
VIANOČNÉ EVANJELIUM
„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby neza-

hynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ J 3:16

Všetci sme sa tešili na Vianoce, ktoré sú poznamenané zvláštnou, podma-
nivou atmosférou. Deti už netrpezlivo počítali dni, do štedrého večera. Teraz 
je už tu. Tešíme sa na štedrovečerný stôl, na darčeky, na podmanivú vianoč-
nú atmosféru v kruhu rodiny.

Ale ak by sme dnes mysleli len na bohato prestreté stoly, na darčeky a 
na spoločne strávené chvíle v našich rodinách, to podstatné, čo dáva zmysel 
týmto sviatkom, by nám uniklo. A preto sme sa stretli dnes večer v chráme, 
aby sme sa s vďačným srdcom sklonili pred Božím majestátom a poďakovali 
mu za dar, na ktorý poukazujú všetky dary a darčeky, a ktorý ich svojím výz-
namom a hodnotou nekonečne prevyšuje.

Dnešný večer slávime narodenie Spasiteľa a pripomíname si Jeho význam 
pre nás. Hoci udalosť narodenia Spasiteľa sa odohrala takmer pred dvetisíc 
rokmi, neupadla počas tohto dlhého obdobia do zabudnutia. Mnohí mocní 
a slávni vo svojej dobe v priebehu dejín upadli do zabudnutia a dnes na nich 
už takmer nikto nespomína. Ale narodenie Ježiša Krista si pripomínajú mi-
lióny ľudí už dve tisícročia. Prečo je to tak?

Evanjelisti Matúš a Lukáš nám podávajú v úvode svojich evanjelií príbehy 
o narodení Spasiteľa. Evanjelista Ján takýto príbeh nemá, ale vianočný prí-
beh opisuje v jednej krátkej vete. V tejto jedinej vete je zhrnutá celá zvesť ob-
siahnutá v knihách Biblie. Začína sa slovami „tak Boh miloval svet, že svojho 
jednorodeného Syna dal“. Boh tento svet z lásky stvoril a nikdy ho neprestal 
milovať. Aj náš život je dar Božej lásky.

Ale my sme sa tejto Božej láske odcudzili, tak ako sa dokážeme odcudziť 
jeden druhému. Stratili sme kontakt s naším Stvoriteľom. Nebolo v našich 
silách nadviazať s Ním spojenie, obnoviť s Ním spoločenstvo. Preto Boh ko-
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nal. Viedla Ho k tomu láska k svojmu stvoreniu, k nám. Ale ako nám Boh mal 
preukázať svoju lásku tak, aby nikto z nás o nej nepochyboval? Už od úsvitu 
ľudských dejín sa nám prihováral cez prorokov a svojich služobníkov, ktorí nám 
svedčili o Božej láske. Ale láska, je dokonalá vtedy, keď je potvrdená činom. Na 
Vianoce si pripomíname tento čin Božej lásky. Boh nás tak veľmi miloval, že nám 
daroval to najcennejšie, najvzácnejšie čo mal – svojho jediného Syna za Spasite-
ľa. V Ňom prišiel medzi nás. Prišiel „inkognito“ v podobe malého dieťatka. Pri-
šiel do svojho vlastného, ale jeho vlastní Ho neprijali. Nebolo pre Neho miesta v 
žiadnej domácnosti v Betleheme. Tento postoj obyvateľov Betlehema poukazuje 
na tvrdosť ľudského srdca. Narodil sa v maštali a Mária, jeho matka Ho uložila do 
jasieľ. Nebeského Otca neodradilo ani takéto chladné privítanie Jeho Syna, kto-
rého poslal svetu za Spasiteľa.

Je to pre nás nepochopiteľné. Božiu lásku nedokážeme nikdy plne pochopiť. 
On sa z lásky k nám ponížil, stal sa jedným z nás. Bol nám podobný vo všetkom, 
okrem hriechu. Apoštol Pavel toto Božie sklonenie sa k nám vyjadril slovami: 
„Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že bohatý schudobnel pre vás, aby 
ste zbohatli Jeho chudobou“ (2K 8:9).

