
POTREBUJEME TICHO?

„V utíšení a dôvere bude vaša sila.“ Iz 30:15

	 Počas	 študijného	 pobytu	 v	 kláštore	 anglikánskej	 cirkvi	 vo	 Veľ-
kej	 Británii	 som	 zažil	 týždeň	 ticha.	 Mnísi	 i	 študenti	 počas	 tichého	 týž-
dňa	 v	 pôstnom	 období	 obmedzili	 verbálnu	 komunikáciu	 iba	 na	 nevy-
hnutné	 prípady.	 Bol	 to	 zvláštny	 pocit,	 keď	 za	 celý	 deň	 nebolo	 počuť	 v	 je-
dálni	 ani	 v	 celom	 areáli	 kláštora	 žiadny	 hlas.	 Pozdrav	 a	 zdvorilostný	 roz-
hovor	 sa	 nahradili	 kývnutím	 hlavy.	 Hlas	 bolo	 počuť	 len	 na	 ranných	 a	 ve-
černých	 bohoslužbách,	 kde	 ticho	 malo	 svoj	 dominantný	 priestor.	 Bol	
to	 pre	 mňa	 silný	 zážitok,	 ktorý	 som	 pred	 tým	 ani	 potom	 už	 nezažil.
	 Ticho	a	samota	sú	zvláštni	 spoločníci.	V	 tichu	a	samote	sa	človeku	

otvára	dimenzia	hĺbky,	ktorú	v	hluku	a	spoločenstve	nedosahujeme.	V	hlu-
ku	a	zhone	sa	nedokážeme	započúvať	do	hlasu	svojho	vnútra.	Konáme	pod-
vedome	 tak,	 ako	 to	 od	 nás	 očakáva	 prostredie,	 v	 ktorom	 sa	 pohybujeme.	
To	nás	z	času	na	čas	vedie	k	situáciám,	že	nie	sme	so	svojím	konaním	spo-
kojní,	 lebo	nekonáme	tak,	ako	by	sme	sami	chceli,	tak	ako	to	cítime	v	hĺb-
ke	svojho	bytia,	ale	konáme	tak,	ako	sa	od	nás	očakáva,	že	budeme	konať.
	 Utíšiť	 sa,	 utiahnuť	 sa	 do	 samoty,	 byť	 sami	 iba	 s	 Bohom,	 zotr-

vať	 v	 pokore	 srdca	 v	 Jeho	 prítomnosti,	 nerozptyľovať	 sa	 inými	 vecami,	
to	 je	vzácny	čas	pre	 náš	duchovný	život	a	vnútorný	 rast.	Takýchto	chvíľ	 je	
však	 v	 našom	 živote	 poskromne,	 ak	 vôbec	 nejaké	 sú.	 Ticho	 by	 však	malo	
mať	svoje	miesto	v	našom	živote.	 Súčasná	kultúra	sa	uberá	opačným	sme-
rom.	 Bojí	 sa	 ticha	 a	 samoty.	 Snaží	 sa	 vyplniť	 každú	 chvíľu	 ticha	 hud-
bou,	často	veľmi	hlučnou,	hovoreným	slovom	alebo	vizuálnymi	podnetmi.
	 V	Božom	slove	si	čítame	o	zdroji	duchovnej	sily,	ktorú	tak	veľmi	kaž-

dý	 deň	 potrebujeme.	 Nemáme	 sa	 pripodobňovať	 tomuto	 svetu,	 ale	máme	
sa	premeniť	obnovením	zmýšľania,	aby	sme	boli	schopní	posudzovať,	čo	 je	
vôľa	Božia,	teda	čo	 je	dobré,	milé	a	dokonalé	(Rim	12:2).	To	sa	však	najlep-
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 Teta Alenka

	 Pre	deti	z	Tatranského	seniorátu	sa	v	dňoch	od	29.	júna	do	4.	júla	konal	
tábor	v	Mníchovskom	potoku	pri	Bardejove,	na	ktorom	sa	zúčastnili	aj	deti	z	
nášho	zboru.
	 A	tak	začiatok	letných	prázdnin	sa	pre	skoro	40	detí	začal	veselo	a	dob-

rodružne.	Téma	celého	tábora	bola	„priateľstvo“.	Každý	vedel	povedať,	ako	by	
sa	mal	správať	správny	kamarát.	Ale	kde	hľadať	toho	pravého	a	najlepšieho	Ka-
maráta	a	Priateľa?	Toho	sme	našli	v	osobe	Pána	Ježiša	Krista,	a	od	Neho	sme	sa	

DETSKÝ	TÁBOR	2013

šie	darí	dosiahnuť	v	utíšení	 sa	v	dôvere	v	Božie	slovo.	Chvíle	 samoty	a	 ticha	
v	Božej	prítomnosti	 nie	 sú	 stratením,	ale	 zdrojom	novej	 sily	a	múdrosti	pre	
náš	každodenný	život.	Od	toho,	či	budeme	z	tohto	zdroja	čerpať	silu	pre	ži-
vot	s	Bohom,	závisí	 i	 budúcnosť	kresťanstva	a	cirkvi	ako	 takej.	Karl	Rahner,	
veľký	 katolícky	 teológ	 20.	 storočia,	 na	 otázku:	 akú	 podobu	 bude	mať	 kres-
ťanstvo	 v	 21.	 storočí,	 odpovedal:	 buď	 bude	 kresťan	 mystikom,	 alebo	 nebu-
de	vôbec.	Povedané	 inými	slovami:	buď	dáme	Pánu	Bohu	prvé	miesto	v	na-
šom	 živote	 a	 podľa	 toho	 si	 usporiadame	 naše	 priority	 života,	 alebo	 sa	 naše	
kresťanstvo	 stane	 iba	 mŕtvou	 tradíciou,	 ktorá	 už	 nedokáže	 osloviť	 moder-
ného	 človeka,	 a	 ktorá	 je	 prekážkou	 na	 ceste	 k	 autentickému	 životu	 viery.

Dr. Libor Bednár, zborový farár
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učili,	ako	sa	aj	z	nás	môžu	stať	praví	kamaráti,	ktorí	nestavajú	svoje	priateľstvo	
na	sebe	a	svojich	schopnostiach,	ale	na	Pánu	Bohu.	Také	priateľstvá	potom	vy-
držia	aj	rôzne	prekážky,	ba	dokonca	prežijú	aj	niekoľko	rokov	či	generácií.	Po-
pri	tom	sme	stihli	mať	aj	dve	nočné	hry	(aj	sme	sa	niekedy	báli	),	turistickú	
prechádzku	do	Bardejovských	kúpeľov	a	tam	perfektnú	zmrzlinu,	výlet	do	Bar-
dejova,	kde	sme	pátrali	po	histórii	mesta	a	natáčala	nás	aj	Bardejovská	televí-
zia.	Tiež	sme	sa	kúpali,	súťažili,	hrali	a	pretekali.	Čas	tábora	veľmi	rýchlo	prele-
tel,	ani	sme	si	nevšimli	a	už	sme	museli	ísť	domov.	No,	ale	už	teraz	sa	tešíme	na	
budúce	leto,	keď	pôjdeme	znova	...	a	veríme,	že	sa	k	nám	pridajú	aj	deti,	ktoré	
tento	rok	zaváhali	a	nešli	s	nami.	Takže	dovidenia	zasa	v	prvý	týždeň	prázdnin	
roka	2014!

ODPORÚČANÉ	ČÍTANIE

 Zuzana Hybenová

	 Letné	mesiace	sú	čas	dovole-
niek	a	oddychu.	K	oddychu	vždy	pat-
rila	aj	dobrá	kniha.	Dostala	sa	mi	do	
rúk	 čerstvo	 vydaná	 kniha	 Modliteb-
ného	 spoločenstva	 ECAV	 z	 kežmar-
ského	Vydavateľstva	ViViT,	ktorú	na-
písali	Janet	a	Geoff	Bengeovci	a	jej	tiul	
je:	 George	Müller	 -	 ochranca	 sirôt	 v	
Bristole.	Je	to	útla	knižočka	vreckové-
ho	formátu,	ktorá	sa	číta	od	začiatku	
do	konca	na	jeden	dúšok.
	 Kto	 bol	 George	 Müller?	 Vy-

študoval	teológiu	a	predsavzal	si	stať	
sa	misionárom	v	Afrike.	V	jedno	ráno	
dostal	list	s	pozvaním	za	misionára	do	
Bagdadu.	Videl	v	tom	splnenie	svojho	
sna.	V	ten	istý	deň	išiel	navštíviť	jed-
ného	člena	cirkevného	zboru.	Po	ceste	
ho	oslovilo	asi	5-ročné	dievčatko,	kto-
ré	na	chrbte	nieslo	malého	chlapčeka,	
a	pýtalo	si	jeden	šiling,	lebo	nemali	čo	
jesť.	Matka	 im	zomrela	na	choleru	a	
otec,	ktorý	odišiel	do	bane,	sa	už	ne-

vrátil.
	 Müller	vtedy	pochopil,	že	ne-

musí	 odchádzať	 na	 misiu	 do	 Bag-
dadu,	 lebo	 misijnej	 práce	 je	 dosť	 aj	
v	 Bristole,	 kde	 pôsobil.	 Hneď	 začal	
misijne	 pracovať	 a	do	 svojej	 obývač-
ky	 pozýval	 na	 raňajky	 asi	 tridsať	 si-
rôt	a	zároveň	im	čítal	biblické	príbe-
hy	a	modlili	sa.	Tento	raňajkový	klub	
sa	 postupne	 rozrástol	 na	 päť	 obrov-
ských	budov,	ktoré	sa	stali	domovom	
pre	viac	než	desať	tisíc	detí.	Všetko	to	
zabezpečoval	 len	z	milodarov,	o	kto-
ré	Pána	Boha	prosil	vždy	na	kolenách	
a	vyhlásil:	„Ja	svojho	Boha	poznám	52	
rokov	a	po	celý	ten	čas	sa	nepamätám	
na	prípad,	že	by	nebol	odpovedal	na	
moje	modlitby.“	Pán	Boh	ho	odmenil	
dlhovekosťou,	lebo	sa	dožil	takmer	93	
rokov.
	 Táto	 kniha	 núti	 čitateľa	 za-

myslieť	 sa	 nad	 hĺbkou	 a	 silou	 viery	
tohto	človeka,	ktorý	Bohu	vždy	veril	a	
On	ho	nikdy	nesklamal.	A	ako	je	to	s	
nami	a	s	našou	vierou?
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UDALOSTI	V	CIRKEVNOM	ZBORE

