Je to veľká radosť, že sa naro-
dil Spasiteľ všetkému ľudu, chudob-
ným i bohatým, veľkým i malým. Je 

to veľká radosť, lebo Jeho narodenie 
nám všetkým prináša pokoj a blaho-
slavenstvo. On sa stal Synom človeka, 
aby sme my boli synmi a dcérami Bo-
žími. Večný Bože, buď Ti sláva na vý-
sostiach a nám pokoj na zemi. 

Pane Ježiši Kriste, Spasiteľ náš, ako 
sa Ti odvďačíme za nesmiernu lás-
ku, nám zjavenú? Prijmi vďačné vzdy-
chy nášho srdca ako chválu. Osvecuj 

MODLiTBA
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23. nedeľa po svätej Trojici
7. novembra navštívili náš CZ vzác-

ni hostia: Doc. PhDr. Miloš Kovačka 
CSc. a Mgr. Ján Hroboň z Martina. 

Na dopoludňajších službách Bo-
žích poslúžil brat farár Hroboň káz-
ňou slova Božieho na tému autentické 
kresťanstvo (Mat 7,21)

Popoludní sa konalo zborové po-
poludnie s obomi hosťami venova-
né: životu a dielu J. B. Hroboňa, ktoré 
účastníkom priblížil Doc. M. Kovačka 
a syn Ján Hroboň. Zároveň boli pred-
stavené tri publikácie, vydané v Mar-
tine.

Štúdium Božieho slova
Požehnané chvíle zažívali každý 

štvrtok večer tí, ktorí sa od septem-
bra do konca novembra zúčastňova-
li štúdia Božieho slova na biblických 
hodinách. Výklady listu apoštola Pav-
la efezským, ktoré podal brat zboro-
vý farár L. Bednár a tiež sestra farár-
ka D. Kiššová boli skutočne hodnotné 
a mnoho nejasného ujasnili. Posled-
ná časť listu má nadpis Buďme Boží 
bojovníci. Apoštol vyzýva efezských, 
ale aj nás, odolávať útokom diabla 
tým, že si máme obliecť celú výzbroj 
Božiu. Čo tvorí túto výzbroj nám ho-
vorí 6. kapitola listu efezským od 10. 

verša. Prečítajme si túto stať, aby sme 
boli dobre vyzbrojení do života.

Prvá adventná nedeľa
Otvorte brány dokorán, prichá-

dza požehnaný Pán, Kráľ nad kráľov 
najslávnejší a Spasiteľ najmocnejší... 
Takto znela pieseň v podaní zboro-
vého spevokolu v 1. adventnú nedeľu. 
Slová piesne, ale aj kázeň slova Božie-
ho (l Kor l,4-9) nás vyzývali k horli-
vosti a prijatiu Pána Ježiša Krista, kto-
rý sa sklonil k nám hriešnym a pri-
šiel na svet ako nemluvňa. Práve ad-
vent je prípravou na prijatie Pána Je-
žiša do svojho srdca, aby On bol Pá-
nom a Kráľom nášho života. Pán Ježiš 
klope na dvere každého srdca. Chce 
vstúpiť a prebývať s nami. Preto Mu 
ho otvorme a prijmime Ho za svojho 
Pána a Kráľa. ■

UDALOSTi 

nás Duchom Svätým, aby sme neza-
búdali, že sa nám zjavila Božia mi-
losť, spasiteľná všetkým ľuďom. Daj, 
aby sme sa odriekli svetských žiadostí 

a aby sme na tomto svete žili mierne, 
spravodlivo a pobožne. Chvála a sláva 
Tvojmu svätému menu. Amen ■
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“Ako vyvolení Boží...oblečte teda...
dobrotivosť.” (Kol 3:12)

L. B. Cowman: Pramene v púšti

Je jeden dávny príbeh o postar-
šom mužovi, ktorý všade nosil so se-
bou plechovku s olejom a keď išiel cez 
dvere, ktoré vŕzgali, natrel pánty ole-
jom. Keď videl bránu, ktorá sa ťažko 
otvárala, tiež naolejoval pánty. A tak 
išiel životom, že potieral olejom všet-
ky problematické miesta, čím uľahčil 
cestu ľuďom, ktorí išli za ním. Ľudia 
o ňom hovorili, že je výstredný, čudák 
a blázon, ale on v tom stále pokračo-
val, často plnil plechovku, keď sa olej 
míňal a olejoval všetky problematické 
miesta, ktoré našiel. 