Božia láska k nám nepozná hranice. Tento vianočný príbeh potom pokračoval 
a dosiahol svoje naplnenie vo veľkonočnom príbehu – v bolestnej smrti na kríži a 
v slávnom vzkriesení. Toto dieťatko Ježiš, ktoré neskôr vyrástlo v muža, nám bolo 
darované za Spasiteľa. Tým, ktorí Ho prijali, dal právo a moc stať sa Božími deť-
mi (J 1:12). Tým, ktorí uverili v túto Božiu lásku, preukázanú nám v narodenom 
Spasiteľovi, daroval večný život. 

Večný život nie je dar, ktorý si rozbalíme až vo večnosti, ale je to život, ktorý má 
už tu a teraz kvalitu večnosti, spoločenstvo s Bohom a Jeho Synom v Duchu svä-
tom. Toto spoločenstvo s Bohom má základ v Božej láske k nám. Keby náš vzťah 
k Bohu závisel len od našej lásky, bol by veľmi krehký a nestabilný vzťah. Ale Boh 
sám je garant našej spásy. Vo svojej láske ide tak ďaleko, že Ho nič neodradí od 
nás. Apoštol Pavel o tejto našej jednote s Bohom vyznáva: „Lebo som presvedče-
ný, že ani smrť ani život ani anjeli ani kniežatstvá ani prítomnosť ani budúcnosť 
ani mocnosti ani vysokosť ani hlbokosť ani nijaké iné stvorenstvá nebudú nás 
môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.“ Čo viac by 
sme si mohli želať? 

Ako odpovieme Bohu na tento Jeho dar nevýslovnej ceny? Ako prijmeme na-
rodeného Spasiteľa, ktorého príchod na svet si dnes pripomíname? Tak, že Ho 
prijmeme do svojho srdca, pripojíme sa k anjelskému spevu a budeme spolu s 
nimi chváliť Boha. Tak odpovedali na anjelskú zvesť aj pastieri, ktorí navštívili 
dieťatko Ježiša v Betleheme. Evanjelista Lukáš zaznamenáva: „Potom sa pastieri 
vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo pove-
dané“ (L 2:20). 
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Bratia a sestry, nech nás radosť z narodeného Spasiteľa sprevádza nielen po 
tieto sviatočné dni, ale po všetky dni nášho života. Amen.

Dr. Libor Bednár, zborový farár

Martin Rázus

Keď stíchli polia, zmĺkli šíre luhy
a miesto tepla mráz už sadá tuhý,
Ty ideš, Kriste, medzi ľud svoj biedny,
s potechou ideš, skromnučký a striedmy.

Pohladiť ideš utrápených čelo,
rozjasniť všade, kde je neveselo,
dať chudým chleba, bezradným zas rady,
vyrovnať hnevy, uchlácholiť zvady,
siroty zdvihnúť, podopierať vdovy,
nemocných liečiť presvätými slovy...

Ó, večný Kráľu, zraky vierou svietia,
vstúp medzi nás – hľa, vrúcne čakáme Ťa,
nie s hosannou, len s tichým, vďačným slovom,
chceme čuť zvesť tú o živote novom!
Pohliadni na nás, popraj z lásky časti,
zvlášť chorým našim ťažké na boľasti!

A žehnaj bratom, sestrám v diaľnom svete,
pre sľub svoj, pre to slovo Tvoje sväté –
chráň ich od žiaľu, uchráň od úrazu!
Nedopusť na nás, ľud svoj, trest a skazu,
vyrovnaj hnevy, lásky popraj očiam,
nech chystáme sa svedčne ku Vianociam,
jak dietky Tvoje, v nich je stála viera,
jak ovečky, čo chcú zrieť na pastiera!

Daj prežiť noc, daj vítať slnka východ,
daj slávne svätiť, Pane, ten Tvoj príchod,
keď stíchli polia, zmĺkli luhy-sady,
Ty poteš stárež, osviež život mladý,
nech zjasní duše svetla Tvojho prameň
a oslávi Ťa, Kriste, ľud Tvoj! Amen.

ADVENTNÁ
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Z materiálov BTM

Prelom roka je spojený s najkratší-
mi dňami v roku. Za tmy chodíme do 
práce a za tmy sa aj vrátime domov. 
Večer si radi posedíme v rodinnom 
kruhu pri horúcom čaji a sviečkach, 
pri ich príjemnom, intímnom svetle...