 Zuzana Hybenová 
 a Mária Krajniaková

3. nedeľu po Svätej Trojici
Deň sviatočný v Liptovskom Mi-

kuláši

	 Pod	vedením	zborového	farára	
L.	Bednára	a	jeho	manželky,	dirigent-
ky	M.	 Bednárovej,	 zborový	 spevokol	
hosťoval	na	službách	Božích	 16.	 júna	
v	evanjelickom	kostole	v	Liptovskom	
Mikuláši.	 Kázňový	 text	 brata	 farára	
L.	Bednára	vyzýval:	Nebuďte	smutní,	
lebo	 radosť	 z	 Hospodina	 je	 vaša	 sila	
(Neh	8:10).	Týmito	slovami	potešoval	
Ezdráš	Izraelcov,	keď	boli	smutní.	My	
sa	vieme	v	živote	tešiť	z	rôznych	vecí,	
ale	všetko	je	len	dočasné,	pominuteľ-
né.	Najcennejšia	je	viera	v	Boha	a	spo-
ločenstvo	s	Pánom	Bohom,	ktoré	zo-
stáva.
	 Po	celú	nedeľu	sme	pociťova-

li	radosť	z	Hospodina	a	Jeho	sme	svoj-
im	spevom	chválili:	chváľ,	duša	chváľ,	
to	sväté	meno	Pána	chváľ...;	vyznávali	
sme:	môj	Pán	je	Pastier	dobrý...;	a	pro-
sili	sme:	Ohňom	svojím	zapaľuj	nás,	
Pane...
	 Po	 službách	 Božích	 sme	 od	

sestry	Fiačanovej	počuli	informácie	o	
činnosti	štúrovcov	v	Liptovskom	Mi-
kuláši,	 kde	 ako	 farár	 pôsobil	 M.	 M.	
Hodža.	Na	starej	fare	sú	aj	dnes	okolo	
stola	stoličky	s	menami	tých,	ktorí	za-
kladali	spolok	TATRÍN	a	 formulovali	
Žiadosti	slovenského	národa.	Spomí-
nali	sme	na	Juraja	Tranovského	a	jeho	

Citharu	 sanctorum	 (Pochovaný	 je	 v	
Liptovskom	Mikulaši	v	terajšom	kato-
líckom	kostole,	ktorý	v	l7.	storočí	pat-
ril	evanjelikom).	Boli	sme	informova-
ní	 aj	 o	 ďalších	 významných	 kazate-
ľoch,	 pôsobiacich	 v	 Liptovskom	Mi-
kuláši	ako	Matúš	Blaho,	 Jur	 Janoška,	
ktorý	založil	spolok	Tranoscius,	Eme-
rich	Berzevický	za	pôsobenia	ktorého	
sa	postavil	tamojší	kostol	aj	fara.
	 Potom	 sme	 navštívili	 Múze-

um	Janka	Kráľa,	kde	je	mnoho	zaují-
mavého.	 Napríklad	 aj	 hák,	 podobný	
tomu,	na	akom	bol	obesený	 Juraj	 Já-
nošík.	Od	 jeho	popravy	uplynulo	už	
300	rokov.
	 Popoludní	sme	zašli	do	Sväté-

ho	Kríža,	kde	sme	opäť	mohli	zažívať	
radosť	z	krásneho	tolerančného	chrá-
mu,	veľkolepého	diela,	ktoré	dokázali	
postaviť	naši	predkovia	v	ťažkých	ča-
soch	 len	pre	 to,	 aby	mohli	oslavovať	
Hospodina.	 Veľká	 vďaka	 patrí	 všet-
kým,	 ktorí	 sa	pričinili	 aj	o	premiest-
nenie	tohto	skvostu	zo	zátopovej	ob-
lasti	Liptovskej	Mary.
Vďaka	 členov	 nášho	 spevokolu	 za	

bohatý	duchovný	zážitok	patrí	pred-
sedníctvu	nášho	CZ	 i	organizátorom	
zájazdu,	 ale	 aj	 cirkevnému	 zboru	 v	
Liptovskom	Mikuláši.

Milodar na misijnú prácu 

	 V	našom	kostole	sme	privítali	
aj	sestru	Katku	Svrčkovú,	pripravujú-
cu	sa	na	misijnú	prácu	v	Moldavsku.	
Na	podporu	jej	misie	sa	členovia	zbo-
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rového	 spevokolu	 rozhodli	 prispieť	
aspoň	 skromným	 finančným	darom.	
Pripojili	sa	aj	členovia	Modlitebného	
spoločenstva	svojimi	modlitbami,	ale	
prispeli	aj	finančne.	Spolu	sa	vyzbie-
ralo	75	Eur.
	 Dôležitá	 je	 stála	 modliteb-

ná	podpora	misijnej	služby	s	prosba-
mi,	 aby	 Pán	 Boh	 menil	 Moldavsko,	
aby	 pripravoval	 srdcia	 ľudí	 na	 prija-
tie	evanjelia,	aby	sestru	Katku	viedol	
Duch	Svätý,	ochraňoval	 ju	v	duchov-
ných	 bojoch	a	pridával	 jej	duchovné	
dary	pre	túto	službu.

Zborový deň

	 „Hľa,	 aké	 dobré,	 aké	 milé	 je	
to,	keď	bratia	spolu	bývajú.“	(Ž	133:1)	
V	sobotu	29.	 júna	na	sviatok	Petra	a	

Pavla	sa	v	našom	CZ	po	prvý	raz	konal	
zborový	deň.	Téma	dňa	bola:	 „Biblia	
-	 najdôležitejšia	 kniha	v	 živote	a	pre	
život	kresťana“.	Program	dňa	bol	roz-
delený	do	dvoch	častí.	Dopoludnia	v	
zborovej	miestnosti	odznela	 interak-
tívna	prednáška	brata	 farára	M.	 Fin-
dru	na	biblický	text	2Tim	3:16-17	a	po	
nej	si	prítomní	pozreli	film	o	moder-
ných	prekladoch	Biblie	a	jej	preklada-
teľoch.	 Zúčastnení	 veľmi	ocenili	 ob-
sah	i	formu	prednášky,	ale	aj	zaujíma-
vý	film.
	 Po	prijatí	tejto	duchovnej	po-

travy	 sme	 sa	 presťahovali	 do	 farskej	
záhrady,	 kde	 ochotní	 bratia	 a	 sestry	
spolu	s	bratom	farárom	L.	Bednárom	
pripravili	naozaj	chutný	guláš.	Pripra-
vené	boli	aj	ďalšie	dobroty,	ktoré	pri-
niesli	zúčastnení	členovia	a	členky	CZ	
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a	prispeli	 tak	 k	 bohatosti	a	pestrosti	
pripraveného	piknikového	 jedla.	Na-
priek	obavám,	aj	počasie	nám	prialo,	
lebo	po	krátkom	dáždiku	vyšlo	slnieč-
ko,	ktoré	nás	zohrievalo	a	prispelo	k	
príjemnej	atmosfére	dňa.
	 Touto	 aktivitou	 sme	 začali	

novú	 tradíciu	 zborových	 dní,	 aby	 sa	
pri	neformálnych	stretnutiach	členo-
via	CZ	lepšie	spoznali	a	tým	utužova-
li	 kresťanské	 bratsko-sesterské	 spo-
ločenstvo.	 Všetkým	 prítomným	 bolo	
trochu	smutno	a	 ľúto,	že	sme	sa	ne-
stretli	vo	väčšom	počte,	 takže	sa	gu-
láš	 dojedal	 aj	 v	 nedeľu	 po	 službách	
Božích.	Všetky	začiatky	bývajú	ťažké,	
veríme	však,	že	na	ďalšie	zborové	dni	
prijmú	pozvanie	viacerí	naši	cirkevní-
ci	a	že	si	ich	obľúbia.
	 Začala	 som	 slovami	 žalmu,	

ktoré	chcem	na	povzbudenie	zopako-
vať	a	pripomenúť	aj	ich	pokračovanie:	
„Aké	dobré,	aké	milé	je	to,	keď	bratia	
(a,	samozrejme,	aj	sestry)	spolu	býva-
jú.	Lebo	Hospodin	tam	udelil	požeh-
nanie	a	život	na	veky.“

6. nedeľa po Svätej Trojici

	 Na	službách	Božích	7.	júla	nás	
svojou	 prítomnosťou	 príjemne	 pre-
kvapila	 skupina	 39	 účastníkov	 bib-
lického	 vzdelávania	 z	 Nórska,	 ktorú	
sprevádzal	 riaditeľ	 Evanjelizačného	
strediska	 brat	 farár	 Slavomír	 Slávik.	
Nórskych	priateľov	viedol	brat	Curt	A.	
Westman,	 evanjelický	 farár	 švédske-
ho	pôvodu,	žijúci	v	Nórsku,	so	srdcom	
na	 Slovensku.	 Tak	 to	 často	 pri	 svo-

jich	návštevách	u	nás	vyznáva.	Pracu-
je	 pre	 Nórsku	 evanjelickú	misiu.	 Na	
službách	 Božích	 sme	 si	mohli	 vypo-
čuť	jeho	kázeň	na	text	Kol	3:1-3,	v	kto-
rej	našu	pozornosť	upriamil	na	to,	aby	
sme	hľadali	to,	čo	je	hore,	kde	Kristus	
sedí	po	pravici	Božej.	Boli	sme	vďační	
za	túto	návštevu	v	našom	CZ.