V tomto svete je mnoho životov, 
ktoré veľmi škrípu a vŕzgajú, keď ro-
bia svoju každodennú prácu. Často to 
vyzerá, že s nimi nie je všetko v po-
riadku a že potrebujú natrieť „olejom 
radosti“, (ž 45:8) nežnosti a starostli-
vosti. 

Nosíš so sebou svoju plechovku s 
olejom? Si každé ráno pripravený svo-
jím olejom pomôcť blížnemu? Ak po-
núkneš svoj olej niekomu blízko teba, 
môže mu to pomazať celý jeho deň. 
Tvoj olej radosti znamená pre nie-
koho, kto je skleslý, viac ako si mys-
líš. Olejom môže byť aj slovo povzbu-
denia pre človeka plného zúfalstva. 
Nikdy neváhaj povedať ho, lebo naše 
životy sa môžu dotýkať iných len raz 
na našej ceste, potom sa rozídu a už sa 
viac nestretnú. 

Olej láskavosti zbavuje mnohé 
hriechom stvrdnuté životy ostrých, 
tvrdých hrán, takže sa stávajú mäk-
ké, ohybné a pripravené prijať zachra-
ňujúcu milosť nášho Spasiteľa. Lás-
kavé slovo je jasným slnečným lúčom 
pre skormútené srdce. Daj iným tep-
lo slnečného svetla a ostatné nechaj 
na Pána Ježiša. Naklonení v bratskej 
láske predbiehajte sa navzájom v úcti-
vosti. (r 12:10) ■

AKO VyVOLeNí BOží
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Autor: Zuzana Hybenová

Brožúrka Tesnou bránou nás do 
každodenného čítania Božieho slo-
va uvádza najskôr textom, ktorý je na 
príslušný rok vybratý ako heslo roka. 
Pre tento končiaci sa rok 2010 nám 
ako heslo roka znel text z evanje-
lia podľa Jána 14:1: Nech sa vám srd-
ce nestrachuje! Verte v Boha a verte 
vo mňa! Spomeňme si, sestry a bratia, 
ako sa nám darilo tento príkaz plniť 
počas celého roka ... Každý z nás za-

žil určite radosti i starosti. Uvedomili 
sme si, že náš dobrotivý Pán je s nami 
v každom čase? Zamyslime sa nad se-
bou a odpovedzme si každý sám. On 
nás zo svojho náručia nepúšťa, ale 
my sme tí, ktorí na Neho zabúdame. 
Modlime sa a prosme Pána, aby nám 
dal pevnú vieru do srdca nielen vtedy 
keď sa nám darí, ale aj vtedy, keď sme 
slabí a pochybujeme. Nestrachujme 
sa, len sa Bohu oddajme. 

Pre nastávajúci rok 2011 nás heslo 
roka vyzýva: Nedaj sa premôcť zlému, 

Zuzana Valeková

Významná udalosť pre celý Tatran-
ský seniorát sa konala v nedeľu 21. 
novembra, keď v Novom evanjelic-
kom kostole v Kežmarku bola inšta-
lácia nového seniora. Vo voľbách, kto-
ré sa uskutočnili vo všetkých cirkev-
ných zboroch seniorátu, najlepšie ob-
stál kežmarský zborový farár brat ro-
man Porubän. 

...choď, ku komukoľvek ťa pošlem, 
a hlásaj všetko, čo ti rozkážem! Neboj 
sa ich, lebo ja som s tebou, aby som 
ťa vyslobodil - znie výrok Hospodi-
nov. Tieto Pánove slová, ktoré povedal 
prorokovi Jeremiášovi (Jer 1:7-8), boli 
textom, ktorým brata farára Porubäna 
do funkcie seniora slávnostne inštalo-
val dôstojný brat biskup Východného 
dištriktu eCAV Slavomír Sabol. Tento 

text bol aj základom slávnostnej káz-
ne brata biskupa, ktorý zdôraznil, že 
plne vystihujú poslanie seniora pri vý-
kone jeho funkcie. 