 Čo pre nás svetlo znamená? 
Svetlo znamená bezpečie, vyslobo-
dzuje nás z úzkosti. Niekto sa v tme 
bojí, všetko sa mu zdá oveľa nebez-
pečnejšie a hrozivejšie. Za jasného sl-
nečného dňa sa všetci cítime lepšie. 
Svetlo vidno ďaleko, aj v tme. Pre-
to sa používa ako záchytný bod v ne-
prehľadnom alebo nebezpečnom 
priestore, napr. ako maják. Svetlo od-
haľuje bezprávie. Je spojené so spra-
vodlivosťou, hovoríme, že na svetlo sa 
vynášajú skryté a zlé veci.

 Svetlo v duchovnej oblasti je 
Pán Ježiš Kristus. Presvecuje cestu 

nášho života, ktorý sa pod jeho vply-
vom môže rozvíjať naplno a radost-
ne. Lebo Pán Ježiš je aj zdroj skutoč-
ného života – nielen pozemského, ale 
aj toho večného. On sám je to pravé 
SVETLO, ktoré prináša záchranu kaž-
dému človeku.

 V Ježišovi Kristovi máme: * 
svetlo, ktoré nikdy nezhasne, * život, 
ktorý sa nikdy neskončí, * lásku, kto-
rej hĺbka sa nedá odmerať, * pokoj, 
ktorý sa nedá pochopiť, * odpočinok, 
ktorý nikto nezruší, * radosť, ktorá sa 
nikdy nezmenší, * nádej, ktorá nikdy 
nesklame, * slávu, ktorá nikdy nevy-
bledne, * zdroj, ktorý nemožno vyčer-
pať.

 Prajeme všetkým, aby všetko 
temné z nášho života zmizlo a pravé 
svetlo lásky Pána Ježiša Krista prežia-
rilo naše dni aj v nastávajúcom novom 
roku.

SVETLO SVETA

Z materiálov BTM

Nezabudnite pri tom množstve 
darčekov, ktoré nakupujeme, rozdá-
vame i dostávame, na ten najvlastnej-
ší dar: darovať niečo zo seba.

Darujte si navzájom ČAS. Urobte 
si čas na svojho partnera, svojich ro-
dičov, deti, svojich priateľov. Otvorte 
svoj čas Bohu. Tak zmizne hektickosť, 

príde pokoj, objaví sa radosť. Len tak 
prežijete pravé sviatky. 

A nezabúdajte na núdznych, veď 
máme napísané: Keď chystáš obed 
alebo večeru, nevolaj tých, ktorí by ťa 
tiež pozvali ... ale tých, ktorých nikto 
nevolá, a ktorí sa ti nemajú čím odpla-
tiť (podľa Lukáša 14,12-14). 

Nech vianočné sviatky naplnia srd-
ce všetkých ľudí pokojom a mierom!

NEZABUDNITE SI NA VIANOCE DAROVAŤ ČAS
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Elena Bakurová

Všetci si želáme v novom roku len 
to najlepšie. Mnohí tieto želania odo-
vzdávame, ale aj prijímame s rados-
ťou. Veľkú radosť nám robí aj spev, 
o to väčšiu, keď je na chválu a slávu 
nášho Pána. V Písme nájdeme napí-
sané: Kto spieva, dvakrát sa modlí.

Aj v našom cirkevnom zbore, 
okrem piesní zo spevníka, z ktorého 
spievame spoločne na službách Bo-
žích, spievame aj v spevokole. Naša 
dirigentka sestra Mgr. Marta Bed-
nárová sa snaží vyberať také piesne, 
ktoré oživujú náš zbor a prinášajú 
nám radosť ... a veríme, že aj vám po-
slucháčom. Ďakujeme Bohu, že nám 

dal aj spev ako dar – prečo ho teda 
nevyužiť a nepreukázať vďaku darco-
vi spevom?

Vieme, že v našom cirkevnom zbo-
re sú mnohí – ženy a dievčatá, rovna-
ko aj muži a mládenci – ktorí tento 
dar od Pána dostali. Prečo ho takto 
užitočne nevyužiť? Výhovorky treba 
odložiť nabok, aby sa náš spevácky 
zbor mohol rozšíriť o mladšie hlasy, 
ktoré doplnia a možno aj vystriedajú 
nás, skôr narodených, ktorým hlasy 
aj dych pomaly slabnú.