8. nedeľa po Svätej Trojici

	 V	 túto	 nedeľu	 21.	 júla	 nám	
hostia	 opäť,	 tentoraz	 z	 Holandska,	
pomohli	zaplniť	lavice	nášho	kostola.	
Je	potešiteľné,	že	Holanďania,	aj	keď	
neovládajú	našu	reč,	chceli	stráviť	ne-
deľu	v	Božom	chráme.	Do	programu	
služieb	Božích	sa	zapojili	čítaním	bib-
lických	textov	a	spevom	jednej	piesne	
vo	svojej	reči.
	 Brat	farár	M.	Findra	sa	v	káz-

ni	venoval	napomenutiam,	o	ktorých	
píše	 Izaiáš	 (2:6-22).	 Izaiášove	 napo-
menutia	 pre	 Izraelcov	 –	 proti	 čaro-
dejníctvu	a	vešteniu,	bohatstvu,	mod-
lárstvu,	pýche	a	povýšenosti	ľudí	–	sú	
platné	aj	dnes	pre	nás.	Môžeme	sa	pý-
tať:	prečo	prorok	napomína?	Je	to	pre-
to,	lebo	takýto	spôsob	života	vedie	do	
zahynutia	 a	 na	 žiadneho	 človeka	 sa	
nemôžeme	 spoliehať.	 Veď	 sám	 Pán	
Boh	nás	chce	priviesť	k	sebe;	a	tak	mu	
ďakujme	 za	 napomínanie	 a	 obráťme	
sa	s	dôverou	k	Ježišovi	Kristovi.
	 Služby	 Božie	 sme	 zakončili	

prosbou:	Sprevádzaj	nás	naďalej	 lás-
kou	svojou	Pane,	a	daj,	nech	stále	svo-
je	spasenie	hľadáme.
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10.	nedeľa	po	Svätej	Trojici,	Nede-
ľa	pokánia
	 Kazateľom	 Slova	 Božieho	 4.	

augusta	bol	profesor	pražskej	Karlo-
vej	univerzity	Ján	Štefan.	Pre	kázeň	si	
zvolil	text	Písma	svätého	„To	je	moje	
prikázanie,	aby	ste	sa	vzájomne	mi-
lovali,	ako	som	vás	ja	miloval“	(J15:12-
17	 ),	 ktorý	 je	 veľmi	 aktuálny	 aj	 pre	
dnešnú	dobu.	Veď	láska	a	priateľstvo	
sú	 devalvované.	 Tým	 viac	 musíme	
pamätať	 na	 Ježišovu	 priateľskú	 lás-
ku,	pre	ktorú	bol	ochotný	položiť	za	
nás	hriešnikov	aj	svoj	život.	Vážme	si	
to	a	buďme	verní	nášmu	Spasiteľovi.

Seniorátne stretnutie MoS

	 V	 Kajúcu	 nedeľu	 popolud-
ní	sa	naša	zborová	miestnosť	zaplni-
la	modlitebníkmi	z	celého	seniorátu,	
aby	si	vypočuli	prednášku	farára	Čes-
kej	cirkvi	evanjelickej,	brata	Mirosla-
va	Erdingera	z	Prahy	na	tému:	Mod-
litba	v	živote	kresťana.	Podľa	textu	z	
Mt	6:5-8	poukázal,	že	Ježiš	nás	volá	k	
modlitbe,	môžeme	Mu	dôverne	všet-
ko	povedať	 čo	 chceme.	 Keď	 nám	 je	

ťažko,	máme	 sa	 vracať	 k	 Ježišovmu	
modlitebnému	zápasu	v	Getseman-
skej	 záhrade.	 Pripomenul	 aj	 viace-
ré	 skúsenosti	 z	práce	vo	 svojom	CZ	
v	 Prahe.	 (Podrobnejšiu	 informáciu	
nájdete	na	inom	mieste	tohto	ZL.)

12. nedeľa po Svätej Trojici

	 Po	 dvoch	 rokoch	 18.	 augus-
ta	náš	kostol	opäť	navštívili	bratia	a	
sestry	z	priateľského	zboru	v	nemec-
kom	 Lohmare.	 Radostne	 sme	 spie-
vali:	„Vzácna	to	a	veľká	radosť,	že	Je-
žiš	 je	priateľ	náš“,	pretože	práve	On	
spája	 obidva	 cirkevné	 zbory.	 Vypo-
čuli	sme	si	aj	kázeň	brata	 farára	 Jo-
chena	 Schulzeho	na	 text	M	8:22-26	
o	uzdravení	slepého.	Uviedol,	že	Je-
žiš	 nám	na	 slepcovi	 ukázal	 príklad,	
dobrý	a	liečivý,	ktorý	neplatí	len	pre	
slepých,	ale	aj	pre	nás	všetkých,	ktorí	
sme	pred	Pánom	Bohom	pokrivení	a	
zmrzačení,	a	to	sme	všetci.	Lebo	ako	
píše	apoštol	Pavol	(Rim	3:23):	„všetci	
totiž	zhrešili	a	nemajú	slávy	Božej...“.	
Denne	prosme	Pána,	aby	nás	vyliečil	
a	On	nás	počuje	a	budeme	vidiaci.

DEŇ	VD	ECAV	2013	–	KTO	SME?

 Zuzana Hybenová

Skutočný	dôkaz	toho,	že	láska	Kris-
tova	spája,	bol	Dištriktuálny	deň	VD	
ECAV,	 ktorý	 sa	 konal	 v	 popradskej	
Aréne	28.	júla	2013.	Nefalšovanú	kres-
ťanskú	 lásku	 bolo	 vidieť	 na	 tvárach	
účastníkov,	účinkujúcich,	ale	aj	všet-

kých,	ktorí	pripravovali	všetko	čo	bolo	
potrebné.	 Spojenie	 v	 Kristovej	 láske,	
ochota	 prispieť	 či	 pomôcť,	 boli	 sku-
točné	dôkazy	toho,	čo	sme	v	dopolud-
ňajšej	kázni	Božieho	slova	mohli	po-
čuť	od	brata	biskupa	Slavomíra	Sabo-
la.	 Veď	 láska	 a	 pohostinnosť	 boli	 aj	
odpoveďou	na	otázku	„Kto	sme?“,	kto-
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rá	bola	 témou	tohtoročného	dňa	VD	
ECAV.	Zvestovať	cnostné	skutky	Pána	
Ježiša,	ktorý	bol	„nepochopiteľná	lás-
ka“	 (ako	 píše	 John	Ortberg	 vo	 svojej	
knihe)	 je	 naša	 dôležitá	 úloha.	 Túto	
lásku	bolo	cítiť	aj	v	spolupráci	cirkev-
ných	zborov	Tatranského	seniorátu	a	
ochotných	sestier	a	bratov	z	mnohých	
cirkevných	zborov	prispieť	ku	spokoj-
nosti	 prítomných	 –	 detí	 a	 mládeže,	
dospelých	sestier	i	bratov,	ktorí	prišli	
do	Popradu	zďaleka	i	z	blízka	povzbu-
diť	sa	ku	každodennému	zápasu	viery.	
Východný	dištrikt	našej	cirkvi	pripra-
vil	vynikajúci	program	pre	takéto	du-
chovné	povzbudenie.	Všetci	účastní-
ci	si	uvedomili,	že	sme	ľud	Boží	a	to	
je	 veľká	 milosť,	 ale	 aj	 zodpovednosť	
ukázať	to	svetu	svojím	životom.
	 Popoludňajší	 program	 –	 hu-

dobno-dramatické	 pásmo	 „Pašie“	 –	
bol	 úžasným	 zakončením	 dištriktu-
álneho	dňa.	Účinkujúci	mladí	ľudia	z	
VD	ECAV	a	to	hudobná	skupina	KVD,	
zmiešaný	spevácky	a	herecký	zbor	nás	

zaviedli	do	prežívania	biblických	de-
jov	od	Adama,	cez	Abraháma,	Mojži-
ša,	 až	 po	 narodenie	 Pána	 Ježiša.	 Sa-
mozrejme,	 že	 sme	 sa	ocitli	 pod	Gol-
gotským	krížom	a	spolu	s	našim	Pá-
nom	sme	trpeli,	ale	tešili	sme	sa	aj	z	
víťazstva	 nad	diablom	a	 smrťou.	 Bol	
to	živý	príbeh	o	moci	lásky,	ktorá	pre-
máha	svet,	o	moci	odpustenia,	z	kto-
rého	sa	rodí	nový	život,	o	moci,	ktorej	
dotyk	mení	v	živote	mnohé.	Tvorcom	
tohto	projektu	sa	podarilo	sprítomniť	
biblický	príbeh	a	 jeho	pravdy	do	 sú-
časnosti	a	znásobiť	jeho	dosah	v	srdci	
a	mysli	človeka.
	 Vďaka	 Biskupskému	 úradu	

VD	ECAV	za	požehnaný	a	krásny	svia-
točný	deň,	ktorý	mohlo	prežiť	viac	ako	
dve	tisíc	sestier	a	bratov.	Vďaka	Pánu	
Bohu	za	múdrosť,	ktorú	dáva	organi-
zátorom	duchovných	stretnutí	sestier	
a	bratov	v	našej	cirkvi.	Nech	Pán	Boh	
aj	naďalej	žehná	každé	takéto	poduja-
tie!	Potrebujeme	 to	pre	povzbudenie	
našej	viery.