Celá slávnosť mala dôstojný a sláv-
nostný priebeh a jej program oboha-
til svojím spevom domáci spevokol a 
spevokol CZ eCAV z Liptovskej Ko-
kavy, rodiska brata seniora Porubäna. 
Liptovskokokavčania sú hrdí na svoj-
ho rodáka, teraz už seniora, pretože - 
ako povedal starosta tejto obce - mno-
hé významné osobnosti spoločenské-
ho a kultúrneho života pochádzali z 
Kokavy, ale brat roman Porubän je 
prvý duchovný zvolený za seniora.

Všetci prítomní úprimne prosili o 
Božie požehnanie nového seniora v 
jeho zodpovednej práci na Pánovej vi-
nici. ■

SLOVO NA ÚZKU CeSTU

iNšTALáCiA NOVéHO SeNiOrA
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ale dobrým premáhaj zlé! (rim 12:21). 
V kapitole, z ktorej je heslo vybraté, sa 
hovorí o povinnosti lásky. Práve defi-
cit lásky v dnešnej dobe veľmi pociťu-
jeme. Tieto slová nás povzbudzujú k 
vytrvalosti v dobrom, lebo len ak pre-
ukazujeme lásku jedni k druhým, tí 
druhí poznajú, že sme Kristovi nasle-
dovníci, že Mu patríme. Nech je lás-
ka spomedzi našich vlastností naj-

viac viditeľná počas celého roku. Uve-
domujme si to už teraz, keď je nový 
rok predo dvermi. Čítajme denne Bo-
žie slovo, v ňom nájdeme múdrosť ako 
máme žiť, dá nám odpoveď aj na to, 
ako premáhať zlo a naučí nás láske, 
ktorej nás učí Pán Ježiš, keď hovorí: 
To je moje prikázanie, aby ste sa vzá-
jomne milovali, ako som vás ja milo-
val. (Ján 15,12) ■

Zuzana Hybenová

Na zborovom popoludní 7. novem-
bra 2010 hostia z Martina predstavi-
li tri najnovšie publikácie vydané v 
Martine. 

akty a závery – zákony a ustano-
venia Žilinskej synody 

Publikácia okrem iného obsahuje 
originálnu listinu, ktorú podpísali ži-
linskí synodáli pred 400 rokmi. Per-
gamen s pečaťami objavili v r. 2008 
pri úplne iných výskumoch v depo-
zitároch, fondoch Slovenskej národ-
nej knižnice v Martine. Okrem toho 
obsahuje viaceré eseje a informácie o 
dobe, keď sa konala žilinská synoda. 
Túto slávnu históriu našej cirkvi by 
mal poznať každý z nás.

evanjelium stromov v mošov-
skom zimnom parku od martin-
ského farára Jána Bohdana Hroboňa. 
O tejto publikácii sme už informova-
li v ZL l/2008. Ján Bohdan Hroboň žil 

posledné roky na dôchodku v Mošov-
ciach a opisuje svoje pocity, ktoré mal 
pri prechádzkach v parku. V publiká-
cii čítame: ... staré stromy, ktoré sú mu 
verné a nikdy odtiaľ do cudzieho sve-
ta neušli, mali možnosť vyvinúť sa do 
nebývalej mohutnosti a krásy. Stvori-
teľ tam dostal čas a príležitosť doviesť 
svoje diela do úplnej zrelosti.

jozef Bučko
Ako kaplán a farár pôsobil na via-

cerých miestach. V r. 1940 sa stal mar-
tinským farárom. V úvode knihy čí-
tame:... Nebol len evanjelik, bol viac, 
bol protestant, lebo sa búril, lebo pro-
testoval proti všetkému čo poškvrňu-
je, čo popiera ducha pravdy a evanje-
lia v cirkvi, národe aj štáte. žil a pô-
sobil v ťažkej dobe. Po väznení a od-
súdení v r. 1943 vyznáva: Ani za cenu 
nesúhlasu, ani za cenu uväznenia ne-
môžem ani v najmenšom odstúpiť od 
Kristových zásad, ktorých zvestova-
nie je mojím životným povolaním. Z 
väzenia bol prevezený do koncentrač-

NOVé KNiHy DO KNižNiCe
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ných táborov, kde aj svoj život ukon-
čil v dôsledku choroby. Kniha obsahu-
je koncepty jeho kázní a množstvo ko-
rešpondencie jeho priateľov a spolu-
väzňov.