 K tomuto srdečnému pozva-
niu nech sám dobrotivý Pán dá oslo-
veným silu, odvahu aj ochotu podie-
ľať sa na tejto Bohu milej činnosti.

KTO SPIEVA, DVAKRÁT SA MODLÍ

Redakcia

V novom roku, milí čitatelia Zbo-
rového listu popradských evanjelikov, 
radi privítame aj ohlasy na to, čo sa 
vám v ňom páči, alebo čo navrhujete 
zlepšiť.

Dnes uverejňujeme ohlas, ktorý 
sme dostali od brata L. Kulčára. Vá-
žení predstavitelia zborovej diako-
nie a Evanjelického zboru v Poprade. 
Bol som milo prekvapený, keď mi jed-
na vaša členka doniesla knihu Tesnou 
bránou na rok 2014 ako dar k môjmu 
tohtoročnému životnému jubileu. 

Dar prevzala manželka, lebo ja som 
bol vtedy odcestovaný mimo Popradu. 
Rovnako to bolo aj 13. októbra, keď sa 
konalo osobné stretnutie s tohtoroč-
nými oslávencami pri príležitosti ich 
životného jubilea, a to bol aj dôvod, 
prečo som sa na ňom nezúčastnil.

Ešte raz vám ďakujem za hodnot-
ný dar k môjmu jubileu. Prajem vám 
všetkým, ktorí sa staráte o cirkevný ži-
vot v našom zbore, všetko dobré, veľa 
síl a Božie požehnanie.

OHLASY NAŠICH ČITATEĽOV
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Jozef Kováč, Cestou svetla 12/2012

Pani učiteľka mala problémy s jed-
ným žiakom. Bol to jeden zo žiakov, 
ktorí sedeli v triede v poslednej lavi-
ci. Vyzeral ako bez záujmu. Keď sa 
ho niečo opýtali, odpovedal jednosla-
bične: áno, nie. Nikdy nebol poriad-
ne umytý ani oblečený. Keď učiteľ-
ka známkovala Tomášovu písomku 
a zapisovala mu ďalšiu päťku, robila 
to skoro s odporom. Mohla si pozrieť 
záznamy o Tomášovi z predošlých 
ročníkov! Ale nepozrela si.

Prvý ročník: Tomáš je šikovný žiak 
a má dobrý postoj ku škole, iba doma 
má slabšie zázemie.

Druhý ročník: Tomáš je dobrý žiak 
a dobrý chlapec. Učí sa svedomito, na 
jeho vek je veľmi vážny. Jeho matka je 
nevyliečiteľne chorá.

Tretí ročník: Tomáš zaostáva v uče-
ní, uzaviera sa do seba. Jeho matka 

tohto roku zomrela. Otec sa o neho 
nestará.

Štvrtý ročník: Tomáš sa učí zle. 
Otec odišiel z domu. Tomáš býva pri 
tete. Vyzerá to s ním zle a asi by potre-
boval pomoc odborníka.

Učiteľka mala tieto záznamy. Keď 
prišli Vianoce, žiaci jej priniesli dar-
čeky. Aj Tomáš priniesol darček – bol 
zabalený v nejakom hnedom papieri, 
prelepený kúskom lepiacej pásky. Na 
vrchu bolo napísané: Pani učiteľke od 
Tomáša. Keď ho otvorila, našla v ňom 
náramok s povypadávanými ozdoba-
mi a fľaštičku voňavky, už dosť vymí-
ňanú. Ostatné deti sa začali uškŕňať. 
Pani učiteľka sa však premohla, dala 
si náramok na  ruku a navoňavkovala 
sa tou voňavkou. Nechala deti, aby jej 
privoňali a povedala: Nie je to milé? 
Však to krásne vonia? Deti súhlasili.

Po skončení vyučovania, keď už od-
chádzali poslední žiaci, prišiel za ňou 

TOMÁŠOV VIANOČNÝ DAR

Inge Paulínyová

Ani sme s nenazdali a ubehlo de-
sať rokov od začatia vydávania nášho 
Zborového listu. Po nesmelých začiat-
koch sa stáva stále kvalitnejším čo do 
obsahu a aktuálnosti.