9

MLÁDEŽNÍCKA	LETNÁ	OPEKAČKA

 Michal Findra

	 V	piatok	2.8.2013	sme	sa	v	hoj-
nom	počte	stretli	vo	 farskej	záhrade,	
aby	 sme	 prežili	 mládež	 trochu	 inak	
ako	zvyčajne.
	 Už	úvod	bol	iný,	lebo	sme	pri-

pravili	 ohnisko	 a	 rozložili	 oheň.	 K	
ohňu	sa	viazala	aj	naša	téma	z	Božie-
ho	slova.	Veľmi	kreatívne	sme	uvažo-
vali,	 kde	 všade	 v	 Biblii	 nachádzame	
ohnisko	alebo	oheň.	Bolo	veľa	nápa-
dov	a	bližšie	sme	sa	venovali	ohňu	zo	
Skutkov	 apoštolov	 28:1-10.	 Pochopili	
sme,	že	Pán	Boh	konal	pri	Pavlovi	a	on	
sa	na	Neho	spoliehal.	V	príbehu	boli	
aj	 zázraky	záchrany	života	pri	uštip-

nutí	zmijou	a	uzdravení	chorých.	Na-
pokon	sme	pochopili,	 že	 ľudia	 s	 lás-
kou	prijali	Pavla	a	stroskotancov.
	 Podobne	je	to	aj	dnes	s	nami.	

Pán	 Ježiš	 nás	 volá	 k	 dôvere	 v	 Neho.	
Kristus	 tiež	 robí	 zázraky	aj	dnes.	Ak	
žijeme	pokorne	s	Pánom	Ježišom,	tak	
sme	obľúbení	u	 ľudí.	Navyše	aj	dnes	
pridáva	 Pán	 Boh	 nových	 veriacich	
do	svojej	cirkvi.	Teda,	ak	budeme	pri	
ohni,	môžeme	si	spomenúť	na	Pavla	a	
oheň	po	jeho	stroskotaní	na	Malte.
	 Nakoniec	 sme	 mali	 výborný	

čas	pri	opekaní	a	jedení	špekáčikov	a	
klobásy.	 Počas	 nášho	 stretnutia	 sme	
boli	aj	s	mladými	študentmi	z	Berlína,	
ktorí	boli	na	výlete	v	Tatrách.

MODLITBA	V	ŽIVOTE	KRESŤANA

 Zuzana Valeková

Modlitebné	 spoločenstvo	 (MoS)	
Tatranského	 seniorátu	 si	 4.	 augusta	
opäť	dalo	stretnutie	v	Poprade.	To,	že	
sa	častejšie	stretávame	v	našej	zboro-
vej	miestnosti,	je	iste	dané	výhodnou	
polohou	mesta	Poprad,	ale	veríme,	že	
trochu	aj	príjemným	prostredím	v	na-
šej	 „zborovke“a	 pohostinnosťou	 čle-
niek	popradskej	skupiny	MoS,	za	čo	sa	
chcem	sestrám	aj	touto	cestou	poďa-
kovať,	rovnako	aj	za	ústretovosť	pred-

sedníctvu	nášho	cirkevného	zboru.
	 Vzácny	hosť	z	Prahy	–	brat	fa-

rár	Miroslav	Erdinger,	pôsobiaci	v	cir-
kevnom	 zbore	 Českej	 cirkvi	 evanje-
lickej	Praha-Kobylisy	–	prednášal	zú-
častneným	na	tému	„Modlitba	v	živo-
te	kresťana“.	Poslucháčov	zaujal	púta-
vým	rozprávaním,	pretože	spojil	svoje	
pastorálne	skúsenosti	s	bohatou	pra-
xou	zo	sociálnej	oblasti	 (viedol	 soci-
álne	zariadenie	a	doposiaľ	ešte	pôsobí	
ako	supervízor	sociálnej	práce).
	 Na	 úvod	 poukázal	 na	 biblic-
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ko-teologické	 odôvodnenie	 modlit-
by:	 pozýva	 nás	 k	 nej	 sám	Pán	 Ježiš	
(Mt	6:5-7);	Ježiš	nás	učí	modliť	sa	aj	
za	iných	vo	svojej	modlitbe	za	učení-
kov	 v	 Getsemanskej	 záhrade	 (J	 17);	
ukážka	modlitby	ako	vnútorného	zá-
pasu	je	Ježišova	modlitba	v	Getsema-
ne	(Mt	36,	Mk	14,	L	22);	a	modlitbu	
ako	„divadielko“	pred	Pánom	Bohom	
odsúdil	Pán	Ježiš	v	podobenstve	o	fa-
rizejovi	a	publikánovi	(L	18:9-14).
	 Brat	 Erdinger	 sa	 stotožňuje	

s	 teologickým	 názorom,	 že	modlit-
ba	je	kontinuálny	rozhovor	s	Bohom,	
že	je	to	dialóg,	ktorý	vedie	Boh	s	člo-
vekom	a	byť	Bohu	partnerom	v	dia-
lógu,	to	vníma	ako	veľkú	výsadu	člo-
veka.	 Švajčiarsky	 židovský	 mysliteľ	
Martin	Buber	 to	napísal	 takto:	 „Nie	
sme	Božie	nástroje,	Boh	nás	nestvo-
ril	ako	svoje	nástroje.	Boh	nás	stvoril	
ako	partnerov	pre	dialóg.	Boh	s	nami	
hovorí,	počíta	s	nami	a	s	našimi	ná-
zormi	a	berie	ich	vážne.“

 

Príbehmi	 zo	 svojich	 praktických	
skúseností	 potom	 ilustroval	 dôle-
žitosť	 modlitby	 v	 živote	 kresťana.	
Modlitba	 ako	 prejav	 trvalej	 zodpo-
vednosti	 za	 iných	 –	 sestra	zo	zboru	
v	pokročilom	veku	mu	ukázala	zošit	
plný	mien	ľudí,	za	ktorých	sa	modli-
la	aj	bez	toho,	aby	oni	o	tom	vedeli	...	
a	tak,	ak	seniori	vravia,	že	už	nič	ne-
môžu	robiť,	predsa	je	tu	úloha	mod-
liť	sa	za	blížnych.	Modlitba	ako	pre-
jav	dôvery,	 že	 Boh	môže	veci	 i	 ľudí	
meniť	 –	 keď	 jednej	 sestre	 povedal,	
že	po	dlhých	rokoch	závislosti	skon-
čil	s	fajčením,	prekvapila	ho	odpove-
ďou	„čo	som	sa	za	teba	namodlila	...	
vďaka	Bohu,	že	to	vypočul!“	Modlit-
ba	ako	cesta	vďačnosti	–	od	detských	
rokov	sa	mu	v	mysli	zachoval	obraz	
kľačiaceho	otca,	ktorý	Boha	s	dôve-
rou	prosil	 za	 rodinu,	 ale	 nezabúdal	
ho	chváliť	a	ďakovať	za	prejavené	Bo-
žie	požehnanie.	Modlitba	ako	priro-
dzená	súčasť	života,	ako	krv	v	žilách	
–	 jeho	 prvá	 cirkevno-zborová	 kurá-
torka	sa	vyznala:	 „chodím	a	myslím	
na	Boha,	modlím	sa,	ďakujem	či	už	
na	poli,	v	chlieve,	v	nemocnici“	 ...	o	
Pánu	Bohu	sa	mohli	spolu	rozprávať	
aj	v	chlieve,	keď	opatrovala	dobytok.	
Modlitba	 ako	 životná	 rekapitulácia	
–	čo	sa	podarilo,	vďaka,	Pane	...	a	čo	
nie,	odpusť,	Bože!	Modlitba	ako	po-
stoj	pokory	pred	Bohom	–	pokorná	
modlitba	 jeho	babičky	s	deduškom,	
neskôr	 ju	 na	 seba	 prevzala	mamič-
ka:	„som	len	prach	a	popol,	padám	a	
klesám	na	každom	mieste	 ...	ale	Ty,	
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Hospodine,	so	mnou	počítaš	a	časom	
ma	 pozdvihneš	 z	 prachu	 a	 popola“.	
Modlitba	 pri	 sprevádzaní	 umierajú-
cich	–	už	nemožno	nič	pridať	ani	ub-
rať,	a	tak	všetko	odovzdávame	Páno-
vi	v	ďakovnej	a	príhovornej	modlitbe.	
Modlitba	v	rozhovoroch	so	seniormi	–	
staroba	je	čas,	ktorý	nám	Pán	pridáva	
pre	našu	spásu	a	za	to	treba	tiež	ďako-
vať.	Modlitba	ako	ponuka	pri	spiritu-
álnej	starostlivosti	v	rôznych	náprav-
no-výchovných	zariadeniach	a	väzení	
–	brat	farár	im	kladie	otázku	„môžem	
sa	 pomodliť?“	 a	 po	 súhlase	 sa	 mod-
lí	za	prítomných	bratov	a	porúča	 ich	
i	seba	do	Božej	milosti.	Modlitba	ako	
priestor	našej	služby	núdznym	–	byť	
s	nimi	spolu,	pomáhať	v	zlej	životnej	
situácii,	ponúknuť	modlitby	a	pomoc	
pri	 nich	 či	 niekedy	 vyzývať	 ku	 krát-
kym	modlitbám	i	spoločnému	odrie-
kaniu	najvýznamnejšej	Modlitby	Pá-
novej.
	 Brat	 farár	 Erdinger	 na	 záver	