Všetky tri publikácie si mohli 
účastníci zborového popoludnia za-

kúpiť, alebo objednať. Nachádza-
jú sa aj v zborovej knižnici, odkiaľ je 
možné si ich vypožičať. Využime dlhé 
zimné večery na rozšírenie poznatkov 
o našej histórii a o tých, ktorí ju tvo-
rili. Vrelo vám všetky tri knihy odpo-
rúčam. ■

Katarína Slučiaková

Kto by si zo školských lavíc nepa-
mätal krátku báseň ivana Kraska „Ot-
cova roľa“? Viem si sprítomniť vzácny 
prednes tejto básne už zosnulým na-
ším popredným hercom a recitátorom 
Gustávom Valachom na televíznej ob-
razovke v aktuálnom čase. Táto krátka 
báseň sa môjho citového obzoru do-
tkla veľmi pozitívne a natrvalo... (ro-
dičovské oko je k nám vždy láskavé). 

Možno práve preto pri pohľade na 
poškodenú omietku v našom kostole, 
akoby z jej trhlín (po dažďoch sa zväč-
šujúcich), predierala sa k nám „krotká 
výčitka nemá: – prečo si nechal otcov-
skú pôdu? – Obrancu nemá!“ 

Krotká výčitka nemá oslovila aj 
zborové predsedníctvo a presbyter-
stvo. V krátkom čase sme mohli po-

zorovať, že voda od dažďového zvo-
du na rohu kostola už výlučne vyús-
ťuje do mestskej kanalizácie, a že po-
zdĺž celého obvodového múra kosto-
la je urobená nová izolácia základov, 
pretože tú pôvodnú už dávno ohlodal 
zub času. 

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa 
na týchto prácach akýmkoľvek spôso-
bom podieľali, veď stále platí, že pri 
stavbách situovaných do svahu, resp. 
v susedstve svahu, sa náročnosť izo-
lácie násobí. Ale vďaka patrí aj tým 
upracovaným dlaniam, ktoré poško-
denú stenu v kostole opravili do takej 
podoby, že srdce môže zaplesať. Prá-
ce boli zavŕšené k svätému času ad-
ventnému; aby Adventný Kráľ mohol 
vstúpiť do svojho príbytku ako vítaný 
hosť. ■

OTCOVA rOĽA
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Zdroj: internet

Ako dobre vieš, moje narodeniny sú 
na Vianoce. Každý rok sa koná oslava 
na moju počesť a tak to bude aj ten-
to rok. Počas týchto dní veľa ľudí na-
kupuje darčeky. rozhlas a televízia vo 
svojich reklamách na každom kroku 
upozorňujú svet na moje blížiace sa 
narodeniny. Je krásne vedieť, že naj-
menej raz ročne si niektorí ľudia na 
mňa spomenú. 

Aj to iste vieš, že oslava mojich na-
rodenín začala už pred mnohými rok-
mi. Spočiatku ľudia chápali, čo som 
pre nich urobil a boli za všetko vďační. 
Teraz sa zdá, že nik už nepozná sku-
točný dôvod Vianoc. rodiny a priate-
lia sú spolu, zabávajú sa, ale nepozna-
jú význam vianočných osláv. Aj vlani 
bola usporiadaná takáto slávnosť na 
moju počesť. Slávnostná tabuľa bola 
plná delikates, ovocia a rôznych maš-
kŕt. Výzdoba bola vskutku fantastic-
ká a všetko to dopĺňali nádherne za-
balené darčeky. Poviem ti však, bol 
som oslávenec, ale nebol som pozva-
ný. Keď prišiel deň D, prišiel som, ale 
nechali ma vonku, pred dverami. A ja 
som tak veľmi chcel byť s nimi. Prav-
du povediac, neprekvapilo ma to, pre-
tože v posledných rokoch všetci pre-
do mnou zatvárajú dvere. Nepozva-
ný, ale predsa som sa rozhodol poti-
chučky vojsť. Nebadane som pozoro-
val dianie - všetci jedli, pili, podaktorí 
sa aj opili, rozprávali neslušné vtipy a 

veľmi sa na všetkom bavili. A najviac, 
keď do miestnosti vstúpil veľký tučný 
muž s dlhou bielou bradou oblečený 
v červenom kabáte. Vyzeral ako opitý, 
sadol si do kresla a všetky deti sa roz-
behli k nemu, kričiac: „Santa Claus, 
Santa Claus!“, akoby táto oslava bola 
na jeho počesť!