U nás v Spišskej Sobote roznášam 
viac ako desať výtlačkov tým, ktorí z 
rôznych dôvodov nechodia do kostola 
v Poprade. Väčšinou sú to staršie, cho-

ré sestry, ktoré sa vždy tešia na nový 
výtlačok. Niekedy sa pomýlia a už po 
mesiaci sa pýtajú, či nevyšlo nové čís-
lo, hoci je to dvojmesačník.

Prajeme celému redakčnému ko-
lektívu veľa síl, zdaru a Božieho po-
žehnania pri ďalšej záslužnej práci, 
ale najmä ochotných prispievateľov, 
pretože o čitateľov nie je núdza.

DESAŤROČIE ZL POPRADSKÝCH EVANJELIKOV
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Tomáš a ticho povedal: Pani učiteľka, 
dnes ste mi voňali celý deň práve tak, 
ako moja mama. Som rád, že sa vám 
moje darčeky páčili, aj ten náramok.

Keď Tomáš vyšiel z triedy, učiteľka 
padla na kolená, plakala a volala v srd-
ci k Bohu, aby jej odpustil. A keď žia-
ci prišli na druhý deň do školy, bola to 
už nová učiteľka. Nevidela tam už len 
malé deti. Hľadela do ich tvárí a vi-
dela tam tvár Pána Ježiša. Starala sa o 
deti, hlavne o tie zaostávajúce, zvlášť 
o Tomáša. Na konci školského roku 
mal Tomáš už oveľa lepšie vysvedče-
nie, v niektorých predmetoch celkom 
dobehol i dobrých žiakov. Potom už 
o Tomášovi dlho nepočula. Až raz do-
stala list: Pani učiteľka, chcem, aby 
ste Vy prvá vedeli, že som zmaturoval 
a som druhý najlepší študent v triede. 

Váš Tomáš Kučera.
O päť rokov neskôr: Pani učiteľka, 

chcem, aby ste Vy prvá vedeli, že som 
skončil vysokú školu a som najlepší 
študent v ročníku.

O štyri roky neskôr: Vážená pani 
učiteľka, chcem Vám ako prvej ozná-
miť, že som obhájil doktorát. Čo na 
to poviete? V júli budem mať svadbu. 
Veľmi si želám, aby ste prišli a aby ste 
sedeli na mieste mojej mamy, lebo ste 
jediná rodina, ktorú mám. A ona šla, 
lebo si zaslúžila sedieť na mieste jeho 
matky.

Pointa príbehu je v tom, že keď 
už pani učiteľka bola stará, Tomáš s 
manželkou ju vzali k sebe. Lebo aj pre 
ňu bol Tomáš jedinou rodinou, ktorú 
mala.

Zuzana Hybenová

Pri príležitosti 200. výročia na-
rodenia Davida Husza, významnej 
osobnosti Popradu, ktorého obyvate-
lia z vďačnosti oslovovali Otec Husz, 
sa konalo množstvo podujatí pod ná-
zvom Dni Dávida Husza, organizo-
vaných mestom Poprad v spolupráci 
s Podtatranským múzeom a cirkev-
ným zborom evanjelickej a. v. cirkvi 
v Poprade.

Od r. 1849 Husz pôsobil v Popra-
de ako mestský notár, člen mestskej 
rady a starosta. Samuel Weber o ňom 
povedal: „Bol zamestnaný dňom i 

nocou, všade za všetko zodpovedal a 
bol vždy poruke.“

V čase rozkvetu turistického ru-
chu vo Vysokých Tatrách v 19. stor. sa 
v Poprade nenachádzali temer žiad-
ne možnosti stravovania a ubytova-
nia . David Husz postavil turisticko-
-kúpeľný komplex známy ako Hus-
zov park (bol na mieste, kde je dnes 
kruhová križovatka), v ktorom stá-
lo osem budov. Ďalšie jeho aktivi-
ty boli pri vytyčovaní košicko-bohu-
mínskej železničnej trate, činnosť v 
Uhorskom karpatskom spolku a veľ-
ký podiel mal na založení Karpatské-
ho múzea v Poprade. Založil mest-

Z LÁSKY K BOHU A RODNÉMU MESTU
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ský sirotinec, o ktorý sa starali spolu 
s manželkou.