konštatoval,	že	ľudia	mu	často	pove-
dia	„ja	sa	neviem	modliť“.	On	ich	však	

povzbudí	 „to	 nič,	 ani	 ja	 to	 neviem,	
veď	pred	Pánom	aj	tak	všetci	len	kok-
ceme	...	Boh	predsa	hľadí	na	srdce	...	
zverujme	mu	svoje	životné	zlyhania	a	
starosti	a	ďakujme	 i	za	ne“.	A	neboj-
me	sa	ľuďom	hovoriť	„modlím	sa/bu-
dem	sa	modliť	za	vás	–	nie	je	to	málo,	
je	to	najviac,	čo	pre	vás	môžem	urobiť	
a	Pán	Boh	bude	podľa	svojej	vôle	ko-
nať“.
	 Z	vynikajúcej	prednášky	brata	

farára	 Erdingera	 si	 zúčastnení	odná-
šali	veľa	poučného,	užitočného	 i	po-
vzbudivého	 pre	 využitie	 v	modliteb-
nom	i	praktickom	živote	evanjelické-
ho	kresťana.	Tešili	sme	sa	aj	z	prítom-
nosti	 ďalších	 hostí:	 seniora	 Tatran-
ského	 seniorátu	 Romana	 Porubäna,	
tajomníka	MoS	 ECAV	Mikuláša	 Lip-
táka,	 popradského	 zborového	 farára	
Libora	Bednára,	mengusovského	zbo-
rového	 farára	 Tibora	 Molnára	 a	 ses-
try	 Erdingerovej,	 manželky	 predná-
šajúceho.	Vďaka	Bohu	za	 to	nedeľné	
slnečné	popoludnie,	 a	 to	 aj	 v	 našich	
mysliach	a	srdciach.

MLÁDEŽNÍCKY	TÁBOR	SKALITÉ	2013

 Michal Findra

	 V	dňoch	11.-18.	augusta	sa	mlá-
dežníci	zo	Štrby,	Popradu	a	Šváboviec	
vybrali	na	mládežnícko-dorastový	tá-
bor	do	malebného	kúta	Slovenka,	kde	
sa	stretávajú	tri	hranice	do	Skalitého.
	 Celý	 predĺžený	 týždeň	 sme	

prežili	na	chate	pri	ŽSR	zastávke	Ska-
lité-Serafínov	 asi	 1	 km	 od	 poľských	

hraníc.	Pri	príprave	 tábora	sme	zvoli	
tému	o	apoštolovi	Petrovi	a	jeho	život	
nás	motivoval	k	téme	s	názvom	„Cesta	
za	víťazstvom“,	 lebo	Peter	putoval	za	
víťazstvom	v	Pánovi	Ježišovi	Kristovi.	
Hlavné	večerné	zamyslenia	sa	teda	ve-
novali	Petrovi.	Bolo	to	Božie	konanie	
pri	povolaní	Petra,	pri	Petrovom	cho-
dení	po	vode,	pri	Petrovom	vyznaní,	
pri	Petrovom	zážitku	na	hore	preme-
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nia,	pri	Petrovom	zlyhaní,	pri	Petrovej	
kázni	na	Letnice,	pri	Petrovej	návšte-
ve	u	Kornélia.
	 Náš	tábor	bol	spojený	aj	s	ďal-

šími	aktivitami.	Skoro	každé	ráno	sme	
mali	stíšenie,	po	ktorom	boli	skupin-
ky	kde	sme	bližšie	diskutovali	nad	té-
mami	a	stíšeniami.	Poobede	boli	súťa-
že	po	skupinkách.	Celkovým	víťazom	
sa	stali	modrí,	ale	ani	žltí,	zelení	a	čer-
vení	neboli	najhorší	.	Jeden	deň	sme	
mali	 výletný.	 Jedna	 skupina	 bola	 na	

turistike	po	 hrebeni	 (hranica	 SK-PL)	
na	Kykule	 (1087	m.	n.	m.)	a	druhá	v	
skanzene	 s	 úvraťovou	 železnicou	 vo	
Vychylovke.	 Iný	deň	sme	boli	na	kú-
palisku	v	Jablunkove	v	Čechách.
	 Tábor	sa	všetkým	veľmi	páčil	

a	 jasne	 nás	 viedol	 k	 pochopeniu,	 že	
Pán	 Ježiš	 je	 stredobod	života	 kresťa-
na.	 Kristus	 dáva	 nášmu	 životu	 jasný	
zmysel	tak,	ako	dal	zmysel	Petrovmu	
životu.

ÚCTA	K	STARŠÍM

 Zuzana Hybenová

	 Leto	 rýchlo	 ubehlo	 a	 blíži	 sa	
mesiac	 október,	 ktorému	 sa	 hovorí	
„Mesiac	 úcty	 k	 starším“.	 Náš	 cirkev-
ný	 zbor	 už	 dlhé	 roky	 pamätá	 na	 ži-
votných	jubilantov	CZ,	ale	aj	na	ostat-
ných	 skôr	 narodených	 členov	 zboru.	
Veď	 práve	 títo	 tvorili	 jadro	 CZ,	 lebo	
vieru	v	Boha	nasávali	už	s	materským	
mliekom	a	ísť	v	nedeľu	do	kostola	s	ce-
lou	rodinou	bolo	pre	nich	také	samo-
zrejmé	ako	to,	že	pre	život	potrebuje-
me	jesť.	V	nedeľu	popoludní	a	po	ve-
čeroch	sa	z	okien	dedinských	domov	
ozýval	srdečný	spev	nábožných	piesní	
z	Tranoscia	a	na	stole	bola	Biblia,	kto-
rá	sa	denne	čítala.	Dnes	s	nostalgiou	v	
duši	spomíname	na	tieto	krásne	časy	
a	je	nám	ľúto,	že	je	to	spravidla	už	len	
minulosť.	Vráťme	sa	k	nim	a	zažívaj-
me	požehnanie!
	 Jedna	 neznáma	 modlitebníč-

ka	o	príkaze	Pána	Ježiša	„neprestajne	

sa	modlite“	vyznala:
„Keď	ráno	otvorím	oči,	modlím	sa	

„Pane,	otvor	oči	môjmu	rozumu“;	keď	
sa	obliekam,	modlím	sa	za	to,	aby	som	
bola	oblečená	do	rúcha	spravodlivos-
ti;	pri	umývaní	sa	modlím	za	očistenie	
Božím	 slovom;	 počas	 práce	 sa	 mod-
lím	za	silu,	ktorá	by	vystačila	na	ten-
to	deň;	keď	rozkladám	oheň,	modlím	
sa,	aby	Boh	zapálil	moju	dušu	ohňom	
svojej	 lásky;	 keď	 zametám	 podlahu,	
aby	 ma	 očistil	 od	 všetkých	 nečistôt;	
keď	 pripravujem	a	 jem	 raňajky,	 pro-
sím,	aby	ma	Boh	nasýtil	skrytou	man-
nou	a	čistým	mliekom	svojho	slova	...	
a	tak	ďalej	po	celý	deň.	Všetko	čo	ro-
bím,	je	pre	mňa	podnet	k	modlitbe.
	 Vráťme	sa	k	horlivej	viere	na-

šich	rodičov	a	starých	rodičov	–	preja-
víme	im	úctu	a	presvedčíme	sa,	že	ži-
vot	v	neustálej	Božej	blízkosti	je	ove-
ľa	príjemnejší,	 radostnejší	 a	 budeme	
mať	 istotu,	 že	 aj	 to	 ťažšie	 (najmä	vo	
vyššom	veku)	budeme	 ľahšie	znášať,	
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lebo	náš	Pán	je	stále	s	nami	a	neopus-
tí	nás.
	 Už	teraz	vás,	skôr	narodených,	

pozývame	13.	októbra	2013	k	sviatosti	
Večere	Pánovej,	ktorá	bude	prislúžená	

v	kostole	popoludní	o	14:30	h.	Pre	ju-
bilantov	bude	pokračovať	stretnutie	v	
zborovej	miestnosti.	Všetkých	srdeč-
ne	pozývame.

ŽIVOTNÉ	KRÉDO

Vincent Blažko

Už	jeseň	prišla	pred	náš	prah,
aj	vlasy	striebrom	zbeleli.