O polnoci sa všetci začali objímať. 
Tak som roztvoril svoju náruč čakajúc 
koho by som objal. A vieš čo? Nikto 
ma neprišiel objať. Ľudia si začali roz-
dávať darčeky, otvárali ich plní oča-
kávania. Keď už boli všetky otvorené, 
nesmelo som sa obzrel, či tam snáď 
nebude aspoň jeden aj pre mňa. Veď, 
ako by si sa cítil ty, keby na tvojich na-
rodeninách boli obdarovaní všetci 
okrem teba – oslávenca? Vtedy som 
pochopil, že som nechcený, nepozva-
ný a preto som odišiel. 

Sviatok mojich narodenín sa kaž-
dým rokom zhoršuje. Ľudia pamätajú 
len na jedlo, pitie, zábavu, ale na mňa 
akosi zabúdajú. Bol by som rád, keby 
si mi tieto Vianoce dovolil vstúpiť do 
svojho života. Potešilo by ma, keby si 
uznal skutočnosť, že pred vyše dveti-
síc rokmi som prišiel dobrovoľne na 
tento svet obetovať svoj život na kríži, 
aby som ťa zachránil. Jediné čo dnes 
chcem je, aby si tomu veril celým svo-
jím srdcom. 

rád sa s tebou o niečo podelím. 
Keďže ma mnohí nepozvali na svoju 
párty, chystám sám svoju veľkú osla-
vu, akú si nikto nevie predstaviť. Stá-

ViANOČNá POšTA Pre TeBA
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le sa ešte robia prípravy. Dnes som po-
slal mnoho pozvánok a toto je jedna 
z nich aj pre teba. Chcem vedieť, či 
prídeš, aby som ti rezervoval miesto 
a napíšem tvoje meno zlatými pís-
menami do veľkej knihy pozvaných. 
iba tí zapísaní budú pozvaní na túto 
moju párty. Tí, ktorí neodpovedia na 

pozvánku, zostanú vonku. Vieš, ako 
môžeš odpovedať na toto pozvanie? Je 
to jednoduché, pošli za mňa túto po-
zvánku všetkým, na ktorých ti zále-
ží ... Budem na vás všetkých čakať na 
tohtoročnej oslave... 

Uvidíme sa čoskoro... Milujem ťa... 
Ježiš ■

Zdroj: internet

Už dávno som počula príbeh, na 
ktorý spomínam každé Vianoce a veľ-
mi rada ho rozprávam. Nazvala som 
ho Vianočný príbeh o láske. Mož-
no ho už poznáte, ale myslím si, že sa 
oplatí k nemu vrátiť a zamyslieť sa.

žili raz mladí manželia, veľmi chu-
dobní, ale šťastní a plní vzájomnej lá-
sky. Ona mala nádherné husté čierne 
vlasy stiahnuté do dvoch hrubých vr-
kočov, ktoré jej siahali priam po kole-
ná. Hoci nebola krásavica, ale každý, 
kto ju videl, musel ju obdivovať pre jej 
vlasy. 

On bol úradník na tom najnižšom 
poste a jediné, čím by mohol vzbudiť 
záujem okolia, boli jeho zlaté vrecko-
vé hodinky. Zdedil ich po otcovi, ale 
bez potrebnej zlatej retiazky, ktorá vi-
siac z jeho vrecka, by každého upo-
zornila, že je ich majiteľom. 

Pochopiteľne, že veľmi chcel mať 
takú retiazku a ona o jeho túžbe ve-
dela. Aj ráno na štedrý deň si predsta-
vovala jeho radosť, keby mu ju daro-
vala. Nemala však peniaze na nijaký 

vianočný dar, tobôž na zlatú retiazku! 
Zrazu dostala nápad. Vybrala sa bez 
váhania do mesta, predala svoje krás-
ne vlasy a utekala ku zlatníkovi. Kúpi-
la mužovi zlatú retiazku, tú, ktorú on 
vždy vo výklade obdivoval.

On, keď išiel domov z úradu, vši-
mol si, že vo výklade u zlatníka už nie 
je zlatá retiazka a zamrzelo ho to. Ale 
na jej mieste ležala krásna spona do 
vlasov. „To by bol pravý vianočný dar 
pre moju ženu“ - pomyslel si. Ani tro-
chu neváhal a vymenil svoje zlaté ho-
dinky za zlatú sponu do jej vlasov.