Pod vplyvom svojho priateľa, evan-
jelického farára Karola Wunschen-
dorfera, mal podiel na rozvoji evan-
jelickej cirkvi. Novým impulzom prá-
ce pre cirkev bol veľký požiar v roku 
1860 v meste Poprad, ktorý narobil 
veľa škody na cirkevnom majetku, 
lebo zhorela fara a aj strecha kostola. 
David Husz zabezpečoval stavebný 
materiál a financie na stavby a opra-
vy. Zabezpečil aj nový organ. V r. 1870 
bol zvolený za cirkevného inšpektora 
(dnes je to funkcia dozorcu). Za zá-
sluhy o turistiku, kúpeľníctvo, cirkev 
a školstvo mu panovník František Jo-
zef udelil vyznamenanie Zlatý kríž s 
korunou. Napriek tomu zostal jed-
noduchý, skromný, nevedel sa vysta-
tovať, nebol pyšný a ani samoľúby.

Popradský evanjelický farár Dr. 
Libor Bednár o ňom povedal:“ Sme 
vďační za to, že David Husz žil me-
dzi nami. Zostáva pre nás inšpirá-
ciou. Zanechal hlbokú pečať v cirkvi 
i v samotnom meste Poprad. Nechce-
me ho len spomínať, ale jeho krásny 
príklad života aj nasledovať.“

V nedeľu 24. novembra sa v evan-
jelickom kostole konali slávnostné 
Služby Božie. Kazateľom bol biskup 
VD Mgr. Slavomír Sabol, prítomný 
bol aj senior Tatranského seniorá-
tu Mgr. Roman Porubän, zástupco-
via mesta Poprad a Štátneho archívu 
v Levoči.

V kázni Slova Božieho, založenej 
na texte Dan 12:2-3, spomínal brat 

biskup na Davida Husza a jeho man-
želku s láskou a porozumením. Božie 
Slovo hovorí: „... tí, ktorí mnohých 
privádzajú k spravodlivosti, budú ako 
hviezdy na večné veky.“ Brat biskup 
povedal, že hviezda Davida Husza 
svieti aj po 200 rokoch a nestrati-
la nič zo svojho jasu. Daniel v texte 
ukazuje na ľudí, ktorých hviezda ne-
hasne a ktorí sa budú skvieť ako blesk 
oblohy. On aj v Babylone bol v láske 
k Bohu pevný. Mal pevný charakter a 
vždy pevný postoj.

Aj David Husz bol v živote ťažko 
skúšaný. V manželstve so Zuzanou 
sa im narodilo šesť detí, ale žiadne sa 
nedožilo ani jedného roka života. Zo-
stali bezdetní. Mnohí by sa zlomili a 
zanevreli na Pána Boha. Ale Husz bol 
tým viac činný v meste a rovnako i v 
cirkvi.

Vďační popradskí evanjelici vo 
svojom chráme odhalili tomuto vzác-
nemu bratovi vo viere pamätnú tabu-
ľu, na ktorej je priliehavý text zo slo-
va Božieho: „Blahoslavenejšie je dá-
vať ako brať.“ (Sk 20:35b)

Slávnostné chvíle umocnil aj zbo-
rový spevokol, ktorý pri odhaľovaní 
pamätnej tabule spieval: „S Ježišom 
kráčaj, nájdeš tam, nesmiernej lásky 
oceán. S Ježišom choď a budeš zrieť 
v inakšom svetle celý svet.“ Bolo to 
krásne odporúčanie pre všetkých prí-
tomných po vzore Davida Husza.
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Pamiatka reformácie

Slovo Božie, ktoré znelo z kazateľ-
ne v tento evanjelický sviatok je na-
písané v 69. žalme. Je to dramatic-
ký opis človeka, ktorý volá: Zachráň 
ma, Bože... a Boh mu pomáha. Pre-
to vyznáva: Ja piesňou budem chvá-
liť meno Hospodinovo a velebiť ho 
budem chválospevom.

Aj my často prežívame bezmoc-
nosť a beznádej. Ako nájsť výcho-
disko? Žalmista sa kajá a prosí Boha 
o pomoc. A On pomôže. My vieme, 
že Pán Boh sa sklonil k nám vo svo-
jom Synovi a urobil všetko pre našu 
spásu. Ale radostná správa sa časom 
stratila. Cirkev nariadila rôzne prí-
kazy, zákazy, odpustky a tak zišla z 
Božej cesty do bludov.