Ponad	nás	prešiel	nejeden	mrak,
nejednu	noc	sme	v	slzách	prebdeli.

Každý	z	nás	skúma	svoje	kroky,
každý	z	nás	číta	v	spomienkach.
Veď	sme	prečkali	mnohé	roky,	
dary	sme	dostali	do	vienka.

Vieme	však,	kto	tým	Darcom	bol,
vieme,	že	máme	nebeského	Otca.
Ku	nám	sa	skláňa	milosti	Boh,

lásku	nám	v	kríži	vkladá	do	srdca.

Naše	modlitby	a	spevy
leteli	priamo	k	nebesiam.

To	nám	dosvedčia	chrámové	steny,
ony	počuli	naše	vzdychania.

Aj	cez	trápenia	a	strasti
viedla	nás	ruka	Pánova.

Žijeme	v	krásnej	podtatranskej	vlasti,
za	všetko	nech	znie	vďačná	oslava.

Nevieme	odhadnúť	budúci	čas,
čo	ešte	na	nás	v	žití	čaká.

No	chceme	dozrieť	ako	dobrý	klas,
naša	duša	pred	Spasiteľom	kľaká.
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MODLITBA

 Mária Krajniaková

Drahý	 náš	 Otče	 nebeský,	 ďakuje-
me	Ti	za	dar,	ktorý	si	nám	dal	v	našich	
deťoch.	Ďakujeme,	že	v	 ich	životoch	
pociťujeme	Tvoje	požehnanie.	Prázd-
niny	sa	skončili	a	začína	nový	školský	
rok.	Tebe	vzdávame	vďaku,	že	si	naše	
deti	ochraňoval	 i	 cez	prázdniny	a	 že	
sme	s	nimi	mohli	prežiť	čas	oddychu	a	
naberania	nových	síl.	Na	začiatku	no-
vého	školského	roka	prosíme	o	pomoc	

a	povzbudenie,	aby	sa	s	Tvojou	pomo-
cou	správali	tak,	ako	sa	patrí	na	Tvoje	
deti.	Nech	sú	usilovné	v	učení	a	prá-
ci,	nech	sú	poslušné	svojim	rodičom,	
učiteľom	 aj	 vychovávateľom.	 Zacho-
vaj	 ich	 vo	 svojej	milosti,	 požehnávaj	
ich	 prácu	 a	 všetky	dobré	 snahy.	Veď	
ich	cestou	poznávania	Teba	 i	Tvojich	
príkazov,	aby	mali	srdcia	otvorené	pre	
vieru	v	Teba,	ako	svojho	Pána	a	Spasi-
teľa.	Amen.

CIEĽ	ŠTÚDIA	BIBLIE	A	INDUKTÍVNA	METÓDA

 Michal Findra

	 Položme	 si	 zásadnú	 otázku:	
Prečo	 chceme	 vôbec	 študovať	 Bibliu	
(cieľ)?	Táto	otázka	nás	vedie	k	pocho-
peniu	nášho	motívu	pre	štúdium	Bib-
lie.	Môžeme	brať	štúdium	ako	povin-
nosť,	 alebo	 ako	 prípravu	 pre	 službu.	
Dôležité	pre	nás	však	je,	aby	sme	mali	
zo	štúdia	Biblie	radosť.	V	prvom	rade	
ide	o	 lásku	 k	Božiemu	slovu	a	Božie	
hovorenie	k	nám.	S	láskou	si	čítame	a	
študujeme	list	od	svojho	milého	Pána	
Ježiša.
	 Indukcia	 je	 vyvodenie	 vše-

obecného	 záveru	 z	 jednotlivých	 fak-
tov.	 Induktívna	metóda	štúdia	Biblie	
je	 teda	 postup	od	 základných	 faktov	
k	 záveru.	 Najskôr	 pozorne	 študuje-
me	Písmo,	a	potom	formulujeme	zá-
ver.	Význam	nejakého	oddielu	Písma	
môžeme	určiť	až	potom,	keď	pozorne	

preštudujeme	všetky	 fakty.	 Induktív-
nu	metódu	štúdia	Biblie	budeme	ro-
biť	cez	tri	kroky:
1.	 Pozorovanie:	 –	 Čo	vidím?	Čo	 sa	

stalo?	 Čo	 tam	 je?	 2.	 Interpretácia:	
–	Čo	 to	znamená?	3.	Aplikácia:	 –	Čo	
mám	robiť?
Pozorovanie	 a	 interpretácia	 pred-

stavujú	 exegézu	 zvoleného	 Biblické-
ho	oddielu	a	aplikácia	jeho	hermene-
utiku.	(pojmy	exegéza	a	hermeneuti-
ka	sme	si	vysvetľovali	v	predchádza-
júcom	čísle	zborového	listu).
	 Dnešné	 naše	 uvažovanie	 nad	

štúdiom	 Biblie	 môže	 byť	 pre	 nás	 aj	
veľmi	praktické,	keď	si	priamo	v	časo-
pise	môžeme	urobiť	štúdium	určitého	
oddielu.	Skúste	si	vo	svojej	Biblii	nájsť	
oddiel	z	Markovho	evanjelia	10,:13-16	a	
odpovedzte	si	na	uvedené	otázky,	naj-
lepšie	písomne	do	tabuľky:
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1.	Čo	vidím?	-	Pozorovanie

2.	Čo	to	znamená?	-	Interpretácia

3.	Čo	mám	robiť?	–	Aplikácia

Pokračovanie	k	téme	pozorovania	v	budúcom	čísle	Zborového	listu.

MARTIN	LUTHER	–	REFORMÁTOR

 Daniel Veselý

	 Martin	 Luther	 sa	 narodil	 10.	
novembra	 1483	 v	 Eislebene	 ako	 jed-
no	z	deviatich	detí	baníka.	Vyrastal	v	
chudobných	 pomeroch,	 spojených	 s	
tvrdou	výchovou.	V	rokoch	1501	-	1505	
študoval	filozofiu	na	univerzite	v	Er-
furte.	Po	získaní	titulu	magistra	sa	za-
písal	na	štúdium	práv.	Keď	sa	2.7.1505	
vracal	z	domu	do	Erfurtu,	pri	dedin-
ke	Stotternheim	ho	zastihla	silná	búr-
ka	 a	 blesk	 udrel	 vedľa	 neho	 tak,	 že	
sa	ocitol	na	kolenách.	V	úzkosti	zvo-
lal:	„Pomôž	svätá	Anna!	Budem	mní-
chom.“	O	dva	týždne	splnil	svoj	sľub	
a	 17.7.1505	 vstúpil	 do	 augustínskeho	
kláštora	v	Erfurte.
	 V	 roku	 1507	bol	vysvätený	za	

katolíckeho	kňaza.	V	r.	1508	prešiel	na	
univerzitu	vo	Wittenbergu.	V	r.	1512	sa	
stal	doktorom	teológie	a	získal	doži-
votnú	 biblickú	 profesúru.	 Od	 r.	 1513	
začal	vo	Wittenbergu	kazateľskú	čin-
nosť.	V	tomto	období	Luther	prekonal	
svoje	pochybnosti	a	pri	štúdiu	Písma	
dospel	 k	 poznaniu,	 že	 Božia	 milosť	

platí	pre	každého,	kto	 ju	vierou	prij-
me.
	 Skúsenosti	 s	 rozporom	 me-

dzi	svojim	svedomím,	vychádzajúcim	
zo	štúdia	Biblie	a	oficiálnym	učením	
vtedajšej	cirkvi,	viedli	Luthera	vo	Wit-
tenbergu	31.	októbra	1517	–	pred	496-
timi	rokmi	–	k	uverejneniu	95	výpo-
vedí,	ktoré	kriticky	reagovali	na	prax	
odpustkov.	 Tézy	 sa	 rýchlo	 rozšírili	 a	
vyvolali	 v	 cirkvi	 veľký	 ohlas.	 Luther	
bol	 chránencom	 svojho	 zemepána	
–	 saského	 kniežaťa	 Fridricha	 Múd-
reho.	On	presadil,	 aby	 Luther	 nešiel	
do	Ríma,	kde	bol	predvolaný,	ale	aby	
Luthera	 vypočul	 kardinál	 Kajetán	 v	
Ausburgu.	 Ten	 Lutherovi	 pohrozil	
kliatbou.	V	r.	1519	sa	Luther	zúčastnil	
dišputy	s	Eckem	v	Lipsku,	v	ktorej	po-
pieral	neomylnosť	pápeža	a	koncilov.	
V	 r.	 1920	 vydal	 Rím	oficiálnu	 bulu	 s	
kliatbou.
	 Luther	 zareagoval	 spálením	

pápežskej	buly.	Keď	svoje	tézy	Luther	
neodvolal	 ani	 na	 ríšskom	 sneme	 vo	
Wormsi,	 vydal	 cisár	 Karol	 V.	 pro-
ti	 Lutherovi	wormský	 edikt	 –	 vyhlá-
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senie	 za	 kacíra.	 Fridrich	 Múdry	 ne-
chal	Luthera	uniesť	do	azylu	na	hrad	
Wartburg,	kde	reformátor	žil	v	rokoch	
1521	-	1522	a	tu	preložil	Nový	zákon	do	
nemčiny.	 Lutherove	myšlienky	sa	 la-
vínovite	šírili	a	vyvolávali	v	celej	zemi	
kladné	prijatie.
	 V	 roku	 1525	 uzavrel	 Luther	

manželstvo	s	bývalou	mníškou	Kata-
rínou	von	Bora.	Roku	1528	sa	reformá-
tor	zúčastnil	vizitácie	na	farnostiach	v	
saskej	oblasti,	pri	ktorých	sa	presved-
čil	 o	 ich	 duchovne	 zaostalom	 stave.	
So	svojim	spolupracovníkom	Filipom	

Melanchtonom	položil	základy	evan-
jelickej	cirkvi.
	 Zásadný	 význam	 malo	 Me-

lanchtonovo	Augsburské	vyznanie	z	r.	
1530.	Preklad	 Starého	zákona	Luther	
dokončil	 v	 spolupráci	 s	 inými	 wit-
tenberskými	teológmi	v	r.	1534.	V	zo-
stávajúcom	 období	 svojho	 života	 sa	
Luther	venoval	podpore	novovznika-
júcej	cirkvi,	riešeniu	cirkevno-politic-
kých	a	praktických	teologických	otá-
zok.	V	dôsledku	mnohých	úloh	trpel	
prepracovávaním.	Zomrel	v	Eislebene	
18.	februára	vo	veku	62	rokov.