Pod vianočným stromčekom jej dal 
sponu do vlasov, ktoré si odstrihla a 
ona jemu retiazku k hodinkám, ktoré 
predal... ale napriek tomu - alebo prá-
ve preto - boli v ten večer nesmierne 
šťastní

A na dôvetok: jeden môj známy toto 
moje rozprávanie znechutene komen-
toval: Blázni! Taká sprostosť, že sa ti 
chce o tom vôbec rozprávať. Keď som 
sa ho spýtala, prečo je zrazu taký zlý a 
nahnevaný, zamyslel sa a po chvíli mi 
povedal: Lebo im veľmi závidím ich 
lásku! ■

ViANOČNý PríBeH O LáSKe
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VIANOČNÝ KOSTOLÍK
Vincent Blažko

Náš biely kostolík!
Na koho čakáš v tieto Vianoce?

Snáď príde sestra, brat,
snáď aspoň jedenkrát

prekročia tvoj starý prah.
Zas, Dieťa, klopeš na srdce.

Možno pod ľahostajnou maskou
sa vznieti ohník láskou!

A navráti sa márnotratný syn.
Ty, Dieťa, budeš s ním,
až slaná slza na tvári
matkine oči rozžiari.

A v nebi zvelebí sa radosť!
Z organa tóny Tichej noci

pohltia našu ľudskú malosť
a navráti sa radosť

od jasieľ s malým Dieťaťom.
On, Pán Pokoja a Múdry radca

poteší láskou naše srdcia.
Ja viem, milostivé Dieťa,
že nad to nedá nám nik,

čo ponúkne nám starý kostolík.

OTVOrME SrDCIA!
Zlatica Oravcová

Pred bránou do Betlema
pokorná stojí žena – 
Mária krásou odiata,

noc skveje sa sťa zo zlata!

Pred bránou do maštaľky
sa rozprestreli diaľky,

Mária Panna vojde dnu,
Boh zakryl priepasť bezodnú!

Pred bránou do édenu
zas vidno čakať ženu,

tmu čiernu Svetlo rozkrája,
ľudstvo ma prístup do raja!

Pred bránou nášho srdca
Pán slávy peklo rúca

a klope srdca na dvere
prísľubom Veľkej Večere!

Večerať s Ním je spása,
v Ňom nebo otvára sa – 

z výsosti nebies prišiel Pán!
Otvorme srdcia dokorán!

Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu Evanjelického augsbur-
ského vyznania cirkevného zboru v Poprade, Námestie sv. Egídia 8/17, tel. farský úrad: 
789 587 2. Zodpovedný redaktor: Dr. Libor Bednár - zborový farár, e-mail: ecavpp@ston-
line.sk, jazyková úprava: Zuzana Valeková, spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, Alena 
Chlebovcová a Stanislav račko. Grafická úprava: Samuel Bednár. Vydávanie zborového 
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DECEMBER 2010

25. So. 09:00 - Poprad, 1. slávnosť vianočná
  10:30 - Stráže, 1. slávnosť vianočná
26. Ne. 09:00 - Poprad, 2. slávnosť vianočná
  10:00 - Poprad, Sviatosť Večere Pánovej
31. Pi. 16:30 - Spišská Sobota, silvestrovské služby Božie 
  18:00 - Poprad, Silvestrovské služby Božie

január 2011

1. So. 09:00 - Poprad, novoročné služby Božie 
   10:30 - Stráže, novoročné služby Božie
2. Ne. 09:00 - Poprad, Nedeľa po Novom roku
6. št. 09:00 - Poprad, Zjavenie Krista Pána mudrcom 
9.  Ne 09:00 - Poprad, 1. nedeľa po Zjavení
   10:00 - Sviatosť Večere Pánovej
13. št 18:00 - Poprad, biblická hodina
16. Ne 09:00 - Poprad, 2. nedeľa po Zjavení
   10:30 - Stráže, 2. nedeľa po Zjavení
20. št 18:00 - Poprad, biblická hodina
23. Ne 09:00 - Poprad, 3. nedeľa po Zjavení
26. St 15:00 - biblická hodina, DD Komenského ul.
27. št 15:00 - biblická hodina, DD Xenon
   18:00 - Poprad, biblická hodina
30. Ne 09:00 - Poprad, 4. nedeľa po Zjavení
   10:30 - Spišská Sobota, 4. nedeľa po Zjavení

rOZPiS SLUžieB BOžíCH A ĎALšíCH CirKeVNO-ZBOrOVýCH AKTiVíT