Pán Boh nezostal v žiadnej dobe 
ľahostajný. Augustínsky mních Mar-
tin Luther pochopil potrebu nápra-
vy a konal aj cez ťažkostí a prekáž-
ky. Nemohol mlčať, kázal, učil, spie-
val o spáse z milosti. Sme radi, že sa 
tieto myšlienky dostali aj k nám, ale 
treba si stále pripomínať čo nám re-
formácia dala. Nech aj naše deti a iní 
vidia na nás príklad života viery a že 
Pán Ježiš je pre nás na prvom mies-
te.

Smutné je, že mnohí dnešní evan-
jelickí kresťania nepovažujú za po-
trebné ďakovať Pánu Bohu za všet-
ko, čo pre nás urobil cez Martina 
Luthera a ďalších reformátorov. Na 
Pamiatku reformácie bývali v minu-

losti kostolné lavice celkom zaplne-
né. A čo my? Nezostaňme ľahostaj-
ní k tomuto významnému sviatku 
evanjelikov!

Biblické hodiny

V Biblii máme prorocké knihy aj 
dvanástich tzv. „malých prorokov“. 
Možno im nevenujeme toľko pozor-
nosti ako tým veľkým: Izaiášovi, Je-
remiášovi, Ezechielovi a Danielovi.

Preto, aby sme lepšie poznali ob-
dobie a situáciu v akej žili títo malí 
proroci, brat farár vybral pre biblic-
ké štúdium Malachiáša. Jeho kniha 
sa venuje obdobiu, keď boli Izraelci 
odvlečení do Babylonu. Perzský kráľ 
vydal edikt, ktorý dával možnosť ná-
vratu Izraelcov do vlasti. Oni očaká-
vali naplnenie proroctiev, ale požeh-
nanie a hojnosť sa nedostavila, pre-
to si od Hospodina pýtajú dôkaz, že 
ich miluje.

Aj s nami je to tak – keď nám je 
dobre, nevnímame Božiu lásku. O 
mnohom sme sa na biblických ho-
dinách dozvedeli a poučili, i to, že 
často sme ako nespokojní Izraelci. 
Posolstvo tejto knihy pre nás je, že 
Boh vždy miluje svoj ľud; Boh je Bo-
hom spravodlivosti; Boh je stály a 
nemenný; Boh je úprimný.

Prijmite aj vy pozvanie na biblic-
ké hodiny, ktoré budú pokračovať 
po Novom roku a prežívajte vzácne 
chvíle pri štúdiu Božieho slova!

UDALOSTI V CIRKEVNOM ZBORE
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Zuzana Hybenová

Od známych mimo nášho CZ neraz 
počujem: u vás, vo vašom CZ sa stále 
niečo deje. A ja som vďačná, že je to tak 
a prosím, aby Pán Boh všetky naše akti-
vity požehnával.

V poslednom období to bolo vý-
znamné jubileum vzácneho človeka 
Davida Husza, ktorému bola v našom 
chráme odhalená pamätná tabuľa, a 
vzápätí za tým je to spomienka na vyni-
kajúceho kazateľa doc. ThDr. Jána Gre-
ša. Na brata farára Greša spomíname 
návratom k jeho bohatej kázňovej tvor-
be. S láskavým súhlasom rodiny Grešo-
vej, náš CZ vydal zbierku kázní „Sila lás-
ky premieňa“. Je rozdelená na päť čas-
tí: * kázne zamerané na jednotlivé ob-
dobia a témy roku cirkvi, * zastavenia 
pri sviatočných udalostiach, * mozaika 
kresťanského života, * slovo na rozlúč-
ku s Milanom Rúfusom, * životopis au-
tora.

Evanjelický a. v. CZ v Poprade v r. 
2009 už vydal malú zbierku kázní bra-
ta farára Greša pod názvom „Tvorivá sila 

nádeje“. Boli to kázne určené obyvate-
ľom evanjelického domova dôchodcov 
v Bratislave a v zbierke poslúžili aj na-
šim chorým. „Sila lásky premieňa“ je tak 
už druhá zbierka, ktorú náš CZ vydal.

Táto zbierka kázní je veľmi vhodná 
pre tých, ktorí Božie slovo študujú osa-
mote, v kruhu rodiny, či ďalších sestier a 
bratov a v domácom prostredí môžu za-
žívať požehnanie z neho. Odporúčame 
ju do každej evanjelickej domácnosti, a 
keďže vychádza v predvianočnom čase, 
môže sa stať veľmi vhodným a prospeš-
ným vianočným darčekom.