DEJINY	ŽIDOVSTVA	1.	ČASŤ	
TRITISÍCROČNÁ	VIERA	A	KULTÚRA	OD	KRÁĽA	DÁVIDA	PO	

ZALOŽENIE	ŠTÁTU	IZRAEL	
 Spracovala Janka Hesová, zbo-

rová dozorkyňa (časopis GEO, r. 2007; 
J. Maier: Židovské dejiny v dátach)

	 Dr.	 Michael	 Tilly,	 pôsobiaci	
na	Univerzite	Johannesa	Gutemberga	
v	nemeckom	Mainzi	hovorí,	že	židov-
stvo	 je	 najstaršie	 náboženstvo,	 kto-
rého	 prívrženci	 vyznávajú	 jediného	
Boha.	 Je	 to	 viera,	 ktorá	 pretrvala	 od	
antických	čias	cez	stredovek	až	po	sú-
časnosť.	Ale	za	tie	roky	si	židia	zvolili	
viacero	veľmi	odlišných	ciest	ku	spá-
se.	Už	dávno	nie	 je	 jasné,	kto	patrí	k	
tým,	s	ktorými	Boh	uzavrel	zmluvu.
	 Čo	 robí	 žida	 židom?	 Táto	

otázka	 je	taká	stará	ako	židovské	ná-
boženstvo.	 „Žid	 je	 ten,	kto	pochádza	
zo	židovskej	matky	alebo	prestúpil	na	
židovskú	 vieru“,	 znie	 odpoveď	 tradi-
cionalistických	 rabínov.	 „Ani	 pokrs-
tený	žid	sa	nezbaví	svojho	menejcen-

ného	 židovského	 charakteru“,	 tvrdia	
demagógovia	 novodobého	 antisemi-
tizmu.	 „Žid	 je	 človek,	 ktorého	ostat-
ní	považujú	za	žida“,	hovorí	 francúz-
sky	filozof	 Jean-Paul	 Sartre.	 „O	 tom,	
kto	je	žid,	rozhodujem	ja“,	odpovedal	
vraj	ríšsky	maršal	Herman	Göring	na	
otázku,	prečo	protežuje	a	vyznamená-
va	židovského	vojnového	veterána.
	 Jedno	 je	 isté:	neexistuje	žiad-

na	všeobecne	 platná	definícia	 židov-
skej	 identity.	Predstavu	o	nej	vykon-
štruovali	 skôr	 nežidia.	 Buď	 sa	 na	 ži-
dov	pozeralo	ako	na	cudzích,	nebez-
pečných,	menejcenných,	alebo	židov-
ská	obec	slúžila	ako	projekcia	 idylic-
kého	života	charakterizovaná	klezme-
rovou	hudbou	a	kibucovskou	roman-
tikou.
	 Židovstvo,	 ako	 živé	 svetové	

náboženstvo	 s	 mnohými	 formami,	
od	samého	začiatku	svojej	dlhej	a	po-
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hnutej	histórie	podliehalo	neustálym	
zmenám.	Veľmi	skoro	sa	vyvinuli	via-
ceré	smery.	Čo	ale	drží	židovstvo	po-
hromade,	čo	je	základ	jeho	komunity?	
Zjednodušene	(pretože	to	platí	nako-
niec	pre	všetky	náboženstvá)	predkla-
dajú	 teológovia	 túto	definíciu:	 žid	 je	
ten,	kto	verí	v	určité	veci	a	dodržiava	
určité	pravidlá.
	 Žid	v	prvom	rade	verí	v	jediné-

ho	Boha	 Izraela.	Žid	má	predstavu	o	
zasľúbenej	zemi	Izrael.	Zatiaľ,	čo	pre	
kresťanov	je	ústrednou	postavou	spá-
sy	Mesiáš,	 pre	 židov	 je	 cestou	 spásy	
Tóra;	iba	život	podľa	jej	ustanovení	je	
život	podľa	Božej	vôle.	Tóra	je	základ-
ný	dokument	židovstva.	Odvtedy,	čo	
rímske	 légie	 zničili	 Chrám	 v	 Jeruza-
leme	a	zbavili	tamojších	kňazov	moci	
(r.	70	po	Kristovi),	vykladajú	Tóru	pre-
dovšetkým	 rabíni.	 Učenosť	 rabínov	
vyvrcholila	 v	 Babylonskom	 Talmude	
(zbierka	 židovských	 náboženských	
výrokov	 po	 r.	 600	 nášho	 letopočtu).	
Na	 základe	 Tóry	 a	 Talmudu	 vyvíjajú	
rabíni,	učenci	a	školy	od	tých	čias	ha-
lachu	 –	 zákonné	 ustanovenia	 života	
záväzné	pre	určité	spoločenstvo.	
	 Toto	 všetko	 má	 za	 následok	

veľký	historický	paradox:	práve	to	sve-
tové	náboženstvo,	v	ktorom	je	písom-
ne	upravená	aj	tá	najtriviálnejšia	kaž-
dodenná	vec,	sa	vlastne	neriadi	žiad-
nymi	jednotnými	pravidlami.	Existu-
jú	 síce	zákony	–	Tóra,	Talmud,	hala-
cha	–	ale	neexistuje	všeobecná	autori-
ta,	ktorá	by	ich	rovnako	interpretova-
la	a	presadzovala.	Každý	žid	teoretic-
ky	môže,	ak	sa	mu	rozhodnutie	rabí-
na	nepáči,	prestúpiť	do	inej,	pre	neho	

príjemnejšej	obce.	A	tak	židovstvo	nie	
je	 monolitické,	 ale	 počas	 stáročí	 sa	
rozčlenilo	do	mnohých	skupín,	sme-
rov	a	siekt.
3760	pred	Kristom	(Rok	1	židovské-

ho	letopočtu.	Boh	stvoril	svet.)
Dejiny	 sa	 začínajú	 stvorením	 sve-

ta	 (1.	 kniha	 Mojžišova,	 kap.	 1	 –	 2),	
takmer	 sa	 končia	 potopou	 a	 nanovo	
začínajú	Noemovými	synmi	Semom,	
Chamom	a	Jafetom.
Okolo	roku	1250	pred	Kristom
Odchod	z	Egypta.	V	2.	knihe	Mojži-

šovej	sa	píše,	že	Izraeliti	ušli	z	egypt-
ského	otroctva.	Ale	historicky	pravde-
podobné	je,	že	do	Palestíny	odišiel	len	
jeden	kmeňový	zväz.	V	biblickej	tra-
dícii	sa	exodus	chápe	ako	akt	založe-
nia	 Izraela	a	znamenie,	že	Boh	si	ži-
dov	vyvolil	spomedzi	národov	(2.	kni-
ha	 Mojžišova,	 1	 -15).	 Reálne	 sa	 však	
jednotná	židovská	viera	a	 národ	 for-
mujú	až	počas	babylonského	exilu.
12.	–	11.	storočie	pred	Kristom
Izraelské	kmene	sú	ohrozované	Fi-

lištíncami	a	ďalšími	národmi	Stredo-
moria.	 Židovské	 kmene	 preto	 vytvá-
rajú	vojenské	pakty.	Vojakov	v	bojoch	
vedú	 kmeňoví	 náčelníci,	 nazývaní	
„sudcovia“.
Približne	1020	–	1004	pred	Kristom
Šaul,	vodca	v	bojoch	proti	Filištín-

com,	zjednotí	izraelské	kmene	a	dáva	
sa	vyhlásiť	za	kráľa.	Je	opisovaný	ako	
Bohom	 vyvolený	 vládca,	 ktorý	 však	
onedlho	 Božiu	 priazeň	 stratil,	 lebo	
nerešpektoval	jeho	prikázania.
Približne	1004	–	964	pred	Kristom
Dávid,	ktorý	už	sedem	rokov	vlád-

ne	južným	kmeňom	Júdu	a	Benjamí-
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POZVANIE

Pri	príležitosti	1150.	výročia	prícho-
du	vierozvestov	Svätého	Cyrila	a	Me-
toda	na	naše	územie	sa	v	rímsko-kato-
líckom	kostole	Svätého	Cyrila	a	Meto-
da	na	sídlisku	Juh	bude	20.	októbra	o	

15:00	h	konať	slávnostná	ekumenická	
bohoslužba	 všetkých	 cirkví	 pôsobia-
cich	v	Poprade.	Záštitu	prevzal	primá-
tor	mesta	Poprad	Anton	Danko.