Nie každý CZ tak pamätá na staršiu 
generáciu ako náš popradský, ktorý sa 
usiluje všemožne duchovne obohatiť 
tú ich časť života, keď už nemôžu pri-
chádzať do bratsko-sesterského spolo-
čenstva. V mene zborovej diakonie ďa-
kujem bratom farárom za každú službu 
– biblické hodiny v sociálnych zariade-
niach i za vzácnu literatúru pre starších.

Prosím Pána, aby tieto kázne boli du-
chovným povzbudením a požehnaním 
pre každého čitateľa.

SILA LÁSKY PREMIEŇA

Pošta z Etiópie

Pracovníčka Misie na Níle z Etió-
pie Uršula Fischer vo svojom liste 
napísala: „Milé ženy z pletiarskeho 
krúžku! K nám do Nonno sme od 
Vás dostali veľmi pekné háčkované 
prikrývky, pulóvre a vesty, ako aj pri-
krývky ušité z látky. Vaše cenné veci 

potešujú chudobných v našej klini-
ke, ktorá je vzdialená od modernej 
civilizácie a kde nemáme ani tečúcu 
vodu. Spolu s mojim manželom tu 
smieme štyri mesiace slúžiť. Veľmi 
ďakujem za Vašu pomoc a posielam 
srdečné pozdravy z Afriky.
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Zuzana Valeková, presbyterka 
a koordinátorka MoS

Otče nebeský, studnica dobroty, 
ďakujeme Ti, že si nás milostivo pri-
viedol k pamiatke narodenia Tvojho 
Syna a dávaš nám teraz na Neho hľa-
dieť očami viery.

Je to radosť, veď narodil sa veľký 
Pán. Je to veľká radosť, lebo narodil sa 
veľkému ľudu, všetkým ľuďom. Bo-
hatým i chudobným. Jeho narodenie 
nám prináša zisk, On sa stal Synom 
človeka, aby sme sa my stali dcérami 

a synmi Boha.
Spasiteľu, Pane Ježiši, ako sa Ti od-

vďačíme za nesmiernu lásku? Prijmi, 
Pane, piesne nášho srdca ako chválu. 
Prijmi, Pane, piesne nášho srdca ako 
vďačnosť. Osvieť nás, prosíme, svojou 
slávou a svojím Duchom, aby sme ni-
kdy nezabúdali, že „sa zjavila milosť 
Božia spásonosná všetkým ľuďom“.

Buď Ti sláva, Trojjediný Bože, Tebe 
na výsostiach a nám ľuďom dobrej 
vôle tu na zemi žehnaj svojím poko-
jom. Amen.

VIANOČNÁ MODLITBA JURAJA TRANOVSKÉHO
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DECEMBER

24. Ut. 09.00 - DD Komenského, štedrovečerné Služby Božie
  10.30 - DD Xenon, štedrovečerné Služby Božie
  15.00 - Spišská Sobota, štedrovečerné Služby Božie
  17.00 - Poprad, štedrovečerné Služby Božie
25. St. 09.00 - Poprad, 1. Slávnosť vianočná
  10.30 - Stráže, 1. Slávnosť vianočná
26. Št. 09.00 - Poprad, 2. Slávnosť vianočná
  10.00 - Poprad, sviatosť Večere Pánovej
29. Ne. 09.00 - Poprad, nedeľa po Vianociach
31. Ut. 16.00 - Spišská Sobota, silvestrovské Služby Božie
  18.00 - Poprad, silvestrovské Služby Božie

JANUÁR

1. St. 09.00 - Poprad, novoročné Služby Božie
  10.30 - Stráže, novoročné Služby Božie
5. Ne. 09.00 - Poprad, nedeľa po Novom roku
6. Po. 09.00 - Poprad, Zjavenie Krista Pána mudrcom
12. Ne. 09.00 - Poprad, nedeľa po Zjavení

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT

Otvorme srdcia láske, keď už prišiel 
Vianoc čas a tajomstvo tichej noci nech 

poteší všetkých nás.

 Milé sestry a bratia! Redakcia 
Zborového listu popradských evanjelikov 

vám všetkým praje požehnané prežitie 
Vianočných sviatkov a šťastný nový rok 

2014.