Zborový list, rozpis Služieb Božích a viac informácií o cirkevnom zbore 
nájdete aj online na www.ecavpp.sk

na,	sa	po	smrti	Šaula	v	roku	997	stá-
va	aj	panovníkom	desiatich	severných	
kmeňov.	Dobyje	 Jeruzalem	a	ustano-
ví	ho	za	hlavné	mesto	Izraela.	Porazí	
Filištíncov	a	podrobí	si	susedné	náro-
dy:	 Edomčanov	na	 juhu,	Moabčanov	
a	Ammončanov	na	východe	a	Aramej-
čanov	 na	 severovýchode.	 Prevozom	
archy,	 v	 ktorej	 boli	 uložené	 tabule	 s	
Desatorom,	do	Jeruzalema	(2.	Samu-
el,	6)	sa	mesto	za	vlády	Dávida	a	jeho	
syna	Šalamúna	stáva	centrálnym	sym-
bolom	Izraela.
Približne	955	–	587	pred	Kristom
Obdobie	prvého	chrámu.	Kráľ	Šala-

mún	dá	postaviť	v	Jeruzaleme	panov-
nícky	 palácový	 chrám,	 ktorý	 sa	 stal	
najvýznamnejším	 miestom	 prináša-
nia	obiet	pre	Boha.
930	–	926	pred	Kristom
Rozdelenie	 ríše.	 Desať	 kmeňov	 na	

severe	 sa	 odlúči	 od	 dynastie,	 ktorú	
založil	 Dávid	 (dom	Dávidov),	 a	 zvo-
lí	 si	vlastného	kráľa,	 ktorý	panoval	v	
severnom	 kráľovstve	 Izrael.	 Kmene	
Júdu	a	Benjamína	ostávajú	pod	vládou	
Dávidovej	dynastie	 a	 vytvárajú	 južné	
kráľovstvo	Judeu.
722	–	721	pred	Kristom

Severné	 kráľovstvo	 si	 podmaňujú	
Asýrčania.	 Noví	 vládcovia	 deportujú	
veľkú	časť	obyvateľstva	z	krajiny.	Sto-
py	po	nich	zmizli,	a	preto	sa	deporto-
vaní	neskôr	označujú	ako	desať	strate-
ných	kmeňov	Izraela.
597	–	538	pred	Kristom
Babylonský	 kráľ	 Nebukadnesar	 si	

podmaňuje	 Judské	 kráľovstvo.	 Jud-
ského	 kráľa	 Joakima	 spolu	 s	 niekoľ-
kými	príslušníkmi	aristokratickej	vrs-
tvy	 zavlečie	do	 južnej	Mezopotámie.	
Po	povstaní	dá	Nebukadnesar	v	roku	
587	 pred	 Kristom	príkaz	 zničiť	 Šala-
múnov	 chrám	 v	 Jeruzaleme.	 Veľkú	
časť	vyššej	a	strednej	vrstvy	obyvateľ-
stva	dá	odvliecť	do	svojej	ríše.	Až	po-
čas	nasledujúceho,	takzvaného	baby-
lonského	exilu,	vzniká	na	základe	sta-
roizraelských	 tradícii	 židovstvo	 ako	
náboženstvo:	učenci	vytvoria	históriu	
židovského	národa	tak,	ako	sa	neskôr	
vykladá	v	častiach	Starého	zákona.	V	
exile	sa	presadzuje	monoteizmus,	ša-
bat	sa	stáva	sviatkom,	vznikajú	židov-
ské	 stravovacie	 predpisy	 a	 ďalšie	 zá-
väzné	náboženské	pravidlá.

pokračovanie nabudúce
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September
Kantorová	Darina,	MUDr.	 4.9.
Korenko	Michal	 	 12.9.
Walter	Horst	 	 	 22.9.
Slahová	Soňa	 	 	 24.9.
Brošková	Anna		 	 30.9.

Október
Keresztény	Ladislav	 	 10.10.
Fáber	Michal,	Ing.	 	 11.10.
Bednár	Libor,	Mgr.,	PhD.	 17.10.

Gajová	Božena,	Ing.	 	 18.10.
Labusová	Jana	 	 	 19.10.
Gabašová	Zlata		 	 20.10.
Slotová	Iveta	 	 	 20.10.
Hrehorová	Amália	 	 22.10.
Adamová	Katarína	 	 23.10.
Bončo	Ondrej	 	 	 26.10.
Lištiaková	Stanislava	 	 30.10.
Gregová	Ľudmila	 	 31.10.

BLAHOŽELÁME	JUBILANTOM

Sviatosť	Krstu	svätého	prijali:	Jonáš	Garaj,	Kristína	Korenková,	Lara	Uhríková

Manželstvo	uzavreli:	Lukáš	 Ilavský	a	Lenka	Feriančeková;	Richard	Gordon	a	
Jana	Hocková;	Ramy	Ibrahim	Kataria	a	Zuzana	Pisárová;	Andrzej	Plazewski	a	
Martina	Molnárová

Do	večnosti	v	nádeji	na	vzkriesenie	odišiel:	JUDr.	Pavol	Ovčár	(77)

VYPÍSANÉ	Z	MATRÍK	V	MESIACOCH	JÚL	–	AUGUST	2013

POZÝVAME	NA	PRAVIDELNÉ	STRETNUTIA	
V	ZBOROVEJ	MIESTNOSTI	NA	UL.	1.	MÁJA.

	 konfirmandi	–	utorok,	1.	roč.	o	15:00	h;	utorok	2.	roč.	o	16:00	h	
	 spevokol	–	každú	stredu	o	17:30	h
	 modlitebné	spoločenstvo	–	každý	štvrtok	o	16:30	h
	 biblická	hodina	–	každý	štvrtok	o	18:00	h
	 mládež	–	každý	piatok	o	17:30	h
	 detská	besiedka	–	každú	nedeľu	počas	služieb	Božích

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; e-mail: poprad@ecav.sk; www.ecavpp.sk

Zodpovedný redaktor: Dr. Libor Bednár - zborový farár, jazyková úprava: Mgr. Zuzana 
Valeková, spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, Alena Chlebovcová a Mgr. Ing. Michal 
Findra, mládežnícky farár. Grafická úprava: Matúš Bednár. Vydávanie zborového listu 
môžete podporiť milodarom. Ďakujeme. 



SEPTEMBER

1.	 Ne.	 09:00	 -	 Poprad,	14.	nedeľa	po	Svätej	Trojici
	 	 10:30	 -	 Stráže,	14.	nedeľa	po	Svätej	Trojici
5.	 Št.	 18:00	 -	 Poprad,	biblická	hodina
8.	 Ne.	 09:00	 -	 Poprad,	15.	nedeľa	po	Svätej	Trojici
	 	 10:00	 -	 Sviatosť	Večere	Pánovej
12.	 Št.	 18:00	 -	 Poprad,	biblická	hodina
15.	 Ne.	 09:00	 -	 Poprad,	16.	nedeľa	po	Svätej	Trojici
19.	 Št.	 18:00	 -	 Poprad,	biblická	hodina
22.	 Ne.	 09:00	 -	 Poprad,	17.	nedeľa	po	Svätej	Trojici
25.	 St.	 15:00	 -	 ZS	Komenského	ul.,	biblická	hodina
26.	 Št.	 15:00	 -	 DOS	Xenón,	biblická	hodina
	 	 18:00	 -	 Poprad,	biblická	hodina
29.	 Ne.	 09:00	 -	 Poprad,	18.	nedeľa	po	Svätej	Trojici
	 	 10:30	 -	 Spišská	Sobota,	18.	nedeľa	po	Svätej	Trojici

OKTÓBER

3.	 Št.	 18:00	 -	 Poprad,	biblická	hodina
6.	 Ne.	 09:00	 -	 Poprad,	Poďakovanie	za	úrody	zeme
	 	 10:30	 -	 Stráže,	Poďakovanie	za	úrody	zeme
10.	 Št.	 18:00	 -	 Poprad,	biblická	hodina
13.	 Ne.	 09:00	 -	 Poprad,	20.	nedeľa	po	Svätej	Trojici
	 	 14:30	 -	 Poprad	Sviatosť	Večere	Pánovej	–	jubilanti	CZ
17.	 Št.	 18:00	 -	 Poprad,	biblická	hodina
20.	 Ne.	 09:00	 -	 21.	nedeľa	po	Svätej	Trojici
	 	 15:00	 -	 Kostol	svätého	Cyrila	a	Metoda,	ekumenická	bohoslužba
	 	 	 	 	 pri	1150.	výročí	príchodu	vierozvestov	na	naše	územie
24.	 Št.	 18:00	 -	 Poprad,	biblická	hodina
27.	 Ne.	 09:00	 -	 Poprad,	22.	nedeľa	po	Svätej	Trojici
30.	 St.	 15:00	 -	 ZS	Komenského	ul.,	biblická	hodina
31.	 Št.	 14:00	 -	 DOS	Xenón,	biblická	hodina
	 	 16:00	 -	 Spišská	Sobota,	Pamiatka	posvätenia	chrámu	 

	 	 	 	 	 (236	rokov)
	 	 18:00	 -	 Poprad,	Pamiatka	reformácie

ROZPIS	SLUŽIEB	BOŽÍCH	A	ĎALŠÍCH	CIRKEVNO-ZBOROVÝCH	AKTIVÍT


